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       ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 

I-ՄԱՍ 
 

Գիրքը սիրով նվիրում ենք Գևորգ Հակոբյանի 66-ամյակին 
Լիանա Հակոբյան և Միջին դպրոցի սովորողներ 

Ներածական մաս 

Խնդիրների ժողովածուն նախատեսված է միջին և ավագ տարիքի սովորողների 

համար: 

Սույն խնդիրները դպրոցական դասագրքերից դուրս, ոչ ստադարտ խնդիրներ են, 

որոնք վերցված են ռուսական մաթեմատիկական ամսագրի hետևյալ kvant.mccme.ru  

էջից: Սովորողներն ընտրել են իրենց դուր եկած խնդիրները, ռուսերենից թարգմանել 

են հայերեն: Թարգմանված խնդիրները հրապարակվել են «Մաթեմատիկա» 

ամսագրում: Ժողովածուն հարմար է օգտագործել ուսումնական ճամբարային 

գործունեության, ամառային, ձմեռային արձակուրդների ժամանակ: 

Առաջադրանքների փաթեթը կազմված է 57 խնդրից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kvant.mccme.ru/
https://mathjournalmskh.edublogs.org/2021/01/27/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-29-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac/
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1.БАОБАБ թիվը բաժանվում է 101-ի: Ո՞րն է այդ թիվը։ 

 

2. Խորանարդի յուրաքանչյուր նիստ բաժանված է 4 քառակուսիների: Յուրաքանչյուր 

քառակուսի ներկված է կապույտ, դեղին կամ կարմիր գույներից մեկով այնպես, որ 

ընդհանուր կողմ ունեցող քառակուսիները ներկված լինեն տարբեր գույներով: 

Խորանարդը քանի՞ կապույտ քառակուսի կարող է ունենալ: 

 

3. Հայտնի է, որ բոլոր հիմարները կարծում են, թե իրենք խելացի են, իսկ մյուսները՝ 

հիմար։ Խելացի մարդկանց շարքում կարող է լինել այնպիսի մարդ, ով իրեն 

համարում է հիմար, բայց փոխարենը հստակ գիտի՝ մնացածներից ով է հիմար, ով է 

խելացի (այսպես է մտածում նաև այն խելացին, ով իրեն համարում է խելացի)։ 

Հիմարների երկրում անցկացված հարցադրումով կարողացան պարզել, թե ովքեր են 

խելացի և ովքեր հիմար։ Կա՞ այդ երկրում գոնե մեկ խելացի։ 
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4. Նկարում ներկայացված են երկու վեցանկյուններ, որոնցից ամեն մեկը Խեցգետինն 

իր ճիրաններով փորձում է ուղիղ գծով բաժանել հավասար մակերես ունեցող երկու 

մասի: Առաջին վեցանկյան համար նրան հաջողվեց՝ գիծը տանելով երկու 

ուղղանկյունների կենտրոններով, այնուամենայնիվ, այս եղանակով երկրորդ 

վեցանկյունը բաժանվեց ոչ թե 2, այլ 3 մասի: Ամեն դեպքում, այս ուղղանկյունն էլ 

կարելի է բաժանել 2 մասի: Օգնեք Խեցգետնին այդ անել։ 

 

Աղբյուրը՝ «Քվանտ»  ամսագիր 2020թ.,  Համար 1, էջ  46 

5․ Երկու ուղղահայաց ճանապարհներով դեպի խաչմերուկ հաստատուն 

արագություններով գնում էին երկու մեքենա՝ A և B (A մեքենան՝ մի ճանապարհով, B 

մեքենան՝ մյուս): Երբ A մեքենան  հասավ խաչմերուկ, մեքենաների միջև 

հեռավորությունը 300մ էր: Երբ B մեքենան ժամանակի T պահին հասավ խաչմերուկ, 

ապա մեքենաների միջև հեռավորությունը դարձավ 200մ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի 

մեքենաների միջև, երբ B մեքենան անցնի ևս 300 մ ժամանակի T պահից հետո: 

