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

 ಅಅಕಗಳಳ -80  ಸಮಯ  3:15  ಗಅಟಟಗಳಳ

I)     ಬಹಲ ಆಯಯ ಪಪಶಶಶಗಳಳ     1*8=8
                                                                                                           
1.    ಒಅದದ ಸಮಮಅತರ ಶಟಶಶಡಯ n    ನಟಶ ಯ ಪದ an=4n-2    ಆದರಟ ಆ ಶಟಶಶಡಯ 8  ನಟಶ ಪದ__________________
a) 28         b) 30       c) 32                d) -30

2. ΔABC ᯈ ΔDEF 
AB
DE  = 

3
5      ಆದರಟ ಅವವಗಳ ವಸಸಶರರಗಳ ಅನದಪಮತ

a) 9/25         b) 9/15       c) 25/9                d) 6/10
3. x + y =8 & 2x + 3y =13     ಆದರಟ ಈ ಚರಮಕರಗಳ ಪಶತನಧಸದವ ರಟಶಖಟ_______________
a)          ಲಅಭರಟಶಖಟಗಳಳ b)       ಸಮಮಅತರ ರಟಶಖಟಗಳಳ c)       ಛಟಶದಸದವ ರಟಶಖಟಗಳಳ d)  ಐಕಕಗಟಗಳಳಳವ ರಟಶಖಟಗಳಳ
4.      ವವತಸವನದನ ಒಅದಟಶ ಒಅದದ ಬಟಗಅದವನಲಲ ಸಸರರಸದವ ರಟಶಖಟ_____________
 a)        ಜಮಕ d)       ಛಟಶದಕ c)     ವಮಕಸ d) ಸಸರರಕ
5. A (8,6)   ಈ ಬಅದದವನಅದ x  ಅಕರಕಕರದವ ದಗರ
a) 8     b) 6      c) 10        d) 14
6. 10 ಮತದಸ 25 ರ ಮ.ಸಮ.ಅ __________
a) 10     b) 25      c) 5    d) 250
7. ಈ ನಕಟಯಲಲರದವ   ರಶನಕತಟಗಳ ಸಅಖಟಕ
a)3  b) 2  c) 1  d) 4
8. p ( A ) = 0.05 ಆದರಟ p ( Ᾱ “) =_____________
a) 0.05   b) 0.5   c) 0.90   d) 0.95

II) ಕಶಳಗನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತರಸ.                                                                                              1X8=8

9. ಮಗಲ ಸಮಮನದಪಮತತಟಯ ಪಶಮಶಯವನದನ ನರಗಪಸ.
10. ವಗರ ಸಮಶಕರರದ ಆದರರ ರಗಪವನದನ ಬರಟಯರ
11. a1x+b1y+c1=0 & a2x+b2y+c2=0        ಈ ರಟಶಖಮತತಕ ಸಮಶಕರರಗಳ ಜಟಗಶಡಗಳಳ ಅಸಸರವಮಗದದರಟ ಅವವ

   ಹಟಗಅದರದವ ಪರಹಮರಗಳ ಸಅಖಟಕ ಎಷದಷ?
12.  (x1,y1)  ಮತದಸ (x2,y2)      ಬಅದದಗಳ ನಡದವನ ದಗರ ಕಅಡದಹಡಯದವ ಸಗತಶ ಬರಟಯರ
13.    ಅಅಕಗಣತದ ಮಗಲ ಪಶಮಶಯವನದನ ನರಗಪಸ
14.      ರಶನಕತಟಗಳ ಮತಸ ಮತದಸ ಗದರಲಬದಗಳಳ ಕಶಮವಮಗ 4  ಮತದಸ 1     ಆದರಟ ವಗರ ಬಹದಪದಟಗಶಕಸಯನದನ ಬರಟಯರ
15.  “r”   ತಶಜಕವನದನ ಹಮಗಗ “h”     ಎತಸರವನದನ ಹಟಗಅದರದವ ಸಲಅಡರನ ಘನಫಲ ಎಷದಷ?
16. 7       ಸಟಅಟ ಮಶಟರ ತಶಜಕವರದವ ಗಟಗಶಳದ ಮಶಲಟಲ ವಸಸಶರರ ಎಷದಷ?

III) ಕಶಳಗನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತರಸ.                                                                                            2X8=16

