
 
 Հաշվիչ օ
 Յուրաքա
 Չլուծվա
 Մրցույթ
 Մրցույթ
 Մրցույթ
առաջադ

1. Ամեն տա
օրը: Ամե

(A) մարտ
(D) մարտ

2. «Ֆաբիոլա
նավը: Ա
դարսելիս
լինել մեկ

(A) 6 մ 

3. Դիցուք 
նկարում 
թյուններ
ո՞րն է ճի

(A) 

4. Թվային ա

(A)  

5. 2014 թվի
անգամ ք

(A) 1 

6. Կանոնավ
կանոնավ
մակերես

(A) 16 սմ2

7. Այս տա
յուրաքան

(A) Ոչ ոք
(B) Ինչ-որ

օգտագործել չի թույլա
անչյուր խնդրի համա

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

3 մի

արի «Կենգուրու» մր
նաշուտը ամսվա ո

տի 14-ին (B)
տի 21-ին (E)

ա»-ն համարվում է
Այն տեղափոխում 
ս, կազմում են մոտ
կ կոնտեյների երկա

(B) 16 մ

-ով, -ով և -ով 
պատկերված գծ

ը: Բերված առ
իշտ:  

 (B) 

առանցքի վրա ո՞ր թ

(B)  

ի վերջին թվանշան
անի՞ տարի առաջ 

(B) 3 

վոր մեծ վեցանկյա
վոր փոքր վեցանկյ
սը 4 սմ2 է: Որքա՞ն է

2 (B) 14 սմ2

արբերակներից ո
նչյուրը լուծել է 20-ի

ք չի լուծել 20-ից ավե
ր մեկը լուծել է 21-ի

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

րցույթը տեղի է ու
ո՞ր օրը կարող է տե

) մարտի 15-ին 
) մարտի 22-ին 

է Սան Ֆրանցիսկոյ
է 12500 միատես

տ 75 կմ երկարութ
արությունը: 

(C) 60 մ (D) 

նշանակում են 
ծերի երկարու-
ռնչություններից 

 (C) 
թիվն է գտնվում  և 

(C)  (D) 

նը մեծ է նախորդ
է նման բան տեղի ո

(C) 5 (D) 7

ան կողմի երկարու
յան կողմի երկարո
է մեծ վեցանկյան մա

(C) 12 սմ2 (D) 

ո՞րն է ժխտում 
ից ավելի խնդիր»: 

վելի խնդիր: 
ից պակաս խնդիր: 

 Ն Ե Ր 

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

ն ներկայացվող գլխավ
է:   

վող խնդիրներ 

ւնենում մարտ ամս
եղի ունենալ այդ մրց

(C) մարտի 20-ի

յի ծովածոց մտնող
սակ կոնտեյներնե
թյամբ շարք: Բերվ

160 մ (E) 600 մ

 (D) 

 թվերի ուղիղ մեջտ

 (E)  

դ երեք թվանշանն
ունեցել: 

7 (E) 11 

ւթյունը երկու անգ
ությունից: Փոքր վե
ակերեսը:  

10 սմ2 (E) 8 սմ2

հետևյալ պնդո

ն մեկը: 

ր: 

վոր պահանջը 

սվա երրորդ հինգշ
ցույթը: 

ին 

ղ բեռնատար ամեն
ր, որոնք, կողք կ

վածներից ո՞րը կար

 (E) 

տեղում: 

ների գումարից: Վե

գամ մեծ է 
եցանկյան 

ումը. «Աշակերտն

շաբթի 

նամեծ 
կողքի 
րող է 

երջին 

ներից 
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C) Աշակերտներից յ
D) Ինչ-որ մեկը լուծ
E) Ինչ-որ մեկը լուծե

ոորդինատային հա
եկը գտնվում է 
ոորդինատներն են
ագաթի կոորդինատ

A) 2,0  (B) 2,
ի գյուղում չափահ
3 է, իսկ չափահա
նդհանուր առմամբ
արաբերությունը: 

A) 5:1 (B) 10

Նկարում բերված հ
շրջանագծինը՝ 0,9 
Ժամանակի ինչ-որ 
են իրենց ամենա
անցնելուց հետո 
կհայտնվեն իրենց ա

A) 4,2 (B) 6,3

Տատիկն ունի դուստ
գումարը 100 է: Նրա
է ծնվել թոռնուհին:

A) 1998 (B) 200

Պողոսը պատից կա
նա մեխերը խփեց 
վերին կողմի անկյո
ափերով նկարներ
ձևաչափն է՝ լայնութ

