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8.2.1. ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ಗೆ `4' ನುನ್ ಕೂಡಿ, ಬರುವ

ತತ್ವನುನ್ 3 ರಿಂದ ಗುಣಿ ದರೆ 30 ಆಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖೆಯ್ ಯಾವುದು ?

ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯು x ಆಗಿರ .
ಅದಕೆಕ್ 4 ನುನ್ ಕೂಡಿ ದಾಗ x+4. ಬರುವ

ತತ್ವನುನ್ 3 ರಿಂದ ಗುಣಿ ದರೆ 3(x+4)

∴ 3(x+4)=30 ⇒ 3x+12=30 ⇒ 3x=30-12=18 ∴ ಆ ಸಂಖೆಯ್ x=6
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ತತ್ 219 ಆದರೆ ಅವುಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.
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8.2.2. ಮೂರು ಕರ್ಮಾಗತ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ

ದಲ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ x ಆಗಿರ .ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ x+2 ಮತುತ್ x+4

ದಲ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ x=71. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳು ಕರ್ಮವಾಗಿ x+2=71+2=73 ಮತುತ್ x+4=71+4=75

w
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∴

ತತ್ 219 ⇒ x+(x+2)+(x+4)=219 ∴ 3x+6=219 ⇒ 3x=219-6=213

Sh

ಮೂರು ಕರ್ಮಾಗತ ಬೆಸ ಸಂಖೆಯ್ಗಳ

w

8.2.3. ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 30 ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ, ಅದೇ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮೂರರಷಟ್ರಿಂದ 14 ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ವಯ್ತಾಯ್ಸಕೆಕ್ ಸಮ ರುವುದು. ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್

to

fw

ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

ec

ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯು x ಆಗಿರ . ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ 30 ರಿಂದ ಕಳೆದಾಗ ಅದು 30-x. ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯ ಮೂರರಷಟ್ರಿಂದ 14 ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ ಅದು 3x-14.

Pr

oj

∴ 30-x=3x-14 ⇒ 30+14=3x+x ⇒ 4x=44∴ ಆ ಸಂಖೆಯ್ x=11

A

8.2.4. ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯ 3ರಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ 5ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖೆಯ್ಯು 16 ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.
ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯು x ಆಗಿರ . ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯ 3ರಷುಟ್ ಸಂಖೆಯ್ಯಿಂದ 5ನುನ್ ಕಳೆದಾಗ ಅದು 3x-5.

∴ 3x-5=16 ⇒ 3x=16+5=21

∴ ಆ ಸಂಖೆಯ್ x=7.
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8.2.5. ಒಂದು ಸಂಖೆಯ್ಯು ಇನೊನ್ಂದು ಸಂಖೆಯ್ಗಿಂತ 9 ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ ಮತುತ್ ಅವುಗಳ

ತತ್ವು 81 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖೆಯ್ಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

ಆ ಸಂಖೆಯ್ಯು x ಆಗಿರ . ಇನೊನ್ಂದು ಸಂಖೆಯ್ x+9 ಆಗುತತ್ದೆ.
∴ x+(x+9)=81 ⇒ 2x+9=81 ∴ 2x=81-9=72

∴ ಆ ಸಂಖೆಯ್ x=36.ಇನೊನ್ಂದು ಸಂಖೆಯ್ 45

8.2.6. ಪರ್ಕೃತಿಯ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ ಸಾ ಲ್ನ ಈಗಿನ ವಯ ಸ್ನ 6 ಪಟುಟ್. 15 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಪರ್ಕೃತಿಯ ವಯಸುಸ್ ಸಾ ಲ್ನ ವಯ ಸ್ನ 3 ಪಟುಟ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ.
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ಸಾ ಲ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ . ಆಗ ಪರ್ಕೃತಿಯ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ 6x. 15 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
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ಅವರಿಬಬ್ರ ಈಗಿನ ವಯಸಸ್ನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

