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इयत्ता- पाचवी  मशष्यवतृ्ती घटकमनहाय सराव प्रश्नसचं  मवषय-गमित 

लखेन व सकंलन- श्री.हरीश भास्कर शशदं े(श्रीककशन सोिािी मवद्यालय लातरू) 

घटक 1. सखं्याज्ञान 

      उपघटक 1.1  आंतरराष्ट्रीय व रोमन संख्याचिन्हे 

1. ८४६३८ ही संख्या आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात ................ अशी लिहहतात ?  

 (1)  84683  (2) 84638   (3) ८४६३८   (4) 84386  

2. २,६७,३७९ ह्या संख्येतीि िक्षस्थानिा अंक आंतरराष्ट्रीय अंकात लिहा.?  

 (1)   ७         (2) 7   (3) ६   (4) 6 

3.    500  ही संख्या रोमन संख्याचिन्हात  ...............  अशी लिहिी जाते . 
     (1)   L         (2) C   (3) D   (4) M 

4.   बाभळगावािी िोकसंख्या ‘पावणे दोन हजार’ आहे. ही संख्या देवनागरी संख्याचिन्हात कशी लिहहतात ? 

     (1)   १७५०  (2) 1750         (3) 1550   (4) १७५५ 

5.    ( II + XII ) × ( IV + III ) = ककती ? 

     (1) 88         (2) 28   (3) 98   (4) 89 

6.    प्रदीपन ेनऊ रुपयांिी वही व सहा रुपयांिी पट्टी खरेदी केिी तर त्याने एकूण ककती रुपये खिच केिे ? 

     (1) XVII         (2) XXI         (3) XV   (4) XIV 

7.    नव्याण्णव िक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे ही संख्या देवनागरी संख्याचिन्हात न लिहता आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात कशी लिहाि ? 

     (1) ९९९९९००        (2) 9999900  (3) 999990   (4) ९९९९९९९ 

8.    घड्याळात दहा वाजिे हे रोमन संख्याचिन्हात कसे लिहहतात? 

     (1) XI         (2) IX   (3) XX   (4) X  

9.    L+ C + M व C+ D + M या रोमन संख्याचिन्हांच्या आिेल्या उत्तरांमध्ये सवाचत मोठी संख्या आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात कोणती?  

     (1)१६००         (2) 1150   (3) 1600   (4) 2750 

10.  संभाजीरावांनी पावणे सहा िाख ककंमतीिी मोटारगाडी ववकत घेतिी. काही महीन्यांनी ती साडेिार िाखािा ववकिी; तर खरेदी 
केिेिी ककंमत आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात कशी लिहता येईि ? 

     (1) 90               (2) 306        (3) 369  (4) 396. 
 

1)1  2)2  3)3  4)2  5)3  6)3  7)2  8)4  9)3  10)4 



 

उपघटक 1.2 दहा अंकापयंत संख्यािंे वािन व लेखन 

1.   अंकात लिहा. ‘नऊ अब्ज िोवीस कोटी एक िक्ष सतरा हजार एकशे पंिवीस’? 

     (1)92411712         (2)924117125   (3)92417125   (4)92117125 

2.   योग्य क्रम ओळखा.व प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या पयाचयांमधून ओळखा?  
      

     (1)8442224   (2) 84442245        (3) 8442225        (4)     844225  

3.    ‘दहा कोटी िौदा िक्ष िोवीस हजार नव्याण्णव’ या संखयेनंतर िगेि येणारी क्रलमक संख्या खािीिपैकी कोणती? 

     (1)101424099   (2) 10142499        (3) 10142409        (4)    11429099 

4.    एका गावातीि ग्रामस्थांनी गावाच्या ववकासासाठी 67500 रु. जमा केिे. तर 67500 िेअक्षरी िेखन खािीिपैकी कोणते योग्य 
नाही ? 

