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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
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විෂයය - ගණිතය 

නිපුණතාලය :-  දදනික කටයුතු ෙශසු කර ගැනීම වඳශා දත්ත 
නිරෙණය කිරීශ්ේ විවිධ් ක්රම විමර්ණය කරයි. 

 
නිපුණතා මට්ටම :- දත්ත ෙශසුශ්ලන් වන්නිශ්ේදනය කර ගැනීම වඳශා 

වංඛ්යාත ලගු විව්තීරණය කරයි. 

ොඩම 26  :-  වංඛ්යාත ලයාප්ති  
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ෙරාවය     =  උෙරිම අගය - අලම අගය 

සංඛ්යාත යාප්තති 
 

දත්ත වමූශයක් වඳශා වාධ්ාරණ අගයක් ඉදිරිෙත් කිරීම ශ්මහිදී සිදු කරයි. 

 

පරාසය  

දත්ත වමූශයක උෙරිම අගය ශා අලම අගය අතර ශ්ලනව ෙරාවය ශ්ව ශැඳින්ශ්ේ. 

 

 

උදා  :- 12, 25, 16, 18, 37, 20  යන දත්ත වමූශශ්ේ ෙරාවය ශ්වොයන්න. 

ෙරාවය =  උෙරිම අගය - අලම අගය 

   = 37 – 12 

   = 25 

මාතය 

දත්ත වමූශයක ලැඩිම ලාර ගණනක් ශ්යශ්දන අගය මාතය ශ්ව ශඳුන්ලයි. 

 උදා:- 5,11,19,11,16,20 

           මාතය = 11 

මධ්යසථයය 

ආශ්රෝශණ ශ්ශෝ අලශ්රෝශණ පිළිශ්ලට දත්ත වමූශයක් ශ්ෙෂ ගැව්වූ විට ශරි මැදින් පිහිටන අගය 
මධ්යව්යය ශ්ේ. 

 උදා:- 12,15,8,20,13,19,31 

           8,12,13,             ,19,20,31 

    

            මධ්යව්යය 

 මධ්යව්යය =  15 

ෙශත ආකාරයටද මධ්යව්යශ්ේ පිහිීමම ාා ගත ශැක. 

 

   

15

15

මධ්යව්යය= දත්ත ගණන 11     ලැනි අගය 
  2 
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මධ්යව්යය =  711         =  8       =  4   ලැනි අගය = 15 
            2     2 

  

උදා:- 16, 23,15,18,9,19,24,30 

          9,15,16,18,19,23,24,30 

   මධ්යව්යය = 18119 
     2 

         = 37       =  18.5 
             2 

මධ්යනයය 

දත්ත වමූශයක දත්තයන්ශ්ේ එකතුල දත්ත ගණනින් ශ්ාද විට එම දත්ත වමූශශ්ේ වාමානය අගය ශ්ශලත් 

මධ්යනයය ැශ්ේ.  

උදා:- 01). 12, 16, 8, 19,5 

 

 

 

 

මධ්යනයය = 121161811915 
                  5 

මධ්යනයය = 60        =    12 
         5 

පුනරීක්ෂණය 01 

ෙශත දැක්ශ්ලන  දත්තල ෙරාවය, මාතය, මධ්යව්යය වශ මධ්යනයය ශ්වොයන්න. 

1. 16,18,30,40,10,12,18 

2. 25,32,51,14,18,24,32 

3. 12,5,7,8,5,9,7,7,16,9,9 

 

 

 

මධ්යනයය =   දත්තල එකතුල 
             දත්ත ගණන 
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අසමූහිත සංඛ්යාත යාප්තති. 

 ෙන්ති ප්රාන්තරල ශ්නොශ්යශ්දන විවික්ත දත්ත ලගුගත කර දැක්වීම ශ්මහිදී සිදු ශ්කශ්ර්. 

 උදා:- ෙශත දැක්ශ්ලන්ශ්න් ශ්ශේනකින් කඩන ද ලට්ටක්කා ශ්ගඩිල ව්කන්ධ්ය මැන ාා ගත් 

ශ්තොරතුරුය.  

 
ව්කන්ධ්ය(kg) 

 
ශ්ගඩි ගණන 
(වංඛ්යාතය) 

1 3 
2 4 
3 7 
4 3 
5 2 
6 2 

(i). මාතය ශ්වොයන්න. 

 

 

  ශ්මහි මාතය 3 ශ්ේ. 

(ii). මධ්යව්යය ශ්වොයන්න. 

