
प्र.१ अ) खालील प्रश् न सोडवा. 

 १) मुक् तावस्थेत    २) खगोलशास्रीय दरूदशी    ३) ऑससटिलीन (सतहरेी बंध) बाकी सवव एकेरी बंध    

४) चूक – (उपग्रहाची उंची वाढसवल्यास त्याचा वेग कमी होतो.)      

५) दसृिबबंब (हा डोळ्याचा भाग आह,े इतर दसृिदोष आहते.)   

प्र.१ ब) ददलले्या पयावयांपकैी योग्य पयावय सनवडून खालील सवधान परू्व करा.   

 १) ब) 9.77 m / 𝑠2         २) अ) 1          ३) 𝐹𝑒2𝑂3. 𝐻2𝑂      ४) ब) 3.6 × 106𝐽         ५) ड) मंगळ 

प्र.२ खालील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी पाच)  

१) i) भूसस्थर उपग्रह ह ेउत् तर ककंवा दसिर् ध्रुवीय प्रदशेाचा अभ्यास करण्यासाठी ते फारसे उपयुक् त ठरत नाहीत. 

ii) भूसस्थर उपग्रह ह ेसवषुववृत् ताच्या अगदी वर पटरभ्रमर् करतात.  

iii) या किांमध्ये उपग्रह जवळपास 12 तासात प्रदसिर्ा पूर्व करतो.  

iv) त्यासाठी ध्रुवीय प्रदशेावरून जार्ार् या लंबवतुवळाकर मध्यम किा वापरण्यात यतेात. अशा किानंा ध्रुवीय किा असे 

म्हर्तात.  

२) i) उत्पे्ररक म्हर्जे असा पदाथव की ज्याच्यामुळे एखाद्या असभदियेला कोर्ताही धक् का न लागता सतचा दर बदलतो.  

ii) अ ॅससड उत्पे्ररकाच्या उपसस्थतीत इथनेॉईक अ ॅससड व इथेनॉलशी असभदिया पावते व एसथल इथेनॉएि ईस्िर तयार 

होतो 

  
३) i) कि तापमानाला सोडीअम धातू असतशय तीव्रतनेे ऑसक्सजनशी संयोग पावतो.  

ii) हवेतील ऑसक्सजन, बाष्प आसर् काबवनडायऑक्साइड यांच्या बरोबर असभदिया झाली असता तो पेि घेतो.  

iii) सोडीअम केरोससनमध्ये (रॉकेल) बुडतो व केरोससनबरोबर (रॉकेल) त्याची असभदिया होत नाही, म्हर्न सोडीअम 

हा कायम रॉकेलमध्ये ठेवतात.   

४) अतंगोल बभगं बसहगोल बभगं 

१) या बभंगाचा पृष्ठभाग आतल्या बाजूने गोलीय 

असतो.  

अ) या  बभंगाचा पृष्ठभाग बाहरेच्या बाजूने फुगीर 

असतो.  

२) ह ेबभंग त्याच्या मध्यापेिा कडलेा जाड असते.  ब) ह ेबभंग कडपेेिा मध्यभागी जाड असते.  

३) वास्तव व आभासी प्रसतमा तयार होतात.  क) फक् त आभासी प्रसतमा तयार होतात.  

४) तयार होर्ारी प्रसतमा वस्तचू्या स्थानानसुार 

वस्तूपेिा मोठी अथवा लहान ककंवा वस्तूएवढी 

असते.  

ड) तयार होर्ारी प्रसतमा नेहमी वस्तूपेिा लहान 

असते.  

 

५) ददलेली मासहती:  

 

सवषय – सवज्ञान तंत्रज्ञान भाग - १ 
Set - I  

Model Answer  
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काचेचा पाण्याचा संदभावतील अपवतवनांक = gnw = ?  
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काचेचा पाण्याच्या संदभावतील अपवतवनांक = 
9

8
   

६) उष्माग्राही असभदिया – (ii, iv)  ,   उष्मादायी असभदिया – (i, iii)  

७) हायड्रोजनमध्ये शेविच्या कवचात एक इलेक्रॉन असतो तर हॅलोजन गर्ामध्ये मूलद्रव्ांच्या शेविच्या कवचात सात 

इलेक्रॉन असतात. हायड्रोजनमध्ये धन आयन सनमावर् होतात तर हॅलोजन ऋर् आयन सनमावर् करतात. त्यामुळे 

हायड्रोजनचे स्थाय ूअल्क धातूंच्या गर् 1 मध्येच ठेवावे.  