 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2020/2020-01.pdf
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6. Յոթ հաջորդական բնական թվեր ինչ-որ մի հերթականությամբ դասավորվել են 

շրջանաձև: Դրանից հետո յուրաքանչյուր հարևան թվերի զույգի համար հաշվել են 

նրանց միջև եղած տարբերությունը (մեծ թվից հանել են փոքրը): Կարող են արդյո՞ք 

իրար հետևից հաջորդող հինգ տարբերությունները (յոթից) հավասար լինեն 2, 1, 6, 1, 

2 թվերի: 

 

7. ABCD քառակուսու AB կողմի վրա նշված է կամայական K կետ: Օգտագործելով 

միայն քանոն՝ առանց բաժանումների կառուցեք ինչ-որ մի ուղղանկյուն K գագաթով, 

որը ներգծված կլինի այդ քառակուսու մեջ: (Քառակուսու յուրաքանչյուր կողմը պետք 

է պարունակի ուղղանկյան մեկ գագաթ): 

 

8. 13 երեխաներից յուրաքանչյուրը մտապահեց ամբողջ թիվ: Պարզվեց, որ 

մտապահած թվերի գումարը հավասար է 125-ի, որից հետո յուրաքանչյուրը փոխեց 

իր թիվը՝ կամ բաժանեցին այն 3-ի, կամ բազմապատկեցին 5-ով: Կարո՞ղ է 

մտապահած 13 թվերի գումարը հավասար լինել 175-ի: 
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Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2020թ., Համար 2, էջ  29 

9. Ընտրեք երեք տարբեր թվանշաններ այնպես, որ քառանիշ թվերի շարքում այդ 

թվանշաններով հնարավոր լինի կազմել այնպիսի թիվ, որ բաժանվի 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

և 10 թվերի: 

 

10. Դահլիճում կան ստախոսներ և ասպետներ: Ստախոսները միշտ ստում են, իսկ 

ասպետները ասում են միայն ճշմարիտը: Յուրաքանչյուրը մատնանշեց դահլիճի 

ներկաներից որևէ մեկին և ասաց, որ վերջինս ստախոս է: Պարզվեց, որ ներկաներից 

յուրաքանչյուրին ասել են այդպիսի արտահայտություն: Դահլիճում կարո՞ղ է լինել 

101 մարդ: 

 

11. Երեք հեծանվորդներ, շարժվելով միևնույն կետից, նույն ուղղությամբ սկսեցին 

շարժվել օղակաձև ճանապարհով: Նրանցից առաջինը ամբողջ ճանապարհն անցավ 5 

րոպեում, երկրորդը ՝ 7 րոպեում, երրորդը ՝ 9 րոպեում: Ամենաքիչը քանի՞ րոպե անց 

բոլոր հեծանվորդները կհայտնվեն ճանապարհի միևնույն կետում, եթե բոլորը 

շարժվում են հաստատուն արագությամբ: 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2020/2020-02.pdf
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12. Դիտարկենք 8 հարթություն, որոնցից յուրաքանչյուրն անցնում է խորանարդի 

ճիշտ 3 գագաթներով: Կտրենք խորանարդը բոլոր այդ հարթություններով: 

Խորանարդի կենտրոնում ի՞նչ պատկեր կստացվի։ 

 

Աղբյուրը՝  «Քվանտ»  ամսագիր 2020թ․ , Համար 3, էջ  24 

13.Քառակուսու կողմերին տարած զուգահեռ գծերն առաջացրել են փոքր քառակուսի, 

որի կենտրոնը համընկնում է տրված քառակուսու կենտրոնի հետ: Հայտնի է, որ 

խաչի մակերեսը 17 անգամ մեծ է փոքր քառակուսու մակերեսից, տես նկարը: Քանի՞ 

անգամ է քառակուսու մակերեսը մեծ փոքր քառակուսու մակերեսից: 

 

