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10.2.1. ಅಪವತರ್ನ
ಅಪವತರ್ನ

ಧಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ವಗರ್ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

ಲ್
ಧಾನದಿಂದ ಮೂಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನುನ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ax2+bx+c ನ ನ

a*c ಯನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೋ m*n ಗ ಗೆ

ಸಮವಾಗಿಸಬೇಕು ಮತುತ್ b=m+n ಎಂದು ಆಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ax2+bx+c= ax2+(mx+nx)+c ಆಗುತತ್ದೆ. ನಂತರ ಸಾಮಾನಯ್ ಅಪವತರ್ನಗಳನುನ್
(i) x2-3x-10=0

(ii) 2x2+x-6=0

(iii)

2 x2+7x+5 2 =0

(iv) 2x2-x+

g

ax2+bx+c=0

.o
r

ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತತ್ದೆ.

1
=0 ⇒
8

(v) 100x2-20x+1=0

16x2-8x+1=0
16=-4*-4

100=-10*-10

-8=-4-4

20=-10-10

-12= 4*-3

10 =5*2

-3=-5+2

1= 4-3

7=5+2

x2-5x+2x-10=0

2x2+4x-3x-6=0

2 x2+2x+5x+5 2 =0

16x2-4x-4x+1=0

100x2-10x-10x+1=0

ಸಾಮಾನಯ್ ಪದ

x(x-5)-2(x-5)=0

2x(x+2)-3(x+2)=0

2 x(x+ 2 )+5(x+ 2 )=0

10x(10x-1)-1(10x-1)

ಅಪವತಿರ್

(x-5)* (x-2)=0

(x+2)*(2x-3)=0

(10x-1)2=0

ಮೂಲಗಳು

x=5 OR x=2

X=-2 OR 2x=3

al
e

-10= -5*2

a*c ಯ

w
.e

w

2 )*( 2 x+5)=0

(4x-1)(4x-1)=0

X=-

2 OR x=-

fw

(x+

to

⇒ x= 3
2

4x(4x-1)-(4x-1)=0

ec

ಭಜನೆ

oj

ಪದಗಳ

Pr

ಭಜಿ ದಾಗ

A

b ಯನುನ್

Sh

ಅಪವತರ್ನಗಳು

5
2

4x=1 OR 4x=1

⇒ x= 1 & x= 1
4
4

10x=1

∴ x= 1

10

& x=

1
10
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10.2.2. (i) ಜಾನ್ ಮತುತ್ ಜೀವಂತಿ ಇವರಿಬಬ್ರ ಬ ಇರುವ ಒಟುಟ್ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್45 ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಬಬ್ರೂ ತಲಾ 5 ಗೋ ಗಳನುನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇವರ ಬ
ಇರುವ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ ಗುಣಲಬಧ್ 124 ಆಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭದ ಲ್ ಅವರ ಬ ಇದದ್ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಎಷುಟ್?
ಜಾನ್ ಬ ಇರುವ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಆಗ ಜೀವಂತಿ ಬ ಇರುವ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 45-x ಆಗುತತ್ದೆ. ಐದು ಗೋ ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದ

∴ (x-5)(45-x-5)=124

(45-x-5) ಗೋ ಗಳೂ ಇರುತತ್ವೆ.

g

ಮೇಲೆ ಜಾನ್ ಹತಿತ್ರ x-5 ಗೋ ಗಳೂ ಜೀವಂತಿ ಬ

al
e

.o
r

(x-5)(40-x) =124
40x-200-x2+5x=124
-x2+45x-324=0 ⇒ x2-45x+324=0
x2-36x-9x+324=0 (Q 324=-36*-9 & -45= -36-9)

w
.e

Sh

x(x-36)-9(x-36) = (x-36)(x-9) ⇒ x= 36 OR x=9
ಅವರ ಹತಿತ್ರ
ದಲು ಇದದ್ ಗೋ ಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯು ಒಬಬ್ರ ಹತಿತ್ರ 36 ಇದದ್ರೆ ಇನೊನ್ಬಬ್ರ ಹತಿತ್ರ 9 ಗೋ ಗಳು ಇದದ್ವು

w

10.2.2. (ii) ಒಂದು ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಆಟಿಕೆಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುತತ್ದೆ. ಪರ್ತಿ ಆಟಿಕೆಯ ಉತಾಪ್ದನಾ ವೆಚಚ್ವು ರೂ 55 ರಿಂದ

fw

ಒಂದು ದಿನದ ಲ್ ಉತಾಪ್ದಿ ದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಳೆದಷಟ್ಕೆಕ್ ಸಮನಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ದಿನದ ಲ್ ಆಟಿಕೆಗಳ ಉತಾಪ್ದನಾ ವೆಚಚ್ವು ರೂ. 750 ಆದರೆ ಆ

to

ದಿನ ತಯಾರಿ ದ ಆಟಿಕೆಗಳೆಷುಟ್?

