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ජාතික ගණිත  හා විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරගය - 2019 

ජාතික මට්ටම 

විද්යාව 

II  වන පත්රය 

කාලය : මිනිත්තු 90  

 සියලුම ප්රශ්නවලට මමම ප්රශ්න පත්රමමම පිිතතුු  පපය්නන  

 පංඛ්යාමය පිිතතුු  ල ා ය ය තුතු ප්රශ්නවලදී පිිතතුර ල ාගත් ආකාරය පැහැය ලිව ද්ැක්විය තුතුය  

 

 

විභාග අංකය  : - …………………………………………………………………………………………… 

පළාත           : - ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. ආහාර පිසීමම්දී පහ ග ඩා කර තැබීමම්දී පහසුමව්න විනාශවීමට හැකි විටමිනය කුමක් ද් ? 

  

                                                                                                 

 

2. ජජව භායනය වන (Biodegradable) ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය කළ හැකි ප්රධාාන ්රමය 

පඳහ්න කර්නන   

 

                                                                                                 

 

3. ගෘහපථ් ඉ්නධානයක් මලප භාවිත වන LP වාතුමවහි අඩංගු එක් පංඝටකයක් වන මප්රොමේ්න  

( C3H8 ) වාතුමවහි ද්හනයට අද්ාළ තුලිත රපායනික පමීකරණය පහත ද්ැක්මේ  

 

    C3H8  + xO2                          y CO2 + z H2O 
 

මමහි x, y පහ z පඳහා අගයය්න ලිය්නන   

 

 

X - ……………………………………. 

 

Y - ……………………………………. 

 

Z - ……………………………………. 
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4. පහත රූපමම ද්ැක්මවන අ්නද්මට A , B පහ C නම් වු ද්ර්පණ තුනක් තිරප ්මම්පයක් මත උඩු අතට 

ල ා ඇත  මමම ද්ර්පණවල ආප්නනමම ත ා ඇති OA , OB පහ OC නම් වු කුඩා වප්තු තුනක් 

ඉහළට ඔපවන ලදී  නක්ෂත්ර ුරමර්ක්ෂයක් පදදීම පඳහා භාවිතා කර්නම්න කුමන වර්ගමම කාච ද්? 

 

 

එවිට ද්ක්නට ලැම න නිරීක්ෂණවලට අද්ාළ වගුමේ මතොරතුු වලට අනුව ද්ර්පණ වර්ගය 

පිිත ඳව වගුමේ හිප්තැ්න පම්පූර්ණ කර්නන  

ද්ර්පණය උඩුකුු  ප්රතිිමම් මම පව්භාවය පිිත ඳ 

නිරීක්ෂණය 

නිගමනය ( ද්ර්පණ වර්ගය ) 

 

A 

OA  හි ප්රතිිමම් ය ්රමමය්න විශාල මේ   

                               

 

B 

OB හි ප්රතිිමම් ය ්රමමය්න කුඩා මේ   

                               

 

C 

OC හි ප්රතිිමම් මම තරම මවනප් මනොමේ ය   

                               

 

5. පර්ව භක්ෂකයකු ඇතුලත් කළ මනොහැක්මක් ආහාර ද්ාමයක කුමන මපෝෂ මට්ටමට ද්? 

  

                                                                                                 

 

6. ජලාශයක් අපළ සිටි A හා B නම් කුු ල්ල්න මද්මද්මනකුමේ හැඩ පහත රූපමම ද්ැක්මේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( a )   මමම මද්මද්නාමග්න පං්රමණික (migratory) කුු ල්ලකු විය හැක්මක් කුමන කුු ල්ලාද්? 

                                                                                               

 

( b )   ඔමේ පිිතතුරට මහේතුව මකටිමය්න පඳහ්න කර්නන  
 

                                                                                      
 

                                                                                      

OA 

A 

OB 

B 

OC 

C 

A B 
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7. ක්මෂේත්ර අධායයනයකදී නිරීක්ෂණය කළ ශාකයක් පිිත ඳව ශිෂයයකු ත ා ඇති පටහනක් 

මමමපේය  

 

  පරිපරය - මපවන පහිත පරිපරයක, මතත් පමපහි වැමේ  

 

 විලාපය ( Habit ) - මුල් පහ ජරමපෝමයක් පහිතය වායව කඳක් ද්ැකිය 

මනොහැකිය  

 

මමම ශාකය , කුමන ශාක කාණ්ඩයට අයත් මේ ද්? 

