
Dzielniki i wielokrotności4
Jeżeli pewna liczba naturalna różna od zera jest iloczynem liczb naturalnych, np. 
10 2 5$= , to sytuację tę możemy opisać na różne sposoby: 

Liczby 2 i 5 
są dzielnikami 
liczby 10. 

Liczba 10 jest 
wielokrotnością 
liczb 2 i 5. 

Liczba 10 
jest podzielna 
przez 2 i 5.

 Dzielniki i wielokrotności 

Przykład 1

Podaj kilka wspólnych wielokrotności liczb 12 i 18. Znajdź ich najmniejszą wspólną 
wielokrotność różną od zera, czyli NWW(12, 18).
Znajdujemy kolejne wielokrotności liczby 12 (bez zera): 12, 24, 36, 48, 60, 72, …
Znajdujemy kolejne wielokrotności liczby 18 (bez zera): 18, 36, 54, 72, …
Znajdujemy liczby, które powtórzyły się w obu ciągach wielokrotności: 36, 72, 108, …
Podajemy najmniejszą wspólną wielokrotność:  NWW(12, 18) = 36.

W prostych przypadkach nie musimy wypisywać kolejnych wielokrotności, np.
NWW(2, 3) = 6,  NWW(5, 15) = 15.

Znajdź: NWW(3, 5),  NWW(9, 15),  NWW(35, 70),  NWW(72, 48).

Ćwiczenie 1

5

gdy jej ostatnią cyfrą 
jest 0 lub 5,
np. 10, 15, 45

2

gdy ostatnią jej cyfrą 
jest: 0, 2, 4, 6 lub 8, 
np. 10, 94, 2016

100
gdy jej ostatnie dwie 
cyfry to 00, 
np. 500, 3900, 278 600

gdy jej ostatnią cyfrą 
jest 0,  
np. 50, 390, 27 860

10
gdy jej ostatnie trzy 
cyfry to 000,  
np. 39 000, 2 786 000

1000

3
gdy suma jej cyfr 
jest podzielna 
przez 3, 
np. 12, 591, 2016

9
gdy suma jej cyfr
jest podzielna
przez 9, 
np. 18, 594, 2736

4
gdy jej ostatnie dwie 
cyfry tworzą liczbę 
podzielną przez 4, 
np. 120, 132, 2016

25
gdy jej ostatnie dwie 
cyfry tworzą liczbę 
podzielną przez 25,
np. 500, 3975, 5450

Liczba jest
podzielna przez:

Liczba 1 jest dzielnikiem 
każdej liczby naturalnej.
Liczba 0 nie jest dzielnikiem 
żadnej liczby.

Przykład 2

Wypisz wszystkie dzielniki naturalne liczby 48. 
Łatwo jest podać kilka dzielników niewielkiej 
liczby, ale jeśli chcemy podać wszystkie, to mu-
simy postępować systematycznie.
Sprawdzamy, czy liczba 48 jest podzielna przez 
kolejne liczby naturalne.

Dobra rada
Możesz obliczać wielokrotności tylko 
jednej z liczb (większej) i sprawdzać, 
czy są podzielne przez drugą liczbę.

Inny sposób obliczania NWW poznamy pod koniec rozdziału.

Dzielniki
• przez 1 – tak, 48 1 48| = 1, 48

• przez 2 – tak, 48 2 24| = 2, 24

• przez 3 – tak, 48 3 16| = 3, 16

• przez 4 – tak, 48 4 12| = 4, 12

• przez 5 – nie, 48 5 9| =  r 3 –
• przez 6 – tak, 48 6 8| = 6, 8
• przez 7 – nie, 48 7 6| =  r 6 –
• przez 8 – tak, 48 8 6| = 8, 6 – już było

Zauważmy, że: 
•  każdy znaleziony dzielnik ma „parę” – wynik dzielenia, który też jest dzielnikiem 

liczby 48,
•  liczby, przez które dzielimy, rosną, a wyniki dzielenia maleją, więc gdy dojdziemy 

do liczby, która już się pojawiła jako wynik dzielenia, to możemy mieć pewność, 
że znaleźliśmy wszystkie dzielniki liczby 48.

