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1. Посочете от какви прости геометрични тела е образуван изобразеният детайл! 
 

а) конус, пресечена пирамида, 

цилиндър; 

б) пирамида, сфера, петоъгълна призма; 

в) пирамида, цилиндър, призма; 

г) конус, цилиндър, призма 
 
 
 
 

2. Дадена е техническа рисунка на детайл в 3D. Показани са петнадесет 

изображения на детайли в 2D, които са означени с числа. Подберете кои от тях са на 

дадения детайл! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) 5, 2, 11;  б) 4, 11, 15;  в) 9, 13, 4;  г) 4, 8, 13. 
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3. Дадени са две проекции изглед отпред и отляво на един детайл. Определете кой 
е изгледът отгоре! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Показаният вал е изобразен в две проекции. Върху главното изображение са 
означени 4 секущи равнини. Построени са 4 сечения. Определете в кой от 
отговорите е вярно съответствието между цифровото означение на сеченията и 
даденото буквено означение на секущите равнини върху главния изглед! 

                        а) 

А-А Б-Б В-В Г-Г 
4-4 2-2 3-3 1-1 

              б) 
А-А Б-Б В-В Г-Г 
1-1 4-4 2-2 3-3 

  в) 
А-А Б-Б В-В Г-Г 
4-4 1-1 2-2 3-3 

   г) 
А-А Б-Б В-В Г-Г 
1-1 2-2 4-4 3-3 
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5. Кой от посочените знаци за грапавост не указва вида на обработката на 
повърхнината? 
 
а)      б) 
 
 
в)      г)  
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6. Под кой номер в показаната таблица за видовете допуски е означен допуск на 
отклонение от местно биене? 
1 

 

6 11 

2 

 

7 12 

3 

 

8 13 

4 

 

9 

5 

 

10 

14 

 

 
а) 14;     б) 13;    
в) 9;     г) 7. 
 
7. За кой от посочените допускови знаци показани в табличката на задача 6 се изисква 
означаване на базова повърхнина? 
а) 5;      б) 4; 
в) 12;        г) 6. 
 

8. Върху работен чертеж е нанесен размерът  065.0
098.0825 

d . Посочете, кой от дадените 

размери е брак-поправим за допуска на външна повърхнина! 
а) 24,935;    б) 24,936; 
в) 24,902;    г) 24,924. 
 

9. Даден е размер 
6

7
50
h

G
  върху сборен чертеж. В каква система е посочената сглобка и 

какъв е нейният вид? 
а) SArN, сглобка с хлабина;   
б) SAN, сглобка с хлабина; 
в) SArN, сглобка със стегнатост; 
г) SAN, сглобка преходна. 
 
10. Какъв е видът на съединението между детайли 1 и 2 на показаният чертеж? 
Разчетете означението върху полицата сочеща детайл 2! 
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а) резбово съединение с квадратна резба със стъпка p = 6 mm, номинален диаметър             
d =  32 mm,  D = 36 mm, междузъбие z = 7 и посочени сглобки; 
б) шлицево съединение с правоъгълни шлици центровано по странични повърхнини  
брой на шлиците z = 6, d = 32 mm, D = 36 mm, b = 7 mm  и посочени сглобки; 
в) шлицево съединение с правоъгълни шлици  центровано по вътрешен диаметър, брой 
на шлиците  z = 6, d = 32 mm, D = 36 mm, b = 7 mm и посочени сглобки; 
г) резбово съединение с правоъгълна резба със стъпка  p = 6 mm, номинален диаметър  
d = 32 mm,  D = 36 mm, междузъбие  z = 7 и посочени сглобки. 
 
11. Дадени са стандартни означения на резби:  
1) LHxM 224 ;      2) 270xM ;   3) 4/3G ; 4) 2/1R ; 5) 640xTr ;        6) 1080xS   
с кое от тях се означава трионовидна резба? 
а) 3;  б) 4;  в) 5;  г) 6. 
 
12. Изберете уравнението, което е условие за равновесие на показаните сили! 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
         

а) 030cos45cos 0
21  FF o  

б) 010045cos30cos 0
12  FF o  

в) 010030cos45cos 0
21  FF o  

г) 045sin30sin 0
12  FF o     

       

13. Проекцията на една сила F върху ос  s  е: FFs  , когато силата слючва с остта 

ъгъл равен на: 
а) 0о;   б) 180о;  в) 90о;   г) 45о. 
 
 
14. Необходимо и достатъчно условие за равновесие на произволен брой съравнинни 
сходящи сили е: 
а) сумата от проекциите на всички сили върху оста Х да бъде равна на 0; 
б) сумата от проекциите на всички сили върху оста У да бъде равна на 0; 
в) сумата от проекциите на всички сили върху оста Х да бъде равна на 0 и сумата от 
проекциите на всички сили върху оста У да бъде равна на 0; 
г) сумата от всички сили да бъде равна на 0. 
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15. В съпротивление на материалите, методът на сечението се прилага за определяне 
на: 
а) формата и размерите на напречното сечение на гредата;    
б) структурата на материала;. 
в) основните механични характеристики на материала; 
г) вътрешните сили, ако знаем външните. 
 
