
ТЕСТ ПО ФИЗИКА - ОСМИ КЛАС 

ПРИНЦИПИ НА МЕХАНИКАТА 

ВАРИАНТ ВТОРИ 

  

Зад.1. Телата се движат равномерно и праволинейно, ако: 

а) равнодействащата на силите е 0; 

б) действа сила на триене; 

в) тялото се движи по наклонен път; 

г) тялото се движи по хоризонтален път. 

 

Зад.2. Коя от следните величини е мярка за инерността на телата? 

а) масата; 

б) обемът; 

в) силата; 

г) плътността. 

 

Зад.3. Масата на тяло, което се движи равноускорително, се увеличава 2 

пъти. Ускорението му: 

а) намалява 2 пъти; 

б) се увеличава 2 пъти; 

в) не се променя; 

г) намалява 1/ 2 пъти. 

 

Зад.4. Коя от следните сили е най- малка? 

а) 200 N;  

б) 2 kN;     

в) 2000 mN;         

г) 0,02 MN. 

 

Зад.5. Две тела с маси 2 kg и 3 kg са закачени на неразтеглива нишка.С 

каква сила те действат на нишката? Означете тази сила. Приемете g = 10 

m/s
2
. 

а) 20 N; 

б) 30 N; 

в) 50 N; 

г) 60 N. 

 

Зад.6. Тяло се намира в покой. Към него едновременно се прилагат две 

сили. В кой от следните случаи тялото ще остане в покой? Силите имат: 

а) еднаква големина и посока; 

б) еднаква големина, противоположни посоки и лежат на една права; 

в) еднаква големина, противоположни посоки и лежат върху различни 

прави; 

г) една и съща приложна точка, големините могат да са различни. 

 

Зад.7. С какво ускорение се движи тяло с маса 5 kg, ако му действа 

постоянна сила с големина 10 N? 

а) 1 m/s
2
; 

б) 2 m/s
2
; 

в) 3 m/s
2
; 

г) 5 m/s
2
 

 

Зад.8. Двама души бутат автомобил с маса 800 kg, като всеки действа със 

сила 250 N , а силата на триене е 100 N. Означете силите на чертеж. 

А) Колко е равнодействащата на тези сили? 

а) 250 N;    б) 500 N;    в) 400 N;   г) 150 N 

 

Б) С какво ускорение се движи автомобилът? 

а) 0.25 m/s
2
;  б) 0.5m/s

2
;  в) 0.3m/s

2
;  г) 1m/s

2
. 

 

Зад.9. Защо човек, който носи на гърба си товар, се навежда напред? 
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