 

                                                                         

 

 

 

8. පහත ද්ැක්මව්නම්න සූර්ය ශක්තිමය්න උණුසුම්වන හරිතාගාරයක රූප පටහනකි  

 

 

 

( a )  සූර්යයා මවති්න ආමලෝකය මම්නම තාපයද් නිකුත් මේ  තාපය සූර්යයාමේ සිට 

හරිතාගාරය මවත පං්රමණය වු ්රමය කුමන නමකි්න හැඳි්නමේ ද් ? 

 

                                                                                                
 

 

( b )  හරිතාගාරය තුළ උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පඳහා මහේතුවන විද්තුත් චුම් ක තරංග වර්ගය      

කුමක් ද්?  
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9. ප්රභාපංශ්මල්ෂණය ( Photosynthesis ) පඳහා හරිතශාකවලට අතයවශය අමු ද්රවය මද්ක පහ 

ශක්ති ප්රමදද්ය පඳහ්න කර්නන  

අමුද්රවය :                                                                                

ශක්තිය  :                                                                                

 

10. පහත රූපමම ද්ැක්මව්නම්න විුරලි  ල්  7 ක් පරිපථයක පම් ්නධා කර ඇති ආකාරයයි   

 

 

 

 

 

 

 

 

( a )  පරිපථමම PQ හරහා පමක ප්රතිමරෝධාය ( Equivalant resistance ) මකොපමණ ද්? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

( b )  මමහි ඇති එක්  ල් යක් ඉවත් කළ විට G  ල් මම දීේතිය අඩු විය  B පහ D වලි්න 

ඉවත් කළ  ල් ය කුමක් ද් ?  

                                                                                                

 

11. ගෘහපථ්ව භාවිත මකමරන රපායන ද්රවය කිහිපයක් පහත ද්ැක්මේ  ඒවා පද්නම් කර මගන පහත 

පඳහ්න ප්රශ්නවලට පිිතතුු  පපය්නන   

විනාකිරි, ප ්න, ප්රති අම්ල මපති ( antacid tablets ) හයිඩ්රජ්න මපමරොක්පයිඩ් සීනි  
 

( a )  නිල් ලිට්මප් රතු පැහැයට හරවන ද්රවයය   ද්රවය කුමක්ද් ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

( b )  භාප්මික ගුණ මප්නවන ද්රවයය   ද්රවය කුමක්ද් ? 

                                                                                                     

( C )  ආමලෝකය හමුමේ විමයෝජනය වන ද්රවයය ව්නම්න, 

……………………………………………………………………………………………………….. 

( d )  ආහාර කල් ත ා ගැනීමට භාවිත කරන ද්රවයය   ද්රවය ව්නම්න,  

……………………………………………………………………………………………………….. 

A 

20 Ω 

B 

10 Ω 

C 

20 Ω 

D 

20 Ω E 

15 Ω 

F 

15 Ω 
G 

8 Ω 

P Q 
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12. පාමාමනයය්න වියිත කලාපමම වාතුමගෝලමයහි පාමේක්ෂ ආර්ද්රවතාව ( Relative Humidity ) 

අඩු අගයක් ග්නනා අතර, නුවරඑිතය වැනි ප්රමද්ශයක පාමේක්ෂ ආර්ද්රවතාව වැඩිය එමපේ වුවද් 

වියිත කලාපමම ජීවත්වන පුද්ගලයකුමේ පමට වඩා නුවරඑිතය ප්රමද්ශමම ජීවත්වන 

පුද්ගලයකුමේ පමම් වියිත ප්වභාවය වැඩිය  

 

මමයට මහේතුව මකටිමය්න පැහැය ලි කර්නන   

 

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                

 

13.  ජලජ පරිපර පද්ධාතියක් ආශ්රිතව නිරීක්ෂණය කළ හැකි පත්ත්ව විමශේෂ කිහිපයක් පහත ද්ැක්මේ  

               මැඩියා, ය ය රියා, ඉේ ා, කිඹුලා  

 

 එම පත්ත්ව විමශේෂ උරග පහ උභයජීවි මලප වර්ගීකරණය කර පහත වගුමේ ද්ක්ව්නන  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
උරග 

 
උභයජීවි 
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14. පහත ද්ැක්මව්නම්න මුුර චුම් කයක ( Ring magnet ) චුම් ක  ල මර්ඛ්ා පැතීරි ඇති අ්නද්මයි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුුර චුම්භකමම ඉහත ද්ක්වා ඇති පෘෂ්ටය මත පිහිටි A, B, C පහ D යනු කුමන චුම් ක ධ්රැව  

( Poles ) ද්ැයි පඳහ්න කර්නන  

 

 A …………………………………….. 