17.   10,15,20,_______     ಈ ಸಮಮಅತರ ಶಟಶಶಡಯ 20     ನಟಶ ಪದವನದನ ಸಗತಶ ಉಪಯಶಗಸ ಕಅಡದಹಡಯರ
18. ∆ ABC    ಎಲಲ DE II BC, AD=1.5 cm, BD=3cm,  AE=1cm,  ಆದರಟ EC  ಯ ಉದದವಟಷದಷ?
19.x+y=14 & x-y=10  ಆದರಟ x  ಮತದಸ y   ಗಳ ಬಟಲಟ ಕಅಡದಹಡಯರ
20.  Ᾱ     ಒಅದದ ಅಭಮಗಲಬಬ ಸಅಖಟಕ ಎಅದದ ಸಮಧಸ
                                        ಅಥವಮ
      15  ಮತದಸ 45          ರ ಮ ಸಮ ಅ ವನದನ ಯಗಕಲಡನ ಭಮಗಮಕಮರ ಕಶಮವಧಯ ಮಗಲಕ ಕಅಡದಹಡಯರ
21.  2x2-8x+16=0        ಈ ವಗರ ಸಮಶಕರರದ ಮಗಲಗಳನದನ ಸಗತಶದ ಸಹಮಯದಅದ ಕಅಡದಹಡಯರ
                                                                ಅಥವಮ
          x2-6x+8=0              ಈ ವಗರ ಸಮಶಕರರದ ಶಟಶಶಧಕವನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ ಮಗಲಗಳ ಸಸಭಮವವನದನ
           ಬರಟಯರ
22.  2tan2 450 + sin2 300-cos2 600   ಇದರ ಬಟಲಟ ಕಅಡದಹಡಯರ
23.       ಒಅದದ ದಮಳವನದನ ಒಅದದ ಬಮರ ಎಸಟದಮಗ
      a)     ಸರ ಸಅಖಟಕ ಬರದವ ಸಅಭವನಶಯತಟ ಎಷದಷ?
       b)  7   ಬರದವ ಸಅಭವನಶಯತಟ ಎಷದಷ?
24.   3      ಸಟಅಟಮಶಟರ ತಶಜಕವರದವ ವವತಸಕಟಕ ವವತಸ ಕಟಶಅದಶದಅದ 8     ಸಟಅಟಮಶಟರ ದಗರವರದವ ಬಅದದವನಅದ ಸಸರರಕಗಳನದನ ರಚಸರ



IV) ಕಶಳಗನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತರಸ.                                                                                           3X9=27
25.        ಬಮಹಕ ಬಅದದವನಅದ ವವತಸಕಟಕ ಎಳಟದ ಸಸರರಕಗಳಳ ಸಮವಮಗರದತಸವಟ ಎಅದದ ಸಮಧಸ.

26. AB=6cm, BC=5cm, & AC=7cm   ಇರದವಅತಟ ತಶಭದಜ ABC     ರಚಸ ಅದರ ಬಮಹದಗಳ ಅನದಪಮತ ∆ ABC  

     ಇರದವಅತಟ ಅದಕಟಕ ಸಮರಗಪವಮದ ಮತಟಗಸಅದದ ತಶಭದಜ ರಚಸ.
27. ABCD   ಯದ 14cm         ಬಮಹದ ಇರದವ ಒಅದದ ಚಚಕವಮದರಟ ಚತಶದಲಲ ಛಮಯಗಟಗಳಸದ ವಲಯದ ವಸಸಶರರವನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ.

28. A(2,3), B(-1,0)  ಮತದಸ C(2,-4)  ರವಅಗಗಳನದನ ಹಟಗಅದರದವ √3  

  ಯ ವಸಸಶರರವನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ.
                                                               ಅಥವಮ
(-3,10) ಮತದಸ (6,-8) ಬಅದದಗಳನದನ ಸಟಶರಸದವ ರಟಶಖಮಖಅಡವನದನ (-1,6) ಬಅದದವವ 
ಯಮವ ಅನದಪಮತದಲಲ ವಭಮಗಸದತಸದಟ ಎಅದದ ಕಅಡದಹಡಯರ
29.  p(x)=3x4+5x3-7x2+2x+2, G(x)=x2+3x+1. p(x)  ನದನ g(x)      ಇಅದ ಭಮಗಸ ಭಮಗಲಬದ ಮತದಸ ಶಟಶಷವನದನ
      ಕಅಡದಹಡಯರ
30.        ಒಅದದ ಆಯತಮಕಮರದ ಮಮದಮನದ ಕರರವವ ಅದರ ಚಕಕ ಬಮಹದವಗಅತ 60m  ಹಟಚಮಚಗದಟ.     ದಟಗಡಡ ಬಮಹದವವ ಆ ಚಕಕ

 ಬಮಹದವಗಅತ 30m     ಹಟಚಮಚಗದದರಟ ಮಮದಮನದ ಬಮಹದಗಳ ಅಳತಟಗಳನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ.
                                                                   ಅಥವಮ
 ಒಅದದ ಲಅಬ ಕಟಗಶನ ತಶಭದಜದಲಲ  ವಕರರವವ 13cm  ಉದದವದಟ ಉಳದಟರಡದ ಬಮಹದಗಳಲಲ ಒಅದದ ಬಮಹದವವ ಮತಟಗಸಅದದ  ಬಮಹದವಗಅತ
7cm  ಹಟಚಮಚಗದದರಟ ಆ ತಶಭದಜದ ಬಮಹದಗಳನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ
31.  
7
5