Sh

ಸಾ ಲ್ನ ವಯಸುಸ್x+15 ಮತುತ್ ಪರ್ಕೃತಿಯ ವಯಸುಸ್ 6x+15

w
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∴ 6x+15=3(x+15) ⇒ 6x+15=3x+45 ∴ 6x-3x=45-15=30 ⇒ 3x=30
⇒ ಈಗಿನ ಸಾ ಲ್ನ ವಯಸುಸ್ x=10 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕೃತಿಯ ವಯಸುಸ್ 6x=60 ವಷರ್ಗಳು
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w

8.2.7. ಅಹಮ್ದ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸುಸ್, ಅಹಮ್ದ್ನ ವಯ ಸ್ನ ಮೂರರಷುಟ್ ಇದೆ. 12 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ತಂದೆಯ ವಯಸುಸ್ ಮಗನ ವಯ ಸ್ಗಿಂತ ಎರಡರಷಾಟ್ದರೆ,
ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್?

ec

ಅಹಮ್ದ್ನ ವಯಸುಸ್ x+12 ಮತುತ್ ತಂದೆಯ ವಯಸುಸ್ 3x+12

to

ಅಹಮ್ದ್ನ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ . ಅಹಮ್ದ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸುಸ್3x. 12 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
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∴ 3x+12=2(x+12) ⇒ 3x+12=2x+24 ∴ 3x-2x=24-12=12 ⇒ x=12
⇒ ಈಗಿನ ಸಾ ಲ್ನ ವಯಸುಸ್ x=12 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ತಂದೆಯ ವಯಸುಸ್ 3x=36 ವಷರ್ಗಳು

A

8.2.8. ಸಂಜು ತನನ್ ಸಹೋದರ ನಿಶು ಗಿಂತ 6 ವಷರ್

ರಿಯ. ಅವರಿಬಬ್ರ ವಯ ಸ್ನ

ನಿಶು ನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ . ಸಂಜು ನ ವಯಸುಸ್ x+6
∴ x+(x+6)=28 ⇒ 2x+6=28 ∴ 2x=28-6=22 ⇒ x=11
ನಿಶು ನ ವಯಸುಸ್ x=11 ವಷರ್ಗಳು; ಸಂಜು ನ ವಯಸುಸ್ x+6=17 ವಷರ್ಗಳು

ತತ್ 28 ವಷರ್ಗಳಾದರೆ, ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್?
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ಜಿಯು ತನನ್ ಸಹೋದರ ದೀಪು ಗಿಂತ ಎರಡರಷುಟ್
ಜಿಯ ವಯಸುಸ್ 2x
ಜಿಯ ವಯಸುಸ್ 2x =22 ವಷರ್ಗಳು

8.2.10. ರ್ೕಮತಿ ಜೋಸೆಫಳು ತನನ್ ಮಗಳು ಬಿಂದು ಗಿಂತ 27 ವಷರ್

g

∴ 2x-x=11 ⇒ x=11
ದೀಪು ನ ವಯಸುಸ್ x=11 ವಷರ್ಗಳು;

ರಿಯವಳು. 8 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಆಕೆಯು ತನನ್ ಮಗಳ ವಯ ಸ್ಗಿಂತ ಎರಡರಷುಟ್
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ದೀಪು ನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ .

ರಿಯ. ಅವರ ವಯ ಸ್ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವು 11 ವಷರ್ಗಳಾದರೆ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್?

ವಯಸಸ್ನುನ್ ಹೊಂದುವಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಈಗಿನ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್?

w
.e

ಬಿಂದು ನ ವಯಸುಸ್ x+8 ಮತುತ್ ಜೋಸೆಫಳ ವಯಸುಸ್ x+27+8=x+35

Sh

ಬಿಂದು ನ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ . ಜೋಸೆಫಳ ವಯಸುಸ್ x+27. 8 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
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8.2.9.