16. Каква е абсолютната стойност на момента на двоицата с големина на силите на 
двоицата 100N и рамо 30 см? 
 
а) 30 Nm;  б) 130 Nm;  в) 3000 Nm;  г) 3 Nm. 
 
 
17.Кои от изброените химични елементи могат да се използват като легиращи в състава 
на легираните стомани? 
 
а) хром, никел, титан, волфрам, манган, сяра и други; 
б) хром, никел, азот, титан, волфрам, манган и други; 
в) хром, никел, волфрам, ванадий, титан, манган и други;   
г) хром, никел, волфрам, ванадий, водород, манган и други. 
 
18. Коя от изброените термични обработки според характера на въздействие е 
химикотермична? 
а) закаляване;  
б) нормализация;  
в) цементация (навъглеродяване); 
г) отгряване. 
 
 
19. Може ли твърдият втулков съединител да компенсира ъглови и радиални 
несъосности? 
 
а) може;   
б) компенсира само ългови несъосности;    
в) компенсира само радиални несъосности;  
г) не може. 
 
20. Размерите на призматичната шпонка са стандартизирани и се избират от таблици в 
зависимост от: 
а) диаметъра на вала; 
б) дължината на вала; 
в) площта на напречното сечение; 
г) избира се произволно 
 
21. Кои от изброените  съединения са неразглобяеми? 
а) винтови съединения; 
б) нитови съединения; 
в) шпонкови съединения; 
г) шпилкови съединения. 
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22. Цилиндрично зъбно колело с еволвентен профил и стандартен изходен контур има 
диаметър на делителната окръжност mmdd 30  и брой на зъбите 20z . На колко е 

равен модулът на колелото? 
а) 1,5 мм;  б) 1,1 мм;  в) 1,25 мм;  г) 1 мм. 
 
23.  На колко е равно предавателното число на червячна предавка с едноходов червяк и 
брой на зъбите на червячното колело 40? 
 
а) 80i ;  б) 40i ;  в) 20i ;  г) 1i  
 
 
24. Какво е основното преместване на двуходова резба със ситна стъпка 4 мм за един 
оборот на винта? 
а) 4 мм;  б) 8 мм;  в) 12 мм;  г) 6 мм. 
 
25. Измервателната единица за магнитна индукция е: 
а) Вебер;  б) Тесла;  в) Хенри;  г) Ампер на метър 
 
26. Законите на ОМ се отнасят за: 
а) напрежения; б) големина на тока;   
в) мощности;  г) общо съпротивление 
 
 
27. Магнитопродът на трансформаторите се изработва от листова електротехническа 
стомана с цел: 
а) повишаване на съпротивлението; 
б) намаляване на съпротивлението; 
в) намаляване загубите от вихрови токове; 
г) намаляване на магнитната индукция. 
 
28. Волтметърът се включва във веригата: 
а) последователно;   б) паралелно; 
в) смесено;    г) без значение. 
 
 
29. Правилото на свитата дясна ръка определя: 
а) посоката на тока;    
б) посоката на магнитните силови линии; 
в) посоката на индуктираното електродвижещо напрежение;  
г) големината на магнитния поток. 
 
30. Кое от изброените вещества не е изолатор? 
а) гума; б) полиетилен; в) живак;  г) порцелан. 
 
31. Предназначението на токоизправителя е да променя: 
а) големината на напрежението; 
б)механичната енергия в електрическа; 
в) вида на напрежението – от променливо в постоянно; 
г) вида на напрежението – от постоянно в променливо.  
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32. Общото съпротивление на показаната схема е: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) 5R;   б) 6R;   в) 7R;   г) 9R. 
 
33. На входа на мостовата изправителна схема е приложено синусоидално напрежение 
u. За означения на схемата поляритет на напрежението да се посочи, през кои диоди ще 
протича ток? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Коефициентът на полезно действие на трансформатора достига до: 
а) 25 %; б) 55 %; в) 86 %; г) 99 %. 
 

35. Посочете стойността на дадения израз като десетично число 1110011(2)+11011(2): 
а) 87(10); б)115(10);  в) 142(10);  г) нито едно от посочените; 
 

36. Един байт е равен на: 
а)8 бита;    б) 16 бита;  в)24 бита;  г) 4 бита 
 

37. Запис на документ се извършва чрез командата: 
а) New;    б) Create;   
в) Save;    г) Move; 
 

38. Коя от програмата служи за подреждане и проверка на дискове и дискети? 
а) Disk Delete;   б) Scan Disk; 
в) Disk Editor;   г) Install. 
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39.  Кой от следните домейни се използва от образователни институции? 
а) .com;   б) .edu; 
в) .net;    г) .org 
 

40 Компютърен вирус може: 
а) да повреди информацията на твърдия диск; 
б) да повреди монитора; 
в) да зарази със СПИН работещия с компютъра; 
г) да се размножава при изключен компютър. 


