
Քննարկենք հունվարի ֆլեշմոբի երրորդ մակարդակի 10-րդ խնդրի լուծումը, քան որ 

ընդամենը մեկ մասնակից էր գտել ճիշտ պատասխանը: 

 

ABCD քառակուսու BC կողմի վրա ընտրված է կամայական M կետը, իսկ CD կողմի 

վրա K կետը այնպես, որ AMK և AMB անկյունները հավասար են: Հաշվեք MAK անկյան 

մեծությունը: 

 

Քառակուսու BC կողմի վրա M կետը ընտրում ենք կամայական: Արդեն ընտրված M 

կետի համար CD կողմի վրա որոշակի K կետ կլինի, որը կբավարարի խնդրի 

պայմանին՝ AMK և AMB անկյունները կլինեն հավասար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խնդրի պայմանից հետևում է, որ AM-ը BMK անկյան կիսորդն է, հետևաբար A կետը 

հավասարապես հեռացված կլինի այդ անկյան կողմերից: A կետի հեռավորությունը MB 

կողմից քառակուսու AB կողմն է: A կետից տանենք KM-ին ուղղահայաց, մինչև MK-ի 

հետ հատվելը E կետում: Ակնհայտ է, որ AE=AB, որտեղից էլ հետևում է, որ AMB և AME 

եռանկյունները հավասար են: Եռանկյունների հավասարությունից կհետևի, որ 

հավասար են BAM և MAE անկյունները: Դիտարկենք AEK և ADK եռանկյունները. 

նրանք ուղղանկյուն եռանկյուններ են, ունեն ընդհանուր ներքնաձիգ և մեկական 

հավասար էջ՝ AE=AD: Այս եռանկյունների հավասարությունից հետևում է, որ 

հավասար են DAK և EAK անկյունները: Հաշվի առնելով, որ MAK անկյունը MAE և EAK 

անկյունների գումարն է, կստանանք, որ   MAK անկյան մեծությունը 45 աստիճան է: 

Սահմանային դեպքերում, երբ M կետը համընկնի B կետի հետ, K կետը կհամընկնի C 

կետի հետ: Երբ M կետը համընկնի C կետի հետ, K կետը կհամընկնի D կետի հետ: 

Ամեն դեպքում KAM անկյան մեծությունը կլինի 45 աստիճան: 

Այս խնդիրը հաշվելու խնդիր էր, երբ պահանջվում է հաշվել ինչ-որ բանի մեծությունը: 

Քանի որ M կետի ընտրությունը կամայական էր, խնդիրը կարելի է ձևակերպել որպես 

ապացուցելու խնդիր:  

 

ABCD քառակուսու BC կողմի վրա նշված է կամայական M կետը, իսկ CD կողմի վրա 

նշված է K կետը այնպես, որ AMK և AMB անկյունները հավասար են: Ապացուցեք, որ 

KAM անկյան մեծությունը 45 աստիճան է: 



Հաշվելու խնդիրը լուծելիս M կետը կամայական էինք ընտրել, այնպես որ այդ լուծումը 

նաև ապացուցելու խնդրի լուծումն է: 

Այս երկու խնդիրները լուծելիս, լռությամբ ընդունվում է, որ BC կողմի կամայական M 

կետի համար կա համապատասխան K կետը CD կողմի վրա: Բայց այդ K կետը դեռ 

պետք է գտնել: Դիտարկենք կառուցման խնդիր: 

 

ABCD քառակուսու BC կողմի վրա նշված է M կետը: CD կողմի վրա գտեք այնպիսի K 

կետ, որ AMK և BMK անկյունները լինեն հավասար: 

 

M և A կետերը միացնենք: Արդեն ունենք AMB անկյունը:Կառուցենք նրան հավասար 

անկյուն, որի գագաթը լինի M կետում և մի կողմը համընկնի MA –ի հետ: 

Կառուցումների համար օգտագործենք GeoGebra ծրագրիը: Գծենք շրջանագիծ M 

կենտրոնով և MB շառավղով: Այդ շրջանագծի և AM հատվածի հատման կետը 

նշանակենք E տառով և գծենք EB հատվածը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծենք երկրորդ շրջանագիծը` E կենտրոնով և EB շառավղով: Այդ երկու շրջանագծերի 

