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प्रश्नपेढी (Question Bank) 

इयत्ता:- दहावी    

माध्यम:- मराठी    

शवषय:- गशणत भाग 2              

 

सूचना-  

1. सदर प्रश्नपेढी  ही १००% अभ्यासक्रमावर तयार  करण्यात आली आहे. 

2. सदर प्रश्नपेढीतील प्रश्न हे अशधकच्या सरावासाठी असून प्रश्नसंचातील 

प्रश्न बोडाच्या प्रश्नपशिकेत येतीलच अस ेनाही, याची नोंद घ्यावी. 
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7.  महत्त्वमापन 

प्र. 1. अ) पुढील बहुपर्ाार्ी प्रशनाांच्र्ा उत्तराचा अचूक पर्ाार् ननवडा. (प्रत्रे्की 1 गुण) 
  1)  इष्टिकाचितीच्या मिती सेंिीिीिरिध्ये 16  14  20 आहेत, तर एकूण पटृठफळ = ..... 
   A) 4480 िौसेिी B) 1648 िौसेिी 
   C) 824 िौसेिी D) 1740 िौसेिी 
  2) अर्धगोलािे एकूण पटृठफळ 300 िौसेिी आहे, तर त्यािी त्रिज्या .......... सेिी. 
   A) 8 सेिी B) 12 सेिी 
   C) 10 सेिी D) 9 सेिी 

  3) कंसािे िाप 90° आणण त्रिज्या 7 सेिी असलेल्या वततधळपाकळीिी पररमिती काढा. 
   A) 25 सेिी B) 44 सेिी 
   C) 36 सेिी D) 56 सेिी 
  4) तळािी त्रिज्या 7 सेिी व उंिी 24 सेिी असलेल्या शंकूिे वक्रपटृठफळ ककती? 
   A) 550 सेिी2  B) 110 सेिी2  
   C) 440 सेिी2  D) 330 सेिी2  
  5) इष्टिकाचितीिध्ये l2 + b2 + h2 = 484 सेिी2 तर त्याच्या कणाधिी लांबी ककती? 
   A) 12 सेिी  B) 22 सेिी 
   C) 11 सेिी  D) 24 सेिी 
  6) वततधळपाकळीिी त्रिज्या 6 आणण ततच्या वततधळकंसािी लांबी 14 आहे, तर वततधळपाकळीिे 

क्षेिफळ काढा. 
   A) 35 B) 84 

   C) 42 D) 24 

  7) सिान त्रिज्या आणण सिान उंिी असलेल्या वतृ्तचितीिे घनफळ आणण शंकूिे घनफळ 
यांिे गतणोत्तर ककती ? 

   A) 1 : 3 B) 3 : 1 

   C) 2 : 1 D) 1 : 2  
  8) शंकूिी उंिी 12 सेिी आणण त्रिज्या 5 सेिी आहे, तर शंकूिी ततरकस उंिी ककती ? 
   A) 17 सेिी B) 60 सेिी 
   C) 7 सेिी D) 13 सेिी 
  9) बाथ िब (Bath tub) िे घनफळ 2058 घनसेिी आहे,तर लीिरिध्ये त्यािे घनफळ 

ककती ? 
   A) 2058 B) 20.58 

   C) 2.058 D) 205.8 



 

  10) 6 सेिी व्यास असलेला र्ातूिा गोळा ववतळवून 4 मििी व्यास असलेली तार तयार 
केली, तर तारेिी लांबी ककती ? 

   A) 900 सेिी  B) 90 सेिी 
   C) 900 िी D) 225 सेिी 
 
प्र. 1. ब) खालील उपप्रशन सोडवा : (प्रत्रे्की 1 गुण) 

  1) वततधळािी त्रिज्या 7 सेिी आहे. संगत कें द्रीय कोनािे िाप 60° आहे, तर वततधळखंडािे 
क्षेिफळ काढा.   

  2) 15 सेिी त्रिज्या असलेल्या एका वततधळपाकळीिे क्षेिफळ 30 िौसेिी असेल, तर संबचर्त 
वततधळकंसािी लांबी ककती ? 

  3) वततधळपाकळीिी त्रिज्या 5 सेिी असून ततच्या वततधळकंसािी लांबी 2.8 सेिी आहे, तर 
वततधळपाकळीिे क्षेिफळ काढा. 

