
 
 հաշվիչ օ
 յուրաքա
 չլուծված
 մրցույթի
 մրցույթի
 գլխավոր
ինքնուրո

1. Բերված թ

(A) 2 

2. Մարիամ
տարբեր 
պարագի

(A) 2 

3. Մարգարի
յուրաքան
ներկայա

(A) 240 դր
(D) 960 դր

4. 2, 4, 16, 25
գումարը

(A) 70 

5. 1x1 չափե
կետ, ինչ
երեքն ըն
հնարավո

(A)  

6. Նշված թվ

(A) 231 

7. Խորանար
քառակու
սպիտակ
պատկեր

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

թվերից որի՞ վրա չի

(B) 3 

ը նկարում է վեց 
ստվերավորված պ

իծն է հավասար քառ

(B) 3 

իտը գնեց 4 եգիպ
նչյուր անդամի հա

ացված զեղչերից: Որ

րամ (B) 360 դրա
րամ (E) 2400 դրա

5, 50, 125 թվերից ե
: 

(B) 77 

երով վանդակներ ո
չպես ցույց է տրվա
նտրել որպես եռան
որ նվազագույն մակ

(B)  

վերից ո՞րն է հավա

(B) 230 

րդի արտաքին մ
ւսիներով այնպես,
կ խորանարդիկներ
րներից ո՞րը կարող

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

ի բաժանվում 20001

(C) 5 (D) 7

միանման քառակ
պատկերներ (տե´ս
ռակուսու պարագծ

(C) 4 (D) 5

պտացորենի կողր 
ամար: Նա օգտվե
րքա՞ն վճարեց Մար

ամ (C) 840 դրամ 
ամ 

րեքի արտադրյալը

(C) 131 (D) 

ունեցող քառակուս
ած նկարում: Կենգո
նկյան գագաթներ: 
կերեսը:  
(C)  (D) 

սար 415+810 -ի: 

(C) 220 (D) 2

մակերևույթը ներկ
, որ թվում է, թե
րից, ինչպես ցույց 
է լինել ներկված խ

 Ն Ե Ր 

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

վող խնդիրներ 

13 – 2013 թիվը: 

7 (E) 11 

կուսի, որոնցից յու
ս նկ.): Նկարած պ
ծին: 

5 (E) 6 

չորս հոգուց բաղ
եց նկարում 
րգարիտը:  

ը 1000 է: Ինչի՞ է հա

143 (E) 145 

սի ցանցի վրա նշվա
ուն ցանկանում է դ
Որքա՞ն է նման եռ

1 (E) 2 

215 (E) 210 

կված է գորշ և
ե այն կառուցված 
է տրված նկարու

խորանարդի փռված

ն մեկը. 

ր. 

հանձնարարությունը 

ւրաքանչյուրի վրա
պատկերներից քա

ղկացած իր ընտա

ավասար այդ երեք թ

ած է վեց 
դրանցից 
ռանկյան 

 սպիտակ 
է գորշ և 

ւմ: Բերված 
ծքը:  

ա կան 
նիսի՞ 

անիքի 

թվերի 
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A)  (B) 

թիվը այն ամենամ
վազագույն բնակա

արժեքը: 

A) 900 (B) 899

կարում պատկերվա
սկ կողմնորոշումը 
լաքին հակառակ ո

առանցքի նկատմամ

A)  (B

Բերված թվերից որի

A) √20 · √13 (B)

RZT եռանկյունին 
եռանկյունին Z 
ուղղությամբ պտտե -ի արժեքը: 

A) 20° (B) 25°

Նկարում բերված
ուրաքանչյուրի կող
4 սմ է: Զիգզագաձև
այն ներառի 2013 
պարագծի երկարու

A) 2022 (B) 4028

 և  կետերը կան
-ը և -ը հակադիր

նկարում: Վեցանկյ
հատվածների երկա

A) 40 սմ2 (B) 50 

Դասարանի աշակե
միավոր ավելին ստ
ավելի բարձր: Դասա

A) 20% (B) 30%

 (C) 

մեծ բնական թիվն
ան թիվն է, որի հա

9 (C) 896

ած երեք քառորդ շր
ցույց է տրված սլա
ւղղությամբ՝ 90° ան
մբ: Բերված նկարնե

)  (C) 

ի՞ արժեքն է ամենա

) √20 · 13 (C) 

