
 
 հաշվիչ օ
 յուրաքա
 չլուծված
 մրցույթի
 մրցույթի
 գլխավոր
ինքնուրո

1. Նկարում 
Գծերը զո
մասի: Որ

(A) 1 

2. 11 

(A) 5 

3. Պրոտարա
Քանի՞ կգ

(A) 35 

4. Մանեն ո
նկարում
երկայնքո
ցույց 
չօգտագո

(A) 0 

5. Ռուն ուզո
24-ի: Գտ
գումարը

(A) 6 

6. Մի տոպր
տասը սպ
տոպրակ
լինելու հ

(A) 2 

7. Գարեգին
վառվում 
երբ Գարե

(A) 2 

օգտագործել չի թույլա
անչյուր խնդրի համար
ծ խնդրի համար միավ
ի մասնակիցը կարող 
ի ավարտին խնդիրնե
ր պահանջը մրցույթի
ույն և ազնիվ կատար

3 մի

պատկերված մեծ 
ուգահեռ են կողմեր
րքա՞ ն է մոխրագու

(B) 4 

հավասարումը ճիշ

(B) 9 

աս հանգստավայր
գ աղ կա 1000 կգ ծով

(B) 186

ունի քառակուսի 
՝ ձախից: Թերթիկը
ով կտրելով՝ նա ու
տրված պատկե

ործված փոքր քառա

(B) 2 

ում է Կենգուին աս
տեք այն թվերից, որ 

: 
(B) 8 

րակում կան հինգ տ
պիտակ, չորս կան
կից և ետ չեն դնում:
ամար, որ վերցված

(B) 12 

նը յուրաքանչյուր տ
է 40 րոպե ու վերջ
եգինը վառեց առաջ

(B) 3 

Խ Ն Դ Ի Ր

ատրվում.   
ր տրված պատասխա
վորներ չեն գումարվո
է վաստակել առավել

երի թերթիկը մնում է մ
ի մասնակիցներից և կ
րելն է:   

միավոր գնահատվ

հավասարակողմ ե
րին և բաժանում են
ւյն մասի մակերեսը

(C) 5 (D) 6

շտ է: Որքա՞ն է 

(C) 11 (D) 5

րում աղի և թորած 
վի ջրում: 

(C) 193 (D) 2

թերթիկ, որը ցու
ը փոքր քառակուսին
ւզում է ստանալ ն
երներից: Առնվա
ակուսի կմնա արդյո

(C) 4 (D) 6

սել մի թիվ, որի թվա
Ռուն կարող է աս

(C) 9 (D) 

տարբեր գույների գ
նաչ և երեք սև: Գ
 Առնվազն քանի՞ գ
ծ գնդակներից երկո

(C) 10 (D) 5

տասը րոպեն մեկ մի
ջանում է: Քանի՞ մ
ջին մոմը: 

(C) 4 (D) 5

 Ն Ե Ր 

ններից ճիշտ է միայն
ում և չեն հանվում. 
լագույնը 120 միավոր
մասնակցի մոտ. 
կազմակերպիչներից հ

վող խնդիրներ 

եռանկյան մակերես
ն դրանք երեք հավ
ը:  

6 (E) 7 

 գումարի ար

55 (E) 99 

ջրի հարաբերությո

200 (E) 350 

ւյց է տրված 
ների կողմերի 
նկարում աջից 
ազն քանի՞ 
ունքում: 
6 (E) 8 

անշանների արտա
սել Կենգուին, ամեն

10 (E) 11 

գնդակներ. երկու կ
Գնդակներն առանց
գնդակ պետք է վերց
ուսը միևնույն գույն

5 (E) 6 

ի մոմ է  վառում: Մ
մոմ է վառվում այն

5 (E) 6 

ն մեկը. 

ր. 