  4) 4.2 सेिी त्रिज्या असलेल्या गोलािे पटृठफळ काढा. 

  5) शंकूछेदाच्या वततधळाकार भागांच्या त्रिज्या 20 सेिी आणण 12 सेिी आहेत व त्यािी उंिी 
6 सेिी आहे, तर शंकूछेदािी ततरकस उंिी ककती ? 

प्र. 2. अ) पुढील कृती पूणा करून ललहा. (प्रत्रे्की 2 गुण) 

  1) दोन वतृ्तचितींिी उंिी सिान असून त्यांच्या त्रिज्यांिे गतणोत्तर 7 : 5 आहे, तर त्यांच्या 
घनफळांिे गतणोत्तर काढण्यासाठी खालील कृती पूणध करा. 

   कृती : वतृ्तचितीिे घनफळ =       .... (सूि) 

        = h2  

                  
                   

r2
 =  

         7          
    

                           
πr1

2h1 

πr2
2h2

 =  
49

25
  

  2) एका रोलरिी लांबी 3l िी. आणण त्रिज्या 𝑙

3
 िी. आहे. एक िैदान एकदा सपाि 

करण्यासाठी रोलरिे 100 फेरे पूणध होतात. तर िैदानािे क्षेिफळ l च्या स्वरूपात ककती 
िौरस िीिर असेल. त्यासाठी खालील कृती पूणध करा. 

   कृती :      रोलरिा आकार वतृ्तचितीसारखा असतो. 



 

    h  = 3l िी. आणण  r  = 
𝑙

3
 िी. 

    रोलरिे वक्रपटृठफळ =   

     = 2 ×   

     = 2 ×  

     रोलरने 100 फेऱ्यात पूणध केलेले अंतर =        िौिी. 

  3) 4 सेिी बाजू असलेल्या घनापासून तयार केलेल्या शंकूिे घनफळ काढण्यासाठी खालील 
कृती पूणध करा. 

   कृती : सिजा, शंकूच्या खालच्या पटृठािा व्यास म्हणजेि घनाच्या खालच्या पटृठािी 
कडा 

      l =           सेिी  

      h = 4 सेिी 

    r = 2 सेिी 

    शंकूिे घनफळ =     ...........(सूि) 

    V = 
1

3
               3 × 4 

    V =           घनसेिी 

  4) एका वततधळकंसािे िाप 150 आणण त्रिज्या 18 सेिी आहे, तर वततधळकंसािी लांबी 
काढण्यासाठी खालील कृती पूणध करा. 

   कृती : वततधळकंसािी लांबी  = l = 
θ

360
   ×   

    = 
                

360
 × 2 × 

22

7
  ×    

    =             सेिी 

प्र. 2. ब) पुढील उपप्रशन सोडवा : (प्रत्रे्की 2 गुण) 
  1) एका रोलरिा व्यास 1.4 िी आणण लांबी 2 िी. आहे. एक िैदान सपाि करण्यासाठी 

रोलरला 5 फेरे पूणध करावे लागतात, तर सपाि केलेल्या िैदानािे क्षेिफळ 
काढा.(π =  

22

7
) 

 



 

  2) घनािे घनफळ 1000 घनसेिी आहे तर त्यािे एकूण पटृठफळ काढा. 

  3) शंकूिी उंिी 24 सेिी आणण तळािे क्षेिफळ 154 िौसेिी आहे, तर शंकूिे घनफळ 
ककती? 

  4) 10 सेिी त्रिज्या असलेल्या अर्धगोलािे एकूण पटृठफळ काढा. ( = 3.14) 

  5) आकृतीिध्ये त्रबदं ूO हा वततधळािा कें द्रत्रबदं ूआहे. जर AOB = 30,  

   OA = 12 सेिी तर वततधळखंड AXB िे क्षेिफळ काढा. ( = 3.14)  

 

प्र. 3. अ) खालील कृती पूणा करून पुन्हा ललहा. (प्रत्रे्की 3 गुण) 

  1) शंकूछेदाच्या वततधळाकार पायांिे परीघ अनतक्रिे 132 सेिी व 88 सेिी आहेत. उंिी 24 
सेिी आहे, तर त्या शंकूछेदािे वक्रपटृठफळ काढण्यासाठी खालील कृती पूणध करा. 
(π =  