ೕನಾಳು ತನನ್ ಈಗಿನ ವಯ ಸ್ಗಿಂತ 3ರಷುಟ್ ವಯ ಸ್ನವಳಾಗುವಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಈಗಿನ ವಯಸೆಸ್ಷುಟ್?

to

8.2.11. 16 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ,

fw

w

∴ 2(x+8)=x+35 ⇒ 2x+16=x+35 ∴ 2x-x= 35-16=19 ⇒ x=19
ಬಿಂದು ನ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x=19 ವಷರ್ಗಳು; ಜೋಸೆಫಳ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x+27 =46 ವಷರ್ಗಳು

ec

ೕನಾಳ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x ಆಗಿರ . 16 ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಅವಳ ವಯಸುಸ್ x+16.

A
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∴ 3x=x+16 ⇒ 3x-x=16 ⇒ 2x=16 ∴ x=8
ೕನಾಳ ಈಗಿನ ವಯಸುಸ್ x=8 ವಷರ್ಗಳು
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8.2.12. ಒಂದು ಆಯತದ ಉದದ್ವು ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡರಷಟ್ಗಿಂತ 5cm ಕಡಿಮೆ ಇರುತತ್ದೆ. ಉದದ್ವನುನ್ 5 cm ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಗಲವನುನ್ 2cm ಹೆಚುಚ್
ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಯತದ ಸುತತ್ಳತೆಯು 74cm ಆಗುತತ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂಲ ಆಯತದ ಉದದ್ಗಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.
ಆಯತದ ಅಗಲ x ಆಗಿರ . ಆಯತದ ಉದದ್ 2x-5,
ಉದದ್ವನುನ್ 5 cm ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಗಲವನುನ್ 2cm ಹೆಚುಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದದ್ =2x-5-5=2x-10 ಮತುತ್ ಅಗಲ x+2

g

ಆಗ ಸುತತ್ಳತೆ = 2(2x-10+x+2)=74
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∴ 4x-20+2x+4=74 ⇒ 6x-16=74 ⇒ 6x=74+16=90 ∴ x=15
ಮೂಲ ಆಯತದ ಉದದ್ 2x-5=30-5=25cm ಮತುತ್ ಅಗಲ x=15cm

Sh

8.2.13. ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರ ಮೈದಾನದ ಉದದ್ವು ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡರ ಟ್ದೆ. ಆ ತೋಟದ ಸುತತ್ಳತೆಯು 288 ಮೀಟರುಗಳಾದರೆ ಆ ಮೈದಾನದ

w
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ಉದದ್ಗಲಗಳನುನ್ ಕಂಡು ಡಿಯಿರಿ.

to
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∴ 2(x+2x)=288 ⇒ 2x+4x=288 ∴ 6x=288 ⇒ x=48
ಮೂಲ ಆಯತದ ಉದದ್ 2x=96m ಮತುತ್ ಅಗಲ x=48m

w

ಮೈದಾನದ ಅಗಲ x ಆಗಿರ . ಮೈದಾನದ ಉದದ್ 2x. ಆಗ ಸುತತ್ಳತೆ = 2(x+2x)

oj

ಬಬ್ರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳವೆಷುಟ್?

Pr

ಪರ್ತಿ

ec

8.2.14. ಸೃ ಟ್ಯ ಸಂಬಳವು ಅಜಾರ್ನ 4ರಷುಟ್ ಸಂಬಳಕೆಕ್ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗ ಗೆ ಅವರಿಬಬ್ರಿಗೂ ಬರುವ ಸಂಬಳವು ರೂ. 3750/- ಗಳಾದರೆ,

A

ಅಜಾರ್ನ ಸಂಬಳ x ಆಗಿರ . ಸೃ ಟ್ಯ ಸಂಬಳ 4x.
ಆಗ ಅವರಿಬಬ್ರಿಗೂ ಬರುವ ಸಂಬಳ = x+4x

∴ x+4x=3750 ⇒ 5x=3750 ∴ x=750
ಅಜಾರ್ನ ಸಂಬಳ x=750 ರೂ. . ಸೃ ಟ್ಯ ಸಂಬಳ 4x=3000 ರೂ.