հանձնարարությունը 

սը 9 է: 
վասար 

րժեքը: 

ունը ծովի ջրում 7:

ադրյալը հավասար 
նափոքրի թվանշան

կարմիր, երեք կապ
ց նայելու վերցնու
ցնել տոպրակից՝ վս
նի են: 

Մոմերից յուրաքանչ
ն պահից 55 րոպե հ

193 է: 

կլինի 
նների 

պույտ, 
ւմ են 
ստահ 

չյուրը 
հետո, 
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(A

ինգ ընտանիքում եր

A) 0,2 (B) 1,2

ովսեսն և Լիլիթը
կսում են վազել 

արագությունը 9/8 ա
իլիթը, երբ Մովսես

A) 4 (B) 8

,  և  բնական թ
 արժեքը: 

A) 10 (B) 12

Կարինեն ընկերոջ հ
Նա արդեն տեղադր
Նա պետք է տեղադ
երեք վանդակ: Նա
տարբեր եղանակով

A) 4 (B) 5

Նկարում α=55°, β=4

A) 100° (B) 105°

Սեղանի պարագիծ
հավասար սեղանի ե

A) 30° և 30° (B) 3

Բերված պատկերնե

A)  (B)

Արթուրը գրեց մի քա
այդ հաջորդականո
տոկոսը: 

A) 60 (B) 50

ABCD ուղղանկյան
առանցքներին: ABC
առանցքից աջ, ինչպ
կետերի կոորդինա
կետերի համար
հարաբերությունը
համար կստացվի հա

A) A (B) B

րեխաների միջին թ

2 (C) 2,2

կանգնած են շրջա
շատրվանի շուր

անգամ մեծ է Լիլ
ը վազանցի նրան ա

(C) 9

թվերն այնպիսին ե

(C) 14

4 միավոր գնա

հետ խաղում է «ծով
րել է երկու նավակ,
դրի ևս մեկ 3x1 նա

ավերը չպետք է ու
վ կարելի է տեղադր

(C) 6 (D

40°, γ=35°: Որքա՞ն է 

° (C) 120° (D

ծը 5 է, կողմերի 
երկու ամենափոքր

30° և 60° (C) 45° և

երից ո՞ր մեկը չի կա

)  (C) 

անի հաջորդական 
ության կենտ թվե

(C) 48

կողմերը զուգահե
CD-ն գտնվում է 
պես ցույց է տրված
ատներն ամբողջ
հաշվում են դրա

 կոորդինատին
արաբերության նվա

(C) C

թիվը չի կարող հավ

(D) 2,4 (E

անաձև շատրվանի 
րջ ժամացույցի ս
լիթի արագություն
առաջին անգամ: 

(D) 2 (E

են, որ · 14, 

(D) 16 (E

նահատվող խնդիր

վամարտ» խաղը՝ 5x
, ինչպես ցույց է տր
ավակ, որը պետք 
ւնենան ընդհանու
րել այդ 3x1 նավակը

D) 7 (E) 8 

δ-ի արժեքը: 

D) 125° (E) 130°

երկարություններն
ր անկյունները: 

և 45° (D) 60° և 6

արելի ծալել այնպե

 (D) 

ամբողջ թիվ: Բերվ
երի և նույն հաջո

(D) 45 (E

եռ են կոորդինատա
 առանցքից ցած

ծ նկարում: A, B, C 
թվեր են: Այդ բո
անց  կոորդինա
: Գագաթներից ո
ազագույն արժեքը:

(D) D (E

վասար լինել՝ 

E) 2,5 

հակառակ կողմեր
սլաքի ուղղությամ
ից: Քանի՞ պտույտ

E) 72 

· 10 և · 3

E) 18 

րներ 

x5 դաշտի վրա: 
րված նկարում: 
է ծածկի ճիշտ 
ր կետ: Քանի՞ 
ը: 

ն ամբողջ թվեր ե

0° (E) 45° և 90° 

ս, որ ստացվի խորա

 (E) 

ված թվերից ո՞րը չի 
որդականության բ

E) 40 

ային 
և  
և D 
ոլոր 
ատի 
որի՞ 

E) Կախված է ուղղա

րում: Նրանք 
բ: Մովսեսի 
տ կկատարի 

35: Որքա՞ն է 

են: Ինչի՞ են 

անարդ: 

 

կարող լինել 
բոլոր թվերի 

անկյունուց: 



17. Բոլոր քա
որ 2013-
գրված ե

(A) 198 

18. Նկարում
24 հատ
ներգծվա

(A) 28 

19. Արսենը
20/02/200
անպայմ
Բագրատ
նույն օր
օրը, սակ

(A) Արսե

20. Հովհանն
Նկարում
խորանա

(A) 