22

7
)  

       कृती :              परीघ1  = 2r1   = 132 

    r1 = 
132

2π
  =       सेिी  

    परीघ2 = 2r2  = 88 

     r2 = 
88

2π
    =    सेिी 

    शंकूछेदािी ततरकस उंिी = (l)  = √h2 +  (r1  −  r2)2  

    = √            2 +           2  

    =            सेिी 

    शंकूछदािे वक्रपटृठफळ =  (r1+ r2) l  

     =             िौसिी 

  2) लघतवततधळपाकळीिे क्षेिफळ 3.85 िौसेिी व संगत कें द्रीय कोनािे िाप 36° असल्यास 
त्या वततधळािी त्रिज्या काढण्यासाठी खालील कृती पूणध करा. 

      कृती : 
    लघतवततधळपाकळीिे क्षेिफळ = 3.85 िौसेिी 

    वततधळपाकळीिे क्षेिफळ =  
θ

360°
  

A B

O

X

 



 

     3.85 = 
36°

360°
 ×  

22

7
 ×  r2    

    r2  = 
                 ×                    ×                    

    

    r2  = 12.25 

    r  =      सेिी 

 3) आकृतीिध्ये 7 सेिी बाजू असलेला िौरस PQRS आहे. त्रबदं ू
P हे वततधळपाकळी (P-SXQ) कें द्र आहे आणण रेख PS ही 
त्रिज्या आहे, तर रेखांककत भागािे क्षेिफळ काढण्यासाठी 
खालील कृती पूणध करा.  

  कृती :िौरस PQRS िे क्षेिफळ =               िौसेिी  .....(सूि)  

   वततधळपाकळी (P-SXQ) िे क्षेिफळ =       .... (सूि) 

       िौसेिी  

  रेखांककत भागािे क्षेिफळ =          ⎯    

                         =           िौसेिी 

प्र. 3. ब) खालील उपप्रशन सोडवा : (प्रत्रे्की 3 गुण) 

  1) घड्याळातील मितनि काट्यािी लांबी 7 सेिी आहे, तर मिनीि काट्याने 5 मितनिांिध्ये 
कापलेल्या भागािे क्षेिफळ काढा. 

  2) प्रत्येकी 15 सेिी बाजू असलेले तीन घन एकिेकांना जोडून इष्टिकाचिती तयार केली, 
तर इष्टिकाचितीिे एकूण पटृठफळ ककती ? 

  3) शंकूछेदाच्या वततधळाकार भागांच्या त्रिज्या 14 सेिी व 8 सेिी आहेत व त्यािी उंिी 8 
सेिी असल्यास पतढील ककिती काढा. 

   a) शंकूछेदािी ततरकस उंिी  b) शंकूछेदािे एकूण पटृठफळ c) शंकूछेदािे घनफळ 
  4)  वततधळपाकळीिी त्रिज्या 15 सेिी असून वततधळकंसािे िाप 120 आहे. वततधळपाकळी 

अशा पद र्तीने गतंडाळली की, ततच्या दोन्ही त्रिज्या एकि येतील आणण शंकू तयार 
होईल, तर शंकूिे घनफळ काढा. (π =  

22

7
)   

 



 

  5) 10.5 सेिी त्रिज्या असलेला र्ातूिा गोळा ववतळून 3.5 सेिी त्रिज्या व 3 सेिी उंिी 
असलेले लहान शंकू तयार केले, तर ककती शंकू तयार होतील ? 

प्र. 4. खालील उपप्रशन सोडवा : (प्रत्रे्की 4 गुण) 

 1)  एका र्ातूच्या नरसाळ्यािा (An oil funnel) खालिा भाग वतृ्तचिती 
आकारािा असून वरील भाग शंकूछेद आकारािा आहे. वतृ्तचिती 
आकाराच्या भागािी लांबी 10 सेिी असून नरसाळ्यािी एकूण उंिी 
22 सेिी आहे. वतृ्तचिती भागाच्या तळािा व्यास 8 सेिी आणण 
नरसाळ्याच्या वरील भागािा व्यास 18 सेिी आहे, तर हे र्ातूिे 
नरसाळे बनवण्यासाठी ककती पिा लागला ?  (π =  

22

7
) 

 2) आकृतीत दशधववलेले खेळणे अर्धगोल व शंकू यांच्या 
साहाय्याने केले आहे. आकृतीत दशधववलेल्या िापांवरून 
खेळण्यािे पटृठफळ काढा. 