प्र.३ खालील प्रश् न सोडवा. (कोर्तहेी पाच)  

१) गुरुत्वाकषवर्ाचा ससद धांत – सवश् वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला ठरासवक बलाने आकर्षवत करत असते, ह ेबल 

एकमेकांना आकर्षवत करर्ार् या वस्तूच्या गुर्ाकाराशी प्रत्यि समानुपाती व त्यामधील अंतराच्या वगावशी व्स्तानुपाती 

असते.  

 

 

i) समजा 𝑚1 व 𝑚2 वस्तूमान असलेल्या दोन वस्तू दाखवल्या आहते, d ह ेअंतर आह.े  

ii) दोन वस्तूमधील गुरुत्वीय आकषवर् बल ‘F’ ह ेखालील प्रमार्े सलसहला येईल.  

F ∝ 
𝑚1𝑚2

𝑑2   

∴ F = G 
𝑚1𝑚2

𝑑2  ……………(G हा सस्थराकं)  

G हा सस्थरांक असनू त्यास वैसश् वक गुरुत्वीय सस्थरांक म्हर्तात. दोन वस्तूंपैकी जर एका वस्तूचे वस्तूमान दपु् पि केले तर 

या सनयमाप्रमार्े यांमधील गुरुत्वीय बल दपु् पि होईल.  

२) i) हा सनयम फक् त कॅ सल्शअमपयंत लागू होत होता.  

ii) न्यूलँड्जने सवव ज्ञात मूलद्रव्े 7 × 8 अशा 56 रकान् यांच्या तक् त्यात बससवली.  

iii) ज्ञात असलेल्या सवव मूलद्रव्ांना तक्त्यात सामावून घेण्यासाठी न्यूलँड्जने काही जागांवर दोन-दोन मूलद्रव्े 

बससवली. उदा. Co व Ni.  

iv) नव्ाने शोध लागलेल्या मूलद्रव्ांना समावून घेण्याची तरतूद न्यूलँड् जच्या अिकात नव्हती.  

v) नंतरच्या काळात शोध लागलेल्या नव्ा मूलद्रव्ांचे गरु्धमव न्यूलँड्जच्या अिकांच्या सनयमात बसल ेनाहीत.  

३) िरर्  



पटरसरातील पदाथांमुळे ककंवा वातावरर्ातील घिकांमुळे धातूंचे ऑसक्सडीकरर् होते व पयावयाने त्यांची झीज होते, 

त्यास िरर् अस ेम्हर्तात.  

रासायसनक असभदिया:-  िरर् ही ऑसक्सडीकरर्ाची असभदिया आह े 

उपाययोजना:  

i) िरर् िाळण्यासाठी गंजरोधक द्रावर्ांचा वापर करता येतो.  

ii) ज्या वस्तूंचे िरर् होते त्यांच्या पृष्ठभागास तेलाचा थर लावून, रंग दवेून, जस्ताचा थर दवेून ककंवा दसुर् या धातचूे 

सवलेपन करून ‘िरर्’ िाळता येते.  

४)  आधुसनक आवतवसारर्ीची रचना पुढीलप्रमार्े –  

१) आधुसनक आवतवसारर्ीमध्ये १ ते ७ आडव्ा ओळी म्हर्जेच ‘आवतव’ होय.  

२) सारर्ीत १ ते १८ उभे स्तंभ म्हर्जेच ‘गर्’ होय.  

३) आवतव व गर् यांच्या रचनेतून चौकिी तयार होतात, या चौकिीमध्ये वरच्या बाजलूा ओळीने अरु्अंक दशववलेले 

असतात.  

४) प्रत्येक चौकि ही एक मूलद्रव्ाची जागा आह.े म्हर्जे ११८ मूलद्रव्ांसाठी जागा आहते.  

५) सात ओळीव्सतटरक् त आवतवसारर्ीच्या तळाशी आर्खी दोन ओळी स्वतंत्रपरे् दाखसवलेल्या आहते. त्यानंा अनुिमे 

लँथनाइड आसर् अ ॅसक्िनाइड श्रेर्ी म्हर्तात.  

६) संपूर्व आवतवसारर्ी एस् – खंड, पी-खंड व एफ-खंड अशा चार खंडांमध्ये सवभागली आह.े  

७) एस् – खंड गर् १ व २, पी-खंड गर् १३ ते १८, डी-खंड गर् ३ ते १२ तर एफ-खंड गर् तळाच्या लँथेनाइड व 

अ ॅसक्िनाइड श्रेर्ीनी बनलेला आह.े  

८) आवतवसारर्ीच्या पी-खंडामध्ये एक नागमोडी रेषा दशवसवता येते. या रेषेच्या आजबूाजूला धातूसदशृ्य मूलद्रव्े आहते. 

रेषेच्या डाव्ा बाजूला धातू तर उजव्ा बाजूला सवव अधातू आहते. 

