
Creative Math Marathi 

इयत्ता: दहावी                निरे्दशक भूनिती    निषय : गणित 2 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

प्रश्न 1 ला – कोणतेही पाच प्रश्न सोडिा. ( 5 गुण ) 

1. P (1, -1) आणि Q (5, -7) या दोन ण िंदमुधील अिंतर काढा.  

2.  A (-3, 5) आणि B (4, -1) या दोन ण िंदमुधनू जािार् या रेषेचा चढ काढा.  

3. 450 कल असिार् या रेषेचा चढ.  
4. P (0, 6) आणि Q (12, 20) यािंना जोडिार् या रेषाखिंडाच्या मध्यण िंदचुे णनदशेक काढा.  

5. X अक्षाचे समीकरि णलहा.  

6. Y अक्षाचे समीकरि आणि आरिंभण िंदचूे णनदशेक णलहा.  

 प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीि प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण )  

1. ण िंद ुA(2, -2) आणि ण िंद ुB(-1, y) यािंतील अिंतर 5 आह ेतर y ची णकिं मत काढा.  

2. जर A(3, 5) आणि B(7, 9) असनू ण िंद ुQ रेख AB चे 2:3 प्रमािात णवभाजन करत असेल 

तर Q ण िंदचुे णनदशेक काढा.  

3. (-7,6), (2,-2) आणि (8,5) ह ेत्रोकोिाचे णशरोण िंद ूअसतील तर णत्रकोिाच्या मध्यगा 

सिंपातण न्दचुे णनदशेक णलहा.  

4. जर P (k, 0) आणि Q (-3, -2), ह ेदोन ण न्द ुजोडिार् या रेषेचा चढ 
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णकिं मत काढा.  

5. A (-3, 5) आणि B (4, -1) तसेच AB आणि PQ परस्परािंना समािंतर आहेत तर PQ चा 

चढ काढा.  

प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीि प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु ) 

1. P (-2, 3) Q (1, 2) आणि R (4, 1) ह ेण न्द ुएकरेषीय आहते काय? 

2. A (6, 1), B (8, 2), C (9, 4) आणि D (7, 3) ह ेचौकोन ABCD चे णशरोण िंद ूअसतील तर 

चौकोन ABCD हा समािंतरभजु चौकोन आह ेह ेदाखवा.  

3. A (1, -1), B (0, 4), C (-5, 3) ह ेणत्रकोिाचे णशरोण िंद ूआहते तर, प्रत्येक  ाजचूा चढ काढा. 

4.  ∆ABC चा G हा मध्यगासिंपात आह.े A, B व G यािंचे णनदशेक अनकु्रमे (-14, 

-19), (3, 5) आणि (-4, -7) आहते तर C ण न्दचुे णनदशेक काढा. 


