
Մաթեմատիկայի ապրիլյան ֆլեշմոբի առաջին մակարդակի խնդիրների լուծումներ 

1. Տատիկը Զատկի համար ներկեց 16 ձու։ Այդ ձվերի կեսը ներկեց կարմիր, 
մնացածի կեսը՝ կապույտ, իսկ մնացածը՝ դեղին։ Քանի՞ դեղին ձու ներկեց 
տատիկը։ 
Տատիկը ընդամենը ներկեց 16 ձու, որի կեսը, այսինքն՝ 8-ը կարմիր: Մնացած 8 
ձուն ներկեց կապույտ կամ դեղին: Կապույտ ներկել էր այդ 8 ձվերից կեսը, 
այսինքն՝ 4 ձու: Մնացածը դեղին էր: Ուրեմն դեղին ներկել էր մնացած 4 ձուն 

Պատասխան 4:  
2. Արսինեն ու մայրիկը Զատիկի ձվերը ներկեցին կապույտ,  կանաչ, կարմիր և 

դեղին գույներով: Արսինեն ձվերը դասավորորեց մեկ շարքով՝  նկարում բերված 
հաջորդականությամբ: Շարքում ի՞նչ գույնի կլինի 32-րդ ձուն: 
Նկարից երևում է, որ ձվերը դասավորել են կարմիր, կարմիր, կապույտ, կանաչ, 
դեղին, դեղին հերթականությամբ: Հաջորդ վեց ձուն կրկնվելու են նույն 
հերթականությամբ: 30-րդ ձուն կլինի դեղին, 31-րդը՝ կարմիր, 32-րդը՝ կարմիր: 

Պատասխան՝ կարմիր:  
 

3. Առաջին դասարանի սովորողներն ապրիլի 5-ին ածիկ ցանեցին և սկսեցին հետևել 
ածիկի աճին: Առաջին երկու օրերին ածիկը չծլեց: 3-րդ օրը սովորողները 
նկատեցին երկու միլիմետրանոց ծիլեր, իսկ հաջորդող մյուս բոլոր օրերին ածիկն 
օրական մեծացավ 1 սանտիմետր 2 միլիմետրով: Զատիկի օրը` ապրիլի 21-ին, 
ածիկը քանի՞ սանտիմետր կլինի: 
 
Այս խնդիրը կարելի է լուծել աղյուսակի միջոցով: Այս եղանակը հարմար է բոլորի 
համար: Կազմենք աղյուսակ՝ ապրիլի 5-ից մինչև 21-ը: 

Ապրիլի 5 ցանեցին 
6 0 
7 0 
8 2մմ 
9 1սմ 4մմ 
10 2սմ 6մմ 
11 3սմ 8մմ 
12 4սմ 10մմ=5սմ 
13 6սմ 2մմ 
14 7սմ 4մմ 
15 8սմ 6մմ 
16 9սմ  8 մմ 
17 10սմ 10մմ= 11սմ 
18 12սմ 2մմ 
19 13սմ 4մմ 
20 14սմ 6մմ 



21 15սմ 8 մմ 
Այստեղ խնդրի ձևակերպման մեջ կա անորոշություն: Ապրիլի 21-ը հաշվի առնե՞լ, թե՝ 
 Ոչ: Սուրբ Հարության տոնը սկսվել է ապրիլի 20-ի երեկոյան: Այդ պատճառով էլ ճիշտ են 
համարվել  14սմ 6մմ և 15սմ 8 մմ լուծումները: 
Արդեն բազմապատկում իմացող սովորողների հետ կարելի է լուծել 
բազմապատկում կիրառելով: Ապրիլի 6-ին, 7-ին չի ծլել: Ապրիլի 8-ին եղել է 2մմ: 
Ապրիլի 9-ից մինչև 21-ը(20-ը) օրերի թիվը կլինի 13 (12): Տասներեք օր, օրական 
1սմ 2մմ կանի 13սմ 26մմ (12սմ 24մմ) կամ 15սմ 6 մմ (14սմ 4մմ): Ապրիլի 8-ից էլ 
ունեինք 2մմ, կստանանք՝ 15սմ 8մմ(14սմ 6մմ): 

Պատասխան՝ 15սմ 8մմ(14սմ 6մմ): 
 

4. Զատկածառի զարդարանք պատրաստելու համար մի խումբ սովորողներ փչելով 
դատարկեցին 24 ձու: Ամեն երրորդ ձուն վնասվեց, և դրանցով չկարողացան 
զարդարել Զատկածառը: Սովորողները  քանի՞ ձու կախեցին Զատկածառին: 
Այս խնդիրը փոքրերի հետ հարմար է ասյպես լուծել. գրենք 1-ից 24 բոլոր ամբողջ 
թվերը և ամեն երրորդ թիվը ներկենք 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
Թվերից 8-ը ներկված են, 16-ը չներկված, այսինքն ութ ձու փչացել է և 
Զատկածառը զարդարել են 16 ձվով: 
Եթե սովորողը արդեն բաժանելը գիտի, կարող է որոշել թե քնի եռյակ կա 24-ի մեջ՝ 24:3=8: 
Ուրեմն 8 ձուն փչացել է, իսկ մնացած 16-ով ծառը զարդարել են: 
Այս խնդիրը հավանաբար ավելի հետաքրքիր կլիներ, եթե ձվերի քանակը 3-ի 
բազմապատիկ չլիներ: 

