
MCQ PRACTICE TEST – 2 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES)(Refraction of light at curved surfaces) 
NAME:                   R.No:    Max.marks: 15                                Time:30Mts 
1. Correct one of the following is                ( ) 

  
 
 

2. Observe the figures.           ( )
                      

       
a) A is correct when X is concave mirror  
b) B is correct when X is convex lens 

c) A is correct when X is convex lens    
d) B is correct when X is concave mirror 

3. Correct one of the following is                            ( ) 
a)             b) c)    d)  
  
 
4. Which is correct for the adjacent fig?                                                (       ) 

a)  b)  c)            d)  
 
 
5. The focal length of the lens depends on                    ( ) 
a) Material of the lens    b) Radius of curvature     c)Medium in which lens is placed     d) All of these 
6. If a light ray passes from denser to rarer medium it bends            ( ) 
a) Towards normal       b) Parallel to the normal    c)away from the normal    d) perpendicular to the normal 
7.  When the object is placed between the focus and optic centre of a convex lens, then the image formed is   (      )  
a) erect  b) enlarged  c) virtual    d) all of these 
8. Image of an object formed by convex lens is of same size as object, then the object is placed           ( )  
a)   at F    b) at C  c) between C and F     d) beyond C   
9. All the distances measured in the direction of incident light are          ( ) 
a)   Positive   b) Negative   c) Depends upon the position of the object     d) Depends upon the position of the image 
10. Radius of curvature of a lens is 40 cm. Object is placed at a distance twice of focal length. The image will be 
formed      a) At infinity    b) Between F and 2F      c) At F  d) At 2F       ( ) 
11. A sharp image of distant object is obtained on a screen by using convex lens. In order to find the focal length 
of the lens we need to measure the distance between the           ( ) 
a)   Lens & the object  b) Lens & the screen   c) Object & the screen  d) Lens & the screen and also object & the screen 
12. When the ray light is travelling from denser to rarer medium, the angle of refraction is always                      ( ) 
a)  Smaller than the angle of incidence   b) Equal to the angle of incidence  
c)  Greater than the angle of incidence   d) Can be any depending upon the material of the denser medium  
13. A student uses two convex lenses separately, one is thicker and other is thinner, to get sharp image of a 
distant tree. After getting clear image on the screen by using both lenses separately, he is most likely to observe 
that the distance between the lens and the screen is            ( ) 
a) greater in thicker lens b) greater in thinner lens   c) same in both lens d) independent of thickness of the lens 
14 Image formed during an experiment by a convex lens is inverted, enlarged and beyond the centre of 
curvature. Then the object is placed  a) at F b) at C c) between F and C    d) between optic centre and F  ( )  
15. Mounika found the focal length of a device ‘X’ by focusing a distant tree on the screen as shown here. 
According to the diagram correct statement is           (      ) 
a)  Device ‘X’ is concave lens and distance‘d’ is its focal length 
b)  Device ‘X’ is concave lens and distance‘d’ is its radius of curvature 
c)  Device ‘X’ is convex lens and distance‘d’ is its focal length 
b)  Device ‘X’ is convex lens and distance‘d’ is its radius of curvature  
16. The two rays which are obeying the rules of refraction through a convex lens are(  )   
 a) 1,2  b) 2,3  c) 3,4  d) 4,5  
17. A converging lens has a focal length of 60 cm. If an object is placed 40 cm from the lens, Then       ( ) 
(a) A real and erect image will be formed on the opposite side of object. 
(b) A virtual and erect image will be formed on the same side of the object. 
(c) A real and inverted image will be formed on the same side of the object. 
(d) A virtual and inverted image will be formed on the opposite side of object. 



18. While finding the focal length of a convex lens, you try to focus the image of a distant tree formed by the lens 
on the screen. The image formed on the screen, as compared to the object, should be      ( ) 
A) erect and highly diminished     B) erect and enlarged  C) inverted and enlarged     D) inverted and highly diminished 
19. An object is placed at the following distances from a convex lens of focal length 15 cm :   
i) 35 cm  ii) 30 cm  iii) 20 cm iv) 10 cm Then the distance of the object to get a magnified and erect image is       ( ) 
a) 10cm  b) 35cm  c) 30cm  d) 20cm 
20. Which one of the following material can be used to make a lens                  (       ) 

a) Wood  b)glass  c) clay   d) all of these 

21. The lens formula is  a) 
 

 
 
 

 
 
 

 
  b) 

 

 
 
 

 
 
 

 
  c) 

 

 
 
 

 
 
 

 
  d) 

 

 
 
 

 
 
 

 
    ( ) 

