
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

За подготовка на кандидатите за курсанти и студенти в приемната 

кампания за учебната 2022/2023 година във ВВВУ „Г. Бенковски“ 

  

 Раздел Физика: 

1. Движение на небесните тела в Слънчевата система – гравитация, разстояния до 

звездите. 

2. Тела и вещества -  характеристики на телата – обем и маса, начини за тяхното 

измерване, свойства на веществата, градивни частици на веществата, строеж на 

веществата,  топлинно движение на молекулите. 

3. Температура и топлина- температура, температурни скали, топлинна енергия 

(количество топлина),  температурна аномалия на водата, конвекция. 

4. Принципи на термодинамиката - работа при изменение на обема на газ ,първи 

принцип на термодинамиката. Втори принцип. Идеален газ - изотермен процес , 

изобарен,  изохорен  и адиабатен процес. Топлинни машини. 

5. Преходи между състоянията на телата и веществата- топене и втвърдяване, 

температура на топене, кипене, температура на кипене. 

6. Движение на телата-праволинейни и криволинейни, равномерни и неравномерни,  

скорост, път и време при равномерно движение, закони. Принципи на механиката. 

7. Видове сили - сила на тежестта, тегло на телата, сила на еластичност, сила на 

реакция на опората,  сили на триене и на съпротивление . Действие на силите, 

уравновесяване на сили. Равновесие на телата , център на тежестта и равновесие на 

телата. 

8. Механична работа, мощност и енергия-  работа и мощност , кинетична и 

потенциална енергия , закон за запазване на механичната енергията 

9. Натиск и налягане- сили на натиск, налягане, налягане на течности и газове, 

плътност, изтласкваща сила,  плаване на телата. Закон на Паскал.  Хидростатично 

налягане, скачени съдове 

10. Електрични сили- наелектризиране на телата, електрични сили, електричен 

заряд, строеж на атома, електричен ток, източник на електричен ток ,електрическа 



верига  проводници и изолатори, преобразуване на електричната енергия. Закон на 

Кулон. 

11. Електричен ток-електричен заряд и електричен ток, електрично напрежение, 

закон на Ом. Електрично съпротивление. Ток в различни среди. 

12. Електрически вериги- източници на напрежение,  последователно и успоредно 

свързване на консуматори. Закон на Джаул–Ленц, мощност на електричния ток. 

13. Магнитно действие на електричния ток-  магнитно действие на ток, който тече 

по намотка, магнитна сила, електромотор. 

14. Праволинейно разпространение на светлината- отражение и пречупване на 

светлината, пълно вътрешно отражение.  Светлина и цветове-спектър на светлината. 

15. Огледала и лещи- плоско огледало, образ на предмет от плоско огледало, 

сферични огледала, лещи, построяване на образи на предмет от събирателни лещи. 

Оптични уреди- око, лупа и фотоапарат. 

16. Звук-трептения, определяне на период и честота на трептене. 

17. Електромагнитни вълни. Основни диапазони от електромагнитния спектър и 

характерни източници на вълни от тези диапазони.  Приложения на радио- и 

микровълните (радио, телевизия, мобилни и космически комуникации, 

микровълнови фурни) 

18. Вълнови явления при светлината - спектър на видимата светлина , зависимост на 

показателя на пречупване от дължината на вълната ,качествено обяснение на 

явленията интерференция и дифракция на светлината , интензитет на светлината , 

принцип на Хюйгенс , условия за възникване на интерференчни максимуми и 

минимуми , дифракционна решетка , формула за дифракционна решетка . 

 19. Видове лъчения и техните източници ,източници на светлина - топлинни - 

луминесцентни - лазери, закон на Стефан и закон на Вин за излъчване на абсолютно 

черно тяло . Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи. 

20. Фотоефект - енергия на фотона ,  уравнение на Айнщайн . 

21. Вълнови свойства на частиците - формула за дължина на вълната на Дьо Бройл . 

22. Атоми и атомни преходи - модел на Бор за водородния атом, спектрални серии, 

атомни преходи, генериране на лазерно лъчение .  



22. Атомно ядро - състав , ядрени сили ,енергия на връзката , масов дефект , закон за 

радиоактивното разпадане , алфа-, бета- и гама –разпадане . 

23. Ядрени реакции - делене на урана , ядрен реактор , ядрен синтез , термоядрен 

синтез.  

24. Елементарни частици-лептони и кварки.  

 

 

                                                                Изготвил: ас. И. Николаева 

 