     (1)सदसुष्ट्ट हजार पािशे   (2)साडे सदसुष्ट्ट हजार         (3)पावणे सत्तर हजार         (4)सदसुष्ट्ट पािशे  

5.    ‘सात अब्ज + िोवीस कोटी +िोवीस हजार + िोवीसशे+िोवीस’ म्हणजे पुढीिपैकी कोणती संख्या ? 

     (1) 7240242424        (2)7240026424         (3) 7240024224   (4) 724026424  

6.    एका बँकेकडे‘नव्वद कोटी साठ हजार’ रकमेच्या ठेवी आहेत.ही रक्कम दशचववणारा खािीिपैकी योग्य पयाचय कोणता ? 

     (1) 9000060000        (2)   90060000        (3)     9060000  (4) 900060000 

7.    6 कोटी = ?        (1)60000000       (2)600000000       3)6000000                  (4)6000000000 

8.    7 अंकी सवाचत मोठी ववषम संख्येिे वािन दशचवणारा पयाचय कोणता ? 

     (1) नव्याण्णव िक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे अठ्ठठ्ठयानंव        (2)नऊ िक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव 

     (3) नव्याण्णव िक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव       (4)नव्वद िक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव   

9.    सव्वा पासष्ट्ट हजार = ? 

     (1)   65750  (2) 65500               (3) 65250          (4) 65520 

10.    योग्य जोडी ओळखा. (1)साडे िोवीस हजार = 2450   (2)सव्वा िोवीस हजार = 2425 

                        (3)पावण ेिोवीस हजार = 24750 (4)साडे िोवीसशे = 2450 

 

उपघटक 1.3 लहानात लहान व मोठ्यात मोठी संख्या तयार करणे 
 

 

1.    2,8,3 हे अंक पुन्हा पुन्हा वापरून तयार झािेिी पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या कोणती ? 

     (1)33382    (2) 83332         (3) 88832        (4) 33328 

2.    कोणताही अंक फक्त एकेकदाि वापरून तयार होणारी सहा अंकी सवाांत िहान संख्या कोणती ? 

     (1)139567    (2) 135967   (3) 135697  (4) 135679 

8442224     ? 8442226 



 
3.    7,3,0,5,2 या अंकािा वापर करून आठ अंकी िहानात िहान संख्या तयार करा ? 

     (1)75320000    (2) 70000532  (3) 20000357 (4) 53700002 

4.    5,3,7,9,0,6 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार केिेल्या सहा अंकी सवाांत मोठ्ठया संख्येतीि हजार स्थानच्या अंकािी                      
स्थाननक ककंमत व एकक स्थानच्या अंकािी स्थाननक ककंमत यांिा गुणाकार ककती येईि ? 

(1)150000  (2) 180000          (3) 30000        (4) 18000 

5.    3,8,7,2 व 0 हे अंक वापरून तयार केिेल्या नऊ अंकी सवाांत िहान संख्येत ‘शून्य’ हा अंक ककती वेळा येईि ? 

     (1) 5         (2) 6          (3) 4  (4) 7 

6.    3,8,4,5 व 2 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या तयार करा . या संख्येतीि हजार व दशक 
स्थानावर असणाऱ्या अंकाच्या स्थाननक ककंमतीिी बेरीज ककती ? 

     (1) 8030        (2) 5030          (3) 3080  (4) 5400 

7.    3,6,9,2,4 व 5 हे अंक वापरून प्रत्येकी एकदाि वापरून सहा अंकी सवाांत मोठी संख्या व सहा अंकी सवाांत िहान संख्या 
यांच्या मधीि फरक ककती ? 

     (1) 730863        (2) 731863          (3) 780363  (4) 78 

8.    0 ते 9पयांतिे सवच अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार होणारी दहा अंकी सवाांत मोठी सम संख्या कोणती ? 

     (1)1023456789  (2)98765643201   (3)987654320 (4)9876543210 

9.    5,7 व 9 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार होणाऱ्या सवच संख्यांिी बेरीज ककती ? 