4 միավոր գնա

ստացվում է KZM
կետի շուրջը ժ

ելուց այնպես, որ M
(C) 30° (D) 35°

 պատկերը պա
ղմը 1 սմ է: Պատկե
և պատկերը շարու
քառակուսի: Որք

թյունը: 

8 (C) 4032 (D

նոնավոր վեցանկյա
ր կողմերի միջնակե
յան մակերեսը 60

արությունների արտ

սմ2 (C) 60 սմ2

երտները ստուգաթե
տանար, ապա դաս
արանի աշակերտն

% (C) 40%

 (D) 

է, որի համար 4 -
ամար 4 -ը եռանի

(D) 225 (E

րջանը, որի կենտր
քով, նախ պտտում
նկյունով, ապա անդ
երից ո՞րը կստացվի

 (D) 

ամեծը: 20 · √13 (D) √
նահատվող խնդիր

ZM հավասարակող
ժամացույցի սլաքMZR 70°: Որքա՞ն

(E) 40° 

ատրաստված է 
երի պարագծի երկա
ւնակում են այնքան
քա՞ն է այդ նոր 

D) 6038 (E) 8050

ան հակադիր գագա
ետերն են, ինչպես ց
0 սմ2 է: Որքա՞ն
տադրյալի արժեքը:

(D) 80 սմ2 (E

եստ գրեցին: Եթե տ
սարանի միջին ար
ների քանի՞ տոկոս ե

(D) 50% (E

 (E) 

-ը եռանիշ թիվ է, ի
իշ թիվ է: Որքա՞ն 

E) 224 
րոնը M  կետն է, 
մ են ժամացույցի 
դրադարձնում x 
ի արդյունքում: 

 (E) 

√201 · 3 (E) √2
րներ 

ղմ 
քի 
ն է 

վեց քառակուսու
արությունը 
ն, մինչև որ 
պատկերի 

աթներ են, իսկ 
ցույց է տրված 
է  և  

 

E) 100 սմ2 

տղաներից յուրաքա
րդյունքը կլիներ 1,
են կազմում աղջիկն

E) 60% 

 

իսկ -ը այն 
է 4 4 -ի 

 

013 

ւց, որոնցից 

անչյուրը երեք 
,2 միավորով 
ները: 



15. ABCD ո
գտնվում
տրված 
թվեր են
կոորդին
որի՞ համ
(A) A 

16. Այս տա
ստացավ
(A) 1981 

17.  եռա
 եռա

ինչպես ց
ամենաե
(A)  

18. Լիանան
գումարը
կարող է
(A) 0 

19. Քանի՞ տ
կետը՝ 
ուղղությ
(A) 6 

20. Ռուն ցա
է, իսկ ա
(A) Թվի 
(B) Նման
(C) Թվու
(D) Բոլո
(E) A-ից 

21.  
տասնոր
ստորակ
(A) 10 

22. 2013 թվի
այդ թիվը
(A) 0 

23. Մի քա
ընդհանո
հարևան
եռանկյո

ուղղանկյան կողմե
մ է  առանցքից ցա
նկարում: A, B, C 
ն: Այդ բոլոր կետ
նատի հարաբերութ
մար կստացվի հար

(B) B (C) C

արի իր ծննդյան օր
վ ճիշտ 2013: Ո՞ր թվ

(B) 1982 (C) 195

անկյան մեջ անկյու
անկյան մեջ անկյու
ցույց է տրված նկա
երկարը: 

(B) RS (C) 

ն ուզում է գրել հին
ը հավասար լինի 
է գրել: 

(B) 1 (C) 2

տարբեր ճանապա
շարժվելով միա
յամբ:  

(B) 8 (C) 9
անկանում է գտնել 
րտադրյալը՝ կենտ:
թվանշաններից եր
ն թիվ գոյություն չո
ւմ կան կենտ թվով 
որ վեց թվանշաններ

D պնդումներից և ո

5 մի

թիվը գրենք հն
րդական կոտորակ
կետից հետո: 

(B) 12 (C)

ի դրական բազմատ
ը և 1-ը: 

(B) 1 (C)

անի չհատվող հ
ուր  գագաթ: Ա
ն յուրաքանչյուր
ունիների ամենափո

երը զուգահեռ են 
ած և  առանցքից 
և D կետերի կոոր
տերի համար հա
թյունը  կոորդինա
րաբերության նվազ

(D) D (E) Կ

րը Արմենն իր տա
վին է ծնվել Արմենը
52 (D) 1953 (E) Ա

ւն 59°, և ան
ւն 61°, և ան

արում: Բերված հատ

 (D)  (E) 

