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 հաշվիչ օգտագործել չի թույլատրվում.   
 յուրաքանչյուր խնդրի համար տրված պատասխաններից ճիշտ է միայն մեկը. 
 չլուծված խնդրի համար միավորներ չեն գումարվում և չեն հանվում. 
 մրցույթի մասնակիցը կարող է վաստակել առավելագույնը 120 միավոր. 
 մրցույթի ավարտին խնդիրների թերթիկը մնում է մասնակցի մոտ. 
 գլխավոր պահանջը մրցույթի մասնակիցներից և կազմակերպիչներից հանձնարարությունը 
ինքնուրույն և ազնիվ կատարելն է:   

3 միավոր գնահատվող խնդիրներ 

1. Բերված թվերից ո՞րն է ամենամեծը: 

(A) 2013 (B) 20+13 (C) 2013 (D) 2013 (E) 20·13 

2. Նկարում պատկերված կանոնավոր ութանկյան կողմը 10 սմ է: Բերված 
թվերից ո՞րն է հավասար մոխրագույն շրջանագծի շառավղին, որը 
ներգծված է տրված ութանկյան նշված անկյունագծերով կազմված փոքր 
ութանկյանը: 

(A) 10 սմ (B) 7,5 սմ (C) 5 սմ (D) 2,5 սմ (E) 2 սմ 

3. Պրիզման ունի ընդհանուր թվով 2013 նիստ: Քանի՞ կող ունի այդ պրիզման: 

(A) 2011 (B) 2013 (C) 4022 (D) 4024 (E) 6033 
4. Խորանարդ արմատը 3 -ից հավասար է. 

(A) 3  (B) 3  (C) 3  (D) 3  (E) √3  

5. 2013 տարեթիվն ունի այն հատկությունը, որ իր թիվը կազմված է հետևյալ հաջորդական 
թվանշաններից՝ 0, 1, 2 և 3: Քանի՞ տարի է անցել այն տարուց, երբ վերջին անգամ 
տարեթիվը կազմված էր չորս հաջորդական թվերից: 
(A) 467 (B) 527 (C) 581 (D) 693 (E) 990 

6. Դիցուք -ը գծային ֆունկցիա է, որի դեպքում 2013 2001 100: Ինչի՞ է 
հավասար 2031 2013  թիվը: 

(A) 75 (B) 100 (C) 120 (D) 150 (E) 180 

7. Եթե հայտնի է, որ 2 3, ապա բերված պնդումներից քանի՞սն են ճիշտ. 4 9 ,     
4 2 9,     6 3 9,     0 2 3: 

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 

8. Վեց գերհերոս բռնեց 20 չարագործի: Առաջին գերհերոսը բռնեց մեկ, երկրորդը՝ երկու, 
երրորդը՝ երեք չարագործի: Չորրորդ գերհերոսը բռնեց մնացած հինգից յուրաքանչյուրի 
բռնածից ավելի մեծ թվով չարագործների: Նվազագույնը քանի՞ չարագործի կարող էր 
բռնել չորրորդ գերհերոսը: 

(A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) 3 

9. Նկարում պատկերված խորանարդում տեղադրված է հոծ, ոչ 
թափանցիկ ABCDS բուրգը, որի հիմքը ABCD-ն է, և S գագաթը 
գտնվում է խորանարդի կողի միջնակետում: Դուք նայում եք այս 
բուրգին վերևից, տակից, ետևից, դիմացից, աջից և ձախից: Բերված 
պատկերներից ո՞րը հնարավոր չէ տեսնել: 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

10. Հալվելիս՝ պինդ մարմնի ծավալն աճեց սկզբնական ծավալի  -ով: Ստացված հեղուկ 
նյութի ծավալի ո՞ր մասով կնվազի այդ նյութի ծավալը պնդանալուց հետո: 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

4 միավոր գնահատվող խնդիրներ 

11. Ռուբենն ունի կանոնավոր հնգանկյունների տեսք ունեցող 
նույնանման պլաստմասե մարմիններ: Նա այդ մարմինները սոսնձում 
է կողմերով այնպես, որ լրացնի շրջանագիծը, ինչպես ցույց է տրված 
նկարում: Քանի՞ հնգանկյուն կա այդ շրջանագծի վրա: 

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15 

12. Քանի՞այնպիսի  բնական թիվ կա, որի դեպքում թե´ -ը և թե´ 3 -ը եռանիշ թվեր են: 
 

(A) 12 (B) 33 (C) 34 (D) 100 (E) 300 

13. Շրջանաձև գորգը տեղադրված է քառակուսի սալիկներով հատակին: Բոլոր այն 
սալիկները, որոնք գորգի հետ ունեն մեկից ավելի ընդհանուր կետ, ներկում են 
մոխրագույն: Բերված նկարներից ո՞րը հնարավոր չէ ստանալ արդյունքում: 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  

