
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 
Ապրիլյան  ֆլեշմոբ  

3-րդ մակարդակ 

 
1. Սուրբ Հարության տոնին  տատն իր թոռներին բաժանեց զատկական ձվեր։ Երբ 

նա փորձեց յուրաքանչյուրին տալ երկուական ձու, 4-ը մնաց զամբյուղում, իսկ 
երբ չորսական ձու բաժանեց, 1 թոռանը չհասավ: Քանի՞ թոռ ունի տատը: 
 

Առաջին եղանակ. ենթադրենք` տատն ունի n թոռ: Երբ նա փորձեց 
յուրաքանչյուրին տալ երկուական ձու, 4-ը մնաց զամբյուղում, այսինքն` կար 
(2n+4) ձու: Իսկ երբ չորսական ձու բաժանեց, 1 թոռանը չհասավ` 4(n-1): Լուծենք 
հավասարումը` 
2n+4 = 4(n-1) 
n=4 
Երկրորդ եղանակ: Երբ տատիկը բոլոր թոռներին երկուական ձու տվեց, չորս ձու 
մնաց: Որպեսզի թոռների մոտ 4-ական ձու լինի, տատիկը պետք է 
յուրաքանչյուրին երկուական ձու էլ տա: Իր մատ մնացած չորս ձվերը կարող է 
տալ թոռներից երկուսին: Եվ քանի որ չորսական տալու դեպքում թոռներից մելին 
ձու չէր հասնում, ուրեմն նրա ուեցած երկու ձուն տատաիկը վերցրել և տվել է 
երրորդ թոռնիկին: Այսպիսով, ստացվեց երեք թոռնիկ՝ յուրքանչյուրին հասել է 4 
ձու և մի թոռնիկ, որին ձու չէր հասել. Ընդամենը  4 թոռնիկ և 12 ձու: 
Ստուգենք. եթե տատիկը չորս թոռնիկներից յուրաքանչյուրին տա 2 ձու, տատիկի 
մոտ 12-4*2= 4 ձու կմնա: Իսկ եթե ցանկանա 4-ական բաժանել, թոռներից 12:4=3 
երեքին կհասնի 4-ական ձու և մեկին ձու չի հասնի: 

Պատ.` տատն ուներ 4 թոռ: 
 
 

2. Զատկական ավանդույթներն ուսումնասիրելիս` 5 յոթերորցիներ 
պատրաստեցին հալվա և որոշեցին այն բաժանել հավասարապես 5-ի միջև: 
Բայց հալվան ընկավ սեղանին և բաժանվեց 7 մասերի (տես նկարում): Դավիթը 
կերավ ամենամեծ կտորը: Լուիզան և Մարիան կերան հավասար քանակով 
հալվա, բայց Լուիզան կերավ 3 կտոր, իսկ Մարիան` միայն մեկը: Մերին 
կերավ ամբողջի 1/7 մասը: Ըստ նկարի ո՞ր կտորը բաժին հասավ Ասյային: 
  
 

 
 
 
 *** 



Առաջին եղանակ. Դավիթը կերավ ամենամեծ կտորը, որն է` 6-րդ կտորը: 
Ամբողջ հալվան 28 քառակուսիներից /կտորներից/ է կազմված, հետևաբար 
յուրաքանչյուր կտորը` N1 =2 քառ., N3=5 քառ., N4=4 քառ., N5= 2 քառ., N7 = 1 
քառ.: 
 Մերին կերավ ամբողջի 1/7 մասը` 4 քառակուսի` N4 կտորը: 
Լուիզան և Մարիան կերան հավասար քանակով հալվա. Լուիզան կերավ 
N1+N5+N7 (5 քառակուսի), իսկ Մարիան կերավ N3=5 քառ.: 
Մնաց N2-ը, որն է բաժին հասավ Ասյային: 
Երկրորդ եղանակ: Ավելի տեսանելի կլինի, եթե խնդրի բոլոր տվյալները 
հավաքենք մի աղյուսակում: Գծագրից երևում է, որ կերած հալվայի քանակը 
կարող ենք փոխարինել մասերի մակերեսներով՝ վանդակների քանակով: 
Ընդամենը ունենք 28 վանդակ: 