 

 

 

 ඒ අනුල මධ්යවය්ය =  (2111)     ලැනි අය ගණන 

      2 

      

         = 11 ලැනි අය ගණන 

         =  3 

 

 

 

 

මාතය යනු ලැඩිම වංඛ්යාතය අයත්ලන අය ගණනයි. 

දත්ත ගණන ඔත්ශ්ත් වංඛ්යාලක් ශ්ේ නේ,  

 මධ්යව්යය = දත්ත ගණන11    ලැනි අය ගණන 
     2 

දත්ත ගණන ඉරට්ට වංඛ්යාලක් නේ, 

 මධ්යව්යය =  දත්ත ගණන     ලැනි අගය 1    දත්ත ගණන1 1 ලැනි අගය 
        2       2  

     2 
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අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

 

(iii). මධ්යනයය ශ්වොයන්න 

 
ව්කන්ධ්ය(kg) -(   

 
වංඛ්යාතය(f) 

 
   

1 3 3 

2 4 8 

3 7 21 

4 3 12 

5 2 10 

6 2 12 

21 66 

 

 

 

 මධ්යනයය = 
  

  
     =   3.142 

           

පුනරීක්ෂණය 02 

ෙශත දැක්ශ්ලන්ශ්න් වායනයකට ෙැමිණි ශ්රෝගීන්ශ්ේ ලයව් පිළිාඳල දැක්ශ්ලන ශ්තොරතුරුය. 

 
ලයව 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

ශ්රෝගීන් 
ගණන 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
7 

 
3 

 
3 

 
2 

ශ්මම වංඛ්යාත ලයාප්තිශ්ේ, 

(i).   ෙරාවය 

(ii).  මාතය 

(iii). මධ්යව්යය 

(iv). මධ්යනයය 

ශ්වොයන්න. 

 

මධ්යනයය   =
 𝑓𝑥

 𝑓
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

සමූහිත සංඛ්යාත යාප්තති. 

දත්ත වමූශයක දත්ත වංඛ්යාල විා විට ඒලා ෙන්ති ප්රාන්තරලට ශ්ගොනු කර වංඛ්යාත ලයාප්ති වකව් 

කරයි. එලැනි ෙන්ති ප්රාන්තර වහිත ලයාප්තියක් වමූහිත වංඛ්යාත ලයාප්තියක් යැයි කියනු ැශ්ේ. 

වමූහිත වංඛ්යාත ලයාප්ති වන්තතික ශා විවික්ත දත්ත වහිත ලයාප්ති ශ්ව ශ්කොටව් 2කට ශ්ලන් ක ශැක. 

සන්තතික දත්ත සහිත යාප්තති. 

ලයව, දිග, ව්කන්ධ්ය ලැනි නි්චිත පර්ණ අගයක් ෙමණක් ශ්නොගන්නා නමුත් යේ ෙරාවයක් තු ඕනෑම 

අගයක් ගත ශැකි දත්ත වහිත ලයාප්ති ශ්ේ ආකාරයට අයත් ශ්ේ. 

උදා :- ෙශතින් දැක්ශ්ලන්ශ්න් සිසුන් කිහිෙශ්දශ්නකුශ්ේ උව දැක්ශ්ලන වමූහිත වංඛ්යාත ලයාප්තියකි. 

උව (cm) සිසුන් ගණන 

140 – 145 

145 – 150 

150 – 155 

155 – 160 

160 – 165 

165 - 169 

4 

5 

8 

7 

4 

2 

                         මාත ෙන්තිය    =  150  - 155 

 ෙන්තිශ්ේ තරම  =  ඉශත 150 – 155 ෙන්ති ප්රාන්තරය වැකූ විට,  

    = 155 – 150 = 5 

විවිේත දත්ත සහිත යාප්තති 

ශ්ෙොත් ගණන, ෂමයි ගණන ලැනි පර්ණ වංඛ්යාමය අගයක් ෙමණක් ගන්නා කිසියේ අගය ෙරාවයක්  

වහිත ලයාප්ති ශ්ේ ආකාරයට අයත් ශ්ේ. 

උදා :- ෙශතින් දැක්ශ්ලන්ශ්න් සිසුන් කිහිෙ ශ්දශ්නකුශ්ේ කුණු ඇතුත් ලයාප්තියකි. 

කුණු සිසුන් ගණන 

10 – 19 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

70 – 79 

80 - 89 

2 

3 

4 

7 

6 

5 

2 

1 
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

මාත ෙන්තිය  =  40 – 49 

ෙන්තිශ්ේ තරම  =  20 – 29 වැකු විට,  

20 සිට 29 ශ්තක් ඉක්කේ 10 ගත ශැකි නිවා තරම 10 ශ්ේ. 

