
Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ 2016» 

Գրավոր փուլ 

6-րդ դասարան 

1. Մոտիկ խանութում   կգ շաքարավազն արժե     դրամ: Ավելի հեռու խանությում   կգ 

շաքարավազն արժե     դրամ, բայց այնտեղ գնալ և վերադառնալու համար 

ծախսվում է     դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ գնելու դեպքում է ձեռնտու գնալ 

հեռու խանութ: 

2. Երեք եղբայրներ ուտում էին ափսեում եղած կոնֆետները: Առաջին եղբայրը կերավ 

ափսեում եղած կոնֆետների կեսը և էլի   կոնֆետ: Երկրորդը կերավ մնացածի 
 

 
-ը և 

էլի   կոնֆետ, երրորդը կերավ մնացածի 
 

 
-ը, որից հետո մնաց   կոնֆետ: Քանի՞ 

կոնֆետ կար ափսեում: 

3.  Երկու թվերի գումարը      է: Գտնել այդ թվերը, եթե դրանցից մեկի վերջին 

թվանշանը ջնջելուց հետո ստացվում է մյուս թիվը: 

4.  Արմենը, Բաբկենը և Գուրգենը միաժամանակ սկսում են վազել   վայրից դեպի   

վայրը: Երբ Արմենը հասավ   վայր, Բաբկենին դեռ մնում էր անցնելու   մ, իսկ երբ 

Բաբկենը հասավ   վայր, Գուրգենին նույնպես մնում էր անցնելու   մ: Քանի՞ մետր էր 

մնում անցնելու Գուրգենին այն պահին, երբ Արմենը հասավ   վայր, եթե   և   

վայրերի հեռավորությունը 100 մ է: 

5.      ուղղանկյունը տրոհված է չորս ուղղանկյունների, ինչպես նշված է նկարում: 

Ստացված երեք ուղղանկյուների պարագծերը համապատասխանաբար հավասար են 

   մ    մ  և    մ : Գտնել չորրորդ ուղղանկյան պարագիծը: 

 

  



Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ 2016» 

Գրավոր փուլ 

7-րդ դասարան 

1. Գտնել բոլոր այն եռանիշ թվերը, որոնք    անգամ մեծ են իրենց թվանշանների 

գումարից: 

2.    -ով դատարկ տակառում ջրի քանակը    լիտրով շատ է    -ով լցված նույն 

տակառի ջրի քանակից: Գտնել տակառի տարողությունը: 

3. Լուծել             հավասարումը, եթե  -ը և  -ը ամբողջ թվեր են. 

4.      ուռուցիկ քառանկյան մեջ                                : 

Գտնել     -ն: 

5.     եռանկյան մեջ   -ը միջնագիծ է, ընդ որում՝    
  

 
 և         : Գտեք 

    -ն: 

Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ 2016» 

Գրավոր փուլ 

8-րդ դասարան 

1. Եթե          , ապա ո՞ր միջակայքին են պատկանում       

արտահայտության արժեքները:   

2. Աննան փոքր է Արմենից: Երբ Արմենը այնքան տարեկան էր, որքան Աննան այժմ, 

նրանց մայրիկը   տարով փոքր էր, քան այժմ Աննայի և Արմենի տարիքների գումարն 

է: Քանի՞ տարեկան էր Արմենը այն ժամանակ, երբ նրանց մայրիկը այնքան տարեկան 

էր, որքան տարեկան է Արմենը այժմ: 

3. Լուծել                   հավասարումը: 

4.     սուրանկյուն հավասարասրուն եռանկյան մեջ      :     և    սրունքների 

վրա համապատասխանաբար վերցված են   և   կետերն այնպես, որ          

  : Գտնել     -ն: 

5.   ուղիղ անկյունով     ուղղանկյուն եռանկյան մեջ   -ն կիսորդ է:   սմ շառավղով 

շրջանագիծն անցնում է       կետերով և հատում է   -ն   կետում այնպես, որ 

         : Գտնել     եռանկյան մակերեսը: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Օժտված երեխաների մրցույթ «Քվանտ 2016» 

Գրավոր փուլ 

9-րդ դասարան 

1. Երկու թվերի քառակուսիների տարբերությունը հավասար է  -ի: Եթե այդ թվերից 

յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  -ով, ապա նրանց քառակուսիների տարբերությունը 

հավասար կլինի   -ի: Գտնել այդ թվերի գումարը: 

2.     հատ կոնֆետ բաժանվեց    երեխաների միջև այնպես, որ յուրաքանչյուր տղա 

ստացավ  -ական կոնֆետ: Աղջիկները ևս ստացան հավասար քանակությամբ 

կոնֆետներ: Գտնել աղջիկների թիվը: 

3. Գտնել այն ամենափոքր   բնական թիվը, որի դեպքում               -ը 

բաժանվում է   -ի: 

4.     ուղղանկյուն եռանկյան մեջ  -ն և  -ն համապատասխանաբար ներգծած և 

արտագծած շրջանագծերի կենտրոններն են: Գտնել     -ն, եթե           

    : 

5.      քառակուսու    և    կողմերի վրա վերցված են համապատասխանաբար   և 

  կետերն այնպես, որ               , որտեղ  -ն    և    ուղիղների 

հատման կետն է: Գտնել    հատվածի երկարությունը, եթե քառակուսու կողմը   է: 

 

 