14. Տղաները դասարան բերեցին կոնֆետներ և բաժանեցին աղջիկներին: Պետյան 

ասաց, որ բերել է կոնֆետների ընդհանուր քանակի ուղիղ կեսը: Կոլյան ասաց, որ 

բերել է կոնֆետների ընդհանուր քանակի ճիշտ 1/3 մասը և իր կոնֆետները տվել է 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2020/2020-03.pdf
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միայն Մաշային և Տանյային, ընդ որում՝ Մաշան ստացել է 3 կոնֆետ ավելի, քան 

Տանյան: Ապացուցեք, որ երեխաներից մեկը սխալվում է: 

 

15.Սենյակում կա տասը մարդ՝ ստախոսներ և ասպետներ (ստախոսները միշտ ստում 

են, իսկ ասպետները միշտ ճշմարիտն են ասում): Առաջինն ասաց. 

-Այս սենյակում կա առնվազն մեկ ստախոս: 

Երկրորդն ասաց. 

-Այս սենյակում կա առնվազն 2 ստախոս: 

Երրորդն ասաց. 

-Այս սենյակում կա առնվազն 3 ստախոս: 

Եվ այսպես շարունակ մինչև տասներորդը, վերջինս ասաց. 

- Այս սենյակում բոլորը ստախոսներ են: 

Տասից քանի՞սը կարող են լինել ստախոս: 

 

16. Թվերի տասական համակարգում նշված է 13 հատ թիվ, որոնց գրառման համար 

օգտագործել են միևնույն N թվանշանը: Կարո՞ղ է այդ թվերի գումարը լինել 8.900.098: 
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Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2019թ., Համար 2, էջ 29 

17.Ներկեցին վանդակավոր քառակուսու երկու անկյունագծերի այն վանդակները, 

որոնք ունեն ընդհանուր գագաթ, տես նկարը։ Անկյունագծերից մեկը բաղկացած էր 

20 վանդակից, իսկ մյուսը՝ 19 վանդակից։ Հնարավո՞ր է, որ այդ քառակուսին լինի 

33x33 չափի։ 

 

18. ГУРА+НОРА+РАГУ+РУНО 

Այս գրության մեջ միևնույն տառերը փոխարինված են միևնույն թվանշաններով, իսկ 

տարբեր տառերը՝ տարբեր թվանշաններով։ Ապացուցեք, որ այդ գումարը բաժանվում 

է եռանիշ թվի վրա։ 

 

19.Նկարին նայելով՝ գտեք հարցականով նշված հատվածի երկարությունը: 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2019/2019-02.pdf
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20.Մի օր Գոգոլը որոշեց վախեցնել Տուրգենևին։ Նա հագնվեց Պուշկինի նման և գնաց 

Տուրգենևին հյուր։ Իսկ Տուրգենևն էլ հենց այդ օրը որոշել էր վախեցնել Գոգոլին։ Նա 

նույնպես հագնվել էր Պուշկինի նման և գնում էր Գոգոլին հյուր։ Կեսօրին նրանք 

հանդիպեցին Տվերյան զբոսայգում, բայց չճանաչեցին իրար և աննկատ անցան իրար 

կողքով։ 12:45ր Տուրգենևը hասավ  Գոգոլի տուն՝ տեսնելով  որ տանը մարդ չկա, 

վերադարձավ։ 13:15ր Գոգոլը հասավ Տուրգենևի տուն և, նույնպես տեսնելով, որ 

տանը մարդ չկա, վերադարձավ: 13:45 Գոգոլը և Տուրգենևը նորից հանդիպեցին և 

միաժամանակ բղավեցին․  

- Ա՛յ քեզ բան, Պուշկի՞ն։ 

Նրանցից ո՞վ և քանի՞ րոպեի տարբերությամբ էր շուտ դուրս եկել տնից: Նշենք, որ 

յուրաքանչյուր գրող քայլում էր միևնույն հաստատուն արագությամբ: 

 