համարը մակերեսը ուտողը 

1 2 Լուիզա 

2 6 Ասյա 

3 5 Մարիան 

4 4 Մերի 

5 2 Լուիզա 

6 8 Դավիթ 

7 1 Լուիզա 

 
Պատ.` 2-րդ կտորը: 

 
 

3. Կարինան և Շուշանը գտել են  մաթեմատիկական առաջադրանքների նոր  
գիրք: Գրքում եղած բոլոր առաջադրանքները Կարինան  կարող է կատարել 10 
օրում, իսկ Շուշանը` 15 օրում: Քանի՞ օրում նրանք միասին կկատարեն գրքում 
եղած բոլոր առաջադրանքը, եթե Կարինան սկսի առաջին համարից և գնա 
դեպի վերջը, իսկ Շուշանը վերջին համարից և գնա դեպի սկիզբը: 
Առաջին եղանակ: Գրքում եղած բոլոր առաջադրանքները Կարինան  կարող է 
կատարել 10 օրում, իսկ Շուշանը` 15 օրում: Հաշվենք, թե աղջիկներից 
յուրաքանչյուրը 1 օրում ամբողջ առաջադրանքների որ մասը կկատարի. 
Կարինան կկատարի 1/10, իսկ Շուշանը` 1/15 մասը: Միասին 1 օրում 
կկատարեն` 1/10+1/15 =1/6 մասը: 
Հետևաբար, բոլոր առաջադրանքները միասին կկատարեն  6  (6*1/6=1) օրում : 



Երկրորդ տարբերակ. Ընդհանուր աշխատանքի վերաբերյալ այսպիսի խնդիրները, 
որտեղ միայն ժամանակներն են տրված, կարելի է լուծել նաև առանց մասերի: 
Պարզ է, որ խնդրի պատասխանը կախված չի լինի գրքում առաջադրանքների 
քանակից (իհարկե, եթե առաջադրանքներ կան), ուղղակի արագությունները 
համեմատական կփոխվեն և ժամանակը կմնա նույնը: Որպես առաջադրանքների 
քանակ ընտրենք 10 և 15 թվերի ընդհանուր բազմապատիկ, օրինակ՝ 30: Եթե 
կարինան բոլոր առաջդրանքնրը կարող էր լուծել տասը օրում, ուրեմն մեկ օրում 
պետք է լուծեր 3 ատաջադրանք: Շուշանը մեկ օրում պետք է լուծեր 2 
առաջադրանք: Երկուսով միասին մեկ օրում կլուծեն 5 առաջդրանք, և գրքում 
եղած 30 առաջադրանքները կլուծեն 6 օրում:   
 
 

Պատ.` 6 օրում: 
 
 

4. Հավաքվածներից յուրաքանչյուրը մյուսների մասին ասաց. «Դուք բոլորդ 
ստախոս եք»:  Քանի՞ ճշմարտախոս կա նրանց մեջ: 
 
Առաջին եղանակ: Քանի որ հավաքվածներից բոլորը պնդում են միևնույն 
համոզմունքը. ներկաները բոլորը ստախոս են, ապա վստահաբար կարող ենք 
պնդել, որ նրանցից միայն մեկը կարող է ճշմարիտ խոսել: 
Ենթադրենք կա ևս 1 ճշմարտախոս, այդ դեպքում նա կպնդեր, որ բոլորը 
ստախոս են, բացի մեկից: Բայց այս տարբերակը ոչ ոք վեր չի հանում, 
հետևաբար 2 և ավելի ճշմարտախոս չկա խմբում: 
2-րդ դեպքում կարող են խմբում բոլորը լինել ստախոս. այս դեպքում` պնդելով, 
որ բոլորը ստախոս են, նրանք կհաստատեին ճշմարտությունը, ինչը արդեն 
սուտ խոսել չէ: 