  ಎಅದದ ಸಮಧಸ
                                       ಅಥವಮ
 ∆ ABC     ಎಅದದ ಸಮಧಸ

32.      ಕಟಳಗನ ವಗಶರಕವತ ದತಮಸಅರಕಟಕ ಸರಮಸರ ಕಅಡದಹಡಯರ

ವಗಮರಅತರ ಆವವತಸ
10-20 3
20-30 4
30-40 5
40-50 3
50-60 5

                                     ಅಥವಮ

 ಕಟಳಗನ ವಗಶರಕವತ ದತಮಸಅರಕಟಕ ಬಹದಲಕ ಕಅಡದಹಡಯರ 

ವಗಮರಅತರ ಆವವತಸ
5-10 3
10-15 2
15-20 8
20-25 3
25-30 4



33. ಒಅದದ ತರಗತಯ 35 ವದಮಕರರಗಳ ತಗಕಗಳಳ ಅವರ ವಟಮದಕಕಶಯ ತಪಮಸಣಟಯ ಸಅದಭರದಲಲ ಈ ಕಟಳಗನಅತಟ ದಮಖಲಮದವವ ಈ 
ದತಮಸಅರಗಳಗಟ ಕಡಮ ವಧಮನದ ಓಜಶವ ರಚಸ

ತಗಕಗಳಳ ವದಮಕರರಗಳ ಸಅಖಟಕ

38 ಕಕಅತ ಕಡಮ 0

40 ಕಕಅತ ಕಡಮ 3

42 ಕಕಅತ ಕಡಮ 5

44 ಕಕಅತ ಕಡಮ 10

46 ಕಕಅತ ಕಡಮ 15

48 ಕಕಅತ ಕಡಮ 29

50 ಕಕಅತ ಕಡಮ 33

52 ಕಕಅತ ಕಡಮ 36

 
V) ಕಶಳಗನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತರಸ.                                                                                           4X4=16
34. ಒಅದದ ಶಮಲಟಯ ವದಮಕರರಗಳ ಸಮಗಶ ವಮರರಕ  ನವರಹಣಟಗಮಗ 7 ನಗದದ  ಬಹದಮಮನಕಮಕಗ 700  ರಗಗಳ  ಮತಸವನದನ 
ನಶಡಲಮಗತದಸ ಪಶತ ಬಹದಮಮನವವ ಅದರ ಮದಅಚನ ಬಹದಮಮನಕಕಅತ 20  ರಗ ಕಡಮಯಮದರಟ ಪಶತ ಬಹದಮಮನದ ಮಚಲಕ ಕಅಡದಹಡಯರ
                                                               ಅಥವಮ
 ಒಅದದ ಸಮಮಅತರ ಶಟಶಶಡಯ 7  ಪದಗಳವರಟಗನ ಮತಸ 49   ಮತದಸ 17 ಪದಗಳವರಟಗನ  ಮತಸ 289 ಆದರಟ  “ಮದಲ n” 
ಪದಗಳವರಟಗನ ಮತಸವಟಶನದ?
35.       ಕಟಗಶನ ಕಟಗಶನ ಕಟಗಶನ ನಧಮರರಕ ಗದರದ ಪಶಮಶಯವನದನ ಸಮಧಸ.
36. 2x+y=8  ಮತದಸ x-y=1,    ಈ ಸಮಶಕರರಗಳನದನ ನಕಟಯಲಲ ಪಶತನಧಸ
37. 80  ಅಡ         ಅಗಲವವಳಳ ರಸಟಸಯ ಎರಡದ ಬದಗಳಲಲ ಒಅದಟಶ ಎತಸರವರದವ 2   ಕಅಬಗಳಳ ಅಭಮದಖವಮಗ ನಅತವಟ.   ರಸಟಸಯ ಮಶಲನ

       ಒಅದದ ಬಅದದವನಅದ ಕಅಬದ ಮಶಲದಸದಗಳ ಉನನತ ಕಟಗಶನಗಳಳ ಕಶಮವಮಗ 600  ಮತದಸ 300     ಆಗವಟ ಕಅಬಗಳ ಎತಸರವನದನ ಮತದಸ
     ಕಅಬಗಳಅದ ರಸಟಸಯ ಮಶಲನ ಬಅದದವಗರದವ ದಗರವನದನ ಕಅಡದಹಡಯರ

VI) ಕಶಳಗನ ಪಪಶಶಶಗಳಗಶ ಉತತರಸ.                                                                                             5X1=5

38.        ರಅಕದವನ ಭನನಕದ ಆಕಮರದಲಲರದವ ಒಅದದ ಬಕಟಟ ನ ಎತಸರ 21cm       ಮತದಸ ಕಟಳಭಮಗದ ಮತದಸ ಮಶಲಮಲಗದ ತಶಜಕಗಳಳ
 ಕಶಮವಮಗ 8cm  ಮತದಸ 15cm         ಆಗದಟ ಈ ಬಕಟಟ ನ ತದಅಬಮ ಹಮಲದ ತದಅಬಸಬಟಶಕಮಗದಟ

1     ಲಶಟರ ಹಮಲನ ಬಟಲಟಯದ 30        ರಗ ಆದರಟ ಬಕಟಟ ನಲಲ ಹಮಲದ ತದಅಬಸಲದ ತಗಲದವ ವಟಚಚವಟಷದಷ? (1000cm3=1liter) 