21. -2-3-4-4 գրության մեջ՝ հարևան թվերի միջև, տեղադրեք գումարման, 

բազմապատկման գործողության նշաններ և փակագծեր երկու հնարավոր 

տարբերակներով այնպես, որ յուրաքանչյուր դեպքում արտահայտության արժեքը 

լինի նույնը, ընդ որում՝ փակագիծ դրվում է այն դեպքում, երբ այն փոխում է 

արտահայտության արժեքը: 
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22. Մետաղալարից պատրաստված շրջանակը, որն ունի խաչի տեսք, տեղադրված է 

վանդակավոր թղթի վրա, տե՛ս նկարը: Ամենաքիչը քանի՞ մասի պետք է կտրտել 

մետաղալարը, որ հնարավոր լինի քառակուսի պատրաստել: 

 

23. Իոսան ունի 3 սարք, որոնցով որոշում է  փքաբլիթում  ջեմի առկայությունը: 

Առաջին սարքը միշտ ճիշտ է նշում,  երկրորդը՝ միշտ սխալ, իսկ երրորդը միշտ 

տալիս է պատահական պատասխաններ։ Իոսան գնեց 3 փքաբլիթ, ընդ որում հայտնի 

էր, որ դրանցից մեկը ջեմով է։ Առանց փքաբլիթները կտրելու՝ Իոսան ինչպե՞ս որոշի, 

թե որ փքաբլիթն է ջեմով: 
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24. Սոնյան քնում է միայն այն ժամանակ, երբ ժամի և րոպեի սլաքները միասին 

կազմում են  60 աստիճանը չգերազանցող անկյուն։ Սոնյան օրվա ընթացքում ինչքա՞ն 

ժամանակ է քնում: 

 

Աղբյուրը՝  «Քվանտ» ամսագիր  2019թ.,  Համար 10,  էջ 25 

25.Երեք փայտիկներից կարելի է կառուցել եռանկյուն: Յուրաքանչյուր փայտիկից 

կտրեցին մի կտոր և այդ կտորներով պատրաստեցին մեկ այլ եռանկյուն: Արդյո՞ք 

միշտ է հնարավոր մնացած կտորներով ստանալ եռանկյուն: 

 

26.Բերեք a բնական թվի այնպիսի օրինակ, որ ax1001x1003x1005 + 4 

արտահայտությունը լինի ինչ-որ թվի քառակուսի: 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2019/2019-10.pdf
http://kvant.mccme.ru/pdf/2019/2019-10.pdf
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27. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշված են տասը քաղաքներ (առանց անունների), 

որոնցից մի քանիսը միացված են ճանապարհով: Անգետիկին տվեցին հետևյալ 

առաջադրանքը՝ նշել քարտեզի վրա բոլոր քաղաքների անունները՝ ունենալով 

հարևան զույգ քաղաքների անունների ցուցակը: Անգետիկը  կարո՞ղ է նշել բոլոր 

տասը քաղաքների անունները ուրվագծային քարտեզի վրա: 

 

28.Շախմատի տախտակի վանդակներից կազմված ուղղանկյունը կանվանեք 

«կարևոր», եթե նրա բոլոր անկյունային վանդակները սև են: Շախմատի տախտակի 

յուրաքանչյուր վանդակի վրա գրված է այդ վանդակը պարունակող «կարևոր» 

ուղղանկյունների թիվը, ընդ որում՝ B-ն սև վանդակների վրա գրված թվերի գումարն 

է, իսկ W-ն՝ սպիտակ վանդակների վրա գրված: Գտեք B-W տարբերությունը: 
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29. Վանդակավոր թղթի վրա նշված է 6 կետ: Տարեք երեք ուղիղ այնպես, որ 

միաժամանակ բավարարի հետևյալ երեք պայմանները՝ 

 յուրաքանչյուր նշված կետ պատկանում է այդ ուղիղներից նվազագույնը մեկին 

 յուրաքանչյուր ուղղին պատկանում է նշված կետերից առնվազն երկու կետ 

 բոլոր երեք ուղիղները հատվում են մեկ ընդհանուր կետում (պարտադիր չէ, որ 

հատման կետը լինի նշված կետերից): 

