
Մաթեմատիկայից ապրիլյան ֆլեշմոբի երկրորդ մակարդակի խնդիրների 
լուծումները 

 
 
Խնդիր 1․ 
Գինեգործ Արտակ Ռշտունին խաղողից ստացած 420լ գինուց ցուցահանդես-
վաճառքին վաճառեց 6 անգամ ավելի շատ  գինի, քան մնաց պահեստում։ 
Որքա ՞ն դրամ նա վաստակեց, եթե 5լ գինին արժե 5000 դրամ։ 
 
Լուծում. 
 
Ենթադրենք ՝ պահեստում մնացել է  — 1 մաս  
                         Վաճառվել է  — — — — — —  6 մաս 
 
 
1) 1+6=7 (մաս) 
2) 420: 7=60  (1մասին համապատասխանում է 60լ գինի) 
3) 60×6=360 լ (վաճառված գինին) 
4) 5000:5=1000  (1լ գինու արժեքը) 
5) 360×1000=360000 դրամ 
 
Երկրորդ եղանակ 
Ենթադրենք մնացած ամբողջ գինին լցրել են մեկ տակառի մեջ: Այդ դեպքում 
վաճառված գինին կլցներ վեց հատ այդպիսի տակառ (6 անգամ ավելի շատ 
վաճառեցին, քան մնաց): 

 
 
 
 
 

Ստացվում է, որ ունեցած 420լ գինին կտեղավորվեր այդպիսի 7 տակառում: 
Դժվար չէ հաշվելը, որ մի տակառում լցված կլինի 420:7=60լ գինի: Ուրեմն 
ունեցած 420լ գինուց 360 լիտրը վաճառել են, 60 լիտրը մնացել է: Եթե 5լ գինին 
վաճառել են 5000 դրամով, ուրեմն 1լ գինին կվաճառվի 1000 դրամով: Գինու 
վաճառքից ստացել են 360000դրամ: 
 

Պատասխան ՝ 360000դրամ 
 
 
 
 

մնացած վաճառված 



Խնդիր 2․ 
Եթե մտապահած թիվը  փոքրացնենք 5 անգամ, ստացածին ավելացնենք 10, 
արդյունքը բաժանենք 4-ի և ստացածը մեծացնենք 16-ով,  կստանանք  21։  Ո ՞րն 
է մտապահած թիվը։ 
 
Այս խնդիրը դասվում է վերջից լուծվող խնդիրների շարքում: 
Լուծում 
 
1) Ո՞ր թիվն է, որ մեծացրել ենք16-ով և ստացել 21:   21-16=5 
2) Ո՞ր թիվն է, որ բաժանել ենք 4-ի և ստացել 5:  5×4=20 
3)  Ո՞ր թիվն է, որին ավելացրել ենք 10 և ստացել 20:  20-10=10 
4) Ո՞ր թիվն է, որը փոքրացրել ենք 5 անգամ և ստացել 10: 10×5=50 
Ստուգենք՝ 50:5=10, 10+10=20, 20:4=5, 5+16=21: Թիվը ճիշտ էինք գտել:: 

Պատասխան ՝50 
 
Խնդիր 3․ 
Գրքի հրատարակման ժամանակ պետք եղավ 2775 թվանշան՝ գրքի էջերը 
համարակալելու համար։ Քանի՞ էջ ունի գիրքը։ 
 
Լուծում  
Գրքի էջերի համարները լինում են միանիշ, երկնիշ, եռանիշ...: 0 համարով էջ չի 
լինում: 
Միանիշ համարով էջերը համարակալելու համար պետք կգա 9 թվանշան՝ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Երկնիշ համարները սկսվում են 10-ից մինչև 99, ընդամենը 90 
թիվ: Դրանք համարակալելու համար պետք կգա 90×2=180 նիշ: Միանիշ և 
երկնիշ համարները գրելու համար պետք եղավ 9+180=189 նիշ: Մնաց 2775 -189 
= 2586 նիշ: Այդքան նիշով կարող ենք գրել 2586 : 3 = 862 եռանիշ թիվ: Եռանիշ 
թվերը սկսվում են 100-րդ համարից, ուրեմն վերջինը կլինի 961 համարը: 
 

Պատասխան ՝961  
 
Խնդիր 4 
Մի պարոն իր ընկերոջը ցույց տվեց մի դիմանկար և ասաց. 
- Ես քույր և եղբայր չունեմ, բայց նկարում պատկերված մարդու հայրը իմ հոր 
տղան է։ Ո՞ վ է պատկերված նկարում։ 
 