22. A concave lens of focal length 15cm forms an image at 10 cm from the lens. The position of the object from 
the lens is  a) 10cm  b) 20cm  c) 30cm   d) 15cm                ( ) 
23. The lens which we prefer to use while reading small letters found in a dictionary is            ( ) 

a) A convex lens of focal length 50 cm  b) A concave lens of focal length 50 cm 

c) A convex lens of focal length 5 cm  d) A concave lens of focal length 5 cm 
24. Which is correct for a concave lens               ( ) 
   a)   b)  c)  d) 
 
 
 
25. The focal length of the double concave lens kept in air with spherical surfaces of radii R1=30cm and R2 = 60cm 
When the refractive index of the lens ‘n’ is 1.5 a) 30cm b)40cm  c)60cm  d) 120cm    ( ) 
26. The character of the image formed by a concave lens is           ( ) 
a)  Real and inverted  b) virtual and inverted  c) real and erect  d) virtual and erect 
27. To get a virtual image by a convex lens, object should be placed          ( ) 
a) At focus  b) at centre of curvature c) between focus and optic centre d) beyond centre of curvature 
28. Relation between refractive indices of medium, object distance, image distance and radius of curvature is( ) 
a)  n2/v – n1/u = ( n1-n2) / R   b) n2/v – n1/u = ( n2-n1) / R      c) n1/v – n2/u = ( n1-n2) / R         d) n2/u – n1/v = ( n1-n2) / R   
29. X: Convex lens forms virtual and erected image  Y: concave lens forms real and inverted image  ( ) 
a) X: True     Y:False  b)  X:False    Y: True  c) X: True     Y:True   d) X:False     Y:False  
30. The case in which the image distance is equal to focal length of the lens       ( ) 
a)  When the rays passing through the optic centre  b) when the rays passing parallel to the principal axis 
c)  When the rays passing through the focus   d) in all cases  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MCQ PRACTICE TEST – 2 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES)(Refraction of light at curved surfaces) 
NAME:                   R.No:    Max.marks: 15                                Time:30Mts 

1. వీటిలో షరయి ైనద ి                   ( ) 

  
 
 

2. వీటిని పరిశీయౌించిండి           ( )                  

    
       

a) X పుటాకార దరనమ ైనపుడు A సత్యం   

b) X క ంభాకార కటకమ ైనపుడు B సత్యం  

c) X క ంభాకార కటకమ ైనపుడు A సత్యం   

d) X పుటాకార దరనమ ైనపుడు B సత్యం 

3. వీటిలో షరయి ైనద ి                          ( ) 

a)             b) c)    d)  
  
 

4. పరక్క పటానికి షరియ ైనది                                                    (       ) 

a) b)  c)            d)  
 
 
 
5. క్టక్ నాభ్యింతరిం ఆధారపడే అింవిం a) కటకానికి వాడే పదారధం   b) వకరతా వాయసారధం  c)కటకం వుంచిన యానకం  d) ఇవన్నన(  ) 

6. కాింతి కరిణిం సాద్రతర యానక్ిం న ిండి విరళ యానక్ిం లోకి పరయాణ ించినపుడు అది           ( ) 

a) లంబం వ ైపు వంగును   b) లంబానికి సమాంత్రంగా వ ళ్ళును   c)లంబానికి దూరంగా వ ళ్ళును  d) లంబానికి లంబంగా వ ళ్ళును  
7.  క్ ఴష ు ఴున  క్ ింభాకార క్టక్ నాభికి, ద్ృక్ క ిందార నికి మధ్య ఴుించినపుడు ఏరపడు పరతిబింబిం                (      )  

a) నిటారు    b) పెదదది    c) మిధ్ాయ     d) ఇవన్నన  
8. క్ ింభాకార క్టక్ిం తో ఏరపడిన పరతిబింబిం, ఴష ు ఴు పరిమాణానికి షమానింగా ఴుింది. ఐన ఆ ఴష ు  సాా నిం                ( )  

a)   నాభి వదద     b) వకరతా క ందరం వదద    c) నాభికి వకరతాక ందరా నికి మధ్య      d) వకరతా క ందరా నికి అవత్ల    
9. కాింతి పరయాణ దివలో కొయౌచే కొలతల                   ( ) 

a)   ధ్నాత్మకం    b) ఋణాత్మకం   c) వసుు  సాా నం పైె ఆధ్ారపడతాయ     d) పరతిబంబ సాా నం పైె ఆధ్ారపడతాయ      
10. క్టక్ నాభ్యింతరిం 40 cm. నాభ్యింతరానికి రెిండు రెటల  ద్ూరింలో ఴష ు ఴు ఴుింది. ఐన పరతిబింబ సాా నిం           ( ) 

a) అనంత్ దూరంలో     b) F మరియు 2F ల మధ్య     c) F వదద       d) 2F వదద         

11. క్ ింభాకార క్టక్ిం తో ద్ూరింగా ఴునన ఴష ు ఴు యొక్క షపశటమ నై పరతిబింబిం తెర ై పడిింది. నాభ్యింతరిం క్న గొన టక్  కొలఴఴయౌిన ద్ూరిం 
a)  వసుు వు& కటకం మధ్య b) తెర & కటకం మధ్య c) వసుు వు & తెర మధ్య d) తెర & కటకం మధ్య మరియు వసుు వు & తెర మధ్య    ( ) 