 

30. Լիմպոպո գետի ափին աճում են ծառեր՝ արմավենիներ և բաոբաբներ: Խաղալիք 

կոկորդիլոսն արմավենուց մինչև բաոբաբը լողում է 25 րոպեում:Այդ նույն 

ժամանակահատվածում կենդանի կոկորդիլոսը կարող է բաոբաբից լողալ մինչև 

արմավենին: Որքա՞ն ժամանակ է հարկավոր կենդանի կոկորդիլոսին, որ 

արմավենուց լողա մինչև բաոբաբը: 

 

31. Բնակելի շենքի բակ դուրս եկավ 6 թոշակառու: Նրանցից յուրաքանչյուրը շաշկի 

խաղաց ճիշտ երկու հոգու հետ: Հաջորդ օրը դուրս եկավ 5 թոշակառու, և նրանցից 

յուրաքանչյուրը կրկին շաշկի խաղաց ճիշտ երկու հոգու հետ: Պարզվեց, որ խաղացող 

զույգերից ոչ մեկ երկու անգամ չի խաղացել, և որ չկան երեք թոշակառուներ, ովքեր 

խաղացել են մեկը մյուսի դեմ: Ամենաքիչը քանի՞ թոշակառու կարող է լինել այդ 

շենքի բակում: 



 

14 
 

 

32. ABC և A1B1C1 եռանկյուններում հավասար են A և A1 սուր անկյունները, B և B1 

գագաթներից տարված բարձրությունները և C,  C1   գագաթներից տարված 

մեդիաները: Հայտնի է, որ այդ եռանկյունները իրար հավասար չեն: Կարո՞ղ է 

դրանցից գոնե մեկը լինի սուր անկյուն եռանկյուն: 

 

Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2019թ.,  Համար 11, էջ 26 

33. П(n)-ով նշանակենք բնական n թվի թվանշանների արտադրյալը, ընդ որում, 

եթե  n-ը միանիշ թիվ է, ապա П(n)=n: Օրինակ՝ П(5)=5,  П(25)=2x5=10: 

Դիցուք ունենք հետևյալ թվային հաջորդականությունը՝ 

1 + П(1),  2 + П(2),  3 + П(3),  … : 

Կարո՞ղ ենք պնդել, որ այս հաջորդականության մինչև հերթական 2007-րդ 

անդամներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է բնական թիվ: 

 

34. Կղզում ապրող աբորիգեններից յուրաքանչյուրը կամ միայն ստում էր, կամ ասում 

էր միայն ճշմարտությունը: Մի անգամ հանդիպեցին երեք աբորիգեն՝ Ախ-ը, Օխ-ը և 

Ուխ-ը։ Նրանցից մեկն ասաց․  

http://kvant.mccme.ru/pdf/2019/2019-11.pdf
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-Ախ-ը և Օխ-ը սուտասաններ են։ 

Մյուսն ասաց․  

-Ախ-ը և Ուխ-ն են սուտասան: 

Բայց թե նրանցից ով ճիշտն ասաց, անհայտ է։ Այդ երեք աբորիգեններից քանի՞սն էին 

ստախոս: 

 

35. Պրոֆեսոր Մումբում-Պլյումբումը երազում էր գտնել այնպիսի տասը տարբեր 

բնական թվեր, որ դրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և այդ թվերի միջին 

թվաբանականը համընկներ։ Կհաջողվի արդյո՞ք պրոֆեսորին գտնել այդպիսի 

բնական թվեր: 

 

36. Պետյան 96 թերթանոց տետրի յուրաքանչյուր թերթի վրա նկարեց ծիծաղելի դեմք, 

մեկ՝ թերթի մի կողմից, մեկ՝ թերթի մյուս կողմից, ընդ որում, նկարեց այնպես, որ եթե 

տետրը փակ դնես սեղանի վրա, նկարների մի մասը կնայի իրեն, իսկ մյուս մասը՝ ոչ: 

