
 
 Հաշվիչ օ
 Յուրաքա
 Չլուծվա
 Մրցույթ
 Մրցույթ
 Մրցույթ
առաջադ

1. Քանի՞ ցա

(A) 0 

2. Որքա՞ն 2
(A) 0 

3. Ամեն տա
օրը: Ամե

(A) մարտ
(D) մարտ

4.  զու
 կողմե

(A) 0,5 

5. Երկու թվ
(A) 1 

6. Անուշն ո
կտրեց ք
ինչպես ց
մի քանի
թռչունը: 

(A) 3 

7. Դույլը կի
լցված եր

(A) 10 

8. 1 երկարո
նկարում 
պետք է ա

(A) 12 

օգտագործել չի թույլա
անչյուր խնդրի համա

ած խնդրի համար միա
թի մասնակիցը կարող
թի ավարտին խնդիրնե
թի մասնակիցներին և 
դրանքը ինքնուրույն և

3 մի

անկացած չափի քա

(B) 1 (C) 22014 · 2014: 2014
(B) 1 (C) 20

արի «Կենգուրու» մր
նաուշը ամսվա ո՞ր

տի 14-ին (B)
տի 21-ին (E)

ւգահեռագծի մակեր
երի միջնակետերն

(B) 5 

վերի արտադրյալը 3

(B) 4 

ուներ թղթի մի քա
քառակուսիների և 
ցույց է տրված նկա
իսով նա հավաք
Որքա՞ն է թռչունի մ

(B) 4 (C) 9/2

իսով չափ լցված է 
եք քառորդով: Քան

(B) 8 

ությամբ կողմ ունեց
պատկերված մա

ավելացնի, որպեսզի

(B) 14 

Խ Ն Դ Ի Ր

ատրվում: 
ար տրված պատասխա
ավորներ չեն գումարվո
ղ է վաստակել առավե
երի թերթիկը մնում է 
կազմակերպիչներին
և ազնիվ կատարելն է

միավոր գնահատվ

ռանկյուն կա նկար

(D) 4 (E2014 է արտահայտ

013 (D) 2014 

րցույթը տեղի է ու
ր օրը կարող է տեղի

) մարտի 15-ին 
) մարտի 22-ին 

րեսը 10 է (տե՛ս նկա
են: Որքա՞ն է 

(C) 2,5 (D) 7

36 է, գումարը՝ 37: Ո

(C) 10 (D) 2

անի քառակուսի կտ
 ուղղանկյուն եռա
ար 1-ում: Ստացվա
քեց նկար 2-ում 
մակերեսը: 

2 (D) 5 

ջրով: Եթե դույլի 
նի՞ լիտր ջուր է տեղ

(C) 6 (D) 4

ցող յոթ խորանարդ
րմինը: Քանի՞ նու
ի ստացվի 3 կողմ ո

(C) 16 (D) 

 Ն Ե Ր 

աններից ճիշտ է միայն
ում և չեն հանվում: 
ելագույնը 120 միավոր
մասնակցի մոտ: 

ն ներկայացվող գլխավ
է:   

վող խնդիրներ 

րում: 

) 5 

տության արժեքը: 

(E) 4028 

ւնենում մարտ ամս
ի ունենալ այդ մրցո

(C) մարտի 20-ի

արը):  և  կետեր
 քառանկյան մակ

7,5 (E) 10 

Որքա՞ն է այդ թվերի

26 (E) 35 

տորներ, որոնց մա
անկյունիների, 
ած կտորներից 
պատկերված 

(E) 6 

մեջ ավելացնենք 
ղավորում դույլը: 

4 (E) 2 

դիկներից Արտակը 
ւյնանման խորանա
ունեցող մեկ մեծ խո

18 (E) 20 

ն

ն մեկը: 

ր: 

վոր պահանջը 

սվա երրորդ հինգշ
ույթը: 

ին 

րը  և 
կերեսը: 

ի տարբերությունը:

կերեսը 4 է: Նա դ

2 լիտր ջուր, այն 

կառուցեց 
արդիկ նա 
որանարդ: 

նկ. 1 նկ. 2

շաբթի 

: 

