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जनगणित २२ : गुिोत्तर : भाग ३  

Problem Sequence : 

 आपल्याकडे एकूि 24 गजर आहेत आणि ती आपल्याला 1 : 1 ह्या प्रमािामध्ये नोरा 
आणि गोझोला वाटायची आहते, प्रत्येकाला ककती गजरं णमळिार? 

 आता जर आपि त्यांना त्यांच्या वजनाच्या तुलनेत गाजरं द्यायची आहेत म्हिून आपि 
नोरा आणि गोझोला 2 : 1 ह्या प्रमािात वाटायची ठरवली तर प्रत्येकाला ककती 
गाजरं णमळतील? 

 आता आपि अस ठरवलं की आपल्याला नोरा आणि गोझोला गाजरं 1 : 3 ह्या 
प्रमािात वाटायची आहते. प्रत्येकाला ककती गाजरं णमळतील? 

 आपल्याकडे एकूि 100 रुपये आहते, आपि ते दोघांना 50/50 असे वाटले तर आपि 
ते कोित्या प्रमािात वाटल?े 

 आपल्याकडे एकूि 100 रुपये आहते, आपि ते दोघांना 75/25 असे वाटले तर आपि 
ते कोित्या प्रमािात वाटल?े गुिोत्तर काय येईल? 

 आपल्याकडे एकूि 100 रुपये आहते, पणहल्या मनाला जर 60 रुपये कदल ेतर दसुऱ्या 
मािसाला ककती रुपये णमळिार आणि दोघांना वाटलेल्या रुपयांचं गुिोत्तर काय? 

 पणहल्या मािसाला 80 रुपये कदले आणि दसुऱ्या मािसाला 60 रुपये कदल ेतर दोघांना 
कदलेल्या रुपयांच गुिोत्तर काय येईल? 

 1 आंब्याची ककंमत 10 रुपये आहे तर 3 आंब्यांची ककंमत काय? 

 1 आंब्याची ककंमत 8 रुपये आहे तर 4 आंब्यांची ककंमत काय? 

 5 आंब्यांची ककंमत 60 रुपये आहे तर 1 आंब्याची ककंमत काय? 

 7 आंब्यांची ककंमत 70 रुपये आहे तर 1 आंब्याची ककंमत काय? 

 एका आंब्याची ककंमत कशी काढली?  

 एका आंब्याच्या ककमतीवरून आपि अनेक आंब्यांची ककंमत कशी काढायची? 

 तै्रराणशक वाचून सोडवा, 4 तासात जर 240 ककमी. तर 5 तासात ककती ककमी. ? 

 तै्रराणशक वाचून सोडवा, 100 रुपयावर जर 15 रुपये सुट तर 60 रुपयावर ककती 
रुपये सुट? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 6 कप जर १८० रुपयांना णमळत असतील तर 10 कप ककती 
रुपयांना? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, जर एक मािूस 2 तासात 12 ककमी. चालतो तर 3 तासात 
ककती ककमी. चालेल? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 4 वह्यांना 80 रुपये लागतात तर 200 रुपयामध्ये ककती वह्या 
लागतील? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 1 ली. पेट्रोलमध्ये गाडी 20 ककमी. जाते तर 100 ककमी. 
साठी ककती पेट्रोल लागेल? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 50 पैकी 40 गुि णमळाले म्हिजे 100 पैकी ककती गुि 
णमळाले? 

 1/2 म्हिजे ककती टके्क? 

 90% म्हिजे 10 पैकी ककती ? आणि 50 पैकी ककती ? 
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 आपि आत्ता बणघतलेल्या उदाहरिाच तै्रराणशक कस मांडायचं? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 400 आंबे होते त्यामधले 4 आबंे नसले तर ककती टके्क आंबे 
नसले? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, 40000 पैकी 4000 जर शाळेची फी असेल तर ककती टके्क 
पैसे शाळेच्या फी वर खचच होतात? 

 तै्रराणशक मांडून सोडवा, एका वगाचमध्ये 15 मुली आणि 10 मूल असतील तर मुली 
ककती टके्क आहेत? आणि मुल ककती टके्क आहेत? 

  