 B …………………………………….. 

 C …………………………………….. 

 D …………………………………….. 
 

 

15. ක්මෂේත්ර අධායනයක දී නිරීක්ෂණය කරන ලද් පත්ත්වයකු පිිත ඳ ලක්ෂණ මද්කක් පහත ද්ැක්මේ  

 

 කාණ්ඩවලට ම දී නැති මෘුර සිු රක් ඇත  

  ාහිර කවචයක් ( කැල්සියම් කා ම්නට් වලි්න පැුරන ) ඇත   

 

(a) මමම පත්ත්වයා අයත්වන වංශය කුමක් ද්? 

 

                                                                                                      

 

(b) එම වංශයට අයත් පතු්නමේ ද්ැකිය හැකි තවත් මපොුර ලක්ෂණයක් පඳහ්න කර්නන  

 

                                                                                                       

 

A 

B 

C 

D 
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16. වාතුමගෝලය ප්ථිර කිහිපයකි්න පම්නවිත මේ  

  මමම පථර අතුරි්න , මද්ශගුණ විපර්යාප සිුරවන ප්ථරය හඳු්නවන නාමය කුමක් ද්? 

                                               
 

 
(a) එම ප්ථරමම පහළ මට්ටමම් සිට ඉහළ මට්ට්ම ද්ක්වා උෂ්ණත්වමම මවනප්වීම කවර ආකාර 

මේ ද්? 

                                                 

 

17. ප්රපාරණය මනොගනිය හැකි තරම් වු භාජනයක O0C අයිප් කැටයක් ද්මා, භාජනය 

පම්පූර්ණමය්නම  O0 C වු ජලමය්න පුරවා ඇති අතුු  මමම රූපමය්න ද්ැක්මේ  

 

මමම  ඳුන, උෂ්නත්වය 2O0 C ක් වන පරිපරයක ත ා,  ඳුන පහ එහි අඩංගු සියල්ල පරිපර 

උෂ්ණත්වයට පත් වන මතක් ත න ලදී  මුළු කාලය පුරාම  ඳුම්න ද්රව මට්ටමමහි සිුරවන 

මවනප්කම් මුළුමනි්නම මකටිමය්න පැහැය ලි කර්නන  

 

                                                 

 

                                                 

 

                                                 

 

                                                 

 

 

 
18. වාතු මගෝලමයහි ඇති කා ්න ඩමයොක්පයිඩ් වාතු පරිමා ප්රතිශතය0 03 %  ක් පමණ මේ  මමම 

පංතුතිය ppm වලි්න ප්රකාශ කර්නන   
 

                                                              .................................................        
 

                                                          ..................................................          
 

                                                         ..................................................           
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19. විමේකීව සිටින නිමරෝගී වැඩිහිටි මිනිමපකුමේ පාමානය ු ිරර ීඩඩනය 00 120 mm Hg මලප 
ද්ැක්මේ  මමහි 00 පහ 120 යන එක් එක් අගයමය්න අද්හප් මකමර්නම්න කුමක්ද්? 
  

                                                                       
 

                                                                     
 

 

20. පහත ද්ැක්මව්නම්න එක්තරා ක්රියාකාර කමක් පඳහා ශිෂයයකු විසි්න පකප් කරන ලද් ඇටවුමකි   

 

 
(a) සුුර කඩ තිරය මත පතනය වන ආමලෝක ලපමම වර්ණය කුමක් ද්? 

                                                                                     

 

(b) මමම ක්රියාකාරකමම් නිරීක්ෂණවලි්න එළැඹිය හැකි නිගමනය කුමක් ද්?  

                                                                                            

                                                                                            

 

21. ප්රමද්ශ මද්කක පිහිටි පැරණි නිමවප් මද්කක් පහ ඒවා අවට පරිපරය පහත රූපවලි්න ද්ැක්මේ   

 

 
 

 

(a) මමම නිවප අතුරි්න ශිතාිරක ප්රමද්ශවලට උිතත ව්නම්න කුමන නිවාප ද්ැයි පිිතමවිත්න 
පඳහ්න කර්නන  
   

 ශීතාිරක ප්රමද්ශවලට :                                               

 උෂ්ණාිරක ප්රමද්ශවලට :                                           
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(b) ඉහත ඔ  ුර්න පිිතතුරට මහේතු මකටිමය්න පැහැය ලි කර්නන  