դրանք 

կլինի 

9. Բե
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10. Ն
Վ
վ
դ
կ

(A

11. Գ
շ
ք

(A

12. Ն
վ
Ո

(A

13. Տ
գ
տ
(A

14. Հ
ք
ո
 (

15. Ս
շ
տ
ե
ո
հ
(A
(E

16. Ն
ի
չ
ա
(A

երված հաշվարկնե

A) 44×777 (B) 55×

Նկարում պատկեր
Վարդանը ուզում է
վզնոցի երկու ծա
դադարեցնում է այդ
կարող է հանել Վար

A) 4 (B) 5

Գևորգը դաշնամու
շաբաթը մեկ անգամ
քան Հասմիկը: Քան

A) 30 (B) 25

Նկարում պատկեր
վերադրվող շրջանն
Որքա՞ն է հինգ շրջա

A) 4 սմ2 (B)  ս

Տատիկն ունի դուստ
գումարը 100 է: Նր
տարեկան է թոռնու
A) 2 (B) 4

Հինգ հավասար 
քառակուսու ներսո
ուղղանկյան մակեր
(A) 12 սմ2 (B) 16 

Սիրտն ու սլաքը 
շարժվել միաժամ
տեղաշարժվում է ժա
եռանկյունիով՝ ժամ
ու սլաքը նորից ու 
հետո սիրտն ու սլա
A) 7 (B) 8
E) Դա երբեք տեղի 

Նկարում պատկերվ
իսկ -ն  անկյան
որս անգամ մեծ է
անկյունը: 
A) 30° (B) 45°

երից որի՞ դեպքում է

×666 (C) 77×444

րված վզնոցը հավա
է հանել ուլունքներ
այրերից: Հինգերոր
դ գործողությունը: Ա
րդանը: 

(C) 6

4 միավոր գնա

ւրի դասերի է հա
մ: Կիսամյակներից
ի՞ շաբաթ տևեց այդ

(C) 20

ված շրջաններից 
ների ընդհանուր 
աններով ծածկված 

սմ2 (C)  սմ2

տր և թոռնուհի: Այս
րանցից յուրաքանչ
հին: 

(C) 8

ուղղանկյուններ 
ում, ինչպես պատկ
րեսը: 
սմ2 (C) 18 սմ2

գտնվում են նկա
մանակ: Յուրաքա
ամսլաքի ուղղությա
մսլաքի հակառակ ո
նորից կրկնում են

աքն առաջին անգամ
(C) 9 (D) 10

չի ունենա: 

ված  եռանկյա
ն կիսորդն է: -ի և

 անկյունից (

° (C) 60°

է ստացվում առավե

(D) 88×333 (E

աքված է մոխրագո
ր վզնոցից, բայց նա
րդ մոխրագույն ո
Այս կերպ առավելա

(D) 7 (E

նահատվող խնդիր

աճախում շաբաթը
ց մեկում Գևորգն ո
դ կիսամյակը: 

(D) 15 (E

յուրաքանչյուրի մա
մասի մակերեսը 
մակերեսը: 

(D)  սմ2 (E

ս տարի նա նկատե
չյուրի տարիքը 2-ի

(D) 16 (E

տեղադրված են 
կերված է նկարում

(D) 24 սմ2 (E

րում պատկերված
անչյուր քայլում 
ամբ և կանգնում, ի
ուղղությամբ և կան
ն այս տեղաշարժը
մ կհայտնվեն նույն 

ան մեջ -ը բարձ
և -ի կազմած բո
(տե՛ս նկարը): Որք

(D) 75° (E

ելագույն արժեքը: 

E) 99×222 

ույն և սպիտակ ո
ա կարող է հանել դ
ուլունքը հանելուց
ագույնը քանի՞ սպի

 
E) 8 

րներ 

 երկու, իսկ Հաս
ունեցավ 15-ով ավե

E) 10 

ակերեսը 1 սմ2 է: 
 սմ2 է: 

E)  սմ2 

եց, որ իրենց երեքի
ի ամբողջ աստիճա

E) 32 

24 սմ կողմով 
մ: Որքա՞ն է մեկ 

E) 32 սմ2 

ծ դիրքում: Նրանք
սլաքը երեք եռ

իսկ սիրտը չորս 
նգնում: Սիրտն 
: Քանի՞ քայլից 
եռանկյան մեջ: 