Ճի՞շտ է, որ տետրը կարելի է բացել (կամ ընդհանրապես չբացել) որևէ տեղից, որ իրեն  

նայող և չնայող նկարների թիվը համընկնի: 
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37. Կանոնավոր ութանկյունը բաժանված է մասերի, որոնք ներկված են չորս տարբեր 

գույներով, տես նկարը։ Ապացուցեք, որ յուրաքանչյուր գույնով ներկված պատկերի 

մակերեսը նույնն է: 

 

38. Հայտնի է, որ (a - b + 2007), (b - c + 2007), (c - a + 2007) թվերը հաջորդական ամբողջ 

թվեր են։ Գտեք այդ թվերը։ 

 

39․ Երկու բնական թվերի գումարը  2007 է։ Ինչպիսի՞ ամենամեծ արժեք կարող է 

ընդունել մեծ թիվը փոքրին բաժանելիս ստացված մնացորդը։ 

 

40․  Շախմատի սպիտակ քարերը ( 8 զինվոր, 2 նավակ և այլն) վիճեցին և որոշեցին 

միմյանց հարվածել։ Կարո՞ղ է շախմատիստը սպիտակ քարերը դասավորել 

շախմատի տախտակի վրա այնպես, որ ոչ մի քար չկարողանա մյուսին հարվածել։ 



 

17 
 

 

41․  Մաթեմատիկոս C- ն առաջարկեց հանելուկ A և B մաթեմատիկոսներին. 

- Ես մտապահել եմ երեք զույգ տարբեր բնական թվեր, որոնց արտադրյալը չի 

գերազանցում 50-ը: Ես այդ թվերի արտադրյալը գաղտնի կասեմ A-ին, իսկ այդ թվերի 

գումարը՝ B – ին: Փորձեք գուշակել այդ թվերը։ 

A-ն և B-ն, համապատասխանաբար իմանալով թվերի արտադրյալը և թվերի 

գումարը, սկսեցին հետևյալ  երկխոսությունը. 

A — Ես այդ թվերը չգիտեմ: 

B — Եթե ինձ ասեր թվերի արտադրյալը, ապա ես կիմանայի՝ որոնք են այդ 

մտապահած թվերը: 

A — Միևնույնն է, ես չգիտեմ այդ թվերը․  

B — Ես էլ չգիտեմ․  

A — Իսկ ես արդեն գիտեմ․  

B — Ես էլ։ 

Որո՞նք էին այդ թվերը: 

 

Աղբյուրը՝  «Քվանտ» ամսագիր 2007թ.,  Համար  6, էջ 24 

42․ Արևային քաղաքում կազմվել  են թզուկների երեք խմբեր՝ Վինտիկներ, 

Շունտիկներ, Բոլտիկներ։ Պարզվեց, որ խմբի ցանկացած երեք անդամների համար 

կգտնվի խումբ, որի մեջ կմտնեն առնվազն նրանցից երկուսը։ Արդյո՞ք ճիշտ է, որ ինչ-

որ մի խմբի բոլոր անդամները հանդիսանում են երկու այլ խմբերի անդամներ։ 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2007-06s.pdf
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43.Ապացուցեք, որ ցանկացած a,b ոչ բացասական  թվերի համար ճիշտ է հետևյալ 

անհավասարությունը՝ (a^2+b^2)^3>(a^3+b^3)^2 

 

44. Զինվոր նորակոչիկները կանգնել են միանման շարասյուներով, որոնք ունեն 

ուղղանկյան տեսք: «Հավսար» հրահանգի ժամանակ մի քանի զինվորներ կատարեցին 

պտույտ աջ, մի քանիսը՝ ձախ, ոմանք կատարեցին մի ամբողջ պտույտ, մնացածն էլ՝ 

տեղում քարացան: Յուրաքանչյուր  վայրկյանը մեկ կատարվում էր հետևյալը ՝ ամեն 

նորակոչիկ հայտնվում է մյուսի դեմ դիմացը: Ապացուցեք, որ 

a) որոշ ժամանակ անց այդպիսի երես առ երես հանդիպումները կդադարեն: 

b ) կդադարե՞ն արդյոք այդ պտույտները, եթե պտտվեն ոչ թե երկու զինվոր, ովքեր 

հայտնվել են դեմ դիմաց, այլ նրանցից միայն մեկը։ 
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 45.1-ից 9-ը թվերը տեղադրեք նկարում պատկերված շրջանների մեջ այնպես, որ 