     (1) 4661  (2) 4662          (3) 4626  (4) 4530 

10.   5,7 व 3 हे पुन्हा पुन्हा वापरून तयार झािेिी पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या कोणती ? 

     (1)33357  (2) 75553          (3) 77753  (4) 55537 

उपघटक 1.4 स्थाननक ककंमत व दर्शनी ककंमत, ववस्ताररत मांडणी 
1. 8638402 मधीि सवाचत कमी स्थाननक ककंमत असिेिा अंक कोणता ? 

(1) 2         (2) 4   (3) 8   (4) 0 

2. 5 दशहजार + 4 िक्ष +37 दशक +5 हजार +32 दशक = ?  

 (1)   459020  (2) 559020   (3) 458020   (4) 449020 

3.    3250217 िी योग्य ववस्ताररत मांडणी दशचवणारा पयाचय कोणता ? 

     (1)3000000+2000+50000+0+200+10+7   

     (2)300000+200000+5000+200+0+10+7    

     (3)3000000+200000+0+200+50000+10+7    

     (4)3000000+200000+50000+200+10+7 

4.    5598654 मध्ये,दशचनी ककंमत व स्थाननक ककंमत सारखीि असणारा अंक कोणता ? 



 
     (1)   5         (2) 9   (3) 6   (4) 4 

5.    (4×10000)+(8×1000)+(7×0)+(5×100)+(2×1)= ? 
     (1) 48572    (2) 48502  (3) 84502   (4) 84520 

6.    7280946 मधीि अधोरेखखत अंकाच्या स्थाननक व दशचनी ककंमतीतीि फरक ककती  ? 

     (1) 2                  (2) 0  (3) 4   (4) 1 

7.    7 दशिक्ष + 18 िक्ष = ? 

     (1) 54 िक्ष     (2) 64 िक्ष        (3) 44 िक्ष   (4) 74 िक्ष 

8.    84270 मध्ये ,अधोरेखखत अंकांच्या दशचनी ककंमतीिा गुणाकार ककती ? 

     (1) 80000     (2) 8  (3) 0   (4) 80 

9.    ****** या सहा अंकी संख्येतीि सवच अंक समान असून त्या सवच अंकाच्या दशचनी ककंमतीिी बेरीज 36 आहे. यातीि दशक व 
हजार स्थानच्या स्थाननक ककंमनतिा गुणाकार ककती ? 

     (1)6000                (2) 600000  (3) 360000   (4) 3600000 

10.   पन्नास हजार पाि लिहहताना दोन्ही पािच्या मध्ये दोन शून्य जास्त लिहिे गेल्यास तर उत्तर ककतीने िुकेि ? 

     (1) 495000         (2) 4950000 (3) 490005         (4) 49500 

11.   5*42*1 मधीि * च्या जागी समान अंक आहे. त्या अंकाच्या स्थाननक ककंमतीतीि फरक 29970 आहे तर ती संख्या कोणती? 

     (1) 544241         (2) 574271  (3) 594291         (4) 534231 

12.   869561 मधीि दशक स्थानच्या 6 िी स्थाननक ककंमत दशहजार स्थानच्या 6 च्या स्थाननक ककंमतीच्या ककती पट आहे ? 

(1)   1                (2) 1/1000  (3) 1/100         (4) 1000           

 

1.4. 1 ते 100 या संख्यांवर आधाररत प्रश्न 

 
1. 1 ते 100 मध्ये, 1 नसिेल्या संख्या ककती ? 

(1)       20  (2) 71   (3) 72   (4) 80 

2. 1 ते 100 मध्ये, 5 हा अंक एककस्थानी ककती वेळा आिा आहे ?  

 (1)   10  (2) 11   (3) 12   (4) 18 

3.    1 ते 100 मध्ये,7 हा अंक दशकस्थानी ककती वेळा आिा आहे ? 

     (1)   10  (2) 11   (3) 12   (4) 20 

4.    1 ते 100 मध्ये,दोन अंकी संख्यामध्ये 1 हा अंक ककती वेळा येतो? 