 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

 

 

22. එක්තරා මාපයක ආප්නන ය න මද්කක කාලගුණ තත්ත්ව පහත වගුමේ ද්ැක්මවන පරිය  විය  
 

ය නය ය වා කාලමම දී 

පරිපර උෂ්ණත්වය 

ය වා කාලමම දී අහමපේ 

ප්වාභාවය 

රාත්රී කාලමම දී අහමපේ 

ප්වාභාවය 

පළමු වැනි ය නය 30 0 C වළාකුලු නැත වළාකුලු නැත 

මද්වැනි ය නය 30 0 C වළාකුලු නැත වළාකුලුවලි්න පිරී ඇත  

 

(a) මමම ය න මද්ක අතුරි්න රාත්රී කාලමමදී උණුසුම් වැඩිම ව්නම්න කුමන ය නමමදී ද්? 

                                                                                             
   

 

(b) ඔමේ පිිතතුරට මහේතු මකටිමය්න පැහැය ලි කර්නන  

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             
   

23. පිෂ්ටය ප්වල්පයක් ජලය පමග මහොඳි්න මිශ්ර කර, ඉ්න මකොටපකට මටටය ( මකල ) ප්වල්පයක් 

ද්මා ටික මවලාවක් ත න ලදී  පසුව එම පිෂ්ට මකොටප් මද්කටම මවන මවනම ම නඩික්ට් 

ද්රාවණ ප්වල්පය  ැන්්න ද්මා රත් කරන ලදී   
 

a. අද්ාළ නිරීක්ෂණ පහත ද්ැක්මවන වගුව තුළ පඳහ්න කර්නන  

නියැය ය ක්රියාකාරකම නිරීක්ෂණය 

X - මටටය පමග මිශ්ර 
මනොකළ පිෂ්ටය 

ම නඩික්ට් ද්රාවණ ප්වල්පයක් 

ද්මා රත් කරන ලදී  
                              

                              

Y - මටටය පමග මිශ්ර කළ 
පිෂ්ටය 

ම නඩික්ට් ද්රාවණ ප්වල්පයක් 

ද්මා රත් කරන ලදී  
                              

                              

 

b. මමම ක්රියාකාරකමමහි නිරීක්ෂණ මන්්න නිගමනය කළ හැක්මක් මටටමම අඩංගු යම් 

එ්නපයිමයක් නිපා පිෂ්ටයට කුමක් සිුර වු  ව ද්? 
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24. ශිෂයමයක් එකම ශාකයකි්න,එක ප්රමාණයට මම්රූ, පමාන පත්ර හතරක් මගන ඒවා P,Q,R පහ S 

මලප නම් මකමළේය  පහත වගුමේ පඳහ්න ආකාරයට ඒවාමම වැප්ලි්න තවරා පැය 4 ක් පමණ 

වියලි ප්ථානයක එල්ලා ත න ලය  එම පත්ර එමපේ එල්ලා තැබීමට මපර පහ පැය 4 කට පසුව 

ඒවාමම ප්ක්නධා කිරා එම ප්ක්නධා අතර මවනපද් පටහ්න කර ග්නනා ලදී  

 

 

 

 

 

( a ) මමම පරික්ෂණමම අරමුණ කුමක් ද්? 

                                                                                                  ..............      

             …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       ( b ) W, X , Y පහ Z යන අගයය්න ඒවාමම අවමරෝහණ පිිතමවළට පකප් කර ලිය්නන  

                                                                                            

( C ) W, X , Y පහ Z යන අගයය්න පැපදීමම්න එළැඹිය හැකි නිගමනය කුමක් ද්? 

                                                                                             

 

25. ඒකාකාර ගනකමම්න තුත් පර්ව පම හඳු්න කූු  මද්කක් ( A පහ B ) එක විට ද්ල්වා, 

මවනප් පරිපර තත්ත්ව යටමත් සිටුවා ත න ලදී  කාලය (t) පමග හඳු්නකූු වල මනොද්දවී 

ඉතිරි වු ය ග ( l ) මැන එම ද්ත්ත ප්රප්තාර ගත මකු නි එම ප්රප්තාර පහත රූපමම ද්ැක්මේ  

 

 

පත්රය වැප්ලි්න තවරා ඇති ආකාරය ප්ක්නධා අතර මවනප ( g ) 

P 

Q 

R 

S 

එක් පෘෂ්ඨයකවත් තවරා නැත  

පෘෂ්ඨ මද්මක්ම තවරා ඇත  

උඩ පෘෂ්ඨමම පමණක් තවරා ඇත  

යටි පෘෂ්ඨමම පමණක් තවරා ඇත  

W 

X 

Y 

Z 

මනොද්ැවී ඉතිරි වු 

මකොටමපේ ය ග 

කාලය ( t ) 

l 
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( a ) 30 වැනි මිනිත්තුව වන විට A හඳු්න කූමර් මනොද්ැ වී ඉතිරි වු මකටමපේ ය ග මකොපමණ ද් ? 