Dzielniki liczby 48 (jest ich 10): 1 i 48, 2 i 24, 3 i 16, 4 i 12, 6 i 8.
Wygodnie jest wypisać je w kolejności rosnącej: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

Wymień wszystkie dzielniki naturalne podanej liczby.
a) 15  b) 24 c) 36 d) 100

Ćwiczenie 2

      Kolejne wielokrotności 20
20  12 – źle
40   12 – źle

 60   12    5
JEST!
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Znajdź: NWD(8, 12),  NWD(9, 15),  NWD(35, 70),  NWD(56, 49).

Ćwiczenie 3

Przykład 3

Przykład 4

Znajdź wszystkie wspólne dzielniki liczb 12 i 18. Znajdź największy wspólny dzielnik 
tych liczb, czyli NWD(12, 18).
Dzielniki liczby 12 ustawione rosnąco: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Dzielniki liczby 18 ustawione rosnąco: 1, 2, 3, 6, 9, 18.
Wspólne dzielniki liczb 12 i 18: 1, 2, 3, 6.
Największy wspólny dzielnik: NWD(12, 18) = 6.

Inny sposób obliczania NWD poznamy pod koniec rozdziału.

 Liczby pierwsze
Do badania własności liczb przydatna jest umiejętność rozkładu liczby na czynniki, 
w szczególności na czynniki pierwsze, czyli będące liczbami pierwszymi.

Zapamiętaj

Liczby pierwsze to liczby naturalne większe od 1, które mają dwa różne dzielniki 
naturalne: 1 i samą siebie, np.: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ..., 223, ... 
Liczby złożone to takie liczby naturalne większe od 1, które mają więcej niż dwa 
dzielniki naturalne, np.: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ..., 224, ... 
Liczb 0 i 1 nie zaliczamy ani do liczb pierwszych, ani do liczb złożonych.

Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 300.
Sposób I
Krok 1. 
Przedstawiamy liczbę w postaci dowolnego iloczynu. 

Krok 2. 
Zapisujemy czynniki tego iloczynu w postaci kolej-
nych iloczynów.
Postępujemy tak do momentu uzyskania iloczynu, 
w którym występują jedynie liczby pierwsze. 

Krok 3. 
Porządkujemy uzyskany zapis, ustawiając czynniki 
w kolejności od najmniejszego do największego.

300 3 100$=

300 3 2 50$ $=

300 3 2 2 25$ $ $=

300 3 2 2 5 5$ $ $ $=

obliczenia

300 2 2 3 5 5$ $ $ $=

rozkład na czynniki pierwsze

Rozłóż na czynniki pierwsze podaną liczbę.
a) 48 b) 144  c) 360 d) 1800

Ćwiczenie 4

Iloczyn liczb wypisanych po prawej stronie jest  
szukanym rozkładem liczby na czynniki pierwsze. 

                                                      

PRZYKŁAD 4
Rozłóż na czynniki pierwsze liczbę 300.

Krok 1. 
Przedstawiamy liczbę w postaci dowolnego iloczynu, np.  300 3 100$=

Krok 2. 
Następnie zapisujemy jego czynniki w postaci kolejnych  
iloczynów, np.  300 3 2 50$ $=

Postępujemy w ten sposób do momentu uzyskania iloczynu 300 3 2 2 2 5$ $ $ $=

składającego się wyłącznie z liczb pierwszych.  300 3 2 2 5 5$ $ $ $=

Krok 3. 
Na koniec porządkujemy zapis uzyskanego iloczynu, ustawiając  
czynniki w kolejności od najmniejszego do największego 300 2 2 3 5 5$ $ $ $=

II sposób
Zapisujemy liczbę 300 i rysujemy obok pionową kreskę 
oznaczajacą dzielenie. Po prawej stronie kreski wpisujemy 
najmniejszą liczbę pierwszą, przez którą dzieli się 300, 
czyli 2. Wynik tego dzielenia, liczbę 150, zapisujemy pod 
liczbą 300. Dzielenie przez najmniejsze liczby pierwsze 
kolejnych ilorazów powtarzamy aż do otrzymania 1.