     (1)   18  (2) 19   (3) 20   (4) 14 

5.    1 ते 50 मध्ये,एकूण मूळ संख्या ककती आहेत? 

     (1) 25         (2) 15   (3) 74   (4) 16 

6.    1 ते 100 मध्ये,5 दशकस्थानी आखण 7 एककस्थानी अशा दोन अंकी संख्या अनुक्रमे ककती ? 



 
     (1) 9,10         (2) 10,9   (3) 11,10   (4) 10,11 

7.    1 ते 100 मध्ये,1 व 2 अंक असणाऱ्या एकूण संख्या ककती ? 

     (1) 21         (2) 20   (3) 41   (4) 40 

8.    1 ते 100 मध्ये,वगचसंख्या नाहीत अशा संख्या ककती ? 

     (1) 90         (2) 89   (3) 10   (4) 11 

9.    40 ते 92 पयांतच्या संख्या लिहहल्या असता त्यांपैकी ककती संख्यांच्या एककस्थानी 1 हा अंक असेि ? 

     (1)10         (2) 08   (3) 06   (4) 05 

 

1.5  मोठ्यात मोठी व लहानात लहान संख्या तयार करणे 

1.    2,8,3 हे अंक पुन्हा पुन्हा वापरून तयार झािेिी पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या कोणती ? 

     (1)33382          (2) 83332   (3) 88832   (4) 33328 

2.    कोणताही अंक फक्त एकेकदाि वापरून तयार होणारी सहा अंकी सवाांत िहान संख्या कोणती ? 

     (1)139567          (2) 135967         (3) 135697   (4) 135679 

3.    7,3,0,5,2 या अंकािा वापर करून आठ अंकी िहानात िहान संख्या तयार करा ? 

     (1)75320000          (2) 70000532        (3) 20000357        (4) 53700002 

4.    5,3,7,9,0,6 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार केिेल्या सहा अंकी सवाांत मोठ्ठया संख्येतीि हजार स्थानच्या अंकािी                      
स्थाननक ककंमत व एकक स्थानच्या अंकािी स्थाननक ककंमत यांिा गुणाकार ककती येईि ? 

(1)150000         (2) 180000               (3) 30000               (4) 18000 

5.    3,8,7,2 व 0 हे अंक वापरून तयार केिेल्या नऊ अंकी सवाांत िहान संख्येत ‘शून्य’ हा अंक ककती वेळा येईि ? 

     (1) 5         (2) 6        (3) 4  (4) 7 

6.    3,8,4,5 व 2 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या तयार करा . या संख्येतीि हजार व दशक 
स्थानावर असणाऱ्या अंकाच्या स्थाननक ककंमतीिी बेरीज ककती ? 

     (1) 8030        (2) 5030        (3) 3080  (4) 5400 

7.    3,6,9,2,4 व 5 हे अंक वापरून प्रत्येकी एकदाि वापरून सहा अंकी सवाांत मोठी संख्या व सहा अंकी सवाांत िहान संख्या 
यांच्या मधीि फरक ककती ? 

     (1) 730863        (2) 731863        (3) 780363  (4) 78 

8.    0 ते 9पयांतिे सवच अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार होणारी दहा अंकी सवाांत मोठी सम संख्या कोणती ? 

     (1)1023456789  (2)98765643201 (3)987654320  (4)9876543210 

9.    5,7 व 9 हे अंक प्रत्येकी एकदाि वापरून तयार होणाऱ्या सवच संख्यांिी बेरीज ककती ? 



 
     (1) 4661  (2) 4662        (3) 4626  (4) 4530 

10.    5,7 व 3 हे पुन्हा पुन्हा वापरून तयार झािेिी पाि अंकी सवाांत मोठी संख्या कोणती ? 

     (1)33357  (2) 75553        (3) 77753  (4) 55537 

 

1.6 संख्यांिा िढता व उतरता क्रम, तुलना 
1.    पुढीि पयाचयांतीि संख्यांिा योग्य िढता क्रम कोणता ? 

