
★ 17. Naprzemienne odejmowanie

W starej chińskiej księdze „Dziewięć Działów Arytmetyki” znajduje się prze
pis na skracanie ułamków, który w skrócie przytoczymy tak:

49Chcesz skrócić ułamek

Najpierw zobacz, czy nie można skrócić przez 2 i wykonaj to, jeśli można. 
Jeżeli nie, to zapisz licznik i mianownik w taki sposób:

49
91

i od większej liczby odejmuj mniejszą aż do momentu, gdy na górze i na dole 
wypadnie ta sama liczba

49 49 7 7 7 7 7 7
91 42 42 35 28 21 14 7

49Ta liczba to największy wspólny dzielnik, przez tę liczbę skracaj. Ułamek — 

skraca się przez 7, ^

Sprawdź na kilku prostych przykładach, jak przebiega ta procedura, a my 
przyjrzymy się jeszcze dwóm przykładom.

Przykład
143 26 26 26 26 26 13
117 117 91 65 39 13 13

Wynik tej procedury wskazuje, że największy wspólny dzielnik liczb 117 i 143 
jest równy 13.

143Rzeczywiście 143= 13-11,117= 13-9, ułamek —  można więc skrócić przez

n  143 _  11 

’117 -  9 '

Przykład
221 68 68 68 51 34 17
153 153 85 17 17 17 17

Wynik tej procedury wskazuje na liczbę 17.
Rzeczywiście 221 =  13 ■ 17, 153 =  9 • 17. Zgadza się.
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Zastanowimy się teraz dlaczego liczba, którą wskazuje nam ta procedura 
naprzemiennego odejmowania jest największym wspólnym dzielnikiem liczb, 
dla których została uruchomiona.
W każdym kroku zastępujemy pewne dwie liczby przez inne dwie. Te nowe 
dwie liczby są trochę mniejsze i mają te same wspólne dzielniki, co poprze
dnie dwie. Zatem największy wspólny dzielnik tych nowych dwóch i tych 
poprzednich dwóch jest taki sam. To jest największa liczba w zbiorze wspól
nych dzielników.
W każdym kroku występują trzy liczby

WIĘKSZA, MNIEJSZA, ich RÓŻNICA.

Każdy dzielnik W IĘKSZEJ i M NIEJSZEJ dzieli również MNIEJSZĄ 
i RÓŻNICĘ. Gdy jednak zamiast W IĘKSZEJ i M NIEJSZEJ weźmiemy 
MNIEJSZĄ i RÓŻNICĘ, to ułatwimy sobie trochę zadanie, bo dla mniej
szych liczb zadanie jest trochę łatwiejsze niż dla większych.
Po ilu krokach procedura naprzemiennego odejmowania się zakończy? Nie 
możemy zrobić więcej kroków niż WIĘKSZA, ta od której rozpoczynaliśmy. 
Tyle kroków trzeba by zrobić, gdybyśmy odejmowali po jedynce, np.

5 4 3 2 1

1 1 1 1 1

Taki przypadek praktycznie się nie zdarza, bo i tak wiemy, że największy 
wspólny dzielnik w takim przypadku jest równy 1. Najważniejsze jest jednak, 
że wiemy, że procedura naprzemiennego odejmowania po pewnej skończonej 
liczbie kroków musi się zatrzymać. Nie można tak odejmować i odejmować 
bez końca. W pewnym momencie nastąpi „stop”. Procedura naprzemiennego 
odejmowania ma „stop”.
Spróbujmy jeszcze inaczej zapisać przebieg tej procedury

-49
91— ^42

49—̂ 7

—  7 —  7 — 7 — 7 — 7
42 -> 35 — > 28 -» 21 -i 14-4- 7

W takim zapisie lepiej widać „naprzemienność” odejmowania. Zawsze od 
większej odejmujemy mniejszą, ile razy się da, po czym następuje zmiana 
i znów od większej odejmujemy mniejszą, ile razy się da, itd. aż obie liczby 
staną się jednakowe.
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Przedstawimy jeszcze przebieg tej procedury geometrycznie. Zobacz, jak to 
ładnie wygląda. Rysujemy prostokąt, o bokach 49 i 91 i odejmujemy od tego 
prostokąta możliwie duże kwadraty aż wyczerpiemy cały prostokąt

4-9

//

Prostokąt ma długości boków, które są liczbami całkowitymi. Gdybyśmy 
odejmowali od tego prostokąta kwadraciki jednostkowe, to zawsze wyczer
piemy wszystko dokładnie do końca

72 ?2 7Z 7*

492 42 2

/---------------- 31 — \

Sztuka polega na tym, aby robić to możliwie szybko, i odejmować możliwie 
największe kwadraty. Zobacz:
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1. Używając procedury naprzemiennego odejmowania znajdź największy 
wspólny dzielnik liczb:
a) 42,189; b) 235,141; c) 186,217;
d) 287, 369; e) 1148, 1476; f ) H U l , 9 0 9 .

2. To jest prostokąt, od którego odcinamy możliwie wielkie kwadraty. Zo
bacz, że bok ostatniego najmniejszego kwadracika mieści się całkowitą 
liczbę razy w każdym z boków dużego prostokąta.

£ 0 2 4 0 a
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Zapisz przebieg procedury naprzemiennego odejmowania, która odpo
wiada temu rysunkowi.

3. Skróć ułamki:
, 84 , , 235 , 93 287a) — ; b) — ; c) — ; d) — .
7 189 ’ 282’ ’ 217’ ; 451

4. Uzasadnij, że jeżeli x jest największym wspólnym dzielnikiem pewnych 
dwóch liczb, to jest również największym wspólnym dzielnikiem jednej 
z tych liczb i różnicy tych liczb. Na przykład:
NW D (34, 51) =  17 =  NW D (51-34, 34) =  NW D (17, 34).
(Wsk. Narysuj prostokąty o bokach 51 x 34 i (51— 34) x 34.)

5. Przy praktycznym posługiwaniu się procedurą naprzemiennego odejmo
wania, nie potrzeba jej prowadzić aż do samego końca. Najpierw oczywiś
cie trzeba spróbować zgadnąć przez co podzielić, żeby liczby zredukować, 
a dopiero wtedy, gdy nie widzimy wspólnego dzielnika, można posłużyć się 
naprzemiennym odejmowaniem. Ponadto naprzemienne odejmowanie 
wystarczy wykonywać do momentu, gdy taki wspólny dzielnik zobaczy
my. Przy procedurze podanej na początku, dla liczb 91 i 49 wystarczy 
zrobić jeden krok naprzemiennego odejmowania i już widać, że trzeba 
„podejrzewać” siódemkę.
W przykładzie dla liczb 143 i 117 po pierwszym kroku już wszystko
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wiadomo: od 117 liczbę 26 można odjąć co najmniej 4 razy — można to 
więc zrobić za jednym zamachem ołówka, a wtedy od razu widać, że skoń
czy się na liczbie 13.
Wykorzystując takie skróty uprość ułamki:

,141 . , 187 , 190 323
a ) b )  c ) W  d )130’ ' 170’ ’ 209’ 340'

6. Te prostokąty trzeba pociąć na możliwie największe, ale jednakowej wiel
kości kwadraciki. Jak to zrobić? Wytnij te prostokąciki z kratkowanego 
papieru i spróbuj zadanie rozwiązać nożyczkami:

a)

c)

e)

21

b)
m
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d)

f)


