
   ತತಲಲಕಲ ಗಣತ ಶಕಕರ ಸಸಘ,  ಹರಪನಹಳಳ (ತತ)  ವಜಯನಗರ (ಜ)
  ಗಣತ ವಷಯದ    ಮತದರ ಪಪಶಶಶ ಪತಪಕಶ -02

 ಅಅಕಗಳಳ -80  ಸಮಯ: 3:15 ಗಅಟಟ

1) ಒಸದಲ ಸಮತಸತರ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯ n ನಶಶ್ರೇ ಪದ an=4n+1    ಆದತಗ ಆ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯ 5 ನಶಶ್ರೇ ಪದವವ
A)        31    B) 21           C)  18         D)23

2) ಕಶಳಗಿನವವಗಳಲಲ ಅಭತಗಲಬಬ ಸಸಖಶಖ

A)    √9+√16   B)     
3
4

     C)       √5+3                       D) 
5
3

3) ಒಸದಲ ಸಸಖಶಖಯ ಎರಡರಷಷ್ಟಕಶಕ ಐದನಲಶ ಸಶಶ್ರೇರಸಿದತಗ 20 ಬರಲತತ್ತದಶ ಈ ಹಶಶ್ರೇಳಕಶಯನಲಶ ಸಮಶ್ರೇಕರಣ ರರೂಪದಲಲ ಬರಶಯಿರ
A)  2x+5=20    B)5+3x=20   C)3x+5=21    D)2x+10=22

4) ಶಶೂನಖತಶಗಳ ಮೊತತ್ತ 7 ಮತಲತ್ತ ಗಲಣಲಬಬ 6 ಆಗಿರಲವ ಒಸದಲ ವಗರ ಬಹಲಪದಶರೂಶ್ರೇಕತ್ತಯಲ
A) P(x)=x2-5x-6  B) P(x)=x2-6x+7   C)  P(x)=x2-7x+6    D ) P(x)=x2+6x-7

5) ಮರೂಲಬಸದಲ ಮತಲತ್ತ  (4,2) ಇರಲವ ದರೂರವವ
A)     √21   B)   √20   C)   √24    D) 2√20  

6) ಚಿತಪದಲಲAD=4cm BD=3cm EC=9cm AE ಆಳತಶ ಕಸಡಲ ಹಿಡಿಯಿರ    

A)    15   B)14   C)12   D)16                                                                            

7) ಚಿತಪದಲಲ O ಕಶಶ್ರೇಸದಪವವಳಳ ವವೃತತ್ತದಲಲ∟POQ=1100    ಅದರಶ  ∟QTP  =___

A) 70 O  B)     100O    C)       110 O  D)120O

8) ಚಿತಪದಲಲ ಕಶರೂಟಷ್ಟರಲವ ಘನತಕವೃತಯ ಪತಶಶ ಮಶ್ರೇಲಶಲ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರವವ
A)   A=2π rh  B) A=2π r (r+h)   C)   A=π r 2h  D) A=π r l
                                                                                                                               
                                                                                                                               

𝗹𝗹 ಕಶಳಗಿನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತ್ತರಸಿ.                1*8=8                

9)3,5 ರ ಲ ಸತ ಅವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

10)X2 -4X-4=0  ಈ ವಗರ ಸಮಶ್ರೇಕರಣದ ಶಶಶೂಶ್ರೇಧಕವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ
11) ರಶಶ್ರೇಖತತತ್ಮಕ ಸಮಶ್ರೇಕರಣಗಳ ಒಸದಲ ಜಶರೂಶ್ರೇಡಿ ಸಿಸ್ಥಿರವತಗಿದದ್ದರಶ ಆಗ ಅವವಗಳ ರಶಶ್ರೇಖಶಗಳಳ    ಏನತಗಿರಲತತ್ತದಶ
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12) P(X)=X4+3X3-5X2+6X+8 ಈ ಬಹಲಪದಶರೂಶ್ರೇಕತ್ತಯ ಮಹತತ್ತಮಘಾತ (ಡಿಗಿಪ) ಬರಶಯಿರ
13) ಪತದ ತಪಜಖ r ಮತಲತ್ತ  ಓರಶಎತತ್ತರ l ಆಗಿರಲವ ಶಸಕಲವನ ಪತಶಶರ ಮಶ್ರೇಲಶಲ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರವನಲಶ ಸರೂತಪ ಬರಶಯಿರ.

