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13.1.1. 1.5m ಉದದ್, 1.25m ಅಗಲ ಮತುತ್ 65cm ಅಳ ರುವ ಒಂದು ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯನುನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲಾಭ್ಗವು ತೆರೆದಿದೆ. ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ 

ಹಾಳೆಯ ದಪಪ್ವನುನ್ ನಗಣಯ್ವಾಗಿರಿ .(i) ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಹಾಳೆಯ ತ್ೕಣರ್ ಹಾಗೂ (ii) 1m2 ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಹಾಳೆಗೆ ರೂ.20 ರಂತೆ, 

ಅದಕೆಕ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಲೆಕಿಕ್ಸುವಾಗ ಎಲಾಲ್  ಅಳತೆಗಳು ಒಂದೇ ಮಾನದ ಲ್ರಬೇಕು ಎಂದು ತಿ ದಿರ .ಉದದ್ l=1.5m, ಅಗಲ b=1.25m , ಎತತ್ರ h=0.65m 

ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ ಮೇಲಾಭ್ಗ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ,  ಪಾಲ್ ಟ್ಕ್ ಹಾಳೆಯ ತ್ೕಣರ್= ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್- ತೆರೆದ ಮೇಲಾಭ್ಗದ ತ್ೕಣರ್ 
=2(lb+bh+hl)- lb = 2(1.5*1.25+1.25*0.65+0.65*1.5)-1.5*1.25=2(1.875+0.8125+0.975)-1.875=5.45m2 
ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆಯ ವೆಚಚ್=5.45*20= ರೂ.109 

 
13.1.2. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಉದದ್, ಅಗಲ ಮತುತ್ ಎತತ್ರಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ 5m,4m ಮತುತ್ 3m ಆಗಿವೆ. ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗ ಗೆ ಮತುತ್ ಛಾವಣಿಗೆ ಸುಣಣ್ ಬ ಯಲು 

ಪರ್ತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ರೂ.7.50 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಕೊಠಡಿಯ ಉದದ್ l=5m, ಅಗಲ b=4m , ಎತತ್ರ h=3m  

ನೆಲಕೆಕ್ ಬಣಣ್ಬ ಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ತ್ೕಣರ್= ಪೂಣರ್ ಒಳಮೈ ತ್ೕಣರ್- ನೆಲದ ತ್ೕಣರ್ 
=2(lb+bh+hl)-lb = 2(5*4+4*3+3*5)-5*4=2(20+12+15)-20=94-20=74m2 
ಸುಣಣ್ ಬ ಯಲು ಪರ್ತಿ  ತಗಲುವ ವೆಚಚ್=74*7.5= ರೂ.555 

 
13.1.3. ಆಯಾಕಾರದ ಲ್ರುವ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ನೆಲದ ಸುತತ್ಳತೆಯು 250m ಆಗಿದೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ನಾಲುಕ್ ಗೋಡೆಗ ಗೆ ಬಣಣ್ ಬ ಯಲು ಪರ್ತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್

ಗೆ ರೂ. 10 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚಚ್ ರೂ. 15000 ಆದರೆ, ಆ ಸಭಾಂಗಣದ ಎತತ್ರವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 
 
ಸಭಾಂಗಣದ ನೆಲದ ಸುತತ್ಳತೆ=250m=2l+2b=2(l+b); 4 ಗೋಡೆಗಳ ತ್ೕಣರ್=lh+bh+lh+bh=2(l+b)h=250h ------(1) 

4 ಗೋಡೆಗಳ ತ್ೕಣರ್= ಒಟುಟ್ ವೆಚಚ್  ÷ಪರ್ತಿ ಚ.ಮೀಟರ್ ವೆಚಚ್ =
10

15000 =1500m2 ------------(2) 

(1)=(2) ⇒  250h=1500  ∴  h=6m 
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13.1.4. ಒಂದು ಡಬಬ್ದ ಲ್ರುವ ಬಣಣ್ವು 9.375m2 ತ್ೕಣರ್ದ ಪರ್ದೇಶಕೆಕ್ ಹಚಚ್ಲು ಸಾಕಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಡಬಬ್ದ ಲ್ರುವ ಬಣಣ್ದಿಂದ 22.5cm*10cm* 7.5cm 

ಅಳತೆಯ ಎಷುಟ್ ಇಟಿಟ್ಗೆಗ ಗೆ ಬಣಣ್ ಹಚಚ್ಬಹುದು? 
 