ec

ತಯಾರಿ ದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ . ಪರ್ತೀ ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲು ತಗಲುವ ವೆಚಚ್ (55-x) ಆಗುತತ್ದೆ. ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ದಿನದ ಲ್ ಆಟಿಕೆಗಳನುನ್

oj

ತಯಾರಿಸಲು ತಗು ದ ವೆಚಚ್ ರೂ. 750

A

Pr

∴ x(55-x)=750
x2-55x+750=0
x2-30x-25x+750=0(Q 750=-30*-25 & -55= -30-25)
x(x-30)-25(x-30)=0
(x-30)(x-25)=0 ⇒ x=30 OR x=25
ತಯಾರಿ ದ ಆಟಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ 30 ಅಥವಾ 25
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10.2.3.ಎರಡು ಸಂಖೆಯ್ಗಳ

ತತ್ 27 ಮತುತ್ ಗುಣಲಬದ್ 182 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ

ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ x ಆದರೆ ಇನೊನ್ಂದು (27-x) ಆಗುತತ್ದೆ

∴ x(27-x)=182

al
e

.o
r

g

x2-27x+182=0
x2-13x-14x+182=0(Q 182=-13*-14 & -27= -13-14)
x(x-13)-14(x-13)=0
(x-13)(x-14)=0 ⇒ x=13 OR x=14
ಆ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು 13 ಮತುತ್ 14 ಆಗಿವೆ

ತತ್ವು 365 ಆದರೆ ಆ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ

Sh

10.2.4. ಎರಡು ಅನುಕರ್ಮ ಧನ ಪೂಣಾರ್ಂಕಗಳ ವಗರ್ಗಳ

w
.e

ದಲ ಧನ ಸಂಖೆಯ್ x ಆದರೆ ಮುಂದಿನದು (x+1) ಆಗುತತ್ದೆ

A

Pr

oj

fw

ec

to

x2+x2+2x+1=365
2x2+2x-364=0 ⇒ x2+x-182=0
x2+x-182=0
x2+14x-13x-182=0(Q -182=-13*14 & 1=14-13)
x(x+14)-13(x+14)=0
(x+14)(x-13)=0 ⇒ x=13 OR x=-14
ಸಂಖೆಯ್ ಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು 13 ಮತುತ್ 14 ಆಗಿವೆ

w

∴ x2+(x+1)2=365
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10.2.5. ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತಿರ್ಭುಜದ ಎತತ್ರವು ಅದರ ಪಾದಕಿಕ್ಂತ 7cm ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ

ಕಣರ್ದ ಉದದ್ವು 13cm ಆದರೆ ಉ ದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ

ಉದದ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.
ಲಂಬಕೋನ ತಿರ್ಭುಜದ ಪಾದವು x ಆಗಿರ . ಆಗ ಅದರ ಎತತ್ರ (x-7).
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪರ್ಮೇಯದಂತೆ

∴ x2+(x-7)2=132

w
.e

Sh

al
e

.o
r

g

x2+x2-14x+49=169
2x2-14x-120=0 ⇒ x2-7x-60=0
x2-12x+5x-60=0(Q -60=-12*5 & -7=-12+5)
x(x-12)+5(x-12)=0
(x-12)(x+5)=0 ⇒ x=12 OR x=-5
ಎತತ್ರವು ಧನಸಂಖೆಯ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 12cm ಪಾದವು ಮತುತ್ ಎತತ್ರವು 5cm

10.2.6. ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ಒಂದು ದಿನದ ಲ್ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮಡಿಕೆಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುತತ್ದೆ. ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷಟ್ ದಿನದ ,ಲ್ ಪರ್ತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಉತಾಪ್ದನಾ

fw

w

ವೆಚಚ್ವು (ರೂಪಾಯಿಗಳ )ಲ್ , ಆ ದಿನ ತಯಾರಿ ದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಎರಡರಷಟ್ಕಿಕ್ಂತ 3 ಹೆಚಾಚ್ಗಿರುವುದನುನ್ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದ ಒಟುಟ್ ಉತಾಪ್ದನಾ

to

ವೆಚಚ್ವು ರೂ.90 ಆದರೆ ಆ ದಿನ ತಯಾರಿ ದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ ಮಡಿಕೆಯ ವೆಚಚ್ವನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

ec

ತಯಾರಿ ದ ಮಡಿಕೆಗಳು x ಆದ ಲ್ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿ ಲು ಆದ ವೆಚಚ್ವು (2x+3). ಅಂದಿನ ಒಟುಟ್ ಉತಾಪ್ದನಾ ವೆಚಚ್ವು 90

∴ x(2x+3)=90

A

Pr
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2x2+3x-90=0
2x2+15x-12x-90=0(Q 2*(-90)=-180=15*(-12) & 3= 15-12)
x(2x+15)-6(2x+15)=0
(2x+15)(x-6)=0 ⇒ 2x=-15 OR x=6
ಮಡಿಕೆಗಳು ಧನಸಂಖೆಯ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಯಾರಿ ದ ಮಡಿಕೆಗಳು 6 ಮತುತ್ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಗೆ ಆದ ವೆಚಚ್ವು (2x+3)=15 ರೂ.