A) 60 սմ 40 սմ
D) 160 սմ 60 սմ
Վեց աղջիկ ապրու
աղջիկներն օգտվու
ոգարաններից յուր
են նախաճաշելու, 
ոգարանները զբաղ
Հաշվի առնելով, որ
կարող են նրանք բո

A) 7:48 (B) 7:4

Նկարում պատկեր
մակերեսը 3 սմ2 է: Ո

յուրաքանչյուրը լու
ել է ճիշտ 20 խնդիր
ել է 20-ից ավելի խն

արթության վրա Գո
 առանցքի վրա: 

ն 1,0  և 5,0 : Բե
տները: ,3  (C) 2, 6
հաս տղամարդկան
աս կանանց և երեխ
բ չափահասների (տ

:3 (C) 13:1

հեծանվի մեծ անվի
մ: Հեծանիվը շ

պահի երկու անիվ
ցածր դիրքում: Ա

երկու փական
ամենացածր դիրքու

3 (C) 12,6

4 միավոր գնա

տր և թոռնուհի: Այս
անցից յուրաքանչյու

06 (C) 2010

ախեց մի քանի ուղ
հատակից 2,5 մ բա
ուններից կապեց 2 
րից ո՞րն է հատա
թյուն × բարձրությո

(B) 120 սմ
(E) 160 սմ

ւմ են նույն բնակա
ւմ են ամեն առա
րաքանչյուրում կա մ

հենց որ վերջին
ղեցնում են, համա
ր աղջիկները շատ
ոլորով միասին նախ

49 (C) 7:50

րվածը կանոնավոր
Որքա՞ն է ութանկյա

ւծել է 21-ից պակաս
ր: 
նդիր: 

ոռը նկարեց մի քառ
 առանցքի վրա

երվածներից որո՞ն

(D) 3,5
նց և չափահաս կա
խաների թվերի հա
տղամարդկանց և 

(D) 12:1 (E

ի շրջանագծի երկա
շարժվում է դեպ
վների փականները 
Այդ պահից քանի
նները դարձյալ 
ւմ: 

(D) 25,2 (E

նահատվող խնդիր

ս տարի նա նկատե
ւրի տարիքը 2-ի ամ

(D) 2012 (E

ղղանկյուն նկար: Դ
արձրության վրա 
մ երկարությամբ թ

ակին ամենամոտը
ուն): 50 սմ (C) 1100 սմ 

արանում: Այնտեղ 
ավոտ, ժամը 7:00-
մեկից ոչ ավել աղջի
ն աղջիկը դուրս 
ապատասխանաբար
տ կազմակերպված
խաճաշել: 

(D) 7:51 (E

ր ութանկյուն է: Մ
ան մակերեսը:  

ս խնդիր: 

ռակուսի: Դրա անկ
ա գտնվող երկու 
նք են այդ քառակո

(E) 3, 1  

նանց թվերի հարա
արաբերությունը՝ 8:
կանանց) և երեխա

E) 40:3 

արությունը 4,2 մ է,
պի ձախ: 
գտնվում 
ի՞ մետր 
միասին 

E) 37,8 

րներ 

եց, որ իրենց երեքի
մբողջ աստիճան է: 

E) 2013 

Դրա համար 
և նկարների 
թել: Բերված 
 (նկարների 

20 սմ 90 սմ 

կա երկու լոգարա
ից սկսած: Ցանկա
իկ: Աղջիկները միա
է գալիս լոգարա
ր, 9, 11, 13, 18, 22
ծ են, ամենաշուտը

E) 8:03 

ոխրագույն մասի 

կյունագծերից 
գագաթների 
ւսու մեկ այլ 

աբերությունը 
:1: Որքա՞ն է 
աների թվերի 

, փոքր անվի 

ի տարիքների 
Ո՞ր տարում 

ան, որոնցից 
ացած պահի 
ասին նստում 
անից: Նրանք 
2 և 23 րոպե: 
ը ո՞ր ժամին 



(A) 8 4
15. Աֆրիկա

մարմնի 
կազմում
կոկորդի

(A) 558 

16. Նկարում
թվերի գ
թվեր են:

(A) 11 

17. Անահիտ
արագութ
արագութ

(A) 15 րո

18. Շախմա
կես միա
ավել պա

(A) 5 

19. Եռյակ ք
գլխարկն
Մարինե
եվրոյով 
յուրաքա
ցենտ): Ո

(A) 12 եվ

20. Դիցուք՝ 

թիվը: 