նգ այնպիսի հաջոր
մնացած երկուսի 

(D) 3 (E) 4

արհով կարելի է A
այն կողերով, ս

(D) 12 (E) 1
մի այնպիսի վեցան
 Այդպիսի թվերի մա

րկուսը կամ չորսը զ
ունի: 
կենտ թվանշաններ
րը կարող են տարբ
ոչ մեկը ճիշտ չէ: 

միավոր գնահատվ

նարավոր նվազա
կի տեսքով: Քան

) 13 (D) 14 

տիկներից քանի՞սն

) 3 (D) 6 

հավասարասրուն 
Ամեն եռանկյունի 
ր եռանկյան հ
ոքր անկյունը ° է

կոորդինատային
ձախ, ինչպես ցույց
րդինատներն ամբո
աշվում են դրանց
ատին: Գագաթներ
զագույն արժեքը:  
Կախված է ուղղանկ

արիքը բազմապատ
ը: 
Անհրաժեշտ են հավ

նկյուն 60°: 
նկյուն 60°, 
տվածներից ո՞րն է 

 

րդական ամբողջ թ
գումարին: Քանի

4 
A կետից հասնել B
սլաքներով նշված

15 
նիշ թիվ, որի թվան
ասին հետևյալ պնդ
զույգ են: 

ր: 
եր լինել: 

վող խնդիրներ 

ագույն թվանշանն
նի՞ թվանշան կա

(E) 1024000 
ն ունեն ճիշտ 2013 

(E) այլ թիվ 
եռանկյունիներ 
ընդհանուր կողմ 
հետ:  գագա
է, որտեղ է -ը բնա

առանցքներին: AB
ց է 
ողջ 

 
րից 

կյան չափերից: 
տկեց որդու տարիք

վելյալ տվյալներ: 

թվեր, որ դրանցից ե
ի՞ այդպիսի հնգյա

B 
ծ 

նշանների գումարը
դումներից ո՞րն է ճի

ների քանակ ուն
ա այդ գրառման 

բաժանարար՝ ներա

ունեն 
ունի 

աթում 
ական 

BCD-ն 

քով և 

երեքի 
ակ նա 

 զույգ 
իշտ: 

նեցող 
մեջ 

առյալ 

թ3
դ
ե
(A

24. Ա
փ

է
կ
(A

25. 1
Ա
ա
հ
(A

26. Օ
տ
հ
ս
(A

27. Կ
կ
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(A

28. Ա
ա
ը
ա
ա
մ
(A

29. Ա
թ
շ
(A

30. Բ
Տ
խ
խ
տ
ե
(A
 

«Այբ

թիվ է: Մյուս եռանկ3 °, 4 °, և այդպես
դասավորվածությու
եռանկյունիների բա
A) 1 (B) 2
Աշոտը հնարել է ե
փոխարեն գրվում 10, 9, 7 -ը, որից ստ
է նա կիրառի այդ ե
կլինի 2013 թիվը: 
A) 8 (B) 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Այնուհետև յուրաքա
այդ եղանակով ստա
հնարավոր ամենամ
A) 14 (B) 15

Օգտագործելով 1-ից
տասնմեկ կոտորակ
հայտարար: Յուրաք
ստացված կոտորակ
A) 7 (B) 8

Կանոնավոր 13-ան
կամայական երեք գ
ստացված եռանկյու
A) 72 (B) 85

Ավտոմեքենան դու
արագությամբ: Դրա
ըստ որում՝ յուրաք
ավտոմեքենան S 
արագությամբ: Որք
մեքենայի դուրս գա
A) 50 կմ/ժ (B) 75

Այգեպանն ուզում է
թիվը ցանկացած եր
շրջանակում առավե
A) 48 (B) 50
Բաբկենը տեսավ 
Տրակտորի շարժմ
խողովակի մի ծայ
խողովակի մյուս ծ
տրակտորը շարժվ
երկարությունը 1մ է
A) 30 մ (B) 35 
բ» կրթական հիմնադրամ

կյունիների անկյուն
ս շարունակ: Նկարո
ւնը: Ո՞րն է -ի 
ազմությունը գոյությ

(C) 3 (D
երեք թվից նոր եռ
է մյուս երկուսի գ

տացվում է 16, 17, 1
եղանակը՝ մինչև ո

(C) 10 (D) 10-

9, 10 թվերը գրում ե
անչյուր թվին գումա
անալով տասը նոր
մեծ արժեքը: 