ձրությունն է, 
ութ անկյունը 
քա՞ն է  

E) 90° 

ուլունքներից: 
դրանք միայն 
ց հետո նա 
իտակ ուլունք 

սմիկը՝ երկու 
լի շատ դաս, 

Ամեն երկու 

ի տարիքների 
ան է: Քանի՞ 

ք սկսում են 
ռանկյունիով 



17. Վեց տղ
տղաներ
լոգարան
են լոգա
ե՞րբ կար
(A) 7:45 

18. Ուղղան
մեկին կ
Որքա՞ն 
(A) 1 սմ,
(D) 4 սմ,

19. Ծովահե
Նրանք գ
քանակի
յուրաքա
մետաղա
կհասներ
(A) 80 

20. Երկու դ
տոկոսով
(A) 75% 

21. Անդրան
յուրաքա
4 թվանշ
«հարևա
Բոլոր թ
«հարևա
(A) 12 

22. Հին կշե
տալիս բ
կարող է
B գ, C գ
զույգերո
A+E=700
(A) A 

23. ABCD քա
D-ն: Բեր
մակերես
(A) 60 

24. Լիլիթն 
յուրաքա
լուծողը 

ղա ապրում են նո
րն օգտվում են ա
ններից յուրաքանչյ
րանները, համապ
րող են տղաները ա

(B) 7:46

նկյան կողմերի երկ
կից անկյունների կ
են այդ մասերի երկ
 9 սմ, 1 սմ 
 3 սմ, 4 սմ 

են նավապետն ու 
գանձն իրար մեջ բ
ի մետաղադրամ:
անչյուր ծովահեն կ
ադրամների քանա
ր 5-ով քիչ մետաղա

(B) 100

դրական թվերի թվա
վ է թվաբանական մ

(B) 70%

5 մի

նիկը գրում է 1-ի
անչյուր վանդակ պա
շանները, ինչպես 
ն», եթե դրանք գրվ
թվանշանները գրե
նների» գումարը 15

(B) 18 

ռքը ճիշտ չի աշխա
բեռի ճիշտ քաշը, բ
է ցույց տալ 1000 գ-ի
գ, D գ և E գ, ընդ 
ով, կշեռքի ցուցմու
0 գ: Բեռներից ո՞րն է

(B) B (C) C

առանկյունն ունի մ
րված նկարում թվ
սները: Որքա՞ն է AB

(B) 45 (C) 40

ու Մարինեն մրց
անչյուրին տրվում է
ստանում է 4 միա

ույն բնակարանում
ամեն առավոտ, ժ
յուրում կա մեկից ո
ատասխանաբար, 

ավարտել լոգարանն
(C) 7:47 (D) 7

արությունները հա
կիսորդները մյուս 
կարությունները: 

(B) 2 սմ, 7 սմ, 2 սմ
(E) 5 սմ, 1 սմ, 5 սմ

իր նավաստիներ
բաժանեցին այնպես
Եթե ծովահեննե

կստանար 10-ով ա
ակը 50-ով պակաս
ադրամ: Քանի՞ մետ

(C) 120 (D) 

աբանական միջին
միջինը մեծ մյուս թ

(C) 30% (D) 2

միավոր գնահատվ

ից 9-ը թվանշան
արունակում է միա
ցույց է տրված նկ

ված են ընդհանուր 
ելուց հետո Անդրա
5 է: Որքա՞ն է 8-ի «հ

(C) 20 (D) 2

ատում: Եթե բեռը 
բայց եթե բեռի կշի
ից մեծ կամայակա
որում՝ բոլորն էլ փ
ւնքներն էին` B+D=
էր ամենածանրը: 

(D) D (E) E

միայն երկու ուղիղ 
վերով նշված են եր
BCD քառանկյան մա

(D) 35 (E) 3

ցում են, թե ով 
է 100 խնդիրներից 
ավոր, իսկ երկրոր

մ: Այնտեղ կա եր
ժամը 7:00-ից սկսա
ոչ ավել մարդ: Նրա
8, 10, 12, 17, 21 և 
ներից օգտվելը: 
7:48 (E) 7:50 

