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ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕТТОО  ИИ  ННААУУККААТТАА  
ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕ  

„„ННААЙЙ--ДДООББЪЪРР  ТТЕЕХХННИИКК  ВВ  ММААШШИИННООССТТРРООЕЕННЕЕТТОО””    

  

ТТЕЕССТТ  ЗЗАА  ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  ККРРЪЪГГ  ––  ззаа  ууччееббннааттаа  22001188//22001199  ггооддииннаа--  ВВааррииааннтт  22  

  

11..  ККоояя  ссттееннаа  ((АА,,  ВВ,,  СС,,  DD))  оотт  ттееххннииччеессккааттаа  ррииссууннккаа  ссъъооттввееттссттвваа  ннаа  ссттееннаа  33  оотт  ччееррттеежжаа  ннаа  

ддееттааййллаа??  

а) D;    б) А;    в) В;    г) С.

           

           

2. Даден е детайл с изглед отпред и изглед отгоре. Определете изгледа от ляво на 

детайла. 
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3. Даден е цилиндричен детайл в изглед. Определете правилно изпълненото 

съчетание на полуизглед с полуразрез. 

 

4. По изглед отпред А определете местата на останалите основни изгледи (В, С, D, E, 

F). В кой от посочените 4 отговора те са правилно разположени? 
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5. Кое от изобразените резбови съединения е начертано правилно? 

6. Каква форма има сечението на пресечен конус с равнина, минаваща по оста му? 

 

а) трапец;   б) окръжност; 

в) елипса;   г) триъгълник. 

 

7. Дадени са изглед отпред и изглед отгоре на един детайл. Кой изглед отляво е 

вярното решение? 

8. На коя фигура резбата е изобразена правилно? 
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9. Кое е правилното сечение А-А на дадения конус? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. В кое от четирите изображения означението за грапавост е нанесено правилно? 

 

 

11. Проекцията на една сила върху ос е равна на нула, когато силата сключва с оста 

ъгъл равен на: 

 

а) 0о;   б) 180о;   в) 90о;    г) 45о. 

 

12. 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, ако е известен вида му; 

в) основните механични характеристики на материалите; 

г) вътрешните сили, ако знаем външните сили. 

 

13. Ако външните сили са перпендикулярни на оста на пръта с близки една до друга 

директриси, натоварването е на: 

 

а) срязване;    б) усукване; 

в) чисто огъване;   г) опън/натиск. 
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14. Ако в застрашеното сечение на вал с кръгово напречно сечение са установени 

огъващ момент Мог = 3 kNm и усукващ момент Мус = 4 kNm, то еквивалентният 

момент Мекв по трета теория е: 

 

а) 7 kNm;  б) 5 kNm;  в) 12 kNm;  г) 3,5 kNm. 

 

15. Процесът на постепенно натрупване на повреждания в материала под действие 

на променливи напрежения се нарича: 

 

а) наклеп на материала; 

б) умора на материала; 

в) провлачване на материала; 

г) устойчивост на материала. 

 

16. При предаване на въртящ момент призматичната шпонка е подложена на: 

 

а) огъване и натиск;   б) опън и усукване; 

в) усукване и огъване;  г) смачкване и срязване. 

 

17. Как се нарича посочената резба? 

 

а) метрична;       

б) цолова; 

в) трапецовидна; 

г) трионовидна. 

 

18. Как ще се означи върху чертеж метрична резба с външен диаметър 30 mm и 

стъпка 1,5 mm? 

 

а) Ø30;  б) Ø30.1,5;  в) М 30/1,5;  г) М 30х1,5. 

 

19. Осите са машинни елементи: 

 

а) върху които са сглобени въртящи се части; 

б) които служат за балансиране на въртящите се детайли; 

в) които служат за предаване на въртящи моменти; 

г) които служат за поемане на напречни натоварвания и предаване на въртящи 

моменти. 
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20. Редукторите служат за: 

 

а) намаляване на ъгловата скорост; 

б) увеличаване на ъгловата скорост; 

в) напреженията на усукване и опън; 

г) напреженията на опън и натиск. 

 

21. Технологичните свойства на металите характеризират: 

 

а) способността им да се съпротивляват на външни сили; 

б) способността им да се съпротивляват срещу проникването в тях на чужди по-твърди 

тела; 

в) качествената им податливост на различна обработка; 

г) съпротивата им на обработка и на външни сили. 