12. కాింతి కరిణిం సాింద్రతర యానక్ిం న ిండి విరళ యానక్ిం లోనికి పరయాణ ించినపుడు ఴకరభీ్ఴన కోణిం ఎలలపుడూ                   ( ) 

a)  పత్నకోణం కనాన త్క ువగా ఉంట ంది    b) పత్నకోనానికి సమానంగా ఉంట ంది   
c)  పత్నకోణం కనాన ఎక ువగా ఉంట ంది    d) సాందరత్ర యానక పదారధంపైె ఆధ్ారపడుత్ ంది   

13. రెిండు క్ ింభాకార కాటకాల  (మింద్ింగా ఴుననది క్టి & పల చగా ఴుననది మరొక్టి) ఉపయోగిించి వినయ్ ద్ూరింగా ఴునన చెటటట  యొక్క 
షపశటమ ైన పరతిబింబాలన  విడివిడిగా తెర  ై ను ిందాడు. అతని పరిశీలన పరకారిం క్టకానికి తెరక్  మధ్య ద్ూరిం      ( ) 

a)మందంగా వునన కటకానికి ఎక ువ b) పల చగా వునన కటకానికి ఎక ువ  c) ర ండ ంటికి సమానం d) మందం తో సంబంధ్ం లేదు  
14 క్ ింభాకార క్టక్ింతో చేసే పరయోగింలో ఴక్తీా వ్ాయసారాా నికి అఴతల,  దా్దైెన తలకిిీంద్ ల పరతిబింబిం ఏరపడిింది.ఐన ఴష ు  సాా నిం    ( )  

a) F వదద    b) C  వదద   c) F & C ల మధ్య      d) దృక్ క ందరం మరియు  F ల మధ్య        

15. మౌనిక్ ద్ూరింగా ఴునన చెటటట  యొక్క షపశటమ ైన పరతిబింబానిన‘X’అనే పరిక్రింతో తెర ై బొ మమలో చూిన విధ్ింగా ఏరపరిచిింది. 
బొ మమ ద్ృష్టాట ా షరియ ైనది                   (      ) 



a)  ‘X’ పుటాకార కటకం అయనపుడు ‘d’ నాభ్యంత్రం  
b)  ‘X’ పుటాకార కటకం అయనపుడు ‘d’ వకరతా వాయసారధం  
c)  ‘X’ క ంభాకార కటకం అయనపుడు ‘d’ నాభ్యంత్రం 

b)  ‘X’ క ంభాకార కటకం అయనపుడు ‘d’ వకరతా వాయసారధం  

16. క్ ింభాకార క్టక్ిం గ ిండా పరయాణ షూు  ఴకరభీ్ఴన నియమాయౌన నుాటిించే రెిండు కిరణాల               (     )    
 a) 1,2  b) 2,3  c) 3,4  d) 4,5  

17. క ిందరరక్రణ క్టక్ నాభ్యింతరిం 60 cm. క్టక్ిం న ిండి 40 cm ల ద్ూరింలో ఴష ు ఴు ఉింది, ఐన            ( ) 

(a) నిటార నై నిజ పరతిబంబం వసుు వుక  వయతిర క దిశలో ఏరడును (b) నిటార నై మిథ్ాయ పరతిబంబం వసుు వువ పైు ఏరడును   
(c)త్లకిరందుల ైన నిజ పరతిబంబం వసుు వువ ైపు ఏరడును (d)త్లకిరందుల ైన మిథ్ాయ పరతిబంబం వసుు వుక  వయతిర క దిశలో ఏరడును   
18. క్ ింభాకార క్టక్ నాభ్యింతరానిన క్న గొన టక్  నీఴు ద్ూరింలో ఴునన చెటటట  పరతిబింబానిన తెర ై ఏరపరచాఴు. ఴష ు ఴుతో నోు యౌినపుడు తెర  ై 
ఏరపడిన పరతిబింబమ    A) చాలా పెదదదెైన నిటారు B) పెదదదెైన నిటారు   C) పెదదదెైన త్లకిరందుల      D) చిననదైెన త్లకిరందుల   ( ) 

