
ТЕСТ ПО ФИЗИКА - ОСМИ КЛАС 

ПРИНЦИПИ НА МЕХАНИКАТА 

ВАРИАНТ ПЪРВИ 

 

Зад.1. Кое от следните движения може да извършва едно тяло, което не 

взаимодейства с други тела: 

а) равнозакъснително движение; 

б) равноускорително движение; 

в) равномерно криволинейно движение; 

г) равномерно праволинейно движение. 

 

Зад.2. Космонавт  каца на различни планети. Къде неговата инертност е 

най- голяма? 

а) на Земята; 

б) на Марс; 

в) на Юпитер; 

г) навсякъде инертността на космонавта е еднаква. 

 

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

ще започне да се движи с най- голямо ускорение? 

а) тялото с най- голяма плътност; 

б) с най- голямо тегло; 

в) с най- малък обем; 

г) с най- малка маса. 

 

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

а) 200 N;  

б) 2 kN;     

в) 2000 mN;         

г) 0,02 MN. 

 

Зад. 5. Човек с маса 85 kg носи чувал с маса 35 kg . С каква сила той 

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

а) 1000 N;  

б) 1200 N;  

в)  500 N;  

г)  350 N.  

 

Зад.6. Тяло е поставено върху хоризонтална опора. Коя от посочените 

по- долу двойки от сили са сила на действие и сила на противодействие: 

а) сила на тежестта и сила на реакция на опората; 

б) сила на тежестта и теглото на тялото; 

в) теглото на тялото и сила на реакция на опората; 

г) теглото на тялото и силата на триене. 

 

Зад.7. Колко килограма е масата на тяло, което под действие на 

постоянна сила с големина 10 N се движи  с ускорение 2 m/s
2
? 

а) 2 kg;        

б) 3 kg;  

в) 4 kg;  

г) 5 kg . 

 

Зад.8. Две деца теглят шейна с маса 20 kg като прилагат сили 7 N и 9 N 

по посока на движението. Силата на съпротивление е 14 N . Означете 

силите на чертеж. 

а) Колко е равнодействащата на тези сили? 

а) 16 N; б) 5 N ; в) 0 N;  г) 2 N 

 

б) С какво ускорение си движи това тяло? 

а) 0,8 m/s
2
 ; б) 0,25 m/s

2
 ; в) 0,1 m/s

2
; г) 0m/s

2
. 

 

Зад.9. Защо не можем да станем от стола, ако не наклоним тялото си 

напред?................................................................................................................
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