
 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣರ್ಳು 
 

ಚಟುವಟಿಕೆ-01: 
1) ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬ್ಳಿ ಇರತವ ಒಟ್ತು ಗ  ೀಲಿಗಳ ಸಂಖ್ ೆ 45 ಆಗಿದ . ಇವರಿಬ್ಬರ  ತ್ಲಾ 5 
ಗ  ೀಲಿಗಳನ್ತು ಕಳ ದತಕಂಡರ  ಅವರ ಬ್ಳಿ ಇರತವ ಗ  ೀಲಿಗಳ ಸಂಖ್ ೆಗಳ ಗತಣಲಬ್ಧ 124 ಆಗತತ್ುದ . ಹಾಗಾದರ  
ಆರಂಭದಲಿಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬ್ಳಿ ಇದದ ಗ  ೀಲಿಗಳ ಸಂಖ್ ೆ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.   ಹಾಗ  ಉತ್ುರವನ್ತು ತಾಳ  ನ  ೀಡಿರಿ. 
2) 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 ಈ ವಗಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮ ಲಗಳ ಸವಭಾವವನ್ತು ವಿವ ೀಚಿಸಿ. 

     ಮೀಲಿನ್ ವಗಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮ ಲಗಳನ್ತು       
   (i) ಅಪವತ್ಗನ್ ವಿಧಾನ್         (ii) ವಗಗಪೂಣಗವಿಧಾನ್ಗಳಿಂದ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.      
    ಈ ಮೀಲಿನ್ ವಿಧಾನ್ಗಳಿಂದ ದ  ರ ತಿರತವ ಮ ಲಗಳನ್ತು ಹ  ೀಲಿಸಿ ನಿಮಮ ನಿಣಗಯವನ್ತು ಬ್ರ ಯಿರಿ.  

(iii)  ದ  ರ ತಿರತವ ಮ ಲಗಳನ್ತು ಅವಲ  ೀಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸವಭಾವವನ್ತು ಹ  ೀಲಿಸಿ ನಿಮಮ ನಿಣಗಯವನ್ತು ಬ್ರ ಯಿರಿ. 

 
ಚಟುವಟಿಕೆ-02: 
1) ಒಂದತ ರ ೀಲತ ಏಕರ ಪ ಜವದಲಿ ಿಚಲಿಸಿ, 480km  ದ ರವನ್ತು ಕರಮಸತತ್ುದ . ಅದರ ಜವವು 8 km /h 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದದರ   ಅಷ ುೀ ದ ರವನ್ತು ಕರಮಸಲತ ರ ೈಲತ 3 ಘಂಟ  ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ತ ಗ ದತಕ  ಳಳುತಿುತ್ತು. ಹಾಗಾದರ  ರ ೈಲಿನ್ 
ಜವವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.   ಹಾಗ  ಉತ್ುರವನ್ತು ತಾಳ  ನ  ೀಡಿರಿ. 

2) 𝑥2 + 10𝑥 + 25 = 0 ಈ ವಗಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮ ಲಗಳ ಸವಭಾವವನ್ತು ವಿವ ೀಚಿಸಿ. 
     ಮೀಲಿನ್ ವಗಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮ ಲಗಳನ್ತು       
   (i) ಅಪವತ್ಗನ್ ವಿಧಾನ್         (ii) ಸ ತ್ರದ ಉಪಯೀಗದಂದ ಕಂಡತಹಿಡಿಯಿರಿ.      
      ಈ ಮೀಲಿನ್ ವಿಧಾನ್ಗಳಿಂದ ದ  ರ ತಿರತವ ಮ ಲಗಳನ್ತು ಹ  ೀಲಿಸಿ ನಿಮಮ ನಿಣಗಯವನ್ತು ಬ್ರ ಯಿರಿ.  

(iii)  ದ  ರ ತಿರತವ ಮ ಲಗಳನ್ತು ಅವಲ  ೀಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸವಭಾವವನ್ತು ಹ  ೀಲಿಸಿ ನಿಮಮ ನಿಣಗಯವನ್ತು ಬ್ರ ಯಿರಿ. 
ಮಾನಕರ್ಳು: 

1 ಹ ೀಳಿಕ ಯನ್ತು ಗಣಿತಿೀಯ ರ ಪದಲಿಿ ಬ್ರ ದತ ವಗಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ತು ರಚಿಸತವುದತ  2 
2 ಮ ಲಗಳನ್ತು ತಾಳ  ನ  ೀಡತವುದತ 2 
3 ವಿವಿಧ ವಿಧಾನ್ಗಳಿಂದ ಮ ಲಗಳನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವುದತ 6 
4 ಮ ಲಗಳನ್ತು ಹ  ೀಲಿಕ  ಮತ್ತು ನಿಣಗಯ 2 
5 ಶ  ೀಧಕವನ್ತು ಕಂಡತಹಿಡಿದತ ಮ ಲಗಳ ಸವಭಾವದ ಚಚ್ ಗ, ಹ  ೀಲಿಕ  ಮತ್ತು ನಿಣಗಯ 3 

 

 



 

 

 

ACTIVITY QUADRATIC EQUATIONS 

Activity-01: 

1)  Total number of pebbles with John and Jivanthi are 45. If both looses 5 pebbles each 

then the product of the pebbles with them will be 124. Then find the number of pebbles 

initially with them.   Verify the answer. 

 

2) 𝑥2 − 5𝑥 + 6 = 0 discuss the nature of roots of this equation. 

     Find the roots of the above quadratic equation by       
  (i) Factorization method     

 (ii)  Completing the square method.      

         Compare the roots obtained by above two methods and draw your inference. 

(iii)  Observe the roots obtained and compare the nature and draw your inference. 

 

Activity-02: 
1)  A train travels a distance of 480km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h 

less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Then, find the 

speed of the train and    Verify the answer. 

 

        

2) 𝑥2 + 10𝑥 + 25 = 0 discuss the nature of roots of this equation. 

     Find the roots of the above quadratic equation by       
  (i) Factorization method     

  (ii)  Using the quadratic formula.      

         Compare the roots obtained by above two methods and draw your inference. 

(iii)  Observe the roots obtained and compare the nature and draw your inference. 

 

  

Rubrics: 

1 Writing the statement in mathematical form and framing the Q.E. 2 

2 Verification of the roots 2 

3 Finding the roots by various methods 6 

4 Comparing the roots and drawing inference 2 

5 Finding the discriminant , discussing the nature  of roots and 

inference 

3 

 

 