Երկրորդ եղանակ. եթե հավաքվածների մեջ ճշմարտախոս չլիներ, այսինքն բոլորը 
ստախոս լինեին, կստացվեր, որ ստախոսներից յուրաքանչյուրը ճիշտ էր խոսել. 
«Դուք բոլորդ ստախոս եք»: Ստացանք հակասություն՝ ստախոսը ճշտ է խոսել: 
Ուրեմն գոնե մեկ ճշմարտախոս կա: Հիմա համոզվեք, որ ճշմարտախոսների 
քանակը չի կարող լինել մեկից ավելի: Երբ ճշմարտախոսը ասում է. «Դուք բոլորդ 
ստախոս եք», ինքը ճշմարտություն է ասում, հետևաբար իրենից բացի մնացածը 
ստախոսներ են:  

Պատ.`1: 
 
 
 

5. 3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ 
ստացված թիվը բաժանվի 9-ի: 



 
 
Թիվը, որի թվանշանների գումարը բաժանվում  է 9-ի , ևս բաժանվում է 9-ի: 
3+6+7=16:  16-ին ամենամոտ թվերը, որոնք բաժանվում են 9-ի 18 և 27-ն են: 
Որպեսզի թվի թվանշանների գումարը լինի 27, մեզ հարկավոր է արդեն առկա 
16-ին ավելացնել 11  (օր.` 5+6` 35667), բայց քանի որ 11-ը կենտ թիվ է, ապա  
միևնույն որևէ 2 թվանշանների գումարը չի դառնա 11: 
Մնաց ստուգենք այն դեպքը, երբ թվի թվանշանների գումարը 18: Այս դեպքում 
թիվանշանը 1-ն է: Որոնելի թիվը կլինի 31617: 
 

 
Պատ.` 31617: 

 
6. Զատկական ծիսական հյուրասիրության համար սեբաստացիները  

պատրաստել էին  500-ից քիչ գաթա: Երբ գաթաները սեղանին դնում էին 
զույգերով, մի գաթա ավելանում էր, եռյակներով, քառյակներով, հնգյակներով, 
վեցյակներով դասավորելու դեպքում ևս մեկն ավելանում էր: Բայց երբ 
գաթաները դասավորում են յոթնյակներով, ոչ մի գաթա չէր ավելանում: 
Քանի՞ գաթա էին պատրաստել սեբաստացիները: 
 
Գաթաները սեղանին դնում էին զույգերով, մի գաթա ավելանում էր, 
եռյակներով, քառյակներով, հնգյակներով, վեցյակներներով դասավորելու 
դեպքում ևս մեկն ավելանում էր: Այսինքն` որոնելի թվի նախորդող թիվը զույգ 
է և բազմապատիկ է 3; 4; 5; 6 թվերին: Այդպիսի թվեր կարող են լինել 61; 121; 
181; 241; 301; 361; 421; 481: Հաջորդ պայմանից պարզ երևում է, որ թիվը պետք է 
լինի 7-ին բազմապատիկ: Ստուգելով վերը նշված թվերը` պարզ կլինի, որ 301 
թիվն է միայն, որ 7-ի բազմապատիկ է: Այսպիսով, սեբաստացիները 
հյուրասիրության համար պատրաստել էին 301 գաթա: 
   
 

Պատ.` 301 գաթա: 
 

7. Արցախ ուղևորվող արշավականների խումբը Արփա գետի ափին կանգ առավ 
ճաշելու, ինչից հետո ավտոբուսն արագությունն ավելացրեց ժամում 8կմ-ով: 
Ո՞ր ժամին ճաշեցին սովորողները, եթե ժամը 19:00 -ին ավտոբուսը, նոր 
արագության շնորհիվ, այդ ընթացքում անցել էր նախատեսածից 64 կմ ավել 
ճանապարհ: 
 
