
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО, БЕОГРАД  

ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ, ПМФ – НОВИ САД 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА I РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Републичко такмичење, 29.5.2022. године 

 

Шифра: _______________________ 

I Заокружи број испред тачног одговора. 
 

1. Варијабле експеримента унете су на x и y 

осу графика. Резултати експеримента 

показали су постојање позитивне 

корелације између посматраних 

варијабли. Који график одговара 

резултатима експеримента.  

 

2. Повећање концентрације глукозе у крви је сигнал за ћелије панкреаса да луче хормон инсулин. Он се 

везује за специфичне рецепторе на мембрани телесних ћелија што за последицу има активацију 

носача за транспорт глукозе у ћелију. У ћелији се глукоза помоћу ензима метаболише. Којој групи 

биомолекула припадају сви описани (подвучени) молекули који омогућавају регулацију нивоа 

глукозе у крви? 
 

1) полисахариди 

2) протеини 

3) стероиди 

4) тачни су одговори под 1) и 3) 

5) тачни су одговори под 1) и 2) 
 

3. На основу легенде анализирај приказане растворе. Који од раствора има најмањи водени потенцијал?  
  

 

растворене материје 

 

вода 

  
  1) 2) 3) 4) 

   

4. Дат је шематски приказ молекула транспортне РНК.  Којим бројем је обележен део ланца који 

омогућава препознавање кодона у процесу трaнслације? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

 

 

5. Познати експеримент Милера и Јурија симулирао је услове живота на првобитној Земљи и настанак 

првих органских једињења.  Шта се од наведеног није налазило у смеши гасова која је коришћена у 

експерименту? 
 

1) H2O                2) CH4               3) NH3               4) O2               5) H2 

   
1) 2) 3) 



II Заокружи слово Т ако је исказ тачан или Н ако је нетачан 
 

6. Саставни део митозе је цитокинеза која се на исти начин одвија у биљној и животињској 

ћелији.  

7. Пептидогликан је градивни елемент ћелијског зида грам позитивних и грам негативних 

бактерија.   

8. Према ендосимбионтској теорији митохондрије воде порекло од анаеробних бактерија. 

9. Пребиотичка еволуција претходила је настанку првих живих бића на Земљи. 

10. Рибозоми су ћелијске структуре у прокариотској и еукариотској ћелији.                               

 

III Повежи појмове 
 

11. Повежи појмове са описом који им одговара. У празна поља испод бројева упиши одговарајуће слово.   
 

1. осмоза а) Спонтано кретање честица низ градијент концентрације. 

2. проста дифузија 
б) 

Пасивни транспорт кроз протеинске канале или путем 

носача. 

3. олакшана дифузија в) Транспорт супстанци насупрот градијенту концентрације. 

4. фагоцитоза г) Везикуларни транспорт већих честица у ћелију. 

5. активан транспорт д) Дифузија воде низ градијент концентрације. 

6. пиноцитоза ђ) Везикуларни транспорт течности у ћелију. 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 

12. Повежи појмове са описом који им одговара. У празна поља испод бројева упиши одговарајуће слово. 
 

1. митохондрија а) Синтеза протеина ћелијских мембрана. 

2. гранулисани ендоплазмин ретикулум б) Хетерофагија и аутофагија. 

3. глатки ендоплазмин ретикулум   
в) 

Разлагање нуспродукта метаболизма, 

водоник-пероксида. 

4. пероксизом г) Синтеза стероидних хормона. 

5. секундарни лизозом д) Разлагање и оксидација органских једињења. 
 

1 2 3 4 5 

     

IV Венов дијаграм 
 

13. На одговарајућа места у дијаграму унеси наведене одлике уписивањем одговарајућег броја.   

Сваки број се може уписати само у једно поље. 

1) процес се одвија на рибозомима 

2) процес започиње раздвајњем ланаца ДНК молекула 

3) градивне јединице полимера који настаје у процесу су 

нуклеотиди у чији састав улазе азотне базе: аденин, урацил, 

цитозин и гуанин 

4) генетички код је правило по ком се процес одвија 

5) у процесу учествују протеини и нуклеинске киселине 

6) након процеса у ћелији се налази дупло већа количина 

наследног материјала 

 

 

 

 

 

 

Т Н 

  
Т Н 

 

Т Н 

Т Н 

Т Н 

репликација 

транслација 

транскрипција 



V Попуни празна поља  
 

14. На слици је филогенетско стабло хоминида (великих човеколиких мајмуна). Хоминиди су данас 

представљени са четири рода која су на слици обележена бројевима.  

А) Одговори на питања уписивањем одговарајућег броја. 
 

а) Којим бројем је обележен род Homo? 

б) Који род има најмање заједничких особина са савременим 

    човеком?  

в) Ако изузмемо човека, врсте ког рода су се најкасније појавиле?  

 

Б) Подвуци један од понуђених одговора.  

 Савремени човек води порекло од: 

 шимпанзи / горила / орангутана / сви одговори су тачни / ниједан одговор није тачан 
 

В) Врсте сва четири приказана рода фамилије великих човеколиких мајмуна припадају реду     

примата. У празна поља у табели упиши називе таксономских категорија и таксона који недостају.  

 

 

 

 

 
 

15. Приказан је кариотип врсте Sus scrofa (дивља свиња). Одговори на следећа питања уписивањем  

траженог броја у празно поље. 

a) Колико молекула ДНК се налази у кариотипу  

приказаном на слици?  
 

б) Телесне ћелије дивље свиње су диплоидне и  

деле се митозом. Колико ће молекула ДНК  

имати свака ћелија настала митозом?  
 

в) Полне ћелије дивље свиње настају мејозом. 

 Колико пута ће у току ћелијског циклуса у ком 

настаје јајна ћелија доћи до репликације наследног 

материјала? 
 

г) Колики хромозома ће имати гамети дивље 

 свиње по завршетку мејотичке деобе?  

 

 

16. Дата је шема која приказује стадијуме у циклусу полног размножавања већине правих гљива. 

а) Напиши називе процеса у полном размножавању гљива обележених датим бројевима. 

1. _________________________    2.  _________________________    3. _______________________ 

б) Који стадијум представља диплоидну фазу животног циклуса гљиве? ______________________    

    

 

 

 

  

Ред  Primates 

Класа   

  Chordata 

  Animalia 

Домен   

1. 

2. 

3. 

4. 

Мицелијум изграђен 

од хифа 

Дикариотски 

стадијум 
Зигот  Споре  

1. 2. 3. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0)


VI Посматрај слику и одговори на захтеве  
 

17. Обележи означене делове ћелијске мембране уписивањем одговарајућег броја. 

 

1) гликолипид 

2) фосфолипид 

3) холестерол 

4) гликопротеин 

5) интегрални протеин 

6) периферни протеин 

 
18. На слици је приказано деобно вретено ћелије у деоби.  

а) У празна поља на слици упиши један од понуђених бројева тако да слика буде исправно обележена.   

    Неки појмови су сувишни. 

1) центромера 

2) теломера 

3) нуклеозом 

4) центрозом 

5) кинетохор 

6) синапса 

7) центриола 

 

  

б)  Која од обележених структура садржи протеине 

     хистоне?  Упиши број. 

19. Проучи слику и у празна поља упиши називе приказаних процеса у циклусу кружења азота. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20. Попуни празна поља у табели траженим појмовима приказаним на слици. 

 

Мономер 

 

Полимер 

Органела у којој 

настаје полимер 

Процес у органели у ком 

настаје дати мономер 

    

 

1. 

2. 

3. 