 

22. По своето приложение в практиката стоманите биват следните видове: 

 

а) конструкционни и инструментални; 

б) конструкционни, инструментални и специални; 

в) нисковъглеродни, средновъглеродни, високовъглеродни; 

г) конструкционни специални. 

 

23. От какви параметри на технологичния режим на термичната обработка зависи 

промяната на структурата на металите и сплавите? 

 

а) максимална температура на нагряване, време на нагряване, време на задържане, 

време на охлаждане; 

б) максимална температура на нагряване, време на задържане; 

в) скорост на охлаждане; 

г) време на задържане при максимална температура на нагряване. 

 

24. При щанцово изрязване на детайли с точни размери размерообразуващият елемент 

на щанцата е: 

 

а) матрицата; 

б) пуансонът; 

в) пуансонът и матрицата; 

г) нито едно от изброените. 
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25. На входа на веригата е подадено постоянно напрежение U = 250 V. Стойността на 

тока през съпротивлението R2 е I2= 5A, а стойностите на съпротивленията са: R2 = 20Ω, 

R3 = R4 = 10Ω. Колко е стойността на съпротивлението R1? 

 

а) R1= 15Ω; 

б) R1= 20Ω; 

в) R1= 10Ω; 

г) R1= 40Ω. 

 

 

 

26. Еднофазният трансформатор има първична и вторична намотки и служи да: 

 

а) повиши подаденото на първичната намотка напрежение; 

б) понижи подаденото на първичната намотка напрежение; 

в) повиши или понижи подаденото на първичната намотка напрежение; 

г) преобразува променливото напрежение в постоянно. 

 

27. Големината на електрическия ток се измерва в: 

 

а) А;   б) V;   в) Ω;   г) W. 

 

28. Кой е верния израз на уравнението по първи закон Кирхоф за възел 3 от 

показаната верига? 

 

  а) I5 + I1 = I3 + I4; 

  б) I3 - I4 = I1 + I5; 

  в) I1 + I3 = I4 + I5; 

  г) I3 + I4 + I5 = I1. 

 

 

 

29. Кое твърдение за вихровите токове е неправилно? 

 

а) вихровите токове се индуктират в масивните метални части в трансформаторите; 

б) вихровите токове загряват проводящите части и проводниците; 

в) вихровите токове не предизвикват никакви загуби; 

г) вихровите токове намаляват, ако се използват сърцевидни, направени ламели. 
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30. Кое от посочените твърдения не е вярно? 

 

а) с волтметър се измерва непосредствено големината на електрическото напрежение; 

б) с амперметър се измерва непосредствено големината на електрическата енергия; 

в) с омметър се измерва големината на електрическото съпротивление; 

г) с ватметър се измерва големината на електрическата мощност. 

 

31. Електрическото съпротивление на метален проводник зависи от: 

 

а) от сечението и дължината на проводника; 

б) от материала и сечението на проводника; 

в) от материала, сечението и дължината на проводника; 

г) само от материала на проводника. 

 

32. С правилото на свитата дясна ръка се определя: 

 

а) посоката на магнитните силови линии; 

б) посоката на индуктираното електродвижещо напрежение; 

в) посоката на тока; 

г) нито едно от изброените. 

 

33. Кои от електрическите материали има най-голямо специфично съпротивление? 

 

а) проводниците;   

б) полупроводниците; 

в) диелектриците;   

г) електрическите материали имат еднакво специфично съпротивление. 

 

34. Кои са основните информационни дейности? 

 

а) събиране, преработване, съхраняване, разпространяване на данни; 

б) събиране, преименуване, изтриване на данни; 

в) преработване, доставяне, отпечатване на данни; 

г) разпространяване на данни. 

 

35. Програмата Power Point се използва за: 

 

а) компютърна диагностика на захранването; 

б) компютърно моделиране; 

в) компютърно симулиране; 

г) компютърна презентация. 
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36. Известно е, че файловата система на компютъра е йерархична (дървовидна). 

Обектът, наречен ‘sms_3“ представлява:  

 

 

а) документ; 

б) файл; 

в) електронна таблица; 

г) папка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Двоичното представяне на числото 56 е: 

 

а) 111000(2);  б) 111110(2);  в) 110110(2);  г) 110111(2). 

