
ТЕСТ ПО ФИЗИКА – ОСМИ КЛАС 

ПРИНЦИПИ НА МЕХАНИКАТА 

ВАРИАНТ ТРЕТИ 

 

Зад.1. В кой от следни случаи едно тяло извършва праволинейно 

равноускорително движение? На тялото действа сила, която: 

а) равномерно нараства по големина, без да променя посоката си; 

б) е перпендикулярна на посоката на движение; 

в) е насочена по посока на движението и има постоянна големина; 

г) е насочена по посока на движението и големината й постепенно 

намалява. 

 

Зад.2. Кое от следните твърдения за силите на взаимодействие между 

две тела не е вярно? 

а) имат еднакви големини; 

б) имат противоположни посоки; 

в) имат различни приложни точки; 

г) взаимно се уравновесяват. 

 

Зад.3. Към три еднакви тела са приложени различни сили. Кое тяло ще 

започне да се движи с най- малко ускорение? 

а) тялото, на което му действа най- голяма сила; 

б) тялото, на което му действа най- голяма сила; 

в) всички тела ще се движат с еднакво ускорение; 

г) телата  ще остават в покой. 

 

Зад.4. Кои двойка сили са равни? 

а) 2 N;  

б) 2 kN;     

в) 2000 mN;         

г) 0,02 MN. 

 

Зад.5. Работник с маса 70 kg държи товар с маса 40 kg. С каква сила той 

натиска върху земята? Изобразете тази сила. Приемете g = 10 m/s
2
 

а) 700 N; 

б) 1100 N; 

в) 300 N; 

г) 400 N; 

д) 110 N. 

Зад.6. Боксьор с маса 60 kg удря със сила F= 900 N боксова круша с маса 

20 kg. Колко нютона е големината на силата, с която крушата действа на 

боксьора по време на удара? 

а) 900 N; 

б) 300 N; 

в) 2700 N; 

г) нула.  

 

Зад.7. Тяло с маса 5 kg се движи под действие на постоянна сила с 

големина 20 N. Определете ускорението на тялото. 

а) 100 m/s
2
; 

б) 4 m/s
2
; 

в) 0,25 m/s
2
; 

г) 0,2 m/s
2 

  

Зад.8. Два коня теглят каруца с маса 200 kg като прилагат съответно 

сили 70 N и 80 N по посока на движението. Силата на триене и 

съпротивление е 130 N. Изобразете силите на чертеж. 

А) Колко е равнодействащата на тези сили? 

а) 20 N; б) 15 N; в) 1 N; г) 0 N.  

 

Б) С какво ускорение се движи каруцата? 

а) 0,3 m/s
2
; б) 0,2 m/s

2
; в) 0,1 m/s

2 
; г) 0,5 m/s

2 

 

Зад.9. Човек, седящ в лодка, се изправя. Как се променя при това 

устойчивостта на лодката и защо?.................................................................. 
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