
MCQ PRACTICE TEST – 3 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES)(Human eye and colourful world) 
NAME:                   R.No:                         Max.marks: 15                                Time:30Mts 
1. The phenomena of light responsible for the working of the human eye is         ( ) 
       a. Reflection    b. Refraction     c. Power of accommodation      d. Persistence of vision 
2. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the   a) pupil.  b) retina.  c) ciliary muscles.   d) iris.( ) 
3. Correct diagram to show the path of a ray of light passing through a glass prism is         ( ) 

 
 
 A)  I   B)  II      C)  III  D)  IV 
 

4. In the adjacent diagram correctly marked angles are         ( ) 
 
 
5. Blue colour of the sky and twinkling of stars are due to             ( ) 

a)  Reflection and Atmospheric refraction of sunlight. 
b)  Scattering and Atmospheric refraction of sunlight. 

c)  Dispersion and scattering of sunlight. 
d)  Atmospheric refraction and scattering of sunlight. 

6. Aparna is not able to see clearly the questions written on the black board placed at a distance of 5 m from her. The 
defect of vision she is suffering from  a) myopia  b) hypermetropia c) presbyopia d) all of these     ( ) 

7. Swathi can clearly see up to a maximum distance of 100 cm only. The power of the lens required to correct her defect is     
a) 1D  b) – 1D  c) 100D   d) – 100D            ( ) 

8.   The near point of an eye is 150 cm.The focal length of the convex lens that would correct this defect of vision is  (  ) 
a)   30cm   b) 10cm    c) 0.3cm    d) 1cm 

9. A transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surfaces is known as a    ( ) 
a) prism   b) convex lens   c) glass slab   (d) all of these 

10. The character that remains unchanged as light moves from one medium to another medium is    ( ) 
a) Velocity  b) wavelength  c) frequency  d) all of these 

11. The colored light that refracts most while passing through a prism is  a) violet      b) red     c) blue   d) yellow  ( ) 
12. Red light is used for danger signal as                ( ) 

a)  it has higher wavelength  b) it can travel large distance  c) it suffers least deviation  d) it suffers highest deviation 
13. The image formed by retina of human eye is a) Virtual & erect  b) Real & inverted   c) Virtual & inverted  d) Real & erect ( ) 
14 You have given a prism with an angle 600. It produces an angle of minimum deviation of 300. Then the refractive index of 

the material of that prism is  a) 22  b) 2  c) 2/2  d)  b&c       ( ) 
15. Doctor advised to use 4D lens. Then the focal length of the lens is  a) 50cm  b) 75cm   c) 25cm   d) 33.3cm   ( ) 
16. Angle of deviation is the angle                  ( ) 

a)  between two refractive faces of the prism  b) between emergent ray and incident ray 
c) between refracted ray and incident ray  d) between emergent ray and refracted ray(inside the prism) 

17. Shiva cannot see objects nearer than 75 cm but can clearly read the banners placed on the roadside from a distance.His 
defect of vision is    a) myopia     b) hypermetropia     c) presbyopia       d) all of these    ( ) 

18. A ray of white light is passed through a triangular glass prism, then the colours ‘A’ and ‘B’ are                                      (    ) 
a) red and violet  b) blue and green  c) red and blue  d) violet and orange 

19. No. of times a ray under goes refraction on passing through a prism is   a) 1 b) 2  c) 3   d) 4     ( ) 
20. Saibaba uses spectacles of focal length -50 cm, then the power of his lens is   a) -1D  b) 2D    c) 3D    d)-2D   ( ) 
21. Suresh with myopic eye cannot see objects beyond 1.2metre distinctly. Then the power of lens he has to use is  ( ) 
 a) -0.83D   b) 0.83D  c) 0.61D  d) -0.61D 
22. The far point of myopic person is 80 cm in front of the eye. Then the power of lens he has to use is     ( ) 
 a) -1.5D   b) 1.25D  c) -1.25D  d) 1.5D 
23. A Hypermetropic person has a least distance of distinct vision of 40cm. The power of lens required for him is  ( ) 
  a) -1.5D   b) 1.25D  c) -1.25D  d) 1.5D 

24. If Myopia  concave lens then Hypermetropia    a) Concave mirror b) convex lens c) concave lens d) prism  ( ) 
25. Bi-focal lens are required to correct    a) myopia   b) hypermetropia  c) presbyopia   d) all of these  ( ) 
26. The focal length of the eye lens increases when eye muscles           ( ) 

a) are relaxed and lens becomes thinner b) contract and lens becomes thicker 
c) are relaxed and lens becomes thicker d) contract and lens becomes thinner 