Լուծում : 
Որպեսզի հեշտ լինի պարոնին անուն տանք, օրինակ՝ Սուրեն: Ըստ խնդրի 
պայամնի Սուրենը ո՛չ քույր ունի, ո՛չ եղբայր, բայց ինչ-որ մեկը իր հոր տղան է: 
Հետևաբար այդ ինչ-որ մեկը հենց ինքն է: Ստացվեց, որ նկարում 
պատկերվածի հայրը Սուրենն է, իսկ նկարում պատկերվածը Սուրենի որդին 



(որդի բառը ունի նաև բացատրություն՝ ընդհանրապես զավակ՝ տղա կամ 
աղջիկ) 

Պատասխան՝ նկարում պատկերված է այդ պարոնի որդին: 
 
Խնդիր 5․ 
 Օլգան մտապահել է եռանիշ թիվ, որից 7 հանելու դեպքում  ստացածը 
կբաժանվի 7-ի, 9-ը հանելու դեպքում՝ 9-ի, 11 հանելու դեպքում ՝ 11-ի։ Ո ՞րն է  
Օլգայի մտապահած թիվը։ 
 
Եթե թվից հանենք 7 և տարբերությունը բաժանվի 7-ի, ուրեմն սկզբնական թիվն 
էլ կբաժանվի 7: Որոնելի թիվը 7-ի բազմապատիկ է: Նմանպես որոնելի թիվը 
պետք է լինի և՛ 9-ի, և՛ 11-ի բազմապատիկ:   Այդ թիվը միաժամանակ պատիկ է 
7-ին, 9-ին և11-ին: 

7×9×11=693 
Պատասխան՝ 693 

 
Խնդիր 6․ 
Տատիկը իր 10 թոռնիկների համար պատրաստեց տորթ։ Նա չգիտի, թե 
թոռնիկներից քանիսը կայցելեն իրեն՝  3, 5, 6 թե՞ 10 ։ Քանի՞  մասի պետք է 
բաժանել տորթը, որպեսզի յուրաքանչյուրին հասնի հավասար քանակությամբ 
և ոչ մի կտոր  չավելանա։ 
 
Լուծում 
 
Քանի որ տատիկը չգիտեր, թե թոռներից քանիսն են գալու, պետք է բաժանի 
այնպիսի թվով կտորների, որը բաժանվի և՛3-ի, և՛5-ի, և՛6-ի, և՛10-ի: Կտորների 
քանակը պետք լինի այդ թվերի ընդհանուր բազմապատիկը: Եվ քանի որ այդ 
թվերի ընդհանուր բազմապատիկների քանակը անվերջ է, խնդրում կա 
թերություն՝ խնդրի պահանջը պետք է լիներ. «Ամենաքիչը քանի՞….»   
Այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 30-ն է  
Ստուգենք. տորթը երեսուն հավասար մասի բաժանելու դեպքում, եթե գա 
թոռնիկներից. 

• 3-ը, յուրաքանչյուրը կստանա 10 կտոր 
• 5-ը, յուրաքանչյուրը կստանա 6 կտոր 
• 6-ը, յուրաքանչյուրը կստանա  5 կտոր 
• 10-ը, յուրաքանչյուրը կստանա 3 կտոր: 

Պատասխան 30: 
  
 
 
 



 Խնդիր 7։  
Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 66 սմ է։ Գտի՛ր այն քառանկյան 
պարագիծը, որը  կազմված է երկու հավասարակողմ եռանկյունիներից։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Լուծում 
Քանի որ 66սմ պարագիծ ունեցող եռանկյունը հավասարակողմ է, ուստի մի 
կողմի երկարությունը հավասար է  66:3=22սմ: 
Գծագրում բերված քառանկյունը ունի 4 այդպիսի կողմ, հետևաբար  
քառանկյան պարագիծը հավասար է 22×4=88սմ: 
 

Պատասխան՝ 88սմ 
 
Խնդիր 8․ 
Այգեպան Հովհաննեսը իր հողակտորը վաճառեց: Այդ գումարով նա 
պատրաստվում էր ապրել 7 տարի, սակայն 5 տարում ծախսեց, որովհետև 
ամեն տարի նախատեսածից 486 դոլար ավել էր ծախսում։ Հողակտորը ի ՞նչ 
գնով նա վաճառեց։ 
 Լուծում 