14. Դիտարկենք հետևյալ պնդումը ամբողջ թվերի վրա սահմանված  ֆունկցիայի մասին. 
«Ցանկացած զույգ -ի համար -ը զույգ է»: Ինչպե՞ս է հնչում այդ պնդման ժխտումը: 

(A) Ցանկացած զույգ -ի համար -ը կենտ է: 
(B) Ցանկացած կենտ -ի համար -ը զույգ է: 
(C) Ցանկացած կենտ -ի համար -ը կենտ է: 
(D) Գոյություն ունի զույգ , որի համար -ը զույգ չէ: 
(E) Գոյություն ունի կենտ , որի համար -ը կենտ է: 

15. Ունենք  ֆունկցիան, որտեղ : Բերված նկարներից որի՞ 
վրա է ներկայացված դրա գրաֆիկը: 

(A)  (B)  (C)  (D)  (E)  



16. Դիտարկ
ուղղանկ
Ստացվա
գոյությո

(A) 1 

17. Վարդան
բաղկաց
(տե՛ս ն
հավասա

(A) 4 

18.  եռ
այնպես,
եթե  
(A) 86° 

19. Բնական

(A) 6 

20. Արկղում
վրա նշվ
համար 
քարտ պ
քարտ: 
(A) 51 

21. Ամբողջ 
անգամ մ

(A) 4 

22. Դիցուք 
պարբեր
Որքա՞ն 

(A) 0 

23. Նկարում
հարթութ
գագաթն
հարթութ
երեք հա
տեսք կո

(A) 
(E) Խորա

կենք մի ուղղանկ
կյունը կարելի է կտ
ած պատկերներից
ուն ունի: 

(B) 2 (C) 3

նը նկարեց : 
ած է երկու ճառա
նկարը): Քանի՞
արումը: 

(B) 3 (C) 2

ռանկյան  կողմ
, որ  և 

43°: 
(B) 89° (C) 90°

ն թվերի քանի՞ ,
(B) 8 (C) 10

մ կա 900 քարտ՝ հա
ված են տարբեր հա
որոշում դրա վրա

պետք է նա վերցնի

(B) 52 (C) 53

5 մի

թվերի քանի՞ ,
մեծ է դրանց գումա

(B) 5 (C)

:   ֆուն
րական է, պարբերո
է 2013  թիվը: 

(B) 1 (C)

մ պատկերված 
թյամբ, որն անցնո
ներով: Նմանապ
թյուններով, որոնք
արևան գագաթներո
ունենա խորանարդի

 (B) 
անարդի կենտրոնը

կյուն, որի կողմեր
տրել այնպես, որ ստ
ց մեկի մակերեսը 

(D) 4 (E) 5

 ֆունկցիայի գ
ագայթներից և մե
լուծում ունի 

(D) 1 (E) 0

մի վրա ընտրված 
: Գտեք  

° (D) 92° (E) 9

 զույգ է բավարար

(D) 12 (E) ա

ամարակալված 100
ամարներ: Վազգեն

ա գրված համարի 
ի, որպեսզի վստահ

(D) 54 (E) 5

միավոր գնահատվ

 զույգ գոյություն ո
արից: 

) 6 (D) 7 

նկցիան որոշվում 
ւթյունը 5 է, և 2,3

) 2 (D) 4 

հոծ խորանարդը
ում է A գագաթի 
պես, խորանարդ
անցնում են մնաց

ով: Այդ գործողությ
ի կենտրոնը պարո

 (C) 
ը չի պատկանում բե

րից մեկի երկարո
տացվի մեկ քառակո

4 սմ2 է: Քանի՞ 

5 

գրաֆիկը, որը 
եկ հատվածից 

0 

0 

են  և  կետեր
 անկյան արժեք

94° 

րում 6  հա

այլ թիվ 

0-ից մինչև 999-ը: Ցա
նը վերցնում է քար
թվանշանների գու
հ լինի, որ ունի մի

55 

վող խնդիրներ 

ունի, որ  և այ

(E) 8 

է հետևյալ հա
3 -ում -ի համար

(E) 9 

ը կտրում են մ
D, E և B հարևա
դը կտրում ե
ցած յոթ գագաթներ
յուններից հետո ի՞
ունակող կտորը: 

 (D) 
երված մարմինների

ությունը 5 սմ է:
ուսի և մեկ ուղղանկ
այդպիսի ուղղան

րը 
ը, 

ավասարմանը: 

անկացած երկու քա
րտեր և յուրաքանչ
ւմարը: Առնվազն ք
իևնույն գումարով 

յդ թվերի արտադրյ

ատկություններով. 
ունենք 

մի 
ան 
են 
րի 
նչ 

 
ից ոչ մեկին: 

: Այդ 
կյուն: 
նկյուն 

արտի 
չյուրի 
քանի՞ 
երեք 

յալը 5 

-ը 
: 

