
Մաթեմատիկա 

8-րդ դասարան ընդունվողների համար, 2017-2018 ուստարի 

 

1.1 Բնական թիվը 8-ի և 9-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 14: Գտնել 
այդ մնացորդների արտադրյալի բոլոր հնարավոր արժեքները:          /1,5 միավոր/ 

1.2 Գտնել այն բնական թիվը, որը 60%-ով փոքրացնելուց և ստացված թիվը երեքի բաժանելուց 
հետո կստացվի 18:                                                                                                                /1,5 միավոր/ 

1.3 Տրակտորը մեկ օրում կարող է վարել 20 հա, կամ ցանել 30 հա։ Տրակտորը մեկ օրում քանի՞ հա 
կարող է և՛ վարել, և՛ ցանել։                                                                                               /1,5 միավոր/ 

1.4 𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥2 + 1 արտահայտությունը վերլուծել արտադրիչների:                                      /1,5 միավոր/ 

2.1 Ուղղանկյուն եռանկյան մի սուր անկյունը հավասար է 300։ Ապացուցել, որ ուղիղ անկյան 
գագաթից տարված բարձրությունն ու միջնագիծը ուղիղ անկյունը բաժանում են երեք հավասար 
մասերի։                                                                                                                                         /2 միավոր/ 

3. Հաշվել 𝑥𝑥3 + 𝑦𝑦3 արտահայտության արժեքը, եթե հայտնի է, որ 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 5  և 
 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑥𝑥2𝑦𝑦 + 𝑥𝑥𝑦𝑦2 = 20:                                                                                               /2 միավոր/ 

4. Կոմբինատում կա երկու մրգաղաց, որոնցից առաջինն ամբողջ միրգը աղում է 44 ժամում, 
իսկ երկրորդը՝ 132 ժամում: Տնօրենությունը որոշում է այդ երկու մրգաղացները 
փոխարինել երկու միանմաններով, այնպես, որ նրանք միասին ամբողջ աշխատանքը 
կատարեն նույնքան ժամանակում, որքան ժամանակում որ կատարում էին երկու նախկին 
մրգաղացները միասին աշխատելիս: Ինչքա՞ն ժամանակում ամբողջ միրգը կաղա նոր 
մրգաղացներից մի հատը:                                                                                                /2 միավոր/ 

5. Արշակի և Էսթերի կազմակերպած հավաքույթին ժամանած հյուրերից 20%-ը չէր ճանաչում 
ո՛չ Արշակին, ո՛չ էլ Էսթերին: Հյուրերի 60%-ը ճանաչում էր Արշակին, իսկ 70%-ը ճանաչում 
էր Էսթերին: Հայտնի է, որ հյուրերից 16 հոգի ճանաչում է Արշակին, սակայն չէր ճանաչում 
Էսթերին: Պարզել, թե քանի՞ հոգի էր ժամանել հավաքույթին :                               /2 միավոր/ 

6. Քանի՞ հատ քառանիշ բնական թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը 
մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:          /2  միավոր/ 

   2.2  Գտնել 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 անկյան     անկյունային 
չափը:                                   1,5 միավոր/ 

 
  



7. Գծագրում 𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐴𝐴,  𝐾𝐾𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐴𝐴,  ∠𝐵𝐵𝐵𝐵𝐾𝐾 = ∠𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴։ 
Գտնել բոլոր հավասար եռանկյունների զույգերը, 
որոնց գագաթները հետևյալ կետերից 
են 𝐵𝐵,  𝐵𝐵,  𝐴𝐴,  𝐾𝐾,  𝐴𝐴:                                         /2,5 
միավոր/ 

 
 