21. Նկարում
քառանկ
Որքա՞ն 

(A) 96 սմ

22. Դիցուք 
գտնվում
խորանա
դեպքում

(A) 

23. Կարենը
ստանում
է: Որքա՞

(A) 26 

24. Այգեպա
Ծառերի
քսան ծա

(A) 8 

առանիշ բնական թ
-ում, գրված են գրա
երկու հարևան թվեր

(B) 693

մ բերված 6x8 ցանց
տ վանդակ: Քանի
ած որևէ անկյունագ

(B) 29 

, Բագրատը, Գայա
01, 12/03/2000, 2
ման նշված հաջորդ
տն ու Գայանեն նո
ը, սակայն տարբեր
կայն տարբեր ամիս

ենը (B) Բագրատ

նեսը խորանարդիկ
մ նշված է հիմքի 
արդիկների քանակը

 (B) 

5 մի

մ քառակուսի ց
կյունը: Ցանցի վա
է  քառանկյա

մ2 (B) 84 սմ2 (C)

S-ը այն ամբողջ լ
մ են 1-ից մինչև
արդների քանակն է
մ` 

 (B) 2 3  

ը ընտրում է հնգա
մ է քառանիշ թիվ: Ա
՞ն է սկզբնական հն

(B) 20 (C)

անն ուզում է այգո
ի թիվը ցանկացած 
առի շրջանակում ա

(B) 10 (C)

թվերը, որոնց գրառմ
ատախտակին աճմ
րի հնարավոր ամեն

(C) 702 (D) 7

ցում անկյունագծեր
ի՞ վանդակ չեն հ
գծով: 

(C) 30 (D) 3

անեն, Դիանան և
0/03/2001, 12/04/2
դականությամբ: Ար
ույնպես ծնվել են նո
ր ամիսներին: Դիա
սներին: Երեխաներ

ը (C) Գայանեն 

կներից կառուցել է 
յուրաքանչյուր վա

ը: Ի՞նչ տեսք ունի ա

 (C)  (D

միավոր գնահատվ

ցանցի վրա պա
նդակի կողմի երկ
ան մակերեսը: 

) 76 սմ2 (D) 88 սմ2

լրիվ քառակուսինե
և 2013  թվերի 
է, որոնք գտնվում 

(C) 3 2  (D) 

անիշ բնական թիվ
Այդ քառանիշ թվի և
նգանիշ թվի թվանշա

) 23 (D) 19 

ու ճեմուղու երկայն
երկու թխկիների մ

առավելագույնը քան

) 12 (D) 14 

ման մեջ կան նույն 
ման կարգով: Ո՞րն
նամեծ տարբերութ

703 (E) 793 

րից ոչ մեկը չի հատ
հատի 6x10 ցանց

31 (E) 32 

և Երվանդը ծնվել 
000 և 23/04/2001
րսենը և Երվանդը
ույն ամսին: Արսեն
անան և Երվանդը ն
րից ո՞վ էր ամենակր

(D) Դիանան (E

շինություն՝ 4x4 հի
անդակի վրա տեղ
այդ շինությունը ետ

D)  (E) 

վող խնդիրներ 

ատկերված է 
կարությունը 2 սմ

2 (E) 104 սմ2 

երի քանակն է, որ
շարքում, իսկ Q
են 1-ից մինչև 201

2013  (E) 

վ, ջնջում է դրա թ
և սկզբնական հնգա
անների գումարը:

(E) 17 

նքով տնկել քսան
միջև չպետք է հավ
նի՞ թխկի կարող է տ

(E) 16 

չորս թվանշաններ
ն է գրատախտակի
թյունը: 

տում 
ցում 

են. 
1 (օր/ամիս/տարի
ը ծնվել են նույն ա
նն ու Գայանեն ծնվ
նույնպես ծնվել են 
րտսերը: 

E) Երվանդը 

իմքի վրա: 
ղադրված 
տևից: 

 

 
մ է: 

րոնք 
Q-ն այն ամբողջ 
13  թվերի շարքում

 

թվանշաններից մե
անիշ թվի գումարը

ծառ (թխկի և լոր
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