ಒಂದು ಇಟಿಟ್ಗೆಯ ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ =2(lb+bh+hl)=2(22.5*10+10*7.5+7.5*22.5)= 2(225+75+168.75)=937.5cm2 

ಬಣಣ್  ಬ ಯಬಹುದಾದ ಇಟಿಟ್ಗೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್= 2

2

5.937
375.9

cm
m =

5.937
100*100*375.9 =100 

 
 
13.1.5. ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ ಪರ್ತಿ ಅಂಚು 10cm ಆಗಿದೆ ಮತುತ್ ಆಯತಘನಾಕಾರ ಇನೊನ್ಂದು ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯು 12.5cm ಉದದ್,10cm ಆಗಲ ಮತುತ್ 

8cm ಎತತ್ರ ದೆ. 

(i) ಇವುಗಳ ಲ್ ಯಾವ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯು ಹೆಚುಚ್ ಪಾಶವ್ರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತುತ್ ಹೋ ಕೆಯ ಲ್ ಎಷುಟ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ? 

(ii) ಇವುಗಳ ಲ್ ಯಾವ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತುತ್ ಹೋ ಕೆಯ ಲ್ ಎಷುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 

(i) ಪರ್ತಿ ಅಂಚು 10cm  ಇರುವ ಘನಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ  ಪಾಶವ್ರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್=2(l+b)h=2(l+l)h=2*20*10=400cm2 

    12.5cm,10cm,8cm ಅಳತೆಯ ಆಯತ ಘನದ ಪಾಶವ್ರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್=2(l+b)h=2*22.5*8=360cm2 

    ಘನಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ ಪಾಶವ್ರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ ಹೆಚಿಚ್ದುದ್  ವಯ್ತಾಯ್ಸ=400-360=40cm2 

(ii) ಪರ್ತಿ ಅಂಚು 10cm  ಇರುವ ಘನಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ   ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್=2(lb+bh+hl)= 2(l*l+l*l+l*l)=6l2=600cm2 

      12.5cm,10cm,8cm ಅಳತೆಯ ಆಯತ ಘನದ ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್=2(lb+bh+hl)= 2(12.5*10+10*8+8*12.5) 
      =2(125+80+100)=610cm2 

      ಆಯತ ಘನದ ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ ಹೆಚಿಚ್ದುದ್  ವಯ್ತಾಯ್ಸ=610-600=10cm2 
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13.1.6. ಒಂದು ಸಣಣ್ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸಯ್ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ(herbarium)ವನುನ್ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗ ಂದ ತಳಭಾಗ ಸ ತ ಸುಭದರ್ವಾಗಿ ಟೇಪ್ 

ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 30cm ಉದದ್, 25cm ಅಗಲ ಮತುತ್ 25cm ಎತತ್ರ ಇದದ್ರೆ, 

(i) ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳ ತ್ೕಣರ್ ಎಷುಟ್? (ii) ಎಲಾಲ್ 12 ಅಂಚುಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟೇಪ್ನ ಪರ್ಮಾಣ ಎಷುಟ್? 

ಸಸಯ್ಸಂಗರ್ಹಾಲಯ ಆಯತಘನದ ಆಕಾರದ ಲ್ದೆ. ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳ ತ್ೕಣರ್=2(lb+bh+hl)=2(30*25+25*25+25*30) 
   =2(750+625+750)=4250cm2 
ಎಲಾಲ್ 12 ಅಂಚುಗ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟೇಪ್ನ ಪರ್ಮಾಣ=ಮೇಲಾಭ್ಗದ ಸುತತ್ಳತೆ + ತಳಭಾಗದ ಸುತತ್ಳತೆ + 4 ಎತತ್ರದ ಅಂಚುಗಳು 

  =2(l+b)+2(l+b)+4h=4(l+b+h)=4(30+25+25)=320cm.
 