 

     3)  एक शेतकरी कालव्यापासून 20 सेिी अंतगधत व्यास असलेला पाईप 
त्याच्या शेतातील वतृ्तचिती आकाराच्या िाकीिध्ये जोडतो. िाकीिा व्यास 
10 िीिर आणण खोली 2 िीिर आहे. जर पाईपिरू्न पाणी ताशी 3 ककिी 
वेगाने वाहत असेल, तर िाकी ककती वेळात भरेल?  

 

 4) 1.75 सेिी व्यास 2 मििी जाडी असलेली ककती नाणी ववतळवून 11 सेिी  10 सेिी  7 सेिी  
मिती असलेली इष्टिकाचिती तयार करता येईल? 

प्र. 5. खालील उपप्रशन सोडवा. (प्रत्रे्की 3 गुण) 

 1)  खालील ववधाने सत्र् की असत्र् ते सकारण ते ललहा. 
  a)  एका घनाकृती खोक्यािी बाजू b असून त्या खोक्यािध्ये सवध बाजंूना स्पशध करेल असा 

एक गोल बसवला आहे, तर गोलािे घनफळ = 
4

3
 b3    



 

  b) आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे, वतृ्तचिती आकाराच्या भांड्याच्या 
तळाशी वरच्या बाजूस अर्धगोलाकार भाग होतो. जर 
भांड्याच्या तळािी त्रिज्या r सेिी व उंिी h सेिी असेल, तर 

वतृ्तचिती आकाराच्या भांड्यािी क्षिता = 
πr2

3
 (3h − 2r) 

   2) आकृतीत दाखवल्याप्रिाणे एका वतृ्तचितीच्या आतील भागात एक 
गोल आहे. गोल वतृ्तचितीच्या वरच्या पटृठाला, वक्रपटृठाला 
आणण तळाच्या पटृठाला स्पशध करतो. जर वतृ्तचितीच्या 
तळािी त्रिज्या r सेिी असेल, तर खालील प्रशनांिी उत्तरे 
मलहा.  

  a) वतृ्तचितीिी उंिी r िध्ये ककती ? 

  b)  वतृ्तचितीिे वक्रपटृठफळ आणण गोलािे पटृठफळ यांिे गतणोत्तर 
ककती? 

  c)  वतृ्तचितीिे घनफळ आणण गोलािे घनफळ यांिे गतणोत्तर ककती?  

 3) 15 िीिर बाजू असलेल्या िौरसाकृती गवताच्या िदैानाच्या एका कोपऱ्यात 5 िीिर लांब 
दोरीच्या साहाय्याने एक घोडा बांर्ला आहे, तर खालील प्रशनांिी उत्तरे मलहा. 

  a)  घोडा िरू शकतो अशा िैदानाच्या भागािे क्षेिफळ काढा. 

  b)  जर दोरीिी लांबी 5 िीिर ऐवजी 10 िीिर केली, तर घोडा िरू शकेल अशा िैदानाच्या 
भागािे क्षेिफळ काढा. 

 4) एक देणगीदार संस्था पूरग्रस्तांना शंकूछेद आकार असलेल्या भांड्याच्या साहाय्याने दरू् 
पतरवण्यािे ठरवते. प्रत्येक शंकूछेद आकाराच्या भांड्यािी उंिी 30 सेिी आणण वततधळाकार 
भागांच्या त्रिज्या प्रत्येकी 20 सेिी व 40 सेिी आहेत. संस्थेस दररोज 35 रुपये प्रतत मलिर 
दराने 8800 मलिर दरू् पूरग्रस्तांना ववतरीत करण्यासाठी आवशयक आहे, त्यावरून खालील 
प्रशनांिी उत्तरे मलहा. 

  a) पूरग्रस्त मशत्रबराकररता दरू् ववतरणासाठी शंकूछेद आकारािी ककती भांडी लागतील ?  

  b)  दररोज दरू् ववतरणासाठी देणगीदार संस्थेस येणारा खिध ककती ? 

 
 

 