բոլոր սպիտակ եռանկյունների գագաթների թվերի գումարը լինի նույնը, իսկ կանաչ 

եռանկյունների գագաթների գումարը լինի երեք անգամ մեծ: 

 

Աղբյուրը՝ «Քվանտ»  ամսագիր 2007թ., Համար 5,  էջ 29 

46.Արկղում կար 20 մատիտ։ Մաշան ասաց․  

-Արկղում կան 5 տարբեր գույների մատիտներ: 

Վիտյան ասաց․  

-Արկղում  կա 5 կապույտ և 5 կարմիր մատիտ։ 

Եգորն ասաց․  

-Դրանցից 10-ը կապույտ են։ 

Երեխաներից երկուսը ճիշտ են ասել, իսկ մեկը՝ ոչ։ Ամենաշատը քանի՞ կանաչ 

մատիտ կարող է լինել արկղում։ 

 

  

47. Փղի մեխանիկական ժամացույց-զարթուցիչը փչացել է, և հիմա այն աշխատում է 

կրկնակի դանդաղ։ Կեսգիշեր է, և ժամացույցը ցույց տվեց ճիշտ ժամանակը։ Ամեն 

անգամ, երգ զնգում է զարթուցիչը, ժամացույցը մի ակնթարթ ցույց է տալիս ճիշտ 

ժամանակը։ Քանի՞ անգամ կզնգա զարթուցիչը հաջորդ մոտակա երեք օրերին։ 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2007-05s.pdf
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48․ Գրատախտակին գրված են հետևյալ թվերը՝ 2, 3, 4, ․ ․ ․ , ․ ․ ․ , 29, 30։ Մեկ 

ռուբլու դիմաց կարելի է ջնջել ցանկացած թիվ։ Եթե թիվը ընտրել եք, և այն արդեն 

ջնջված է, ապա կարող եք ջնջել նրա բաժանարարները և բազմապատիկներն 

անվճար։ Ամենաքիչը քանի՞ ռուբլով կարող ենք ջնջել գրատախտակի բոլոր թվերը։ 

 

49․  Հնարավո՞ր է  նշված պատկերը (ուղտը) տրոհել՝ 

ա) ցանցի գծերի երկայնքով, 

բ) 3 մասի (պարտադիր չէ ցանցի գծերի երկայնքով) այնպես, որ այդ մասերով 

հնարավոր լինի ստանալ քառակուսի: 
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Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2020թ., Համար 6, էջ 31 

50.Փոքր քաղաքում տրամվայի երթևեկության համար կա միայն մեկ օղակաձև 

ճանապարհ: Տրամվայներն այդ գծով կարողանում են երկու ուղղությամբ երթևեկել: 

Օղակաձև ճանապարհին կան Կրկեսի, Այգու և Կենդանաբանական այգու 

կանգառներ: Տրամվայով Այգուց մինչև Կենդանաբանական այգի, ընդ 

որում,  ուղևորությունը Կրկեսի մոտով, երեք անգամ ավելի երկար է, քան եթե Կրկեսը 

շրջանցեն: Կրկեսից մինչև Կենդանաբանական այգի՝ Այգու կողքով անցնելիս, երկու 

անգամ կարճ է այն ճանապարհից, որը չի տանում Այգու մոտով: Այգուց Կրկես 

տանող, Կենդանաբանական այգու մոտով կամ այն շրջանցելով,  ո՞ր ճանապարհն է 

կարճ և քանի՞ անգամ: 

 