27. The least distance of distinct vision for a man with normal vision is about       a) 25m  b) 2.5cm  c) 25cm  d)2.5m ( ) 

28. The light sensitive cell present on retina and is sensitive to the intensity of light is:     ( ) 
        a. Cones      b. Rods     c. Both rods and cones     d. optic nerve 
29. The amount of light entering the human eye is controlled by   a)  Ciliary muscles  b)  Pupil   c)  Cornea   d)  Iris  ( ) 
30. Which colour that refracts most while passing through a prism is      a) Yellow    b) Violet    c) Blue    d) Red  ( ) 
 

 
 



 

MCQ PRACTICE TEST – 3 (X CLASS – PHYSICAL SCIENCES)(Human eye and colourful world) 
NAME:                   R.No:                         Max.marks: 15                                Time:30Mts 

1. మానవ కనను పతుచేయుటలో ఇమిడివును దృగ్విషయం  a)పరావరతనం  b)వక్రీభవనం  c)సరదు బాటు సామర్యం  d) దృషటి  నియమం ( ) 

2. కంటి కటక నాభ్యంతరతుు సరదు బాటు చేయడాతుకి ఉపయోగపడేవి  a) కనుపాప  b) రెటినా   c) సటలియరీ కండరాలు  d) ఐరిస్   ( ) 
3. కిరంది లతులో పటటకం గుండా కంతి పరయాణాతుు చూే సరవయ ైన పటం    (  (       ) 

  A)  I   B)  II      C)  III  D)  IV 

4. పరకక పటంలో సరిగా గురితంచిన క్ోణాలు              (   ) 
 
 

5. ఆకశం తూలి రంగుకు మరవయు  నక్షత్ార ల మిణుకు మిణుకు కు కరణం              ( ) 

a)  సూరయక్ాంతి పరావరతనం& వాతావరణంలో వక్రీభవనం  
b)  సూరయక్ాంతి పరిక్షేపణం & వాతావరణం లో వక్రీభవనం  

c)  సూరయక్ాంతి పరిక్షేపణ మరియు విక్షేపణలు  
d)  వాతావరణంలో వక్రీభవనం & సూరయక్ాంతి విక్షేపణం  

6. అపరణ కు 5m ల దూరంలో వును బో రదు  ై రసన పరశులనన సపషటంగ్ చూడలేకతృో త ంది. ఆమె కు గల దృష్ట  దోషం     ( ) 

 a) హ్రసవదృషటి     b) దీరఘదృషటి    c) చతావరం   d) ఇవన్నీ       

7. స్ితి 100cm ల గరవషట  దూరం వరకు గల వసను వులనన మాతరమే చూడగలదన. ఆమె దోషతుు సవరవంచనటకు లడే కటక స్మర్యం     ( )  

a) 1D  b) – 1D  c) 100D   d) – 100D    

8.   క వయకిు కతుషట  దూర బందనవు 150 cm.అతతు దృష్ట  దోషతుు సవరవంచనటకు లడే కటక నాభ్యంతరం a) 30cm  b)10cm  c)0.3c d)1cm(  ) 

9. కదాతుకొకటి కొంత కోణం చేసూు  ర ండు సమతలాలత్ో పరవసర యానకంత్ో లేరదచేయబడి ఉను తృరదరశక పదార్ం      ( ) 

a) పటికం     b) కుంభాక్ార కటకం    c) గాజు దిమ్మె   (d) ఇవన్నీ  
10. కంతి క యానకం ననండి మరొక యానకంలోతుకి లెళ్ళినపుడు మారదప చ ందతుది a) వేగం b) తరంగద ైరఘయం c) పౌనఃపునయం d) ఇవన్నీ ( ) 

11. పటటకం గుండా లెళ్ళినపుడు అతయధికంగ్ వకరరభ్వనం చ ందే రంగు   a) ఊదా       b) ఎరదపు    c) న్నలం    d) పసుపు      ( ) 

12. పరమాద సూచికగ్ ఎరదపు రంగునన లడుటకు కరణం               ( ) 

a) ఎకుకవ తరంగ ద ైరఘయం   b) ఎకుకవ దూరం పరయాణ ంచగలదు    c) తకుకవ విచలనం ప ందడం   d) ఎకుకవ విచలనం ప ందడం  
13. మన కంటి రేటినా ై ఏరపడే పరతిబంబం  a) నిటారద & మిథ్ాయ  b) నిజ & తలక్్ీందులు  c) మిథ్ాయ & తలక్్ీందులు  d) నిటారద& నిజ   ( ) 