հատման կետը նշանակենք  G տառով: M կետը միացնենք G կետին և շարունակենք, 

մինչև K կետում հատվի CD հատվածի հետ: Դժվար չէ ապացուցելը, որ ստացված K 

կետը բավարարում է խնդրի պահանջին` AMK և AMB անկյունները հավասար են:  

Կառուցման խնդիրն էլ լուծեցինք: Շարունակենք խաղալ այս խնդրով: 

Հիմա գծագրի վրա M կետը տեղաշարժենք BC հատվածի վրայով և հետևենք K կետի 

վարքին, գծված շրջանագծերին: 

Գծագրից մաքրենք օժանդակ գծերը և կետերը, թողնելով քառակուսին, M կետը, K 

կետը, MA, MK հատվածները: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նորից M կետը շարժենք BC հատվածի վրայով և հետևենք K կետի շարժմանը (M կետի շարժումը 

կարող ենք կազմակերպել  նաև ծրագրի «սողնակ» գործիքի միջոցով): Դժվար չէ նկատելը, որ M 

կետը հավասարաչափ շարժելիս, K կետը իրեն այդպես չի պահում:Համոզվելու համար 

քառակուսու BC և CD կողմերը բաժանենք ութական հավասար մասերի (կարելի է և ավելի շատ):  

Հիմա դիտարկենք, թե BM հատվածի երկարությունից կախված ինչպես է փոխվում CK հատվածի 

երկարությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

Պարզության համար քառակուսու կողմի երկարությունը նշանակենք 1, դրանից 

ընդհանրությունը չի կորչի: Կազմենք աղյուսակ` երբ M կետը անցնում է BC հատվածի  

հերթական մեկ ութերորդ մասը, ինչ երկարության հատված է անցնում K կետը: 

 

 

 

Աղյուսակից երևում է, որ M կետի հավասարաչափ շարժման դեպքում K կետը շարժվում է 

նվազող արագությամբ: 

Մի քիչ էլ զբաղվենք ֆունկցիաներով: Երբ M կետը համընկնում է B կետի հետ, K կետը 

համընկնում է C կետի հետ: Ենթադրենք M կետը B-ից հեռացել է x չափով, x մեծությունը 

արժեքներ է ընդունում [0, 1] միջակայքից: Այդ դեպում K  կետը C կետից հեռացված կլինի 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 

K 1,7 1,5 1,36 1,06 0,82 0,78 0,66 0,56 



որոշակի չափով, որը նշանակենք y: Գտնենք y մեծության կախվածությունը x-ից: Առաջին 

գծագրի վրա դիտարկենք NCK եռանկյունը: Այն ուղղանկյուն եռանկյուն է, CK=y. MC=1-x, ME=x, 

EK=1-y: Այդ եռանկյան համար կիրառենք Պյութագորասի թեորեմը` (1-y+x)2=(1-x)2+y2: Պարզ 

ձևափոխություններից հետ կստանանք` y=2x/(1+x): Հիմա կարող ենք հաշվել նաև y-ի 

փոփոխման արագությունը`  

𝑦′ =
2(1 + 𝑥) − 2𝑥

(1 + 𝑥)2
=

2

(1 + 𝑥)2
 

Նույն GeoGebra ծրագրով կառուցենք ստացված ֆունկցիաների գրիֆիկները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծագրում կանաչով y փոփոխականի գրաֆիկն է: Գրաֆիկից էլ երևում է, որ x-ի մեծացմանը 

զուգընթաց y փոփոխականը շարունակում է աճել, բայց փոփոխման արագությունը փոքրնում է: 

Կապույտթվ y՛-ի գրաֆիկն է, այսինքն y-ի փոփոխման արագության կախվածությունը x-ից: 

Պարզ երևում է, որ x-ի մեծացման հետ y'-ը փոքրանում է: Կարելի է նաև ստացված  բանաձևերի 

միջոցով թվային արժեքներ ստանալ և համեմատել մեր ունեցած փորձնական թվային 

արժեքների հետ: Այդ աշխատանքը չենք անի, թողնելով հետաքրքրված ընթերցողին:  

 

 

 

 

 