19.  15 cm ల నాభ్యింతరిం గల క్ ింభాకార క్టక్ిం మ ింద్  ఈ ద్ూరాలలో ఴష ు ఴు ఉించబడిింది: i) 35cm ii)30cm iii)20 cm iv) 10 cm

  దా్దైెన నిటారు పరతిబింబిం ఏరపడుటక్  ఴష ు  ద్ూరిం   a) 10cm  b) 35cm  c) 30cm  d) 20cm    ( ) 

20. క్టక్ తయారకీి వ్ాడేది  a) చెకు   b)గాజు   c) మటిి    d) ఇవన్నన         (       ) 

21. క్టక్ షూతరిం   a) 
 

 
 
 

 
 
 

 
  b) 

 

 
 

 

 
 
 

 
  c) 

 

 
 
 

 
 
 

 
  d) 

 

 
 
 

 
 
 

 
      ( ) 

22. 15cm ల నాభ్యింతరిం గల క్ ింభాకార క్టక్ిం మ ింద్  10 cm ల ద్ూరింలో పరతిబింబిం ఏరపడిింది. క్టక్ిం న ిండి ఴష ు  సాా నిం  ( ) 
a) 10cm  b) 20cm  c) 30cm   d) 15cm                 

23. డిక్షనరీలోని చినన అక్షరాలన  చద్ఴడానికి మనిం ఉపయోగిించఴలసిన క్టక్ిం          ( ) 

a) 50 cm ల నాభ్యింతరిం గల క్ ింభాకార క్టక్ిం  b) 50 cm ల నాభ్యింతరిం గల పుటాకార క్టక్ిం 

c) 5 cm ల నాభ్యింతరిం గల క్ ింభాకార క్టక్ిం  d) 5 cm ల నాభ్యింతరిం గల పుటాకార క్టక్ిం 

24. పుటాకార ద్రపనానికి షింబింధిించి షరియ ైనద ి           ( ) 

   a)   b)  c)  d) 
 
 
 
25. గాయౌలో ఉించబడిన పుటాకార క్టక్ నాభ్యింతరాల  R1=30cm & R2 = 60cm క్టక్ ఴకరభీ్ఴన గ ణక్ిం  ‘n’ = 1.5    ( ) 

a) 30cm b)40cm  c)60cm  d) 120cm     

26. పుటాకార క్టక్ిం ఴలన ఏరపడిన పరతిబింబ లక్షణిం              ( ) 

    A)నిజ మరియు త్లకిరందుల    B) మిధ్య మరియు త్లకిరందుల  C) నిజ మరియు నిటారు  D) మిధ్ాయ మరియు నిటారు   
27. క్ ింభాకార క్టక్ిం ఴలన మిధాయ పరతిబింబిం ఏరపడాలింటే ఴష ు ఴున  ఎక్కడ ఉించాయౌ          ( ) 

   A) నాభి వదద         B) వకరతా క ందరం వదద         C)  నాభి మరియు కటక దృక్ క ందరం మధ్య     D)  వకరతా క ందరం అవత్ల  
28. యానక్ ఴకరభీ్ఴన గ ణకాల  , ఴష ు ద్ూర౦ , పరతిబింబ ద్ూరిం మరియ  ఴక్తీా వ్ాయసారాా ల  మధ్య షింబింధ్ిం      ( ) 

     A) n2/v – n1/u = ( n1-n2) / R   B) n2/v – n1/u = ( n2-n1) / R      C) n1/v – n2/u = ( n1-n2) / R       D) n2/u – n1/v = ( n1-n2) / R            

29. X : క ంభాకార కటకం మిధ్ాయ మరియు నిటారు పరతిబంబానిన ఏరరుసుు ంది           ( ) 
       Y:  పుటాకార కటకం నిజ మరియు త్ల కిరందుల పరతిబంబానిన ఏరరుసుు ంది  
     X A) X: సత్యము , Y: అసత్యము B) X:అసత్యము ,Y:సత్యము   C)X: సత్యము ,Y:సత్యము  D)  X:అసత్యము , Y: అసత్యము   
30. ఏ షింద్రభింలో క్టక్ నాభ్యింతరిం విల ఴక్  పరతిబింబ ద్ూరిం షమానిం            ( ) 

     A) కిరణాల  దృక్ క ందరం గుండా పరయానించినపుడు     B) కిరణాల  పరధ్ానాక్షానికి సమాంత్రంగా పరయాణ ంచినపుడు  
      C) కిరణాల  నాభి గుండా పరయాణ ంచినపుడు           D) అనిన సందరాాలలో  
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