 

38. Кое число ще се изведе след изпълнение на следния фрагмент от програма: 

 

M:=0 

X:=5;Y:=2] 

For i:=1 to 5 do 

If X >i*Y then M:=M+X 

Else M:=M+Y 

write (М). 

 

а) 13;   б) 16;   в) 19;   г) 22. 
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39. Дадена е следната компютърна конфигурация: 

 

Процесор: Двуядрен, 3.0 GHz, 3 МВ cache 

Памет: 6 GB DDR3. 1600 MHz 

Твърд диск: 750 GB, 7200 rpm 

Видео карта: вградена 

Мрежа 10/100/1000 Mbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс: 

1 x Stereo-out 

1 x Stereo-in 

Преден вход за микрофон 

Преден аудио изход за слушалки 

DVI 

RJ-45 

VAG 

6xUSB 2=0 

1 x PCI Express x 16 

2 x PCI slots 

Захранване: 300 W 

Оптично устройство: DVD±RW 

 

Кое от твърденията е вярно? 

 

а) има възможност за включване на тонколони от предния панел; 

б) компютърът няма записващо устройство за оптичен диск; 

в) работната честота на процесора е 1600 MHz; 

г) компютърът няма мрежова карта. 

 

40. Кое от долните определения описва операционна система? 

а) набор от програми, които управляват работата на всички компоненти на 

компютърната система и осъществяват връзката между потребителя и компютъра; 

б) малки програми, които изпълняват потребителски команди и извършват действия в 

определен ред, така че да осигурят достъпа на потребителите до файловата система; 

в) приложна програма, която разделя компилирана програма на съставни фрагменти и   

служи за тестване и поправки на софтуера на компютърната система; 

г) набор от специализирани програми, които се използват за демонстрация на софтуер и 

за отчитане и тестване на основните функции на компютърната система. 
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ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1: Направете необходимата щриховка на възела от дадената сглобена 

единица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 2 Разчетете дадения чертеж на „Клапан преливен“. Направете детайлиране 

на позиция № 1, като изпълните скица на посочения детайл „Корпус“. Скицата трябва 

да включва всички необходими изисквания за изработване на работен чертеж.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖНА ЗАДАЧА № 1 ВАРИАНТ 2 

1. Максимален брой точки          5 т. 

ІІ. Отнемане на точки: 

1. За неправилно щриховане на детайл 1       - 1 т. 

2. За неправилно щриховане на детайл 2      - 1 т. 

3. За неправилно щриховане на детайл 3      - 1 т. 

4. За неправилно щриховане на детайл 4      - 1 т. 

5. За щрихи в неподходящи зони                - 1 т. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖНА ЗАДАЧА № 2 ВАРИАНТ 2 

І. Максимален брой точки за правилно изпълнение на задачата   13 т. 

За естетично изпълнение на скицата се прибавят    + 2 т. 

      ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:   15 т. 

ІІ. Отнемане на точки: 

1. За нецелесъобразно определени изображения по брой и вид отнемат се до (по – 1 

точка за всяка сгрешена проекция)      - 3 т. 

2. За неспазена проекционна връзка или означение на проекция  

отнемат се до:         - 3 т. 

3. За изобразяване на „чужд” детайл или елементи от „чужд” 

детайл отнемат се:         - 4 т. 

4. За грешки при съставяне на размерна мрежа, липса на размери 

или условни знаци при оразмеряването, отнемат се до:    - 2 т. 

5. За нецелесъобразно нанесени: грапавост, означение на допускови 

полета и степен на точност, допуски на форма, разположение и  

ориентация отнемат се до:        - 1 т. 
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ОТГОВОРИ НА 

ЗАДАЧИТЕ ОТ 

ВАРИАНТ 2 

1 Б 21 В 

2 В 22 Б 

3 Б 23 А 

4 В 24 А 

5 В 25 Г 

6 А 26 В 

7 В 27 А 

8 Г 28 Г 

9 Б 29 В 

10 Б 30 Б 

11 В 31 В 

12 Г 32 А 

13 А 33 В 

14 Б 34 А 

15 Б 35 Г 

16 Г 36 Г 

17 В 37 А 

18 Г 38 Б 

19 А 39 А 

20 А 40 А 