24. Ք

(A

25. Դ

ն
հ

(A

26. Հ
ճ
ճ
հ

(A

27. Ա
հ

(A

28. Ա
ա
Կ
բ
պ
պ
Կ
ա

(A
(B
(C
(D
(E

29. Գ

(A

30. Հ
ա
ն
պ
ն
կ

(A

«Այբ

Քանի՞ այնպիսի 
-ը իրական թվեր ե

A) 1 (B) 5

Դիցուք :  ֆ
, եթե -ը զ

նշանակում է .
հավասարման լուծո

A) 0 (B) 4026

Հարթության վրա պ
ճիշտ երեք ուղիղ գի
ճիշտ  թվով ուղ
հարթության վրա: 

A) 4 (B) 5

Առաջին  բնական
հավասար  թվի թվ

A) 6 (B) 9

Ասպետների և խա
ասպետները, ովքեր
Կղզում ես հանդ
բարձրահասակին 
պատասխանից ես
պատճառով ես հա
Կարճահասակի պա
ասպետնե՞ր, թե՞ խա

A) Նրանք երկուսն
B) Նրանք երկուսն
C) Բարձրահասակ
D) Բարձրահասակ
E) Տվյալները բավա

Գոհարը գրել է ա

A) 100 (B) 1000

Հինգ ավտոմեքենա
ամեն մեկը՝ տարբ
նկարում: Յուրաքա
պտույտ, և ոչ մի եր
նույն ճանապարհո
կարող են դուրս գա

A) 24 (B) 44

բ» կրթական հիմնադրամ

,  լուծում ունի 
են: 

(C) 8 (D

ֆունկցիան բոլոր բ
զույգ է, 

. . . . . , որտե
ումների քանակը: 

(C) 22012  (D

պատկերված են որո
իծ,  ուղիղը հատո
ղիղ գիծ, ընդ որու

(C) 6 (D

ն թվերի գումարը եռ
վանշանների գումա

(C) 12 (D

աբեբաների կղզում
ր միշտ ճիշտ են խ
դիպեցի այնտեղ 
հարցրեցի, թե ար
չկարողացա հասկ

արցրեցի կարճահա
ատասխանից ես իմ
աբեբաներ:  

էլ ասպետ էին: 
էլ խաբեբա էին: 

կը ասպետ էր , կարճ
կը խաբեբա էր, կար
արար չեն: 

ալգորիթմ՝ թվերի հ
, որտեղ -ը և

0 (C) 2012 (D

միաժամանակ մտ
բեր ճանապարհով
անչյուր ավտոմեքեն
րկու ավտոմեքենա 
ով: Քանի՞ տարբեր
լ երթուղուց: 

(C) 60 (D

մ, ք.Երևան, Կորյունի 19ա

| | |

D) 9 (E) Անվե

նական  թվերի հ
, եթե -ը կենտ է: 

եղ -ը կրկնվում է

D) 22013  (E) Անվե

ոշ քանակությամբ ո
ում է ճիշտ չորս ու
ւմ՝ 3, 4: Քան

D) 7 (E) այլ թ

ռանիշ թիվ է, որի բ
արը: 

D) 15 (E) 18 

մ ապրում են մի
խոսում, և խաբեբա

բնակվող երկո
րդյո՞ք նրանք երկ
կանալ, թե նրանք 

ասակին, թե արդյո՞
մացա նրանց ով լի

ճահասակը՝ խաբեբ
րճահասակը՝ ասպե

հաջորդականությու
-ը բնական թվեր 

D) 4950 (E) 5050

տնում է շրջանաձև 
վ, ինչպես ցույց է
նա կատարում է մ
չի դուրս գալիս եր
ր եղանակով մեքե

D) 81 (E) 120 

ա, 54-37-07, (093) 01-08-6

| հավասարումը, ո

երջ շատ: 

համար սահմանվա
 բնական թվի համ

 անգամ: Ո՞րն է 

երջ թվով լուծումնե

ուղիղ գծեր:  ուղի
ւղիղ գիծ, և  ուղիղ
նի՞ ուղիղ գիծ է պ

թիվ 

բոլոր նիշերը նույն

իայն երկու տեսա
աները, ովքեր միշտ
ւ տղամարդու 
կուսն էլ ասպետնե
ինչ տեսակի մար
՞ք բարձրահասակ
ինելը: Ովքե՞ր էին ա

բա: 
ետ: 

ւն ստեղծելու համ
են: Գտեք -ի ա

երթուղի, 
է տրված 
մեկից քիչ 
րթուղուց 
ենաները 

63, kangaroo@ayb.am, ww

որտեղ -ը և  

ած է այսպես. 
մար -ը 

1 

ր: 

ղը հատում է 
ղը հատում է 
պատկերված 

նն են: Ինչի՞ է 

ակի մարդիկ՝ 
տ ստում են: 
և նրանցից 
եր են: Նրա 
րդիկ են: Այդ 
ն ասպետ է: 
այդ մարդիկ. 

մար. 1, 
արժեքը: 

ww.kangaroo.am 