1) Հաշվենք, թե հինգ տարում նախատեսածից որքան ավել էր փող ծախսել՝ 
5×486=2430 դոլար: 
Հինգ տարում այդ ավել ծախսածը այն գումարն էր, որը նախատեսել էր 
ծախսել մնացած երկու տարում: 

2)  Գտնենք, թե մեկ տարում քանի՞ դոլար էր նախատեսել ծախսել՝ 
2430:2=1215 դոլար: 

3) Եթե մեկ տարում նախատեսել էր ծախսել 1215 դոլար, յոթ տարվա 
համար պետք է ունենար 1215×7=8505 դոլար: 

Ստուգենք. մեկ տարում փատացի ծախսել է 1215+488=1703 դոլար: Վաճառքից 
ստացած 8505 դոլարը կբավականացնի 8505:1703=5 տարի: 

Պատասխան ՝8505 դոլար: 
 
 



Խնդիր 9․ 
Ինը վագոնանոց էլեկտրագնացքը  Դավթի մոտով անցավ 12 վայրկյանում։ 
Գտեք գնացքի արագությունը, եթե ամեն վագոնի երկարությունը 16մ է։ 
 
Լուծում 
Սկզբում ճշտենք, թե ինչ ենք հասկանում.«էլեկտրագնացքը  Դավթի մոտով 
անցավ 12 վայրկյանում» ասելով: Խնդրում չի նշվում, բայց պետք է ենթադրել, 
որ այդ ընթացքում Դավիթը անշարժ կանգնած է եղել, ասենք՝ ծառի հովին: 
Հակառակ դեպքում խնդիրը չէինք կարողանա լուծել: Այն պահից սկսած, որ 
էլեկտրագնացքի ճակատային մասը Դավթի դիմաց էր, մինչև այն պահը, երբ 
Դավթի դիմաց հայտնվեց էլեկտրագնացքի վերջնամասը, անցավ 12 վայրկյան:  
Այդ 12 վայրկայնի ընթացքում էլեկտրագնացքի ճակատային մասը Դավթից 
հեռացած կլինի գնացքի երկարության չափով (եթե, իհարկե, գնացքի 
վագոնները չեն սեղմվում կամ ընդարձակվում): Ստացվում է, որ 12 
վայրկանում գնացքը անցնում է իր երկարության չափ՝  16×9=144մ;  
Էլեկտրագնացքը 144մ անցավ 12 վայրկյանում, որպեսզի գտնենք թե 1 
վայրկյանում նա  քանի՞ մետր անցավ, պետք է  144:12=12մ/վ: 
 
Այս խնդիրը ուրիշ կերպ կարող էինք լուծել: Ենթադրենք էլեկտրագնացքը 
կանգնած է, և Դավիթը էլեկտրագնացքի արագությամբ վազում է սկզբից մինչև 
վերջը: Վազքը կտևի 12 վայրկյան և նա կանցնի 144մ: Ստացվեց, որ Դավթի 
արագությունը վայրկայնում 12մ է, որն էլ հավասար էր էլեկտրագնացքի 
արագությանը:  
 

Պատասխան ՝12մ/վ 
 
 
Խնդիր 10․ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Հաշվեք եռանկյան մակերեսը, եթե փոքրիկ քառակուսու մակերեսը հավասար է 
1։ 



Լուծում  
 
Նախ հաշվենք, թե եռանկյան մեջ քանի լրիվ քառակուսի կա՝ 9 հատ: 9 հատի 
մակերեսը հավասար կլինի 9×1=9: Իսկ թերի քառակուսիների քանակը 10 հատ 
է: 
Քանի որ քառակուսիները թերի են   մակերեսը հավասար կլինի՝(10×1):2=5 

 Եռանկյան մակերեսը կլինի ՝ 9+5=14 

Պատասխան՝ 14սմ2 
 
Անկանոն պառկերի մակերեսը հաշվելու համար այն պատկերում ենք 
վանդակավոր թղթի վրա: Հաշվում ենք, թե քանի ամբողջական վանդակ կա 
պատկերի ներսում: Հետո հաշվում ենք, թե քանի վանդակ է հատում պատկերի 
եզրագիծը (կամ, որ նույնն է՝ քանի ոչ լրիվ վանդակ կա պատկերում): Երկրորդ 
թիվը կիսում ենք: Առաջին թվի և երկրորդ թվի կեսի գումարը կլինի պատկերի 
մակերեսը վանդակներով:  