 

පන්ති  ප්රාන්තරයක මධ්ය අගය 

ෙන්ති ප්රාන්තරයක මැද පිහි අ අගය එහි මධ්ය අගය ශ්ේ. 

උදා  :- 10 - 14 ෙන්ති ප්රාන්තරශ්ේ, 

මධ්ය අගය  = 10 1 14 

          2 

= 12 

 

උදා  :- 21 – 30 ෙන්ති ප්රාන්තරශ්ේ, 
 
මධ්ය අගය  = 21 1 30 

             2 

   =     51 

           2 

   =    25.5 

ක්රියාකාරකම - I 
01. ොර්වල්ල ව්කන්ධ්ය දැක්ශ්ලන අවේපර්ණ වමූහික වංඛ්යාත ලයාප්තියක් ෙශත දැක්ශ්ේ. එහි මධ්ය 

අගය තීරුල වේපර්ණ කරන්න. 

 

ාර (kg) මධ්ය අගය වංඛ්යාතය 

30 – 34 
 

.................................... 3 

34 – 38 
 

.................................... 4 

38 - 42 
 

.................................... 5 

42 – 46 
 

.................................... 3 

46 – 50 
 

.................................... 2 
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කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

 
02. ෙන්තියක සිසුන් පිරිවක් ාාගත් කුණු දැක්ශ්ලන අවේපර්ණ වමූහික වංඛ්යාත ලයාප්තියක් ෙශත 
දැක්ශ්ේ. එහි මධ්ය අගය තීරුල වේපර්ණ කරන්න. 
 

කුණු මධ්ය අගය වංඛ්යාතය 

0 – 9 
 

.................................... 1 

10 – 19 
 

.................................... 2 

20 – 29 
 

.................................... 3 

30 – 39 
 

.................................... 5 

40 - 49 
 

.................................... 7 

50 – 59 
 

.................................... 4 

60 – 69 
 

.................................... 3 

 

අභ්යාසය  

10 ශ්රේණිය ශ්ෙෂ ශ්ෙොශ්ත් 26.1 අභ්යාවය වාදන්න. 
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කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

නිපුණතාලය :-  දදනික කටයුතු ෙශසු කර ගැනීම වඳශා දත්ත විවිධ් 

ක්රම මගින් විශථපල්ෂණය කරමින් පුපරෝකයනය 

කරයි. 

 

නිපුණතා මට්ටම :- දත්ත අර්යකයනය සඳහා නිරපය අගය පයොදා 

ගනියි. 

ොඩම 26   :-  වංඛ්යාත ලයාප්තිය  
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

සමූහිත සංඛ්යාත යාප්තතියක මධ්යනය පසවීම. 

නිදසුන 01 

මුළු කුණු 50න් ශ්දනු ාන ප්ර්න ෙත්රයකට සිසුන් 40 ශ්දනකු ැබූ කුණු ෙශත වංඛ්යාත  ලයාප්තිශ්ේ 

දක්ලා ඇත. 

ෙන්ති ප්රාන්තරය 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

වංඛ්යාතය 6 8 12 10 4 

 

ශියයකු ැබූ මධ්යනයය කුණු ගණන ශ්වොයන්න. 

ෙන්ති ප්රාන්තරය මධ්ය අගය(x) වංඛ්යාතය(f) f×x 

0  - 10 5 6 30 

10  -  20 15 8 120 
20  -  30 25 12 300 

30  -  40 35 10 350 

40  -  50 45 4 180 

  40      = 980 

   

 මධ්යනය =      

  
 

      =  
   

  
 

                          = 24.5 

ක්රියාකාරකම - 2 

 

ගණිත ප්ර්න ෙත්රයකට ැබුණු කුණු ෙශත ලගුශ්ේ දැක්ශ්ේ. 

 

 ෙන්ති ප්රාන්තරය 6-10 10-14 14-18 18-22 22-26 

වංඛ්යාතය 8 9 15 12 6 

 

ශියයකු ැබූ මධ්යනයය කුණ ගණනය කරන්න. 
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

 

ෙන්ති ප්රාන්තරය මධ්ය අගය(x) වංඛ්යාතය(f) f×x 
6  -  10 8 8 64 

10  -  14    
14  -  18    

18  -  22    

22  -  26    

   

   =………….      = ……… 

   

  

  මධ්යනය =      

  
 

              =………. 

                 …….. 

             =   …….    