Iloczyn liczb wypisanych po prawej stronie jest 
szukanym rozkładem liczby na czynniki pierwsze.  300 = 2 · 2 · 3 · 5 · 5

300
150

75
25

5
1

2
2
3
5
5
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Sposób II
Zapisujemy liczbę 300 i rysujemy obok pionową 
kreskę oznaczającą dzielenie. Po prawej stronie kre-
ski wpisujemy liczbę 2, czyli liczbę pierwszą, przez 
którą jest podzielne 300. Wynik tego dzielenia, licz-
bę 150, zapisujemy pod liczbą 300. Dzielenie przez 
najmniejsze liczby pierwsze kolejnych ilorazów po-
wtarzamy aż do otrzymania 1.

obliczenia

rozkład na czynniki pierwsze

 Wykorzystanie rozkładu na czynniki pierwsze do obliczania NWD i NWW

Krok 2.
Zaznaczamy wspólne czynniki. 

Krok 3.

Krok 1. 
Rozkładamy liczby 54 i 72 
na czynniki pierwsze.

Przykład 5

Dla liczb 54 i 72 wyznacz:
a) największy wspólny dzielnik, b) najmniejszą wspólną wielokrotność.

Do znalezienia NWD i NWW podanych liczb wykorzystamy rozkład na czynniki 
pierwsze.
Pierwsze dwa kroki rozwiązania są wspólne.

Rozkład liczb na czynniki pierwsze można wykorzystać do wyznaczenia wszyst-
kich wspólnych dzielników dwóch liczb oraz ich największego wspólnego dzielni-

PRZYKŁAD 5
Wyznacz największy wspólny 
dzielnik liczb      i   

 

Krok 2.
Zaznaczamy wspólne czynniki: 

Krok 3.
Największy wspólny dzielnik liczb 54 72 jest iloczynem wspólnych czynników 
występujących w rozkładach na czynniki pierwsze obu tych liczb (czynniki te 
podkreślono na niebiesko): 
Zapisujemy największy wspólny dzielnik: 

Krok 1. 
Rozkładamy liczby      i  
na czynniki pierwsze:

ka (oznaczanego skrótem            ).

72 = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 

72
36
18

9
3
1

2
2
2
3
3

54 = 2 · 3 · 3 · 3

72 = 2 · 2 · 2 · 3 · 3 54 = 2 · 3 · 3 · 3

54
27

9
3
1

2
3
3
3

2 · 3 · 3 = 18.
  NWD(54, 72) = 18.

NWD

7254

7254

Rozkład liczb na czynniki pierwsze można wykorzystać do wyznaczenia wszyst-
kich wspólnych dzielników dwóch liczb oraz ich największego wspólnego dzielni-
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b)  Najmniejszą wspólną wielokrotność 
liczb 54 i  72 obliczamy, mnożąc 
jedną z  liczb przez niepodkreślone 
czynniki występujące w  rozkładzie 
drugiej liczby.
54 ∙ 2 ∙ 2 = 216 
lub 72 ∙ 3 = 216 
NWW(54, 72) = 216

a)  Największy wspólny dzielnik liczb 
54 i  72 jest iloczynem wspólnych 
czynników występujących w rozkła-
dach na czynniki pierwsze obu tych 
liczb (czynniki te podkreślono na 
niebiesko): 

Rozkład liczb na czynniki pierwsze można wykorzystać do wyznaczenia wszyst-
kich wspólnych dzielników dwóch liczb oraz ich największego wspólnego dzielni-
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7254
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Zapisujemy największy wspólny 
dzielnik: NWD(54, 72) = 18.
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Znajdź: 
a) NWD(48, 60),  NWD(28, 140),  NWD(120, 144), 
b) NWW(60, 80),  NWW(157, 157),  NWW(48, 60). 

Ćwiczenie 5

 Które spośród liczb: 3, 4, 5, 9, 25 są dzielnikami podanej liczby?
a) 49 833 b) 4470 c) 26 532 d) 4 010 400 000 e) 113 698 524 f) 62 475

  Liczba naturalna jest doskonała, gdy jest sumą wszystkich swoich dzielników 
mniejszych od niej samej.
a) Uzasadnij, że 28 jest liczbą doskonałą.
b) Znajdź liczbę doskonałą mniejszą niż 10.

