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इयत्ता: दहावी       महत्वमापन     ववषय : गणित 2 

गुण: 20 गिु       वेळ: 1 तास  

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

1. 6 सेमी व्यास असलेल्या गोलाचे घनफळ काढा.  

2. एका गोलाची णिज्या 7 सेमी आह ेतर त्याचे वक्रपषृ्ठफळ काढा.  

3. वतुुळाची णिज्या 7 सेमी आह.े वतुुळकंसचे माप 540 आह.े वतुुळपाकळीचे के्षिफळ काढा.  

4. वतुुळाचा परीघ आणि वतुुळाचे के्षिफळ यांचे गिुोत्तर 2:7 आह ेतर वतुुळाचा परीघ काढा.  

5. तळाची णिज्या 7 आणि ऊंची 24 सेमी असलेल्या शंकूचे वक्रपषृ्टफळ काढा.  

6. 0.1 सेमी बाज ूअसलेल्या घानाचे घनफळ णकती असेल?  

प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा. ( 6 गुण )  

1. एका वतुुळकंसाचे माप 800 आणि णिज्या 18 सेमी आह ेतर त्या वतुुळकंसाची लांबी काढा. 

2. शंकुछेदाच्या वतुुळाकार भागाच्या णिज्या अनकु्रमे 14 सेमी आणि 8 सेमी आह ेआणि ऊंची 8 

सेमी आह ेतर शंकूछेदाचे वक्रपषृ्टफळ काढा. 

3. एका लंबवतृ्ताचीतीच्या तळाची णिज्या आणि ऊंची अनकु्रमे 5 सेमी आणि 40 सेमी असेल तर 

णतचे वक्रपषृ्टफळ आणि घनफळ काढा.  

4. एका इणष्टकाणचतीची लांबी, रंदी आणि ऊंची अनकु्रमे 44 सेमी, 12 सेमी आणि 8 सेमी आह े

तर णतचे एकूि पषृ्टफळ आणि घनफळ काढा.  

5. एका गोलची णिज्या 14 सेमी असेल तर त्याचे घनफळ आणि पषृ्टफळ काढा.    

प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीन प्रश्न सोडवा. ( 9 गणु ) 

1. वतृ्ताचीती व शंकू समान तळाचे आहते. वतृ्ताचीतीवर शंकू ठेवला. वतृ्ताचीती भागाची ऊंची 3 

सेमी असनू तळाचे के्षिफळ 100 सेमी आह.े जर संपिूु घनाकृतीचे घनफळ 500 चौसेमी आह े

तर संपिूु घनाकृतीची ऊंची काढा.  

2. एका शंकूछेदाकृती आकाराच्या बादलीची ऊंची 28 सेमी आह.े बादलीच्या दोन्ही वतुुळाकार 

बाजूंच्या णिज्या 12 सेमी आणि 15 सेमी आहते. बादलीमध्ये णकती लीटर पािी मावेल?  

3. P कें द्र असलेल्या वतुुळाची णिज्या 10 सेमी आह.े जैवा AB ने वतुुळकें द्राशी काटकोन केलेला 

असल्यास लघवुतुुळखंडाचे व णवशाल वतुुळखंडाचे के्षिफळ काढा.  
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4. शेजारील आकृतीत वतुुळाची णिज्या 7 सेमी आह.े  

 आणि m (कंस MBN) = 600 तर, 

1. वतुुळाचे के्षिफळ काढा.  

2. A (O – MBN) काढा.  

3. A (O – MCN) काढा  
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