     (1)10101,10100,10111,10011         (2)60666,66066,66660,66666    

     (3)22022,22220,22202,20222                (4)44400,44040,44440,44444. 
2.    88758,88587,88875,88578 या संख्या उतरत्या क्रमान ेलिहहल्यास नतसऱ्या क्रमांकावरीि संख्या कोणती ? 

     (1) 88758  (2) 88875        (3) 88587  (4) 88578                          
3.    99341, , 100005 या संख्या िढत्या क्रमान ेिावल्या असतीि,तर िौकटीत   येणारी संख्या कोणती ? 

     (1) 99134  (2) 99300        (3) 99243  (4) 99443 

4.    6666,6639,6634,6645 या संख्या िढत्या क्रमाने लिहहल्यास त्यांतीि पहहल्या व शेवटच्या संख्यांिी बेरीज ककती? 

     (1) 13311  (2) 13300        (3) 13305  (4) 13279. 
5.    87,768; 85,392; 86,765; 84,321 या संख्या िढत्या क्रमान ेलिहहल्यास त्या मांडणीतीि दसुऱ्या व नतसऱ्या संख्यांमधीि     
फरक ककती आहे ? 

     (1) 1494  (2) 1373        (3) 1121  (4) 2376.                                       
6.     164520,136520,163520,165320 या संख्या उतरत्या क्रमान ेलिहहल्यास त्यांतीि पहहल्या संख्येतीि हजारच्या स्थानी 
असणारा अंक व िौथ्या संख्येतीि शतक स्थानिा अंक यांच्या स्थाननक ककंमतीतीि फरक ककती असेि ? 

     (1) 4500  (2) 450  (3) 3500   (4) 350 

7.    मोरगाव, मोरवाडा, वडगाव, वाणगाव या गावांच्या िोकसंख्या अनुक्रमे 22432,22412,24326 व 22401 अशा आहेत. या संख्या 
िढत्या क्रमाने मांडल्यास दसुऱ्या क्रमांकावर कोणती संख्या येईि ? 

     (1) 22432  (2) 22412        (3) 24326  (4) 22401. 
8.    579@88  > 579689, तर @ च्या जागी कोणता अंक असेि ? 

     (1) 5         (2) 6        (3) 4  (4) 7. 
9.    8758,8587,8875,8478 या संख्या उतरत्या क्रमाने लिहहल्यास त्यांतीि नतसऱ्या संख्येत शतक स्थानावर कोणता अंक आहे ? 

     (1) 7         (2) 5        (3) 4  (4) 8. 
10.  33374,33743,33437,33347 या संख्या योग्य क्रमाने लिहहल्यास पहहल्या व शेवटच्या संख्यांमधीि फरक ककती असेि   ? 

     (1) 90               (2) 306        (3) 369  (4) 396. 
 



 

   1.7 सम,ववषय,मूळ,जोडमूळ,सहमूळ,संयुक्त,त्रिकोणी,व िौरस संख्या 
1. 41 ते 50 संख्यांमध्ये एकूण ककती मूळ संख्या आहेत ?  

 (1)   12  (2) 13   (3) 10   (4) 25 

2. दोन अंकी संख्यांमध्ये सवाचत मोठी संयुक्त संख्या व सवाांत िहान संयुक्त संख्या यांच्यातीि फरक ककती ?  

 (1)   96  (2) 78   (3) 87   (4) 90 

3. 61 च्या मागे क्रमाने येणाऱ्या संयुक्त संख्या कोणत्या ?  

 (1)  60,59  (2) 61,60         (3) 60,58   (4) 62,63 

4. 1 ते 10 संख्यामधीि मूळ संख्या व संयुक्त संख्यांच्या बेरजेतीि अंकािी बेरीज ककती ?  

 (1)   45  (2) 54   (3) 11   (4) 09 

5. 4 अंकी सवाांत मोठी ववषम व िार अंकी सवाांत िहान सम यांच्यातीि फरक ककती ?  