                                                                                                     

( b ) මමම හඳු්න කූු  මද්මක්න  එකක් නිපල පරිපරයක පහ අමනක ක්රියාත්මක විුරලි පංකාවක්      

අපළ ත න ලද්මද් නම්, විුරලි පංකාව අපළ තැබු හඳු්න කූර කුමක් ද්? 

                                                                                                     

( c ) ඉහත ( b ) හි ඔමේ පිිතතුරට මහේතුව පඳහ්න කර්නන  

                                                                                                     

                                                                                                     

 
26. පමහර මකොටප් සුමට පහ තවත් පමහර මකොටප් රළු වු ABCD නම් වු තිරප් පෘෂ්ඨමම මුළු ය ග 20 m 

කි  

 

මමහි A හි පිහිටි P නම් වප්තුව,ආරම්භක ප්රමේගයක් ල ා දී D ද්ක්වා චලිත වීමට පැලැප්වු විට, A සිට D 

ද්ක්වා චලිතයට අද්ාළ ප්රමේග කාල ප්රප්තාරය පහත ද්ැක්මවන පරිය  විය     

 

( a ) AB,BC පහ CD යන මකොටප් අතුරි්න රළු මකොටප් හා සුමට මකොටප් මමොනවා ද්? 

I. රළු මකොටප් :                                             

II. සුමට මකොටප් :                                           

( b ) A සිට D ද්ක්වා P වප්තුව චලිත වීමට ගත වු මුළු කාලය මහවත් t හි අගය මපොය්නන   
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27. ු ිරර පරීක්ෂාව මන්්න, මඩංගු මරෝගය ආපාද්නය වු මරෝන්යකුමේ මරෝගී තත්ත්වමයහි අවද්ානම 

පිිත ඳව නිර්නතර පරීක්ෂාවට ලක්මකමර්  

( a )  මඩංගු මරෝගය ආපාද්නය වු විට ු ිරරමම එක්තරා පංඝටකයක පංතුතිය ශීඝ්රමය්න අඩු වීමට 
පට්න ගනී එම පංඝටකය කුමක් ද්?  

                                                                 

 ( b )  එම පංඝටකය මන්්න සිු ර තුළ ඉටු කරන ල න කාර්යය කුමක් ද්? 

                                                                                           

( c )  මඩංගු මර්ද්නය පඳහා  ැක්ටීරියාවක් මයොද්ාගැනිම පිිත ඳව විවිධා පර්මමෂණ පැවැත්විනි  

මමමලප ජීවි විමශේෂයක් මන්්න තවත් ජීවි විමශේෂයක් වර්ධානය වීම පාලනය හඳු්නව්නම්න 

කුමන නමකි්න ද්?  

                                                          

 ( d )  ඉහත ( c )හි ඔ  පඳහ්න කළ ්රමය භාවිතමය්න මුරු ව්න මර්ද්නය කිරීමම් වාසියක්    

පඳහ්න කර්නන  

                                                                                       

     

28. පහත A රූපමම ද්ැක්මවන පරිය  ජලය අඩක් පුරවා ඇති උප මිනුම් පරාවක් මඳක් ආනතව ත ා 

ගනිමි්න,මිනුම් පරාමේ ිමත්තිය ය මේ පා්නද්ර මකොපර් පල්මටේට් ද්රාවණයක් මපමි්න එකතු කරනු 

ලැමේ පරාව පිු ණු පසු එය සීු මව්න සිරප්ව ත නු ලැමේ  

 

 

( a )  මිනුම් පරාමේ සිරප් පිහිටුවීමම් දී මුලි්න පැවති ද්රවය ( ජලය ) පහ එක් කළ ද්රාවණය              

( CuSO4 ) ය ප්වන ආකාරය ද්කුණු පප මිනුම් පරාමේ ඇඳ ද්ක්ව්නන ද්රාවණ නම් කිරීම ද් 

අවශයය   
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 ( b )  කාලය ගත මවත්ම ද්ක්නට ලැමේ යැයි අමේක්ෂිත නිරීක්ෂණය කුමක් ද්? 