ավասար են 6 սմ և 
երկար կողմը բաժ

մ (C) 3 սմ, 
մ 

րը գտան ոսկու մի
ս, որ յուրաքանչյու
երի թիվը 4-ով 
ավելի շատ մետա
ս լիներ, ապա ա
աղադրամ էին գտե
150 (E) 250 

նը 30%-ով փոքր է 
թվից: 

25% (E) 20%

վող խնդիրներ 

ները 3x3 աղյուս
յն մեկ թվանշան: Ն
կարում: Երկու թվ
կողմ ունեցող վան
անիկը հայտնաբեր
հարևանների» գումա
26 (E) 27 

կշռում է 1000 գ-ի
իռը մեծ կամ հավա

ան թիվ: Ունենք 5 բե
փոքր են 1000 գ-ից
1200 գ, C+E=2100 գ

E 

անկյուն՝ A-ն և 
րկու եռանկյան 
ակերեսը: 
30 

է ավելի լավ խն
կազմված նույն ցա
րդը լուծողը՝ 1 մի

րկու լոգարան, որո
ած: Ցանկացած պ
անք հերթով զբաղե

22 րոպե: Ամենաշ

11 սմ: Երկար կողմ
ժանում են երեք մ

5 սմ, 3 սմ 

ի քանի մետաղադ
ւրն ստացավ հավա
պակաս լիներ, 

աղադրամ: Եթե գտ
ամեն ծովահենի բ
ել ծովահենները: 

դրանցից մեկից: Ք

սակի մեջ այնպես
Նա արդեն գրել է 1, 
վանշան համարվու
նդակներում: 
րեց, որ 9-ի 
արը: 

ից թեթև, կշեռքը ցո
ասար է 1000 գ, կշ
եռ, որոնք կշռում են
ց: Երբ բեռները կշռ
գ, B+E=800 գ, B+C=9

նդիր լուծում: Նրա
անկը: Խնդիրն առա
իավոր: Ե´վ Լիլիթ

ոնցից 
պահի 
ցնում 
շուտը 

մերից 
մասի: 

դրամ: 
ասար 
ապա 

տնված 
բաժին 

Քանի՞ 

ս, որ 
2, 3 և 
ւմ են 

ույց է 
շեռքը 
ն A գ, 
ռեցին 
900 գ, 

անցից 
աջինը 
թը, և´ 

Մ
խ
(A

25. Դ
ս
3
է

(A

26. Ո
ն
ո
շ
Բ
տ

(A

27. 2
ա
յո
յո
դ
պ
«

(A

28. Գ
բ
թ

(A

29. Լ
տ
վ
ո
վ
տ

(A

30. 5
Յ
Մ
ս
է

(A

«Այբ

Մարինեն լուծել են
խնդիրներից քանի՞ս
A) 53 (B) 54

Դավիթը հեծանվով
սակայն նախատեսվ
3/4-ը: Դրանից հետո
է ճամփորդության ա

A) 5:4 (B) 4:3

Ունենք չորս միանմ
նկ. 1): Դրանք դաս
որ նիստերից մեկի 
շրջան, ինչպես ցույ
Բերված պատկերն
տեսնել սև շրջանով

A)  (B) 

25 մարդուց բաղկ
ասպետները միշտ
ուրաքանչյուր օրիո
ուրաքանչյուրին հ
դրանից հետո նրան
պատասխանեցին՝ ա
Դու ծառա՞ ես», նրա

A) 4 (B) 5

Գրատախտակի վր
բաժանվում են 2-ի վ
թվերից ամենամեծն

A) 169 (B) 260

Լճակում ջրաշուշա
տրված նկարում: Գ
վրա: Նա սկսում 
ուղղաձիգ ուղղությ
վրայով և նույն տե
տերևի վրա կարող է

A) 16 (B) 15

5x5 քառակուսին 
Յուրաքանչյուր երկ
Մեծ քառակուսու պ
սպիտակ հատվածն
է լինել մեծ քառակո