(A) 6 

21. 
համապա
համապա
ընտրել տ

(A) 12 

22. Կարապ
այնպես,
կետերի 
հատված

(A) 4 

4√2 (B) 9

այում հայտնաբերե
ամբողջ երկարութ

մ է կոկորդիլոսի ե
իլոսի երկարություն

(B) 496

մ պատկերված է հ
գումարները նույնն
: Ի՞նչ թիվ է գրված 

(B) 13 

տն անցավ 8 կմ՝ քա
թյամբ: Որքա՞ն ժա
թյունը շարժման ող

ոպե (B) 20 րոպե

տիստը 40 խաղից 
ավոր, պարտությու
արտությունների թվ

(B) 7 

քույրեր Կարինեն
ներ: Սակայն Կար
եին՝ մեկ քառորդը, 

նվազեց, քույրե
անչյուրը գնեց մեկա
Որքա՞ն էր մեկ գլխա

վրո (B) 16 եվրո

-ն, -ն և -ը դրա

(B) 10 

5 մի

ատասխանում է 
ատասխանում են 
տառերի արժեքներ

(B) 24 

պետն ուզում է բ
, որ յոթ կետերի
հետ նույն քան

ծ պետք է գծի Կարա

(B) 5 

(C) 8√2 (D) 1

ել են կոկորդիլոսի
թյան մեկ երրորդ 
երկարության (առա
նը: 

(C) 490 (D) 3

հատուկ զառ: Դրա հ
ն են: Նկարում չեր
14-ի հակադիր նիս

(C) 17 (D) 

այլելով 4 կմ/ժ արա
ամանակ պետք է
ղջ ընթացքում լինի

(C) 30 րոպե (D) 3

վաստակեց 25 մի
ւնը՝ զրո միավոր): 
վից: 

(C) 10 (D) 

, Մարինեն և Լո
րինեին չէր բավա
իսկ Լուսինեին՝ մե
րը միացրեցին ի
ական գլխարկ, որի
արկի գինը գների իջ

(C) 28 եվրո (D) 3

ական ամբողջ թվեր

(C) 18 (D) 3

միավոր գնահատվ33 հավասարմ
0, 1, 2, ..., 9 թ
տարբեր թվանշան
րը:  

(C) 30 (D) 4

բերված նկարում 
ց յուրաքանչյուրը 
նակի հատվածներ
ապետը:  

(C) 6 (D) 9

2 (E) 14 

ի նոր տեսակ: Նրա
մասն է: Գլխի եր
անց պոչի) մեկ քա

372 (E) 186 
հակադիր նիստերի
րևացող բոլոր թվեր
ստի վրա: 

19 (E) 23 

ագությամբ: Հետո 
է վազի Անահիտը
ի 5 կմ/ժ: 

35 րոպե (E) 40 րո

իավոր (հաղթանակ
Որքանո՞վ էր նրա

12 (E) 15 

ուսինեն ցանկանու
ականացնում գլխա
եկ հինգերորդը: Երբ
իրենց խնայողութ
ից հետո ոչ մի ցեն
ջեցումից առաջ: 

36 եվրո (E) 112 եվ

ր են, և 

36 (E) 42 

վող խնդիրներ 

ման մեջ յո
թվանշաններից մ
ններ: Քանի՞ տարբե

48 (E) 60 

ավելացնել հատ
միացված լինի 

րով: Նվազագույնը

9 (E) 10 

ա պոչի երկարութ
րկարությունը 93 սմ
առորդ մասը: Որքա

ին գրված 
րը պարզ 

նա սկսեց վազել 8
ը, որպեսզի նրա մ

պե 

կը 1 միավոր է, ոչ
ա հաղթանակների 

ւմ էին գնել միա
րկի գնի մեկ երր
բ գլխարկների գինը
թյունները, և նրա
նտ չմնաց (1 եվրո 

վրո 

: Ինչի՞ է հավասա

ուրաքանչյուր տ
մեկը: Տարբեր տա
եր եղանակով կար

տվածներ 
մնացած 
ը քանի՞ 

թյունը 
մ է և 
ա՞ն է 

8 կմ/ժ 
միջին 

չ-ոքին 
թիվը 

անման 
րորդը, 
ը 9,40 
անցից 

= 100 

ար  

տառի 
առերի 
րելի է 

23. Ն
դ
ո
խ

(A

24. Կ
Կ
Ա
կ
տ

(A

25. Մ
ա

(A

26. Վ
գ
հ

(A

27. Ն
շ
Գ

(A
(E

28. Դ
օ
կ
ա

(A

29. Դ

ի
մ

(A

30. Շ
ս
«
ս

(A

 

