E-MASTERY ACADEMY
Plot No.45, H-Sector N-4 Cidco
Aurangabad

घातांक
घातांक

हणजे कोण याह सं येने

वतःला कती वेळा गण
ु ले आहे ते दश वणारा अंक होय.

घातांक हा नेहमी डो यावर दश वला जातो आ ण खाल या सं येला पाया

हणतात.

जर सं या गण
ु ाकारात असतील आ ण यांचा पाया सारखा असेल तर अशा वेळेस घातांकाची बेर ज
करावी.
करावी.

जर सं या भागाकारात असतील आ ण यांचा पाया सारखा असेल तर घातांकाची वजाबाक

कोण याह सं ये या घाताचा घात असेल तर घातांकाचा गण
ु ाकार करावा.
कोण याह सं येचा 0 वा घात अस यास उ र नेहमी 1 येत.े

कोण याह सं येचा प हला घात अस यास उ र तीच सं या येत.े
जर दोन सं या बरोबर त असतील यांचा पाया सारखा असेल तर अशा वेळेस या सं यांचा

घातांक ह सारखाच असतो.

जर सं या गण
ु ाकारात कं वा भागाकारात असतील व यांचा पाया भ न परं तु घातांक सारखा असेल तर
अशा वेळेस या पायांना एका कंसात घेता येते.
जर अंशातील सं या छे दात गेल

कं वा छे दातील सं या अंशात गेल तर घातांकाचे च ह बदलते.

ऋण भा रत सं येचा घातांक सम सं या असेल तर उ रा चे च ह '+' येते आ ण ऋण भा रत सं येचा
घातांक वषम सं या असेल तर उ राचे च ह '-' येत.े
कोण याह सं येचा गण
ु ाकार य त

घातां कत सं येचा गण
ु ाकार य त
बदलत नाह .

हणजे 1 भा गले ती सं या होय.

हणजे घातांकाचे च ह बदलणे होय. मा

मळ
ू या सं येचे च ह

कोण याह सं येला त या गण
ु ाकार य ताने गण
ु यास उ र 1 येत.े

कोण याह सं येस त या गण
ु ाकार य ताने भाग यास उ र या सं येचा घातांक द ु पट होतो.
यवहार अपण
ू ाकाचा गण
ु ाकार य त

अपण
ू ाका या घातांकाचे च ह बदला. मा
च ह बदलत नाह .

दो ह

हणजे एक तर तो अपण
ू ाक उलटा करा कं वा या
या एकाच वेळी क

नये. तसेच मळ
ू या अपण
ू ाकाचे

एखा या सं येस 10

या धन घातांक

एखा या सं येस 10

या ऋण घातांक

अंक दशांश उजवीकडे सरकतो.

अंक दशांश डावीकडे सरकतो.

पाने गण
ु ले असता घातांकात जेवढे अंक असतील तेवढे

पाने गण
ु ले असता घातांकात जेवढे अंक असतील तेवढे

एखा या सं येस 10

या धण घातांकाचे भागले असता घातांकात जेवढे असतील तेवढे अंक दशांश

एखा या सं येस 10

या ऋण घातांकाचे भागले असता घातांकात जेवढे अंक असतील तेवढे अंक दशांश

डावीकडे सरकतो.

उजवीकडे सरकतो.