                                                                                                        

                                                                                                        

 

( c )  ඉහත ( b ) හි ඔ  පඳහ්න කළ නිරීක්ෂණයට මහේතු වු පංසිද්ිරය කුමන නමකි්න 

හැඳි්නමේද්?  

                                                                                                        

                                                                                                        

 

29. ගපක් වටා තිරප් තලයක කරකැවිය හැකි මපේ උණ  ම්බුවක් ගැට ගපා ඇති ආකාර මද්කක් A පහ B 

රූප පටහ්නවල ද්ැක්මේ  

කමල් හා ඔහුට වඩා ශක්තිමත් මිතුරකු උණ ම්බුමේ එකම පසි්න සිටමගන එහි මද්මකළවරට, 

ද්ණ්ඩට ලම් කව තිරප්  ල මයොද්ා තල්ලු කර්නම්න යැයි සිත්නන මද්පසි්න තල්ලු කිරීමම් දී, උණ 

 ම්බුව ඉය රියට තල්ලු කිරීමට පමත් අයට ජයග්රහණය හිමිමේ  

 

 
 

( a )  කමල්මේ මිතුරාව පරාජය කරනු පිණිප කමල් මතෝරාග්නම්න කුමන රූපමම කුමන අග්රය  

         ( C මහෝ D ) ද්?  

                               රූපමම                              අග්රයය  
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 ( b )  ඔමේ පිිතතුරට මහේතුව විද්යාත්මකව පහද්්නන 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

( c )  B රූපමම C මකළවමර් සිටින කමල්මේ මිතුරා විසි්න 50 N ක තිරප්  ලයක් ද්, කමල් විසි්න 

D මකළවමර් සිට 20 N ක තිරප්  ලයක් ද් මයොද්ා තල්ලු කරනු ල යි  කවුු ්න ජයග්රහණය 

කර්නම්න ද්ැයි, උිතත ගණනය කිරීම් ඇසුමර්න මප්නවා මද්්නන   

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

 

30. කඳුකර ප්රමද්ශයක ඇති,විුරලිය ජනනය කිරීම පඳහා භාවිත මකමරන P, Q පහ R නම් ජලාශ තුනක 

පිහිටීම් පහත රූපමම ද්ැක්මේ  X,Y පහ Z යනු පිිතමවිත්න එම ජලාශ මන්්න විුරලිය ජනනය කර 

ග්නනා  ලාගාරවන අතර, ඒවාමම කාර්යක්ෂමතා පමාන මේ  
 

A නම් වු තැනිතලා ිමමම් සිට එක් එක් ජලාශවලට ඇති මධායයනය සිරප් උප පහ එම ිමමම් සිට 

 ලාගාරවලට සිරප් උප රූපමම ද්ැක්මේ  

                                                         

 

 P, Q පහ R ජලාශවලි්න විුරලිය ජනනය කිරීම පඳහා ල ාගත හැකි ජල ධාාරිතා පිිතමවිත්න 

 25 x 10 7 m3, 50 x 107 m3  පහ 20 x 107 m3 මේ  
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( a )  X,Y පහ Z නම් වු එක් එක්  ලාගාරය මන්්න ජනනය කරගත හැකි මුළු විද්තුත් ශක්තිය 

පිිතමවිත්න  Wx, Wy  පහ Wz නම් මමම අගයය්න අතර පම් ්නධාතාව, පමාන වඩා කුඩා යන 

ලකුණු මයොද්ා ගනිමි්න ආමරෝහණ පිිතමවළට ලියා ද්ක්ව්නන   

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                       

 

 ( b )   (i).  ජලමම අඩංගු විභව ශක්තිය මන්්න විුරලිය ජනනය මකමරන අතර , Z  ලාගාරමම    

කාර්යක්ෂමතාව 50 % ක් නම් ඉ්න ජනනය කර ගත හැකි උපරිම විද්තුත් ශක්තිය 

මකොපමණද් ? 

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                       

 

 (ii). Z  ලාගාරමය්න විුරලිය පපයන  ල මප්රද්ශමම ඇති නිමවප් ගණන 100 0000 ක් නම් 

පහ එම එක් එක් නිමවපක ජද්නික විද්තුත් ශක්ති පරිමභෝජනය 2 kW h  ැන්්න මේ නම් , 

Z  ලාගාරමය්න විුරලිය පැපයිය හැකි ය න ගණන මකොපමණ ද්?  

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

 


