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शाळेचे नाव ं:-/School Name :- 

ववद्यार्थयााचे नाव ं/NAME OF STUDENT:______________________________________________  

इयत्ता/Std:- 10 वी  ____________तकुडी/ DIVISION:_________ हजेरी क्रमाकं/ ROLL NO.:-_____________ 
प्रात्यक्षिक क्रमांक/PRACTICAL  NO.  :_12_____  दिन ांक/DATE:-_______________ 

प्रात्यक्षिकाच ेनाव/PRACTICAL NAME:_  

 एक  वस हतीतील 14 त े45 वयोगट तील परुुष ांची स क्षरत  टक्केव री पढुील प्रम णे आहे.तर त्य च  
 आयत लेख आणण व रांव रत  बहुभजू क ढ . 

 
 

साधने/TOOLS/SOFTWARES: 

Geogebra  - Construction tool 1) circle with center and radius, 2) circle with center 
through point 3) segment between two points,3) Angle. 

DESCRIPTION/THEORY: 

कृती / PROCEDURE / STEPS: 

1. Geogebra च्य  चचन्ह वर डबल क्क्लक कर . X अक्ष व Y अक्ष क ढण्य स ठी view मेन्य ूमधील Axis 
मेन्यवूर क्क्लक कर . 

2. Construction tool मधील Move graphics view य  मेन्यवूर क्क्लक करून गरजेनसु र Axies move कर . 
3. Input bar मध्ये Histogram[{10,15,20,25,30,35,40,45,50},{0,42,38,35,26,16,5,0}] असे अचूकपणे 

ट ईप कर वे व Enter key द्य . (टीप :-वग ाची सरुव त 15-20 ने होत असली तरी त्य  अगोिर10-15 वगा 
घेवनू त्य ची व रांव रत  0 घ्य वी तसेच शवेटच्य  वग ाच्य  पढुील वगा 50-55 घेवनू त्य ची व रांव रत  0 
घ्य वी) 

4. आय त लेख (Histogram) स्क्रीन वर दिसेल.वग ांचे वगामध्य क ढण्य स ठी mid points and center य  
पय ायच  व पर करून स्क्तांभ वरील रेष खांड च ेमध्यबब ांि ूस्क्थ प . 

5. Segment between two points पय ाय व परुन सवा वगामध्यीय बबन्ि ुजोड  व व रांव रत  बहुभजु क ढ . 
(टीप :-.सरुव तीच्य  व शवेटच्य  वग ाची व रांव रत  0 घेतलेले बबन्ि ुजोडल्य  नांतर बांदिस्क्त आकृती तय र होईल 
तेंव्ह  ती बहुभजु कृती असेल.) 

साध्य / RESULT/OUTPUT :-  
Geogebra च्य  input ब र मध्ये दिलेल  वगा व टक्केव री योग्य त्य  फॉम ाट मध्ये ट ईप करून एांटर ि बल्य नांतर 
आयत लेख ग्र फफक्स व्हय ूवर दिसल .   
ननष्कर्ा/ CONCLUSION:-   

Geogebra सॉफ्टवेअरच्य  सह य्य ने आपण स आय तलेख व व रांव रत  बहुभजु क ढत  येतो. 
 
[      ] 
REMARK                 TEACHER’S SIGNATURE 

वगा  15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 

टक्केव री  42 38 35 26 16 05 
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