A) 4 (B) 5

բ» կրթական հիմնադրամ

60-ական խնդիր: Մ
սն էին լուծել թե՛ Լի

(C) 55

վ ճանապարհվեց տ
ված ժամանակի 2/
ո նա քշեց ավելի դա
առաջին և երկրորդ

3 (C) 3:2

ման խորանարդ (տ
սավորում են այնպ
վրա ստացվի մեծ
յց է տրված նկ. 2-ո
ներից ո՞րը կարելի
վ նիստի հակադիր ն

 (C) 

կացած խմբում կա
տ ճիշտ են խոսո
որդ հաջորդաբար մ
հարցրեցին. «Դու ա
նցից յուրաքանչյուր
այո: Իսկ երբ հաջոր
անցից 8-ը ասացին

(C) 9

ա գրված է մի քան
վրա, և ճիշտ տասն
ն է: Որքա՞ն է M-ի հ

0 (C) 273

անի 16 տերև կազմո
Գորտը նստած է ա
է ցատկել մի տ
ամբ: Գորտը միշտ
երևի վրա երբեք ե
է ցատկել գորտը՝ ն

(C) 14

կազմված է նկա
կու հարևան սալիկի
պարագիծը կազմվ
ներից: Նվազագույն
ուսու պարագծի վրա

(C) 6

մ, ք.Երևան, Կորյունի 19ա

ն

Միասին նրանք վա
իլիթը և թե՛ Մարին

(D) 56 (E

տուն: Նա ծրագրել
/3-ի ընթացքում նա
անդաղ և տուն հաս
դ մասերի արագութ

(D) 2:1 (E

տե՛ս 
պես, 
ծ սև 
ում: 
ի է 
նիստին: 

 (D) 

ան ասպետներ, ծա
ում, բոլոր ծառա
մե՛կ ստում է, մե՛կ
ասպե՞տ ես», նրա
րին հարցրեցին. «Դ
րդ անգամ նրանցի
ն՝ այո: Քանի՞ ասպե

(D) 13 (E

նի դրական ամբող
ներեքը բաժանվում
հնարավոր նվազագ

(D) 299 (E

ում են 4x4 պատկե
անկյուններից մեկու
տերևից մյուսը հո
տ ցատկում է առն
երկու անգամ չի ի
ներառյալ այն տերև

(D) 13 (E

արում բերված ն
ի ընդհանուր կողմ

ված է 1 երկարությ
նը քանի՞ մոխրագո
ա:  

(D) 7 (E

ա, 54-37-07, (093) 01-08-6

նկ. 1 

աստակել են 312 միա
են: 
E) 57 

էր տեղ հասնել ժա
ա անցավ ամբողջ ճ
սավ ճիշտ ժամանա
թյունների հարաբեր

E) 3:1 

 (E)  

առաներ և օրիոր
աները միշտ ստո
կ ճիշտ է խոսում: Ե
անցից 17-ն ասացի
Դու օրիո՞րդ ես», ն
ից յուրաքանչյուրին
ետ կար այդ խմբում

E) 17 

ղջ թիվ: Դրանցից ճի
մ են 13-ի վրա: Դից
գույն արժեքը:  

E) 325 

եր, ինչպես ցույց է 
ւմ գտնվող տերևի 
որիզոնական կամ 
նվազն մեկ տերևի 
իջնում: Առավելագ
ևը, որի վրա սկզբում

E) 12 

նույնանման 1x1 
մերի գույնը նույնն 
յամբ մոխրագույն 
ույն հատված կարո

E) 8 

63, kangaroo@ayb.am, ww

ավոր: Տրված 

ամը 15:00-ին, 
ճանապարհի 
ակին: Որքա՞ն 
րությունը: 

դներ: Բոլոր 
ում են, իսկ 
Երբ նրանցից 
ին՝ այո: Երբ 
նրանցից 12-ը 
ն հարցրեցին. 
մ: 

իշտ երկուսը 
ցուք M-ը այդ 

գույնը քանի՞ 
մ նստած էր: 

սալիկներից: 
է: 
և 

ող 

ww.kangaroo.am 

նկ. 2 