අභ්යාසය 

(01). ක්රීඩා වමාකයක ක්රීඩකයන්ශ්ේ ව්කන්ධ්ය ආවන්න කිශ්ෝේරමයට මැන ාා ගත් පිළිාඳ 

ශ්තොරතුරු ෙශත දැක්ශ්ේ. 

ව්කන්ධ්ය(kg) 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 

ක්රීඩකයන් 

ගණන(f) 
 
3 

 
6 

 
10 

 
6 

 
4 

 
1 

(i). ක්රීඩකයකුශ්ේ ලැඩිම වක්න්ධ්ය ශ්කොෙමණ විය ශැකිද? 

(ii). ක්රීඩා වමාකශ්ේ ක්රීඩකයන් වංඛ්යාල ශ්කොෙමණද? 

(iii). ක්රීඩකයකුශ්ේ මධ්යනයය ව්කන්ධ්ය ආවන්න කිශ්ෝේෑමමයට ශ්වොයන්න. 

(iv). ව්කන්ධ්ය 70 kgට අඩු ක්රීඩකයන් වංඛ්යාල මුළු ක්රීඩකයන් වංඛ්යාශ්ේ ප්රතිතයක් ශ්ව ියයන්න. 

(02). ශ්ලෂඳ වැක දින තිශක මාවයන් තුෂ අශ්විශ්යන් ද ආදායම පිළිාඳ ශ්තොරතුරු ෙශත දැක්ශ්ේ.  

ආදායම (රු) 1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 1800-2000 2000-2200 
දින ගණන 3 4 7 8 5 3 
(i). ලැඩිම දින ගණනකදී ැබූ ආදායම අඩංගු ෙන්ති ප්රාන්තරය යදයද? 

(ii). මධ්යව්ය දදනික ආදායම අඩංගු ෙන්ති ප්රාන්තරය යදයද?  

(iii). මධ්ය අගය තීරුල පුරලා දදනිකල ාන මධ්යනයය ආදායම ශ්වොයන්න. 

ලැඩිදුරටත් 26.2 අභ්යාවශ්ේ ගැටළු වඳශා ශ්යොමු ලන්න. 
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

උපකල්පිත මධ්යනයය ඇසුරින් සංඛ්යාත යාප්තතියක මධ්යනයය පසවීම. 

 

මධ්යනය ශ්වවීම වඳශා වංඛ්යාත ලයාප්තිල දත්තයන්ශ්ේ මධ්ය අගය විා ලන විට ඇතිලන 
අෙශසුතාලය මගශැර ගැනීමට උෙකල්පිත මධ්යනයය ශ්තෝරාශ්ගන මධ්යනය ගණනය කරයි. එක් එක් 
මධ්ය අගශ්යන් උෙකල්පිත මධ්යනයය අඩුකර, අෙගමන මධ්යනයය ශ්වවිය ශැක. 

අෙගමනය(d)= මධ්ය අගය - උෙකල්පිත මධ්යනයය 

 

උෙකල්පිත මධ්යනය A ශ්ව ද, අෙගමන ල මධ්යනය  
   

  
 ද නේ, 

මධ්යනය = A + 
   

  
 

නිදසුන 01 

ෙන්ති ප්රාන්තරය 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

වංඛ්යාතය 4 3 17 9 5 

 
ඉශත වංඛ්යාත ලයාප්තිශ්ේ 20 - 24 ෙන්ති ප්රාන්තරශ්ේ මධ්ය අගය උෙකල්පිත මධ්යනයය ශ්ව ශ්ගන 
මධ්යනයය ගණනය කරන්න. 

ෙන්ති ප්රාන්තරය මධ්ය අගය වංඛ්යාතය(f) අෙගමනය(d) f×d 
10  -  14 12 4 -10 -30 

15  -  19 17 3 -5 -20 
20  -  24 22 17 0 0 

25  -  29 27 9 5 45 

30  -  34 32 7 10 70 

  40       = - 50 + 115 
=  65 

 මධ්යනයය =   A + 
   

  
 

      = 22 + 
  

  
 

   = 22 + 1.5 

   = 23.5 

 ක්රියාකාරකම - 3 
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අන්තර්ගතය: යූ.එල්.පී.එන්. ශ්ෙශ්ර්රා - වශකාර අධ්යාෙන අධ්යක්ක උඩුගම කාෙය අධ්යාෙන 
කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

ආශ්රෝගය ාාලක ප්රතිකාර ාා ගැනීමට ෙැමිණි ශ්රෝගීන් 80 ක ශ්ේ ලයව ආවන්න ලර්යට ගණනය 

කර ාා ගත් ශ්තොරතුරු ෙශත ලගුශ්ේ දැක්ශ්ේ. 