 (1)   10999  (2) 9998   (3) 8999   (4) 9998 

6. आठ अंकी िहानात िहान सम संख्या व सात अंकी मोठ्ठयात मोठी ववषम संख्या यांच्यामधीि फरक ककती ?  

 (1)   0         (2) 1   (3) 2   (4) 3 

7. खािीि संख्यापैकी िौरस संख्या कोणत्या ? 12,16,20,26.  

 (1)   12  (2) 16   (3) 20   (4) 26 

8. खािीि संख्यापैकी त्रिकोणी संख्या कोणती ? 15,20,22,24. 
 (1)   15  (2) 20   (3) 22   (4) 24 

9. पहहिी िौरस संख्या 25 मानिी तर क्रमाने येणारी 7 वी िौरस संख्या कोणती ?  

 (1)   121  (2) 144   (3) 169  (4) 196 

10. 56 नंतर येणारी सातवी ववषम संख्या कोणती ?  

 (1)   65  (2) 67   (3) 69  (4) 57 

11. जर पहहिी त्रिकोणी संख्या 10 असेि तर क्रमाने येणाऱ्या िौथ्या त्रिकोणी संख्यांिी दपु्पट ककती ?  

 (1)   42  (2) 30   (3) 56  (4) 72 

12. 15 नंतर येणारी पािवी सम संख्या कोणती ?  

 (1)   24  (2) 22   (3) 20        (4) 26 

13. ‘ब’ ही एक सम संख्या आहे, तर त्या संख्येनंतर येणारी दसुरी ववषम संख्या कोणती ?  

 (1)   (ब+1)  (2) (ब+2)   (3) (ब+3)  (4) (ब-2) 

घटक 2. सखं्यांवरील कक्रया 

2.1 बेरीज 



 
1. श्रीपतरावांनी आपल्या जवळीि 5,40,500 रुपयांपैकी 2,15,720 रुपये दाचगन्यांसाठी व 85,450 रुपये कपड्यासाठी  

खिच केिे, तर त्यांच्या जवळ ककती रुपये लशल्िक राहहिे ? 

(1)  222540  (2) 324840   (3) 239330  (4) 221761 

2. रत्नाचगरी जजल्ह्यात 1805425 पुरुष असून 1723368 जस्िया आहेत. एकूण िोकसंख्येतीि 2300560 साक्षर आहेत, तर त्या 
जजल्ह्यातीि ननरक्षरांिी संख्या ककती ?   

 (1)   1102578  (2) 1228233  (3) 1311404 (4) 1410520 

3. मोठ्ठयात मोठ्ठया आठ अंकी संख्येतून िहानांत िहान सात अंकी संख्या वजा केिी व त्यात मोठ्ठयात मोठी पाि अंकी संख्या  
लमळवविी, तर उत्तर ककती येईि ?  

 (1)   100000000      (2) 99099998  (3) 98900998 (4) 90000000 

4. एका समाजसेवी संस्थेमाफच त संपूणच राज्यात 2005400 ननिचगरीिी , 870040 सुबाभूळीिी व 1008750 अशोकािी झाडे 
िाविी . माि पाण्याअभावी त्यांतीि 1400848 झाडे मतृ झािी, तर संपूणच राज्यात ककती झाडे जजवंत राहहिी ? 
 (1)   2192091  (2) 1202242  (3) 2166564       (4) 2483342 

5. कोल्हापूर जजल्ह्यातीि तीन ववधानसभा मतदारसंघामध्ये अनुक्रमे 242405, 303243 व 332075 मतदार आहेत, 

त्यांपैकी 604850 मतदारांनी मतदान केिे, तर ककती मतदारांनी मतदान केिे नाही ?  

     (1)   205550  (2) 272873  (3) 148225  (4) 296343 

6. 99801 मध्ये ककती लमळवल्यास सहा अंकी सवाांत िहान ववषम संख्या लमळेि ?  