Պատասխան՝ 16   
 

5. Տուփում կա 7 կարմիր և  5 կանաչ ձու։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ ձու 
պետք է տուփից վերցնենք, որ գոնե մեկ կարմիր ձու դուրս գա։ 
Այսպիսի խնդիրները լուծելիս սովորղը սովորաբար ասում է՝ հենց առաջինն էլ 
կարող է կարմիր լինել: Համբերատար պետք է բացատրել, որ խնդիրն ասում է, թե 
ամենաքիչը քանիսը հանենք, որ դրանց մեջ կարմիր ձու հաստատ լինի: 
Բացատրել «կարող է», «հնարավոր է» բառերի և «հաստատ» բառի 
տարբերությունը: Հետո անցնել խնդիրը լուծելուն: Հնարավոր ամենավատ դեպքը 
կլինի, երբ առաջին հինգ անգամը հանելիս կանաչ ձու դուրս գա: Երբ բոլոր կանաչ 
ձվերը դուրս եկան, հաջորդը ուզի-չուզի կարմիր է լինելու: Ուրեմն, եթե առանց 
նայելու վեցը ձու հանենք, դրանց մեջ հաստատ կարմիր ձու կլինի (հնարավոր է, 
որ ավելի շատ լինի): 

Պատասխան՝ 6:    
6. Մեծ Պահքը սկսելուց ակլատիզ ենք պատրաստում, գլխին յոթ փետուր 

ամրացնում: Յոթ փետուրներից յուրաքանչյուրը մեկ շաբաթ է խորհրդանշում: 
Ամեն շաբաթ ակլատիզի փետուրներից մեկը հանում ենք և հաշվում, թե Զատիկին 



քանի շաբաթ մնաց: 2019 թվականի  Զատիկը ապրիլի 21-ին է: Ո՞ր օրն ենք 
ակլատիզ պատրաստել: 
Եթե Զատիկը ապրիլի 21-ին է, վերջին փետուրը հանել են ապրիլի 20-ին: Տեսնենք, 
թե մյուս փետուրները որ օրերին են հանել՝ 
ապրիլի 20, ապրիլի 13, ապրիլի 6, մարտի 30, մարտի 23, մարտի 16, մարտի 9: Մարտի 9-
ը այն շաբաթ օրն է, որ սկսվել է մարտի չորսով: Ակլատիզ պատրաստել են մարտի 4-ին 
(ակլատիզը հայտնվում է պասի առավոտյան), կամ մարտի 4-ից շուտ կամայական օր: 

Պատասխան՝ մարտի 4-ին: 
 

7. Ակլատիզը բարձրանում էր սանդուղքով: Սանդուղքն ուներ 35 աստիճան: 
Ակլատիզը ո՞ր աստիճանին պետք է կանգնի, որ սանդուղքի մեջտեղում լինի 
կանգնած: Պատ․՝ 18։ 
 
Եթե կանգնած է սանդուղքի մեջտեղում, ուրեմն նրանից ներքև և նրանից վերև 
հավասար քանակով աստիճաններ են: Եթե Ակլատիզի կանգնած աստճանը 
հաշվի չառնենք, կմնա 34 աստիճան: Ակլատիզից ներքև կա 17 աստիճան, 
Ակլատիզից վերև կա 17 աստիճան: Ինքը կանգնած է  18-րդ աստիճանին:  

Պատասխան՝  18-րդ: 
8. Բակում աքլորակռիվ էին խաղում  սովորողների 14 զույգ: Սովորողներից 9-ը 

աղջիկ էին: Քանի՞սն էին տղա: 
Խաղում էր 14 զույգ, կամ 28 երեխա: Եթե նրանցից ինը աղջիկ են, որեմն մնացած 
19-ը տղաներ են: 

Պատասխան՝ 19:  
9. Զատկի տոնի համար տատիկը պատրաստեց չամչով և ընկույզով 17 

թխվածքաբլիթ։ Չամչով թխվածքաբլիթները ընկույզով թխվածքաբլիթներից 3-ով 
քիչ էին։ Տատիկը քանի՞ ընկույզով թխվածքաբլիթ պատրաստեց։ 
Եթե չամիչովները երեքով քիչ էին, նույնն է, թե ընկույզներովը 3-ով շատ էին: Եթե 
թաքուն այդ երեք հատը ուտենք, չամիչով և ընկույզով թխվածքաբլիթների 
քանակը կհավասարվի, և միասին կլինեն 14 հատ: Այսինքն ամեն մեկից կլինի 7 
հատ: Բայց մենք արդեն ընկույզով երեք թխվածքաբլիթ կերել էինք: Ուրեմն 
ընկույզովները սկզբում եղել են 10 հատ:  

Պատասխան՝ 10: 
 

10. Ծաղկազարդի տոնին  Եվան և Անահիտը որոշեցին ընկերների համար երկգույն 
մազակալներ հյուսել։ Քանի՞ տարբեր մազակալ կստացվի, եթե նրանք ունեն 
կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ թելեր։ 
Սկզբում վերցնենք կարմիր թելը և մյուսներից յուրաքանչյուրի հետ զույգ 
կազմենք՝ 
կարմիր-կանաչ, կարմիր-դեղին, կարմիր-կապույտ: 

https://www.qahana.am/am/scenarios/show/705216272/10


Հիմա վերցնենք կանաչ թելը և մյուսների հետ զույգ կազմենք՝ կանաչ-կարմիը 
զույգը արդեն ունենք, ուրեմն չենք վերցնի, կմնա՝ 
կանաչ-դեղին, կանաչ-կապույտ: 
Հիմա վերցնենք դեղին թելը: Նոր զույգ կազմելու համար մնացել է միայն 
կապույտը՝ դեղին-կապույտ: 

Պատասխան 6: 