(C) 16 (D

ց 22-ը ներառյալ բո
կ՝ թվերից մեկն ընտ
քանչյուր թիվ օգտ
կներից առավելագո

(C) 9 (D

նկյունը ներգծված
գագաթները միացն
ւնիներից քանիսի՞ ն

(C) 91 (D

ւրս է գալիս S վա
անից հետո ամեն ժ
քանչյուրի արագու
վայրից դուրս է 

քա՞ն էր այն ավտո
լուց 100 ժամ հետո 
կմ/ժ (C) 66 կմ/ժ

է այգու ճեմուղու եր
րկու կաղնիների մի
ելագույնը քանի՞ կա

(C) 52
տրակտոր, որը դ

ման ուղղությամբ 
յրից մյուսը հասնե
ծայրը, ինչի համա
վում են հաստա
է: Որքա՞ն է խողովա
մ (C) 40 մ
մ, ք.Երևան, Կորյունի 19ա

նների արժեքները O
ում ցույց է տրված ա
այն ամենափոքր

յուն ունի: 
D) 6 (E) 8 
ռյակ ստանալու մի
գումարը: Օրինակ՝9 : Սկսելով 1, 2, 3
որ առաջին անգամ

-ից ավելի (E) 20

են շրջանաձև, կամա
արում են իր անմի
ր թիվ: Որքա՞ն է ստ

D) 17 (E) 18 
ոլոր ամբողջ թվերը
տրելով որպես համ
ագործվում է միայ
ույնը քանիսի՞ արժ

D) 10 (E) 11 
է  կենտրոնով շ
ելով՝ ստանում են ե
ներսում կլինի  կե

D) 100 (E) այլ ա

այրից և շարժվում 
ժամի մեկական մե
ւթյունը 1 կմ/ժ-ով
գալիս առաջինի

ոմեքենայի արագու
ընթանում էր բոլոր

ժ (D) 100 կմ/ժ (E

րկայնքով տնկել 10
իջև չպետք է հավա
աղնի կարող է տնկ

(D) 60 (E
դանդաղ քարշ էր 

քայլելիս՝ Բաբկե
ելու համար: Հետ

ար պահանջվեց ըն
ատուն արագությո
ակի երկարությունը

(D) 48 մ (E
ա, 54-37-07, (093) 01-08-6

O գագաթում հավա
այդպիսի հինգ եռա
ր արժեքը, որի հա

ի եղանակ. յուրաք
՝ 3, 4, 6  եռյակից  եռյակից՝ քանի՞ ա
մ ստանա այն եռյա

013 թիվը երբեք չի ս

այական հաջորդակ
իջական հարևան ե
տացված թվերից ա

ը՝ Նարեկը ցանկանո
մարիչ, իսկ մեկ ու
յն մեկ անգամ: Այս
ժեքը կարող է լինել 

շրջանագծին: Այս բ
եռանկյունիներ: Այ
ետը: 
արժեք 
ուղիղ ճանապարհ
քենա դուրս է գալի

վ մեծ է նախորդին
ից 50 ժամ հետո
ւթյունը, որը S վայ
ր մյուս մեքենաներ
E) 84 կմ/ժ 
00 ծառ (կաղնի և կե
ասար լինի հինգի: Ա
կել այգեպանը: 
E) 80 
տալիս մի երկար
ենից պահանջվեց

տո նա շրջվեց և ք
նդամենը 20 քայլ: 
ուններով, և Բաբ
ը: 
E) 80 մ 
63, kangaroo@ayb.am, ww

ասար են 2 °, 
անկյունիների 
ամար նման 

քանչյուր թվի 
ստացվում է 
անգամ պետք 
ակը, որի մեջ 

ստացվի: 

կանությամբ: 
երկու թվերը՝ 
ամենափոքրի 

ում է կազմել 
ւրիշը՝ որպես 
ս եղանակով 
ամբողջ թիվ: 

բազմանկյան 
դ եղանակով 

հով, 50 կմ/ժ 
իս S վայրից, 
նից: Վերջին 
ո, 100 կմ/ժ 
րից առաջին 
ի առջևում: 

եչի): Ծառերի 
Այս 100 ծառի 

ր խողովակ: 
ց 140 քայլ՝ 
քայլեց դեպի 
Բաբկենը և 

բկենի քայլի 

ww.kangaroo.am 


