
Еуклидов алгоритам 
Замисли следећу ситуацију: У твом месту одржава се велики сајам. Скупило се 
много света. Људи уговарају послове, тргују. Чак су и за децу организоване бројне 
активности. Поред вожње на рингишпилу или балерини, могуће је учествовати у 
различитим такмичењима. Пажњу ти је привукла једна награда – штене расе 
златни ретривер вири из кавеза и чека свог новог власника. 

Одлучујеш да видиш о чему се ради. 

Сваком такмичару су на располагању по два конопца. Један је дугачак 40 метара, 
а други 15 метара. Конопце треба исећи тако да сви добијени комади буду 
једнаких дужина. Побеђује такмичар који успе да конопце исече тако да добије 
најдуже могуће појединачне комаде. 

Коначно се налазиш у ситуацији да примениш школско знање. Труд уложен на 
часовима математике ће се исплатити! Зато одлучујеш да се такмичиш. 

Док други смишљају своје стратегије, ти знаш да дужина исечених комада мора да 
буде делилац и броја 40 и броја 15. Пошто желиш да то буде што већи број, ти 
заправо тражиш највећи заједнички делилац бројева 40 и 15. 

Постоји више поступака који те мoгу довести до златног ретривера. 

Један је да кренеш од броја 15 уназад и нађеш први број који дели и 15 и 40. 

 

Други поступак, који обично захтева мање корака, јесте Еуклидов алгоритам. 
Еуклидов алгоритам се заснива на следећој чињеници: ако неки број дели и 40 и 
15, тај исти број мора да дели и разлику 40 – 15. 

На тај начин, проблем сводимо на потпроблем, тј. сада тражимо највећи 
заједнички делилац бројева 25 и 15. Овај поступак (корак) понављамо, све док не 
добијемо два једнака броја. 

Сви кораци су приказани на слици: 



 

 

Применом Еуклидовог алгоритма, закључујеш да дужи конопац треба поделити на 
8 делова дужине по 5 метара, а краћи конопац на 3 дела дужине по 5 метара. 
Победнички свежањ конопаца садржи 11 парчића дужине по 5 метара. 

Златни ретривер је твој! 



Тамо где је алгоритам, ту је и могућност да напишеш програм. 

Да би програм израчунавао највећи заједнички делилац различитих бројева, 
добро је да направиш две променљиве: Првиброј и ДругиБрој. 

Замоли корисника да унесе први број коришћењем блока питај... и чекај и унету 
вредност сачувај у променљивој ПрвиБрој. 

 

Понови поступак за други број, али овог пута га сачувај у променљивој ДругиБрој. 

 

Ако пажљиво анализираш Еуклидов алгоритам, уочићеш да: 

 Увек одузимаш мањи од већег броја. 

 

 Поступак одузимања понављаш све док бројеви не постану једнаки. 
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