14) ಒಸದಲ ಬತರ ದತಳವನಲಶ ಎಸಶದತಗ ಬರಲವ ಫಲತತಸಶ ಗಣವನಲಶ ಬರಶಯಿರ
15) ಎರಡಲ ಸಮರರೂಪ ತಪಭಲಜಗಳ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರಗಳ ಅನಲಪತತ 81:169 ಆಗಿದದ್ದರಶ ಅವವಗಳ ಅನಲರರೂಪ ಬತಹಲಗಳ ಅನಲಪತತವನಲಶ
ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

16) (4,10)ಮತಲತ್ತ(6,2) ಬಸದಲಗಳನಲಶ ಜಶರೂಶ್ರೇಡಿಸಲವ ರಶಶ್ರೇಖತಖಸಡದ ಮಧಖ ಬಸದಲವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

𝗹𝗹𝗹 ಕಶಳಗಿನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತ್ತರಸಿ.                                                                                                                    8x2=16  
17)1,3,5,7,...... ಈ ಸಮತಸತರ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯ 20 ಪದಗಳ ಮೊತತ್ತವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ
18) ಕಶರೂಟಷ್ಟರಲವ ರಶಶ್ರೇಖತತತ್ಮಕ ಸಮಶ್ರೇಕರಣಗಳ ಜಶರೂಶ್ರೇಡಿಯನಲಶ ಬಡಿಸಿ 

              3x+y=9 
              2x-y=6

19)x2+5x+6=0 ಈ ವಗರ ಸಮಶ್ರೇಕರಣವನಲಶ ಸರೂತಪ ಉಪಯಶ್ರೇಗಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.

                                           ಅಥವತ
            ಅಪವತರಸಿ   x2+11x+18=0

20)7+√3 ಒಸದಲ ಅಭತಗಲಬಬ ಸಸಖಶಖ ಎಸದಲ ಸತಧಿಸಿ.

                                         ಅಥವತ
      6,72,120 ಇವವಗಳ ಲ ಸತ ಅ ವನಲಶ ಅವಭತಜಖ ಅಪವತರನ ವಧತನದಸದ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ. 

21) ಚಿತಪದಲಲ sinA=3/4 ಆದರಶ cosA ಮತಲತ್ತ tanA ಬಶಲಶಗಳನಶ ಲಶಕಕಸಿ.

22) 4 ಸಶಸ ಮಶ್ರೇ ತಪಜಖದ  ವವೃತತ್ತವನಲಶ ರಚಿಸಿ ವವೃತತ್ತಕಶಕ ಸಸ್ಪಶರಕಗಳ ನಡಲವನ ಕಶರೂಶ್ರೇನ 700 ಇರಲವಸತಶ ಒಸದಲ ಜಶರೂತಶ ಸಸ್ಪಶರಕಗಳನಲಶ 
ರಚಿಸಿ.

23) ಒಸದಲ ದತಳವನಲಶ ಒಸದಲ ಸಲ ಎಸಲತಗಿದಶ
         1) ಒಸದಲ ಅವಭತಜಖ ಸಸಖಶಖ
         2) ಒಸದಲ ಬಶಸ ಸಸಖಶಖಯನಲಶ ಪಡಶಯಲವ ಸಸಭವನಶ್ರೇಯತಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

24)ABC ಸಮದಶಬತಹಲ ತಪಭಲಜದಲಲ ∟C ಯಲ ಲಸಬಕಶರೂಶ್ರೇನವತಗಿದಶ AB2=2AC2 ಎಸದಲ ಸತಧಿಸಿ.

   �� ಕಶಳಗಿನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತ್ತರಸಿ.                                                                                                9x3=27
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25) p(x)= X4-3X2+4X+5 ಈ ಬಹಲಪದಶರೂಶ್ರೇಕತ್ತಯನಲಶ g(x) =X2+1+X  ಬಹಲಪದಶರೂಶ್ರೇಕತ್ತಯಿಸದ ಭತಗಿಸಿ
26) ಎರಡಲ ಚಚೌಕಗಳ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರಗಳ ಮೊತತ್ತವವ 468 m2 ಅವವಗಳ ಸಲತತ್ತಳತಶ ವಖತತಖಸ 24 m ಆದರಶ ಆ ಚಚೌಕಗಳ ಬತಹಲಗಳ 

ಅಳತಶಗಳನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

                                              ಅಥವತ
 ಒಸದಲ ರಶರೈಲಲ 360km ದರೂರವನಲಶ ಏಕರರೂಪ ಜವದಶರೂಸದಗಶ ಕಪಮಸಲತತ್ತದಶ ಅದರ ಜವವವ 5 km/hr ಹಶಚತಚ್ಚಾಗಿದದ್ದರಶ ಅಷಶಷ್ಟಶ್ರೇ 

ದರೂರವನಲಶ ಕಪಮಸಲಲ ಅದಲ ಒಸದಲ ಗಸಟಶ ಕಡಿಮ ತಶಗಶದಲಕಶರೂಳಳಳತತ್ತತಲತ್ತರಶರೈಲನ ಜವವನಶುಲ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

27) ಈ ಕಶಳಗಿನ ವಗಿಶ್ರೇರಕವೃತ ದತತತ್ತಸಶಗಳಗಶ ಸರತಸರ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

ವಗತರಸತರ ಆವವೃತತ್ತ
0-10 8
10-20 6
20-30 15
30-40 11
40-50 14
50-60 6

                                                ಅಥವತ
 ಈ ಕಶಳಗಿನ ವಗಿಶ್ರೇರಕವೃತ ದತತತ್ತಸಶಗಳಗಶ ಮಧತಖಸಕ ವನಲಶ ಕಸಡಲ ಹಿಡಿಯಿರ

ವಗತರಸತರ ಆವವೃತತ್ತ
65-85 4

85-105 5
105-125 13
125-145 20
145-165 14
165-185 8
185-205 4

28) ಈ ದತತತ್ತಸಶಗಳಗಶ ಕಡಿಮ ಇರಲವ ವಧತನದ ಒಜಶ್ರೇವಪಚಿಸಿ.

ವಗತರಸತರ 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200

ಆವವೃತತ್ತ 12 14 8 6 10

29) ಒಸದಲ ವವೃತತ್ತಕಶಕ ಬತಹಖ ಬಸದಲವನಸದ ಎಳಶದ ಸಸ್ಪಶರಕಗಳ ಉದದ್ದವವ ಸಮನತಗಿರಲತತ್ತದಶ ಎಸದಲ ಸತಧಿಸಿ.

30) √ 1+SinA
1−SinA

=secA+TanA              ಎಸದಲ ಸತಧಿಸಿ                   

                          ಅಥವತ

sin263°+sin 227 °
cos263°+cos227 °

        ಇದರ ಬಶಲಶಯನಲಶ ಕಸಡಲ ಹಿಡಿಯಿರ.
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31)4cm, 5cm ಮತಲತ್ತ7cm ಬತಹಲಗಳರಲವ ಒಸದಲ ತಪಭಲಜವನಲಶ ರಚಿಸಿ ನಸತರ ಇದಕಶಕ ಸಮರರೂಪವತಗಿರಲವ ಮತಶರೂತ್ತಸದಲ 
ತಪಭಲಜವನಲಶ ರಚಿಸಿ ರಚಿಸಬಶಶ್ರೇಕತದ ಈ ತಪಭಲಜದ ಪಪತಯಸದಲ ಬತಹಲ ಮೊದಲಲ ರಚಿಸಿದ ತಪಭಲಜದ ಅನಲರರೂಪ ಬತಹಲಗಳ              
2 / 3 ರಷಲಷ್ಟ ಇರಲವಸತಶ ರಚಿಸಿ.

32) ಚಿತಪದಲಲ ABCD ಚಚೌಕದ ಬತಹಲವನ ಉದದ್ದ 14 cm ಪಪತ ವವೃತತ್ತವವ ಉಳದಮರೂರಲವವೃತತ್ತಗಳಲಲ ಎರಡನಲಶ ಬತಹಖವತಗಿ 

ಸಸ್ಪಶರಸಲವಸತಶ A, B, C ಮತಲತ್ತD ಕಶಶ್ರೇಸದಪವತಗಿರಲವ ನತಲಲಕ ವವೃತತ್ತಗಳನಲಶ ಎಳಶದದಶ ಛತಯೆಗಶರೂಳಸಿದ ಭತಗದ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರವನಲಶ 

ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ                                                                                                                          
33)  (-1,7)ಮತಲತ್ತ(4,-3) ಬಸದಲಗಳನಲಶ ಸಶಶ್ರೇರಸಲವ ರಶಶ್ರೇಖತಖಸಡವನಲಶ 2:3 ಅನಲಪತತದಲಲ ವಭತಗಿಸಲವ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ 

                                                            ಅಥವತ
(2,3) (-1,0)(2,-4) ಈ ಬಸದಲಗಳನಲಶ ಶವೃಸಗಗಳತಗಿ ಹಶರೂಸದರಲವ ತಪಭಲಜದ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.                

 � ಕಶಳಗಿನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತ್ತರಸಿ.                                                                                  [4x4=16]                                        
34) ಕಶರೂಟಷ್ಟರಲವ ರಶಶ್ರೇಖತತತ್ಮಕ ಸಮಶ್ರೇಕರಣಗಳ ಜಶರೂಶ್ರೇಡಿಯ ಪರಹತರಗಳನಲಶ ನಕಶಯ ವಧತನದಸದ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ 

                       x+y=5  
                     2x+2y=10

35) ಥಶಲಲ ಪಪಮಶ್ರೇಯವನಲಶ ನರರೂಪಿಸಿ ಸತಧಿಸಿ 

36) ಗಶರೂಶ್ರೇಪವರವವ ಪತದದಸದ ಕಟಷ್ಟಡವಸದರ ಮಶ್ರೇಲಲತ್ತದಯನಲಶ ನಶರೂಶ್ರೇಡಿದತಗ ಉನಶತ ಕಶರೂಶ್ರೇನ  300 ಮತಲತ್ತ ಕಟಷ್ಟಡದ ಪತಲನ 

ಗಶರೂಶ್ರೇಪವರದ ಮಶ್ರೇಲಲತ್ತದಗಶ ಉನಶತ ಕಶರೂಶ್ರೇನವವ 60° ಇದಶ ಗಶರೂಶ್ರೇಪವರದ ಎತತ್ತರ 50 ಮಶ್ರೇಟರ್  ಇದದ್ದರಶ ಕಟಷ್ಟಡದ ಎತತ್ತರವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

37) ಸಮತಸತರ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯಲಲರಲವ ಮೊದಲ ಮರೂರಲ ಪದಗಳ ಮೊತತ್ತವವ 24 ಮತಲತ್ತ ಆ ಮರೂರಲ ಪದಗಳ ವಗರಗಳ ಮೊತತ್ತವವ 224 

ಆದರಶ ಸಮತಸತರ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯಲಲರಲವ ಆ ಮರೂರಲ ಪದಗಳನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ.

                                                             ಅಥವತ
 ಒಸದಲ ಸಮತಸತರ ಶಶಪಶ್ರೇಡಿಯ 7 ಪದಗಳವರಶಗಿನ ಮೊತತ್ತ 49 ಮತಲತ್ತ 17 ಪದಗಳವರಶಗಿನ ಮೊತತ್ತ 289 ಆದರಶ ಮೊದಲ n 
ಪದಗಳವರಶಗಿನ ಮೊತತ್ತವಶಶ್ರೇನಲ ?

𝗹   � ಕಶಳಗಿನ ಪಪಶಶಶಗಶ ಉತತ್ತರಸಿ.                                                                                                       1x5=5

38) ಸಿಲಸಡರನ ವವೃತತತ್ತಕತರದ ಪತದವನಲಶ ಶಸಕಲವವ ಸಸಪಪೂಣರವತಗಿ ಆವರಸಿರಲವಸತಶ ಒಸದಲ ಡಶಶ್ರೇರಶಯಲ ಇದಶ ಸಿಲಸಡರನ ಎತತ್ತರ 

ಮತಲತ್ತ ವತಖಸವವ 2.1 ಮಶ್ರೇಟರ್ ಮತಲತ್ತ  4 ಮಶ್ರೇಟರ್ ಕಪಮವತಗಿ ಇದಶ ಮತಲತ್ತ ಶಸಕಲವನ ಓರಶ ಎತತ್ತರ 2m ಆದರಶ ನಮರಸಲಲ ಬಳಸಿದ 

ಕತಖನತಶಸಬಟಶಷ್ಟಯ ವಸಿತ್ತಶ್ರೇಣರವನಲಶ ಕಸಡಲಹಿಡಿಯಿರ, ಹತಗಶಯೆಶ್ರೇ ಕತಖನತಶಸ ಬಟಶಷ್ಟ ದರವವ 200 ರರೂ ಪಪತ ಚದರ ಮಶ್ರೇಟರ್ ಗಶ ಆದರಶ 
ಕತಖನತಶಸ ಬಟಶಷ್ಟಕಶರೂಳಳಲಲ ಬಶಶ್ರೇಕತಗಲವ ಹಣವಶಷಲಷ್ಟ?
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