51. Ութ կողմով հավասարակողմ եռանկյունը տրոհել են մեկ կողմ ունեցող 

հավասարակողմ եռանկյունների, տե'ս նկարը: Ամենաքիչը քանի՞ եռանկյուն պետք է 

ներկել, որպեսզի հատվող գծերի  բոլոր կետերը (նաև նրանք, որոնք եզրերում են), 

լինեն առնվազն մեկ ներկված եռանկյան գագաթներ: Բերեք օրինակ: 

 

52.Ռոբոտը բառերը գրելու համար հնարեց գաղտնագիր. այբուբենի որոշ տառերը 

փոխեց միանիշ կամ երկնիշ թվերով՝ օգտագործելով միայն 1, 2, 3 թվանշանները 

(տարբեր տառեր տարբեր թվանշաններ են): Սկզբում նա այդ ծածկագրով գրեց իր 

անունը. ՌՈԲՈՏ=3112131233: Այնուհետև գրեց «крокодил» և «бегемот» բառերը, նա 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2020/2020-06.pdf
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նկատեց, որ գաղտնագրով գրած բոլոր թվանշաններն այդ բառերի համար համընկել 

են: Այնուհետև նույն սկզբունքվ Ռոբոտը գրեց «математика» բառը, ի՞նչ թիվ ստացավ: 

 

 

53.Միանման քառակուսիներից պատրաստված երեք ֆիգուրներից, որոնք չունեն 

համաչափության առանցք, ստացեք համաչափության առանցք ունեցող նոր ֆիգուր: 

 

54.Քառասուն երեխա ձեռք ձեռքի բռնած պարում էր: Նրանցից 22-ը տղայի ձեռք էր 

բռնել, իսկ 30-ը՝ աղջկա ձեռք: Քանի՞ աղջիկ կար այդ խմբապարում: 

 

Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2016թ., Համար 1, էջ 34 

55.Մաշան իր հաշվիչի վրա փակցրեց թվաբանական գործողությունների չորս 

նշաններն այնպես, որ ոչ մի նշան չհամընկնի: Այնուհետև այդ  հաշվիչով հաշվեց 8-2 

և 5+1 արտահայտությունների արժեքները և պատասխանները, ստացավ 4: Ի՞նչ 

կստացվի, եթե այդ հաշվիչով հաշվի (4:2)x9 արտահայտության արժեքը: 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2016/2016-01.pdf
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56.Մ․Փիթը  քառակուսի կտավի վրա նկարեց մի  կոմպոզիցիա, որը բաղկացած էր 

ուղղանկյուններից։ Ուղղանկյուններից մի քանիսի մակերեսները տրված են՝49, 24,8,4, 

տես նկարը: Ինչի՞ են հավասար երկու մոխրագույն ուղղանկյունների մակերեսները։ 

 

57.Մարինան հոկտեմբերի 5-ից 22-ը մեկնեց շրջագայության դեպի Բանանների 

երկիր: Բանանի ներմուծումն ու արտահանումը սահմանից այն կողմ արգելված էր: 

Բանանների արքան յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին որոշում է գները: Տեղական 

արժույթով մեկ բանանի գինը հոկտեմբերին պահանջվող ամսաթվերի համար 

բերված է աղյուսակում: Մարինան ուզում  էր ամեն օր մեկ բանան ուտել։ Նա սիրում 

էր միայն կանաչ բանաններ, ուստի գնումից հետո միայն 4 օրվա ընթացքում էր 

համաձայն ուտել: Օրինակ ՝ հոկտեմբերի 5-ին գնված բանանը Մարինան համաձայն 

է ուտել հոկտեմբերի 5-ին, 6-ին, 7-ին կամ 8-ին: Մարինան կարող է գնել  բանաններ, 

երբ դրանք ավելի էժան են: Ո՞ր օրերին քանի՞ բանան պետք է գնի Մարինան, 

որպեսզի հնարավորինս քիչ գումար ծախսի:  
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 Աղբյուրը՝ «Քվանտ» ամսագիր 2021թ., Համար 2, էջ 34: 

http://kvant.mccme.ru/pdf/2021/2021-02.pdf