 (1)  2001  (2) 199   (3) 200        (4)      1099  

7. पावणे वीस हजार + 300 शतक + सव्वा िक्ष = ककती ?  

 (1)  175250         (2) 174750        (3) 147750 (4) 174050 

8. साडेसतरा हजारातून ककती वजा करावेत म्हणजे ( 5840 – 3092 ) यांच्या वजाबाकी इतके उत्तर येईि ?   

 (1)  14752  (2) 20248   (3) 2748        (4) 14408 

9. औरंगाबाद शहरािी िोकसंख्या 3818523 इतकी असून त्यापैकी 1508443 पुरुष व 1211968 जस्िया असून बाकीिी मुिे 
असल्यास मुिांिी संख्या ककती ?   

     (1) 1304138              (2) 1098112        (3) 915552 (4) 1002564 

10. सुशीिने 29195 रु. िा िॅपटॉप, 18240 रु. िा टॅब ववकत घेतिा त्यापैकी 4299 रु. िी त्यािा सूट लमळािी तर सुशीिने 
ककती रु. दकुानदारािा हदिे ?   

 (1)   44136  (2) 43136   (3) 43036        (4) 44036 
11. जर संस्कृतीने ध्वजननधीसाठी 18702 रू. शैिजाने 80231 रू.,श्रद्धाने 37450रू., तर कृपाने 18000रू., गोळा केिे. तर िौघींनी 
लमळून ककती ननधी गोळा केिा ?  

 (1)   154383  (2) 155383   (3) 154483  (4) 154384 



 
12.   50821 +                    = 68821 

     (1)   17000  (2) 16000   (3) 19000  (4) 18000 

13. 859281 या संख्येतीि सवाचत कमी स्थाननक ककंमत आखण सवाांत जास्त स्थाननक ककंमत असणारा अंक यांिी बेरीज ककती ?  

 (1)  800001  (2) 09   (3) 800000        (4) 10 

14. साडेतीन िाख मध्ये ककती लमळविे की पावणेआठ िाख होतीि ?  

 (1)   345000  (2) 245000   (3) 425000  (4) 41500 

15. साडे पािशे हजार + 2009 शतक + पावणे दहा हजार + 77 दशक = ?  

 (1)   761420  (2) 751420   (3) 661420  (4) 651420 

16. पाि अंकी सवाांत मोठ्ठया संख्येमध्ये सात अंकी सवाांत िहान ववषम संख्या लमळवल्यास ककती उत्तर येईि ?  

 (1)  1100000  (2) 1099999  (3) 1199990 (4) 9999999 

17. एका पुस्तकामध्ये ‘d’ ने सुरु होणारे 1465199 शब्द होते आखण ‘p’ ने सुरु होणारे 1843321 शब्द होते. तर दोन्ही अक्षरांिे 
शब्द लमळून शब्दसंख्या ककती ?  

 (1)   2308520  (2) 3302420  (3) 2308420 (4) 3308520 

18. ‘स्वच्छ भारत’ अलभयांनातगचत िातूरमध्ये साडे अठराशे आखण मंुबईमध्ये अडीििाख शौिािये बांधण्यात आिी. तर एकूण ककती 
शौिािये बांधण्यात आिी ?  

 (1)   25985     (2) 259000   (3) 259050  (4) 259850 

19. खािीि उदाहरणामध्ये    =8, असेि तर     = ? 

                        

      +                  

      1  1    1   1    1 

 (1)   3         (2) 4    (3) 2  (4) 1 

उपघटक 2.1   वजाबाकी 
1. महेशच्या गावात 832451 झाडे िाविी आखण वैभवच्या गावात 157825 झाडे िाविी. तर महेशच्या गावात वैभवच्या गावापेक्षा 
ककती झाडे जास्त िाविी ?  

     (1)         762646           (2) 674626  (3) 574626               (4) 9999999 
2. खािीिपैकी कोणती वजाबाकी िुकीिी आहे ?  