Ավտոբուսն արագությունն ավելացրեց ժամում 8կմ-ով և անցավ 64 կմ ավել 
ճանապարհ: Այսինքն` ճանապարհն անցավ  64:8=8 ժամում: 19:00-ից 



հետհաշվարկ կատարենք և կստանանք, որ արշավականները շարժվել են 
11:00-ին: 

 
Պատ.` ժամը 11:00-ին:  

 
8. Արատեսի խոհանոցի հատակն ուներ քառակուսու տեսք: Ճամբարականները 

հաշվեցին, որ կարող են սալիկապատել խոհանոցի հատակը միայն 
քառակուսի սալիկներով և դրանցից ոչ մեկը չեն կտրելու: Նրանք 
սալիկապատեցին միայն հատակի եզրերը և օգտագործեցին 56 սալիկ: Քանի՞ 
սալիկ օգտագործեցին Ճամբարականները խոհանոցի հատակը 
ամբողջությամբ սալիկապատելու համար: 
 
Առաջին եղանակ: Քառակուսու տեսք ունեցող հատակի եզրերը 
սալիկապատելու համար  օգտագործեցին 56 սալիկ:  Երկու եզրերը 2-ական  
սալիկ պակաս են օգտագործել: Այսպիսով յուրաքանչյուր կողմ կազմված է 
(56+4)/4=15 սալիկից: 
Ընդհանուր սալիկապատելու համար անհրաժեշտ կլինի 15*15=225 սալիկ: 
Երկրորդ եղանակ. դիտարկենք ընդհանուր դեպքը՝ քառակուսի, որի 
յուրաքանչյուր կողմի վրա տեղավորվում է  n սալիկ: Սալիկներ շարենք նրա 
եզրագծով. առաջին կողմի վրա կտեղավորվի n սալիկ, նրան կից կողմերի վրա 
(n-1)-ական սալիկ, իսկ դիմացի կողմի վրա՝ n-2 սալիկ: Ընդամենը կլինի 4n-4 
սալիկ: Վերադառնանք մեր խնդրին 4n-4=56, n=15: Ստացանք, որ մեր 
քառակուսու կաղմի երկարությունը 15 սալիկ է, և մակերսը կլինի 225 սալիկ:  
 

Պատ.` 225 սալիկ: 
 

9. 5 ուղիղներ հատվում են նույն կետում։ Որոշեք նարնջագույն 
անկյունների մեծությունների գումարը։ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Նկատենք, որ բոլոր անկյունները միասին կազմում են լրիվ անկյուն, 
այսինքն՝ բոլորի գումարը հավասար է 360o: Նկարում հակադիր 
անկյունները պատկերված են նույն համարով։ Ինչպես տեսնում ենք՝ 
ներկված են յուրաքանչյուր զույգից մեկ անկյուն, իսկ քանի որ հակադիր 
անկյունները իրար հավասար են, ուրեմն՝ ներկված է բոլոր անկյունների 
գումարի կեսը։ Այպիսով՝ նարնջագույն անկյունների մեծությունների 
գումարը հավասար է 360 o : 2=180 o:: 

 
Պատ.` 180 o: 

 
 

10. Դիցուք AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան հիմքի դիմացի 
անկյունը 30o է, իսկ սրունքների երկարությունը 6սմ է: Տարված 
են АВС եռանկյան CD բարձրությունը և BDC եռանկյան DE բարձրությունը: 

Գտեք ВЕ հատվածի երկարությունը: 
 

Դիտարկենք BDC եռանկյունը: 

Քանի, որ <B=30o , ապա DC=BC : 2= 6 : 2=3սմ: 

EDC եռանկյունուց ` 

<CED=30o  =>   CE=DC/2=1,5սմ: 
 
Այսպիսով, BE=BC-EC=6-1,5=4,5սմ: 
 
 

Պատ.` 4,5սմ: 
 
 

 

 
 


