राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रणशक्षि पणरषद,महाराष्ट्र,पुिे.
सेतू अभ्यास -उत्तर चाचिी
णवषय : गणित

इयत्ता - सहावी

गुि -20

णवद्यार्थ्याचे नाव - .........................................................................
प्रश्न 1.सोडव.

( गुि 4 )

अ) खालील संख्या वाच व अक्षरांत णलही.

74,01,256 -.......................................................................
ब) खालील संख्या अंकांत णलही.
चाळीस लक्ष पंचच
े ाळीस हजार दोनशे तेरा -...............................
क) खालील संख्या णवस्ताणरत रूपात णलही.

80,35,832 -...................................................................
ड) खाली णदलेल्या संख्यांमधील मोठ्या संख्येला ररगि कर.

63,84,279
प्रश्न 2.सोडव.

63,87,928
( गुि 4)

अ) एका णजल्यात कोरोना लसीकरिात पणहल्या टप्पप्पयात 14,29,638 पुरुष आणि

13,99,426 णिया यांना लस देण्यात आली,तर त्या णजल्यात पणहल्या टप्पप्पयात एकूि
णकती लसीकरि झाले?

ब) एका सामाणजक संस्थेने वृक्षारोपिानंतर पणहल्या वषी 45,726 झाडे जगवली आणि
दुसऱ्या वषी 54,327 झाडे जगवली.तर दुसऱ्या वषी पणहल्या वषापेक्षा णकती झाडे जास्त
जगवली?

क) एका शाळे त संगिकाचा संपि
ू ण संच बसणवण्यासाठी 68,500 रुपये इतका खचण येत
असेल,तर त्या केंद्रातील 15 शाळांत संगिक संच बसणवण्यासाठी एकूि णकती खचण येईल?

ड) एका शाळे च्या माजी णवद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी 51 रुपये देिगी णदली असता 4437 रुपये जमा
झाले,तर एकूि णकती णवद्यार्थ्यांनी देिगी णदली ?

प्रश्न 3.सोडव.

( गुि 4 )

अ) समच्छे द अपूिांकात रुपांतर कर.
5

7

,
6 9

ब) चौकटीत ˃ ,˂ , = यांपैकी योग्य णचन्ह णलही.
5

1

12

6

क) सोडव.
3

i)9

+

3
5

प्रश्न 4.सोडव.

ii)

6
14

–

2
7

( गुि 2 )

अ) दशांश अपूिांक रुपात णलही.
पावणे सात रुपये = .................

ब) बेरीज कर.
94.7 मी + 1738.45 मी

प्रश्न 5.सोडव.

( गुि 4 )

अ) दुपारी 3 वाजून 15 णमणनटांनी सुरु झालेला णचत्रपट अडीच तासांनी संपला,म्हिजे तो
णकती वाजता संपला ?

ब) एका शटणसाठी 2 मीटर 25 सेमी कापड लागते,तर 27 मीटर कापडापासून णकती शटण
तयार होतील?

क) 60 मीटर लांबी व 40 मीटर रुंदी असलेल्या एका आयताकृती क्रीडांगिाभोवती देवांशीने
5 फेऱ्या मारल्या, तर ती णकती मीटर धावली?

ड) एका चौरसाकृती खोलीची बाजू 6 मीटर आहे. त्या खोलीला फरशी बसणवण्यासाठी एक
चौरस मीटरला 40 रुपये मजुरी याप्रमािे एकूि णकती मजुरी द्यावी लागेल ?

प्रश्न 6. सोडव. ( गुि 2)
अ) 125° मापाचा ∠ ABC काढ.

ब) 5.5 सेमी णत्रज्येचे वतुणळ काढू न त्यात णत्रज्या,व्यास व जीवा काढ.

