
κάθετη διαίρεση
Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να υπολογίσουμε 
διαιρέσεις. Για να κάνεις σωστά μία κάθετη διαίρεση, 

πρέπει να ξέρεις πολύ καλά την προπαίδεια! H 
κάθετη διαίρεση έχει συγκεκριμένα βήματα που 

πρέπει να ακολουθήσεις…

Για να σιγουρευτώ ότι η 
διαίρεση που έκανα είναι σωστή, 
αρκεί να κάνω τα παρακάτω:

επαλήθευση

(πηλίκο χ διαιρέτης) + υπόλοιπο = Διαιρετέος 
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διαίρεση ακέραιου με ακέραιο αριθμό

Ας δούμε τα βήματα που ακολουθούμε για να κάνουμε 
μία κάθετη διαίρεση ακέραιου με ακέραιο αριθμό.
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1. Πόσα ψηφία έχει
ο διαιρέτης;

Ο διαιρέτης έχει ένα ψηφίο, 
άρα τονίζω ένα ψηφίο και 

στον διαιρετέο (από 
αριστερά).

Πόσες φορές χωράει το 8 
στο 2; Καμία, γιατί το 8

είναι μεγαλύτερο από το 2. 
Οπότε τονίζω και το 
διπλανό του ψηφίο.

2. Πόσες φορές χωράει;

4. Πόσες φορές χωράει;
Το 8 στο 2 δεν χωράει, άρα κατεβάζω και το 
άλλο ψηφίο. Το 8 στο 24 χωράει 3 φορές, 
αφού 3 χ 8 = 24

5. Γράφω στο πηλίκο και αφαιρώ!

Γράφω 3 στο πηλίκο και αφαιρώ: 24 – 24 = 0

Το 8 στο 26 χωράει 3 φορές, γιατί 8χ3=24. 
Γράφω το 3 στο πηλίκο και αφαιρώ: 26 – 24 = 2

3. Γράφω στο πηλίκο και αφαιρώ!

τέλος διαίρεσης
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διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση όπως γνωρίζουμε, σα να είναι 
διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Όταν φτάσουμε στο 
βήμα να κατεβάσουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε 
βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζουμε 

κανονικά τη διαίρεση. 
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ΠΟΤΕ ΒΑΖΩ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ;
Λίγο πριν κατεβάσω το 8, το πρώτο 
δεκαδικό ψηφίο, βάζω υποδιαστολή 
αριστερά στο πηλίκο.

Συνεχίζω κανονικά τη διαίρεση…
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διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό αριθμό

Σκοπός μας είναι να κάνουμε τον διαιρέτη ακέραιο αριθμό. 
Αν έχει 1 δεκαδικό ψηφίο, θα πολλαπλασιάσουμε με το 10, 

αν έχει 2 με το 100 κι αν έχει 3 με το 1000.
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ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Μας…
1 δεκαδικό ψηφίο έχει ο διαιρέτης, άρα θα 
πολλαπλασιάσω και τους δύο αριθμούς με 
το 10 για να «διώξω» την υποδιαστολή. 

Συνεχίζω κανονικά τη διαίρεση…

‘ ‘ ‘

Αν ο διαιρετέος έχει πιο πολλά 
δεκαδικά ψηφία από τον 

διαιρέτη, η υποδιαστολή θα 
μετακινηθεί τόσες θέσεις δεξιά 

όσα δεκαδικά ψηφία έχει ο 
διαιρέτης.

Αν έχει λιγότερα δεκαδικά ψηφία 
ο διαιρετέος, προσθέτουμε 
για τις θέσεις που λείπουν 

μηδενικά.

26,4 χ 10 = 264
2,2 χ 10 = 22
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κάθετη διαίρεση

Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να υπολογίσουμε διαιρέσεις. Για να κάνεις σωστά μία κάθετη διαίρεση, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά την προπαίδεια! H κάθετη διαίρεση έχει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις…

Για να σιγουρευτώ ότι η διαίρεση που έκανα είναι σωστή, αρκεί να κάνω τα παρακάτω:

επαλήθευση

(πηλίκο χ διαιρέτης) + υπόλοιπο = Διαιρετέος
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διαίρεση ακέραιου με ακέραιο αριθμό

Ας δούμε τα βήματα που ακολουθούμε για να κάνουμε μία κάθετη διαίρεση ακέραιου με ακέραιο αριθμό.
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1. Πόσα ψηφία έχει 

ο διαιρέτης;

Ο διαιρέτης έχει ένα ψηφίο, άρα τονίζω ένα ψηφίο και στον διαιρετέο (από αριστερά).

Πόσες φορές χωράει το 8 στο 2; Καμία, γιατί το 8 είναι μεγαλύτερο από το 2. Οπότε τονίζω και το διπλανό του ψηφίο.

2. Πόσες φορές χωράει;

4. Πόσες φορές χωράει;

Το 8 στο 2 δεν χωράει, άρα κατεβάζω και το άλλο ψηφίο. Το 8 στο 24 χωράει 3 φορές, 

αφού 3 χ 8 = 24

5. Γράφω στο πηλίκο και αφαιρώ!



Γράφω 3 στο πηλίκο και αφαιρώ: 24 – 24 = 0





Το 8 στο 26 χωράει 3 φορές,  γιατί 8χ3=24. Γράφω το 3 στο πηλίκο και αφαιρώ: 26 – 24 = 2

3. Γράφω στο πηλίκο και αφαιρώ!
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διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση όπως γνωρίζουμε, σα να είναι διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Όταν φτάσουμε στο βήμα να κατεβάσουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζουμε κανονικά τη διαίρεση. 
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ΠΟΤΕ ΒΑΖΩ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ;

Λίγο πριν κατεβάσω το 8, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο, βάζω υποδιαστολή αριστερά στο πηλίκο.

Συνεχίζω κανονικά τη διαίρεση…
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διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό αριθμό

Σκοπός μας είναι να κάνουμε τον διαιρέτη ακέραιο αριθμό. Αν έχει 1 δεκαδικό ψηφίο, θα πολλαπλασιάσουμε με το 10, αν έχει 2 με το 100 κι αν έχει 3 με το 1000.
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ΣΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Μας…

1 δεκαδικό ψηφίο έχει ο διαιρέτης, άρα θα πολλαπλασιάσω και τους δύο αριθμούς με το 10 για να «διώξω» την υποδιαστολή. 

Συνεχίζω κανονικά τη διαίρεση…
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Αν ο διαιρετέος έχει πιο πολλά δεκαδικά ψηφία από τον διαιρέτη, η υποδιαστολή θα μετακινηθεί τόσες θέσεις δεξιά όσα δεκαδικά ψηφία έχει ο διαιρέτης.



Αν έχει λιγότερα δεκαδικά ψηφία ο διαιρετέος, προσθέτουμε 

για τις θέσεις που λείπουν μηδενικά.

26,4 χ 10 = 264

2,2 χ 10 = 22
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