1.

2.

Zadania

Zauważ, że:  

 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 

NWD (72, 54)

72 54

NWW (72, 54)

 Puszki są pakowane w zgrzewki po 9 sztuk. Czy kupując
podaną liczbę puszek, można kupić pełne zgrzewki?
a) 128 sztuk b) 351 sztuk c) 738 sztuk

 W pe wnym batalionie jest 672 żołnierzy. Czy można ich ustawić:
a) trójkami, d) w szeregach po 9 osób,
b) czwórkami, e) w szeregach po 10 osób,
c) piątkami, f) w oddziałach po 25 osób?
Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, napisz, ile osób będzie w ostatniej, niepełnej grupie.

Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze.
a) 150 b) 126 c) 616 d) 792 e) 840 f) 1323 g) 3150 h) 3675

3.

4.

5.

W  ramce podano wszystkie liczby pierwsze 
mniejsze od 100. 
a)  Wśród liczb większych od 100 i mniejszych od 

110 są cztery liczby pierwsze. Wymień je.
 b)  Wśród liczb większych od 110 i mniejszych od 

120 jest tylko jedna liczba pierwsza. Podaj ją.

7.

Wyznacz NWD i NWW podanych liczb.
a) 18 i 80 c) 38 i 114 e) 18 i 360
b) 14 i 35 d) 114 i 144 f) 360 i 2700

6.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 
71, 73, 79, 83, 89, 97

 Dr Jakub ma całodzienny dyżur co 6 dni, a dr Paweł – co 4 dni. W sobotę 14 wrze-
śnia mieli wspólny dyżur. Kiedy znów się spotkają na dyżurze?

 Znajdź najmniejszą liczbę naturalną dodatnią m taką, że m99 $  jest kwadratem 
liczby naturalnej.

9.

10.

Czy już umiem?

 Rozłóż liczbę na czynniki pierwsze.
a) 36 b) 15 900

 Oblicz NWD i NWW podanych liczb.
a) 6 i 15 b) 63 i 210

 Czy podana liczba jest podzielna przez 4?
a) 176 543 928 b) 765 438 274 c) 8 294 653 700

 Prostokąt o wymiarach 16 cm × 20 cm podzielono na jednakowe kwadraty. Ob-
licz maksymalną długość boku jednego kwadratu, wiedząc, że ich długości podane 
w centymetrach są wyrażone liczbami całkowitymi.

I.

II.

III.

IV.

Dla dociekliwych

 Jeśli liczba jest podzielna przez 12, to jest też podzielna przez 3 i przez 4. Jest też 
odwrotna zależność: liczba podzielna przez 3 i przez 4 jest podzielna przez 12. 
Sprawdź, czy podana liczba jest podzielna przez 12.
a) 8544 b) 7569 c) 884

 Jeśli liczba jest podzielna przez 12, to jest też podzielna przez 2 i przez 6. Nie ma 
jednak odwrotnej zależności: istnieją liczby podzielne przez 2 i przez 6, a niepo-
dzielne przez 12. Podaj przykład trzech takich liczb.

 Rozłóż liczbę 12 na czynniki pierwsze. Wyjaśnij, dlaczego do stwierdzenia podziel-
ności przez 12 wystarczy podzielność przez 3 i przez 4, a nie wystarczy podzielność 
przez 2 i przez 6.

 Dwie liczby są względnie pierwsze, jeśli ich największy wspólny dzielnik to 1. 
a) Czy liczby 3 i 4 są względnie pierwsze? b) A liczby 2 i 6?

Jak sprawdzić podzielność przez 15? A przez 30? A jak przez 18?

1.

2.

3.

4.

5.

Magda i Ania upiekły ciasteczka na szkolny festyn. Przygotowały 
24 ciastka owsiane, 60 ciastek korzennych oraz 84 herbatniki. 
Ciastka chcą zapakować do pudełek, tak aby zawartość każdego 
pudełka była taka sama. Do ilu najwięcej pudełek mogą zapako-
wać te ciastka? 

8.
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