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 ಪೌ ಶೆ್ನ ಪತೌ್ರ ಕ್ಷ – 2  

ಒೊಂದು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

1. 3, 1, -1, -3…. ಸಮೊಂತರ ಶೌ್ನ ೀಢಿಯ ಸಾಮನಯ  ವ್ಯ ತಾಯ ಸವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

2. ಒೊಂದೇ ಅಳತೆಯ ಪಾದ್ದ್ ತೌ್ರ ಜಯ  ಮತ್ತು  ಎತು ರವಿರುವ್ ಸಿಲೊಂಡರ್ ಮತ್ತು  ಶಂಕುವಿನ 

ಘನಫಲಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವ್ನೆು  ಬರೆಯಿರಿ. 

3. ಒೊಂದು ವ್ಗಷಸಮೀಕರಣದ್ಲೆ  b2 – 4ac = 0 ಆದ್ರೆ, ವ್ಗಷಸಮೀಕರಣದ್ ಮೂಲಗಳ 

ಸವ ಭಾವ್ವ್ನೆು  ಬರೆಯಿರಿ.  

4. ಮೂಲ ಸಮನುಪಾತತೆಯ ಪೌ ಮೇಯ ( ಥೇಲ್್  ಪೌ ಮೇಯ ) ವ್ನೆು  ನಿರೂಪಿಸಿ.   

5. a1x + b1y + c1 = 0 ಮತ್ತು  a2x + b2y + c2 = 0 ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಒೊಂದ್ನೆ್ ೊಂದು 

ಛೇದಿಸುವ್ ರೇಖೆಗಳನೆು  ಪೌ ತ್ರನಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಸಹಗುಣಕಗಳ 

ಅನುಪಾತಗಳಿಗಿರುವ್ ಸಂಬಂಧವ್ನೆು  ಬರೆಯಿರಿ 

6. ಒೊಂದು ವೃತು ದ್ಲೆ  ಒೊಂದೇ ಬಾಹಯ  ಬೊಂದುವಿನಿೊಂದ್ ಹೊರಟ  2 ಸಪ ರ್ಷಕಗಳ ನಡುವಿನ 

ಕೀನ 700 ಆದಾಗ, ಆ ಸಪ ರ್ಷಕಗಳು ಸಪ ಶಿಷಸುವ್ ತೌ್ರ ಜಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀನವ್ನೆು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 

ಎರಡು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

7. -4, -3, -2, -1,  . . .  ಸಮೊಂತರ ಶೌ್ನ ೀಢಿಯ n ನೇ ಪದ್ವ್ನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

8. ಸಂಕೆ್ಷೀಪಿಸಿ:  
sin 30°+tan 45°−cosec 60°

sec 30°+cos 60°+cot 45°
 

9. ವ್ಜಿಷಸುವ್ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಡಿಸಿ : x - 7y + 42 = 0 ಮತ್ತು   x – 3y = 6. 

10.  ಸೂತೌ  ಬಳಸಿ ಸಮೀಕರಣವ್ನೆು  ಬಡಿಸಿ : x2 – 3x - 10 = 0. 

11.  4 ಸೊಂ.ಮೀ ತೌ್ರ ಜಯ ವುಳಳ  ವೃತು ವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ, ಸಪ ರ್ಷಕಗಳ ನಡುವಿನ ಕೀನ 500 ಇರುವಂತೆ, 

ವೃತು ದ್ ಪರಿಧಿಯನೆು  ಛೇದಿಸಿರುವ್ ತೌ್ರ ಜಯ ಗಳ ಅೊಂತಯ ಬೊಂದುಗಳಲೆ  ಸಪ ರ್ಷಕಗಳನೆು  

ರಚಿಸಿ. 

12.  ಶೊಂಗ ಬೊಂದುಗಳು (1,-1) , (-4,6) ಮತ್ತು  (-3,-5) ಆಗಿರುವ್ ತೌ್ರ ಭುಜದ್ ವಿಸಿು ೀಣಷವ್ನೆು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

13.  ತ್ರರ ಜ್ಯ  10.5 cm ಮತ್ತು  ತ್ರರ ಜ್ಯ ಾಂತರ ಕೋನ 600 ಹಾಂದಿರುವ ತ್ರರ ಜ್ಯ ಾಂತರ ಖಂಡದ  

ಸುತು ಳತೆಯನೆ್ನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

  

ಮೂರು ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು 

14.  “ಬಾಹಯ ಬೊಂದುವಿನಿೊಂದ್ ವೃತು ಕೆ್ಷ  ಎಳೆದ್ ಸಪ ರ್ಷಕಗಳ ಉದ್ದ  ಸಮವಾಗಿರುತು ದೆ” ಎೊಂದು 

ಸಾಧಿಸಿ. 

15.  5 ಸೊಂ.ಮೀ, 6 ಸೊಂ.ಮೀ, ಮತ್ತು  7 ಸೊಂ.ಮೀ ಬಾಹುಗಳಿರುವ್ ಒೊಂದು ತೌ್ರ ಭುಜವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ 

ನಂತರ ಇದ್ಕೆ್ಷ  ಸಮರೂಪವಾಗಿರುವ್ ಮತ್ು ೊಂದು ತೌ್ರ ಭುಜವ್ನೆು  ರಚಿಸಿ. ರಚಿಸಬೇರ್ಕದ್ 

ಈ ತೌ್ರ ಭುಜದ್ ಪೌ ತ್ರಯೊಂದು ಬಾಹುವು ಮೊದ್ಲು ರಚಿಸಿದ್ ತೌ್ರ ಭುಜದ್ ಅನೂರೂಪ 

ಬಾಹುಗಳ 7/5 ರಷ್ಟು  ಇರಬೇಕು.  

16.  ಈ ವಿಮ ಪಾಲಸಿ ಏೊಂಜೊಂಟನು ಪಡೆದ್ 35 ಪಾಲಸಿದಾರರ ವ್ಯಸ್ು ಗಳ ವಿತರಣೆಯ 

ದ್ತಾು ೊಂರ್ಗಳು ಕ್ಷಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ. ಈ ದ್ತಾು ೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ್ ಓಜಿೀವ್ ರಚಿಸಿ.  

ವ್ಯಸ್ು  

ವ್ರ್ಷಗಳಲೆ  

20 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

25 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

30 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

35 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

40 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

45 ಕೆ್ ೊಂತ  

ಕಡಿಮೆ 

50 ಕೆ್ ೊಂತ 

ಕಡಿಮೆ 

ಪಾಲಸಿದಾರರ 

ಸಂಖೆಯ  
2 8 12 16 20 25 35 
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17.  ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ದ್ತಾು ೊಂರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿಯನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವ್ಗಾಷೊಂತರ  0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

ಆವೃತ್ರು  (f) 7 10 23 51 6 3 

  

 ನಾಲೆು  ಅೊಂಕದ್ ಪೌ ಶೆ್ನ ಗಳು  

18.  ನಕೆ್ಷಯ ವಿಧಾನದಿೊಂದ್ ಬಡಿಸಿ : 2x + y = 8 ಮತ್ತು  x – y = 1. 

19.  ಒೊಂದು ಲಂಬಕೀನ ತೌ್ರ ಭುಜದ್ಲೆ  ವಿಕಣಷದ್ ಮೇಲನ ವ್ಗಷವು,ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ 

ಮೇಲನ ವ್ಗಷಗಳ ಮೊತು ಕೆ್ಷ  ಸಮನಾಗಿರುತು ದೆ”, ಎೊಂದು ಸಾಧಿಸಿ. 
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