ෙන්ති ප්රාන්තරය 9-17 18-26 27-35 36- 44 45-53 54-62 

වංඛ්යාතය 7 11 13 21 18 10 

 

ඉශත වංඛ්යාත ලයාප්තිශ්ේ 36 - 44 ෙන්ති ප්රාන්තරශ්ේ මධ්ය අගය උෙකල්පිත මධ්යනයය ශ්ව ශ්ගන 

මධ්යනයය ශ්වවීම වඳශා ෙශත දැක්ශ්ලන ලගුශ්ේ හිව්තැන් වේපර්ණ කරන්න. 

ෙන්ති ප්රාන්තරය මධ්ය අගය වංඛ්යාතය(f) අෙගමනය(d) f×d 
9  -  17 13 7 -27 -189 

18  -  26  11   
27  -  35  13   

36  -  44  21   

45  -  53  18   

54  -  62  10   

  80        =  
 

   

 මධ්යනයය =   A + 
   

  
 

   = ………… + ……. 

     …….. 

   = ………………….. 

   = …………………. 
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කාෙය. 
අධ්යාෙන අමාතයංශ්ේ ගණිත ාඛ්ාශ්ේ මගශ්ෙන්වීම මත දකුණු ෙෂාත් අධ්යාෙන ශ්දොර්තශ්ේන්තුල 
මඟින්  ඉදිරිෙත් කරන ද්දකි. 

 

පිළිතුරු 

පුනරීක්ෂණය 01 

(01). (i). ෙරාවය 30 (ii). මාතය 18 (iii). මධ්යවය්ය 18 (iv). මධ්යනයය 20.57 

(02). (i). ෙරාවය 37 (ii). මාතය 32 (iii). මධ්යවය්ය 23.5 (iv). මධ්යනයය 26.75 

(03). (i). ෙරාවය 11 (ii). මාතය 7ශා 9 (iii). මධ්යවය්ය 8 (iv). මධ්යනයය 8.54 

පුනරීක්ෂණය 02 

(01). (i). ෙරාවය 7 (ii). මාතය 29(iii). මධ්යව්යය 28.5 (iv). මධ්යනයය 28.46 

ක්රියාකාරකම 01 

(01) 32,36,40,44,48     

(02) 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 

අභ්යාසය 26.1 

(01)  (i) 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5, 85.5, 95.5    (ii) 10      (iii) 51-60 

(02)  (i) 142.5, 147.5, 152.5, 157.5, 162.5, 167.5         (ii) 13         (iii) 150-155 

(03) (i) 540.5 , 560.5,580.5,600.5,620.5  (ii) 35  (iii) 43   (iv)57 

(04) (i) 150,250,350,450,550,650  (ii) 42  (iii)100  

ක්රියාකාරකම 02 

(01) 15.92 

අභ්යාසය 

   (01).   (i). 79  (ii). 30        (iii). 63kg  (iv). 63.33  

   (02).   (i). 1600 – 1800 (ii). 1600-1800  (iii). රු.1613.33 

 අභ්යාසය 26.2 

      (01)    (i) 24.6      (ii) 246kg 

      (02)    (i) 34.53    (ii) 3108      

      (03)    (i) 10    (ii) 21 - 30    (iii) 23.83 
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     (04)    (i) 185     (ii) 31-36    (iii) 36.64 

     (05)    (i) 75 – 100  (ii) 73.5  

ක්රියාකාරකම 03 

(01) 37.975 

අභ්යාස 26.3 

      (01)    (i) 35-45      (ii) 23    (iii) 35 

      (02)    (i) 12-18    (ii) 7.14%      (iii) 18.43    (iv) 1240.1 

      (03)    (i) 36-44     (ii) 37.53    (iii) 27 ට අඩු   (iv) 53 ට ැඩි 

      (04)     (i) 251 – 275  (ii) 268 kg   (iii) 16080kg   (iv) 4/15 

      05)      (i) 90  (ii) A කණ්ඩායම 40.9, B කණ්ඩායම 38.4   (iii) A කණ්ඩායම  

      (06)      (i) 61-70 (ii) 62   (iii)රු . 86800 

      (07)      (i) 700 -850     (ii) රු 738.57    (iii) රු .738570  (iv) 
  

  
 × 100% = 30% 

     (08) )      (i) 56 -60     (ii) 8.3%     (iii) 52.67  kmh- 1  (iv) 105.34km 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


