
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤ΄ ΤΑΞΗ)                                                            ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………  

 

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΚΔ 
 

1ος τρόπος (ασφαλής αλλά χρονοβόρος) 

Βήμα 1ο Βρίσκουμε τους διαιρέτες των αριθμών. 

Βήμα 2ο Βρίσκουμε τους κοινούς διαιρέτες. 

Βήμα 3ο Από τους κοινούς διαιρέτες επιλέγουμε το μεγαλύτερο. 

Παράδειγμα: Να βρεθεί ο Μ.Κ.Δ (12,30,36,)  

Βήμα 1ο  

Δ12 =1, 2, 3, 4, 6, 12 

Δ30 =1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 

Δ36 =1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 

Βήμα 2ο 

ΚΔ(12, 30, 36):1, 2, 3, 6 

Βήμα 3ο 

ΜΚΔ (12, 30, 36) = 6 

 

 

2ος τρόπος (σβήνω και διαλέγω) 

Για να βρούμε το Μ.Κ.Δ αριθμών εργαζόμαστε ως εξής:  

ΒΗΜΑ 1ο  

Παίρνουμε το μικρότερο από τους αριθμούς και βρίσκουμε τους διαιρέτες του. 

ΒΗΜΑ 2ο 

Παίρνουμε τον αμέσως μεγαλύτερο και βλέπουμε ποιοι από τους αριθμούς που βρήκαμε είναι διαιρέτες του. 

Όσοι δεν είναι τους διαγράφουμε. 

ΒΗΜΑ 3ο 

Παίρνουμε τον αμέσως μεγαλύτερο και βρίσκουμε ποιοι είναι διαιρέτες του από τους αριθμούς που μείνανε.  

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣΠΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ 

Από τους αριθμούς που έμειναν Μ.Κ.Δ. είναι ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Μ.Κ.Δ. (27, 36, 81) 

 

ΒΗΜΑ 1ο  

Παίρνουμε το μικρότερο και βρίσκουμε τους διαιρέτες του. 

Ο μικρότερος είναι το 27. 

Δ(27) =1, 3, 9,27 

 

ΒΗΜΑ 2ο 

Παίρνουμε τον αμέσως μεγαλύτερο και βρίσκουμε ποιοι από τους αριθμούς δηλαδή τους διαιρέτες του 27 

είναι διαιρέτες του.  Ο αμέσως μεγαλύτερος είναι ο 36. Διαιρέτες του είναι το 1,3,9. (Το 27 το 

διαγράφουμε). 

 

ΒΗΜΑ 3ο 

Παίρνουμε τον αμέσως μεγαλύτερο και βρίσκουμε ποιοι από τους αριθμούς που έμειναν είναι διαιρέτες του. 

Ο αμέσως μεγαλύτερος είναι το 81. Διαιρέτες του είναι το 1,3,9. Άλλοι αριθμοί δεν έμειναν και επομένως 

πάω στο τελευταίο βήμα. 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ 

Οι αριθμοί που έμειναν είναι: 1,3,9 

Άρα Μ.Κ.Δ (27, 36, 81) =9 



 

3ος τρόπος (έξυπνος και σύντομος) 

Παίρνουμε τον μικρότερο από τους αριθμούς και ελέγχουμε αν είναι διαιρέτης των υπόλοιπων. 

Αν είναι, τότε αυτός είναι ο ΜΚΔ. 

Αν δεν είναι τότε τον διαιρούμε με το 2 ή το 3 ή … μέχρι να βρούμε έναν αριθμό που διαιρεί όλους τους 

υπόλοιπους. Αυτός ο αριθμός θα είναι ο ΜΚΔ. 

Π.χ.: ΜΚΔ(24,36,96) 

Παίρνουμε τον 24 και διαπιστώνουμε ότι δεν διαιρεί τους άλλους δύο. 

Διαιρούμε το 24 με το 2 (τον μικρότερο από τους διαιρέτες του, εκτός του 1): 

24:2=12. Το 12 διαιρεί ακριβώς το 36 και το 96, άρα ΜΚΔ(24,36,96)=12 

 

4ος τρόπος (ο επιστημονικός) 

  

Γράφουμε τους αριθμούς σε οριζόντια διάταξη. 

Κατεβάζουμε τον μικρότερο απ’ αυτούς (24) και τους διαιρούμε μ’ αυτόν. 

Κάτω από κάθε αριθμό από τους άλλους γράφουμε το αντίστοιχο υπόλοιπο από τη 

διαίρεσή του. (δηλαδή 12 κάτω από το 36, γιατί 36:24=1 και υπόλοιπο=12 και 0 κάτω 

από το 96 γιατί 96:24=4 και υπόλοιπο=0) 

Κατεβάζουμε πάλι τον μικρότερο από τους αριθμούς στη νέα σειρά που φτιάξαμε και 

ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να μείνει μόνο ένας αριθμός. Αυτός που θα 

μείνει είναι ο ΜΚΔ. 

24   36   96 

24   12    0 

  0   12    0 

 

ΜΚΔ=12 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Να βρεις με όποιο τρόπο θες το ΜΚΔ των αριθμών: 

α) 25, 15  β) 17, 11  γ) 81, 27  δ) 26, 52, 91 

ε) 121, 242, 22 στ)8, 18, 48  η) 360, 900 

 