     (1)35897-28751=7146    (2)65214-61897=3317 (3)49612-32654=16958 (4)61352-56987=4364 
3.    म – 25 = 25 – म, तर म = ककती ? 

     (1)   50  (2) 0   (3) 25   (4) 01 

4.    756924 = 323567 + * , तर * च्या जागी कोणती संख्या येईि ? 

     (1)   434877  (2) 433307   (3) 434977   (4) 433357 

5.    8794678 - ©*©*©*© = 7582557 तर * + © = ? 

     (1) 3         (2) 1   (3) 2   (4) 5 

 



 
6.    सव्वा सत्तावीस हजार – अडीि हजार = ? 

     (1) पावणे पंिवीस हजार  (2)साडे पंिवीस हजार         (3)पावणे िोवीस हजार   (4)साडे िोवीस हजार  

7.    सहा अंकी मोठ्ठयात मोठ्ठया संख्येतून ककती वजा करावेत म्हणजे उत्तर 90000 येईि ? 
     (1) 909999  (2) 99999         (3) 909090         (4) 900000 

8.    िातूरिी िोकसंख्या 15399 आहे, त्यापैकी 5610 पुरुष मतदार व 3256 स्िी मतदार आहेत. उवचररत मतदानास पाि नसिेल्या 
व्यक्ती आहेत, तर त्यांिी संख्या ककती ? 

     (1) 21432        (2) 6533   (3) 9789   (4) 6655 

9.    ननककताने 25380 रु. पैकी 8000 रु.िी लशिाई मशीन व 7324 रुपयांिा फ्रीज खरेदी केिा, तर नतच्याकडे ककती रुपये लशल्िक 
राहतीि ? 

     (1) 10056        (2) 18056   (3) 17380   (4) 15324 

10.   ******6 - ****5 = 6000001 तर * च्या जागी कोणता अंक येईि ? 

     (1)    5              (2)      8               (3) 6               (4)     7 

 

                  उपघटक 2.3 गुणाकार  

1. 1000 × 100 = * × * × * × * × * च्या जागी समान अंक असेि तर * िी ककंमत ककती ? 

     (1)  10           (2) 1          (3) 100                  (4) 1000 
2.    27 × * = 324 ; तर * च्या जागी कोणती संख्या येईि ?  

     (1)  10               (2)     12                (3)    11               (4)     09 

3.   24 +24 +24 +24 +24 +24 = □; तर □ ककती ? 

     (1)   120  (2) 126   (3) 168   (4) 144 

4.   834 × 37 = ? 

     (1)   31858  (2) 38858   (3) 30858         (4) 30585 

5.   4 दशक × 20 दशक = ? 

     (1)  60 दशक         (2) 80 दशक        (3) 80 शतक        (4)     60 शतक                  
6.    एका संख्येिा 8 ने गुणण्याएवजी 12 ने गुणिे तर गुणाकार 20 ने वाढतो, तर ती संख्या कोणती ? 

     (1)   10              (2)     04               (3)      08         (4)     06  

7.    राजेशने 212 रु. या दराने 27 डझन आंबे खरेदी केिे. तर त्याने ककती रुपयांिी खरेदी केिी ? 
     (1)   6724  (2) 5724         (3) 5624         (4) 5642 

8.    2000 रु. नोटांच्या बंडिामध्ये काही नोटा आहेत. त्यांिी एकून ककंमत ककती असणार नाही ? 

     (1)  15000        (2) 24000         (3) 21000   (4) 10400 

9.    ननककताने 25380 रु. पैकी 8000 रु.िी लशिाई मशीन व 7324 रुपयांिा फ्रीज खरेदी केिा, तर नतच्याकडे ककती रुपये लशल्िक 
राहतीि ? 



 
     (1) 10056        (2) 18056   (3) 17380   (4) 15324 

10.   ******6 - ****5 = 6000001 तर * च्या जागी कोणता अंक येईि ? 

     (1)    5              (2)      8               (3) 6               (4)     7 

 

 

  
 

    

 

 

 