५) i) अधातूंना चकाकी नसते. (अपवाद ग्रॅफाइि व आयोडीन)  

ii) अधातू ध्वनी सनमावर् करत नाहीत.  

iii) अधातूंमध्ये तन्यता आसर् वधवनीयता ह ेगुर्धमव नसतात.  

iv) अधातू स्थायू, द्रव आसर् वायू या सतन्ही अवस्थांमध्ये असतात.  

v) अधातू उष्र्ता व सवद्युत यांचे दवुावहक असतात. (अपवाद ग्रॅफाइि)  

६) i) चेंडू वर फेकल्यावर त्याचा वेग कमी होत जातो. ह ेपृथ्वीच्या गुरुत् वाकषवर्ामुळे होत.े चेंडूचा सुरुवातीचा वेग सजतका 

जास्त सततका चेंडू जास्त उंचीवर जाईल.  

ii) पर् उंचावर गेल्यावर चेंडूवरील पृथ्वीचे आकषवर् कमी होते. चेंडूचा आरंभीचा वेग वाढवत गेलो तर तो 

असधकाअसधक उंच जाईल. व एक सवसषि  आरंग वेग असा असेल की त्या वेगान ेवर फेकलेला चेंडू पृथ्वीच्या गुरुत्वीय 

आकषवर्ांवर मात करु शकेल व तो परत पृथ्वीवर पडर्ार नाही. 

iii) आरंभ वेगाच्या ह्या सवसशि मुल्यास मुक् तीवेग म्हर्तात.  

iv) पृथ्वीचा मुक् तीवेग 11.2 km / s एवढा आह.े    

७) 𝐶6𝐻14 या संयुगाची रचनासूत्रे खालीलप्रमार्े आहते.  

 



 
या रचनासूत्रांमध्ये सतसर् या प्रकारापयंत योग्य नावे ददली पर् नंतरच्या प्रकारांमध्ये आपल्याला योग्य नावे ददली पर् 

नंतरच्या प्रकारांमध्ये आपल्याला योग्य नावे दतेा येत नाहीत. त्यामुळेच आय् य ूपॅक पद धतीने नाव ददलेले आह.े  

 उदा. 

 
प्र.४ खालीलपैकी कोर्ताही एक प्रश् न सलहा.  

१) i) मायकेल फॅ रेड ेचा जन् म 1791 साली झाला. 

ii) लहान असताना बुकबाईंबडगंच्या दकुानात कामाला लागला. 

iii) लंडनच्या रायॅल इसन्स्िट्यूिमध्ये त्यांना प्रयोगशाळा सहाय् यक म्हरू्न नेमल े

iv) सवद्यापीठांनी त्यांना मानद पदवी दऊे केली 

v) सवद्युत चुंबकीय प्रवतवनाच ेव सवद्युत अपघिनाचेही सनयम शोधून काढल.े 

२) 

 

AC जसनत्र – ज ेसवद्युतजसनत्र यांसत्रक ऊजेचे रुपांतर प्रत्यावती (AC) सवद्युतधारेत करते, त्याला प्रत्यावती सवद्यतुजसनत्र 

(AC) म्हर्तात.  

रचना :  

या उपकरर्ामध्ये आमेचर, शसक् तशाली चुंबक आसर् काबवन ब्रशेस ह ेसवद्यतु मोिारप्रमार्ेच वापरलेले असतात. आमेचर 

कॉईलची दोन िोके 𝑅1 आसर् 𝑅2 या दोन सपवळी रंगांना जोडलेली असतात. त्यामुळे त्या ररंगा आमेचर कॉईल बरोबर 

दफरु शकतात.  

कायव :  

जेव्हा शसक् तशाली चुंबकाने  सनमावर् केलेल्या चुंबकीय िेत्रातून आमेचर कॉईल दफरते. तेव्हा ती चुंबकीय बलरेषाना 

छेदते. अशा प्रकारे बदलत जार्ारे चुंबकीय िेत्र कॉईलमध्ये सवद्युतधारा प्रवर्तवत करत.े या प्रवर्तवत सवद्युतधारेची ददशा 

फ्लेबमंगच्या उजव्ा हाताच्या सनयमानुसार ठरसवली जाते. 𝐵1 या ब्रशमधून सवद्युतधारा दसुर् या ददशेने उववटरत अधी 

फेरी पूर्व करत.े ही दिया पुन्हा घडते. म्हरू्नच प्रवर्तवत सवद्युतधारा ही प्रत्यावती (AC) स्वरुपाची असते. म्हरू्नच या 

धारेला प्रत्यावती सवद्यतुधारा म्हर्तात.  
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