13.1.7. ಶಾಂತಿ  ಅಂಗಡಿಯವರು ತಿಂಡಿಗಳನುನ್ ಕಟಟ್ಲು ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್ ಡಬಬ್ವನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹೇ ದಾದ್ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳ ಡಬಬ್ಗಳು 

ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಲ್ ದೊಡಡ್ ಡಬಬ್ದ ಅಳತೆಯು 25cm,20cm,5cm ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ಡಬಬ್ದ ಅಳತೆಯು 15cm,12cm,5cm ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳನುನ್ ಮಡಚಲು 

ಡಬಬ್ದ ಪೂಣರ್ ಮೇಲೆ  ತ್ೕಣರ್ದ 5% ಹೆಚಿಚ್ನ ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್ ನ ಬೆಲೆಯು ಪರ್ತಿ 1000cm2 ಗೆ ರೂ.4 ಆದರೆ, ಈ ಬಗೆಯ 

250 ಡಬಬ್ಗಳನುನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್ ನ ಬೆಲೆಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ. 

 

ದೊಡಡ್ ಡಬಬ್ದ ತ್ೕಣರ್ =2(lb+bh+hl)=2(25*20+20*5+5*25)=2(500+100+125)=1450cm2 

ಸಣಣ್ ಡಬಬ್ದ ತ್ೕಣರ್ =2(lb+bh+hl)=2(15*12+12*5+5*15)=2(180+60+75)=630cm2 

250 ಡಬಬ್ಗಳ ಒಟುಟ್ ತ್ೕಣರ್=250*(1450+630)=250*2080=5,20,000cm2 

ಮಡಚಲು ಬೇಕಾದ ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್=1.05*5,20,000=5,46,000cm2 

ಕಾಡ್ರ್ ಬೋಡ್ರ್ ನ ಬೆಲೆ=
1000
546000*4 =2184 ರೂ. 

 
13.1.8. ಪ ರ್ನ್ ಅವಳ ಕಾರನುನ್ ನಿ ಲ್ಸಲು ಒಂದು ತಾತಾಕ್ ಕ ಸೂರು (Shelter) ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ನಾಲುಕ್ ಭಾಗ ಮತುತ್ ಮೇಲಾಭ್ಗವನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ 

ರೀತಿಯ ಲ್ ಟಾಪರ್ ನ್ನಿಂದ ಪೆಟಿಟ್ಗೆಯ ಆಕಾರದ ಲ್ (ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನುನ್ ಸುತುತ್ತಾತ್ ಮೇಲೆ ಎತುತ್ವ ಹಾಗೆ) ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನುನ್ ಹೊ ಯುವ ಅಂಚು ತುಂಬಾ 

ಚಿಕಕ್ದಿರುವುದರಿಂದ ನಗಣಯ್ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿ , ಎತತ್ರ 2.5m ಮತುತ್ ಅದರ ಪಾದದ ಅಳತೆ 4m,3m ಇರುವ ಸೂರನುನ್ ಮಾಡಲು ಎಷುಟ್ ಟಾಪರ್ ನ್ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ?  

 

ತಾತಾಕ್ ಕ ಸೂರನುನ್ ಮಾಡಲು ನಾಲುಕ್ ಕಡೆ ಮತುತ್ ಮೇಲಾಭ್ಗ ಟಾಪರ್ ನ್ ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. 

ಬೇಕಾದ ಟಾಪರ್ ನ್ ನ ತ್ೕಣರ್=lh+lh+bh+bh+lb=2(l+b)h+lb= 2(4+3)*2.5+4*3=35+12=47m2 