14 తూకు ఇచిిన 600ల కోణం గల పటటకం 300ల కతుషట  విచలన కోణాతుు ఏరపరచిన దాతు వకరరభ్వన గుణకం a)22  b)2  c)2/2  d)b&c( ) 

15. 4D కటకతుు లడమతు డాకటర్ చ తృపడు. ఆ కటక నాభ్యంతరం    a) 50cm   b) 75cm    c) 25cm    d) 33.3cm   ( ) 

16. విచలన కోణం అనగ్                     ( ) 

a)  పటిక వక్రీభవన తలాల మధ్య క్ోణం   b) బహిరగత క్్రణానిక్్, పతన క్్రణానిక్్ మధ్య క్ోణం  
c) పతన క్్రణానిక్్, వక్రీభవన క్్రణానిక్్ మధ్య క్ోణం d) బహిరగత క్్రణానిక్,్ వక్రీభవన క్్రణానిక్్ మధ్య క్ోణం  

17. 75 cmల కంటే తకుువ దూరంలో గల వసను వలనన శివ చూడలేడు కతూ రోడుు  పరకున గల బాయనరల ై గల అక్షరలనన సపషటంగ్ చదవగలడు.  
ఐన అతతుకి గల దోషం     a) హ్రసవదృషటి     b) దీరఘదృషటి    c) చతావరం   d) ఇవన్నీ      ( ) 

18. త్ లలతు కంతి పటటకం గుండా పంపబడింది ఐన  ‘A’ మరవయు ‘B’                                             (          (    ) 

a) ఎరదపు & ఊదా  b) న్నలం & ఎరదపు  c) ఎరదపు& న్నలం  d) ఊదా & నారింజ  
19. పటటకం గుండా పంన కంతి ఎతుు స్రదల  వకరరభ్వనం చ ందననన       a) 1 b) 2  c) 3   d) 4      ( ) 

20. స్యబాబా -50 cm నాభ్యంతరం గల కతకతు లడునన,ఐన ఆ కటక స్మర్యం   a) -1D  b) 2D    c) 3D    d)-2D     ( ) 

21. హరసిదృష్ట  గల సనరేష్ 1.2mల దూరతుకి అవతల గల వసను వులనన చూడలేడు.అతనన లడాలిిన కటక స్మర్యం      ( ) 

 a) -0.83D   b) 0.83D  c) 0.61D  d) -0.61D 

22. హరసిదృష్ట  గల వయకిు గరవషట  దూర బందనవు 80 cm. అతనన లడాలిిన కటక స్మర్యం  a) -1.5D b) 1.25D c) -1.25D d) 1.5D   ( ) 

23. దీరఘదృష్ట  గల వయకిు కతుషట  దూర బందనవు 40cm. అతనన లడాలిిన కటక స్మర్యం  a) -1.5D  b) 1.25D   c) -1.25D   d) 1.5D      ( ) 

24. హరసిదృష్ట  పుటాకర కటకం ఐన దీరఘదృష్ట     a) పుటాక్ార దరపణం  b) కుంభాక్ార కటకం  c) పుటాక్ార కటకం  d) పటికం  ( ) 

25. దిినాభ్యంతర కటకతుు  లడి సవరవంచేద ి  a) హ్రసవదృషటి     b) దీరఘదృషటి    c) చతావరం   d) ఇవన్నీ    ( ) 



26. కంటి కండరలు ఈ సితిలో ఉనుపుడు కటక నాభ్యంతరం  రదగునన            ( ) 

a) విశాీ ంతిలో ఉనీపుడు కటకం పలుచగా ఄగును  b) సంక్ోచించినపుడు కటకం మందంగా ఄగును  
c) విశాీ ంతిలో ఉనీపుడు కటకం మందంగా ఄగును d) సంక్ోచించినపుడు కటకం పలుచగా ఄగును  

27. ఆరోగయకరమెైన మానవుతు సపషట  దృష్ట  కతూస దూరం        a) 25m  b) 2.5cm  c) 25cm  d)2.5m       ( ) 

28. ర టినా  ై ఉండే గ్ర హకలలో కంతి తీవరతనన గురవుంచేవి  a.శంఖువులు  b.దండాలు  c. శంఖువులు మరియు దండాలు  d.దృక్ నాడ ి( ) 
29. కంటిలోతుకి లెఱళి  కంతితు తుయంతిరంచేది    a)  సటలియరీ కండరాలు   b)  కనుపాప    c)  క్ారిీయా   d)  ఐరిస్      ( ) 

30. పటటకం గుండా పంనపుడు అధికంగ్ వకరరభ్వనం చ ందే రంగు     a) పసుపు   b) ఊదా    c) న్నలం     d) ఎరదపు     ( ) 
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