«Այբ

Նկարում պատկեր
դիրքից: Այն պատ
որոնց մի մասը սև է
խորանարդիկ կարո

A) 5 (B) 7

Կար-չկար մի կղզ
Կապույտ գորտերի
Արդյունքում կապու
կանաչ և կապույտ
տոկոսով փոխվեց գ

A) 0% (B) 20%

Մեսրոպը գրել է 10
արտադրյալը չի բաժ

A) 5 (B) 17

Վարդանի գրքում պ
գումարը 10000 է: Բ
համարը: 

A) 5 (B) 15

Նկարում -ն 
շոշափողն է, -ն 
Գտեք  անկյունը

A) 30° (B) 45°
E) Կախված է  կետ

Դիտարկենք բոլոր
օգտագործելով 1, 2,
կարգով և այդ ցան
առաջին կեսի վերջի

A) 1234567 (B) 376

Դիցուք՝ -ն եռա10 սմ, իսկ -
իսկ -ն հատում
մակերեսը: 

A)  (B) 

Շարքը կազմված է 
ստում է, կամ ասպ
Ինձանից ձախ ավ
ստախոս կա շարքո

A) 0 (B) 1

բ» կրթական հիմնադրամ

րված է նույն խոր
տրաստված է 27 փ
է, մյուսը՝ սպիտակ:
ող է պարունակել մ

(C) 8

զի, որտեղ գորտեր
ի քանակն աճեց
ւյտ և կանաչ գորտ
տ գորտերի քանա
գորտերի ընդհանու

% (C) 30%

00-ը չգերազանցող
ժանվում 18-ի: Առա

(C) 68

պակասում էր մի թ
Բերվածներից ո՞րը

(C) 23

կենտրոնով շրջան
 անկյան կիսոր

ը:  

(C) 60° (D) 75°
տի դիրքից: 

ր յոթանիշ թվերը,
 3, ..., 7 բոլոր թվան
նկը ճիշտ մեջտեղ
ին թիվը: 

65421 (C) 4123567

անկյուն է, որում
-ը -ի միջնակետն
է -ն  կետում

 (C) 

2014 մարդուց: Նր
պետ, ով միշտ ճի
վելի շատ ստախո
ում: 

(C) 1007

մ, ք.Երևան, Կորյունի 19ա

րանարդը՝ երկու տ
փոքր խորանարդի
: Առավելագույնը ք
մեծ խորանարդը: 

(D) 9 (E

րը կամ կանաչ գ
60%-ով, իսկ կա

տերի քանակների հա
ակների սկզբնակ
ւր քանակը: 

(D) 40% (E

ղ մի քանի տարբեր
ավելագույնը քանի՞

(D) 69 (E

թերթ: Մնացած համ
ը կարող է լինել պ

(D) 31 (E

նագծի 
րդն է: 

 որ կարելի է ստ
նշանները: Ստացվա
ղից կիսենք երկու 

7 (D) 4352617 (E6 սմ, 
ն է: -ն քառա
մ: Գտեք  քառ

(D)  (E

րանցից յուրաքանչյ
իշտ է խոսում: Յո
ոս կա, քան ասպ

(D) 1008 (E

ա, 54-37-07, (093) 01-08-6

տարբեր 
իկներից, 
անի՞ սև 

E) 10 

գույն ունեին, կամ
անաչներինը նվազ
արաբերությունը հ
ան հարաբերությա

E) 50% 

ր ամբողջ դրական
՞ թիվ կարող էր նա 

E) 90 

մարակալած էջերի 
պակասող թերթի 

E) 41 

տանալ՝ յուրաքան
ած թվերը դասավո
հավասար մասի: 

E) 4376521 8 սմ և 
ակուսի է, 
ռանկյան 

E)  

ուրը կամ ստախոս
ուրաքանչյուր մար

պետ՝ աջից»: Ընդա

E) 2014 

63, kangaroo@ayb.am, ww

մ՝ կապույտ: 
զեց 60%-ով: 
հավասարվեց 
անը: Քանի՞ 

ն թիվ, որոնց 
գրած լինել: 

համարների 
էջերից մեկի 

նչյուր թվում 
որենք աճման 

Ո՞րը կլինի 

ս է, ով միշտ 
րդ ասում է. 
ամենը քանի՞ 

ww.kangaroo.am 


