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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ, ПМФ, НОВИ САД 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 2. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Републичко такмичење, 29.05.2022. године                    ШИФРА ______________ 
 

I Заокружи слово испред тачног одговора. 

1. Која структура омогућава биљкама да лако преузима угљендиоксид из атмосфере:  

 1) стома 

 2) кутикула 

 3) гаметангија 

 4) хлоропласти 

 5) голи семени замеци 
 

2. Васкуларна или проводна ткива биљака укључују: 

1) ксилем за транспорт воде и минерала, а флоем за транспорт органских материја 

2) ксилем за транспорт органских материја, а флоем за транспорт воде и минерала 

3) лигнин за транспорт органских материја, а флоем за транспорт шећера створеног фотосинтезом 

4) флоем за транспорт воде и минерала, а лигнин за транспорт органских материја 

5) кутикулу за транспорт воде, а флоем за транспорт органских материја 
 

3. У животном циклусу папрати, органи у којима се образују полне ћелије су: 

 1) јајна ћелија и сперматозоид 

 2) тучак и прашници 

 3) антеридије и архегоније 

4) ризом и ризоиди 

 5) аскуси и базидије 
 

4. Уколико будете пливали у близини коралног гребена, запазићете слободно плутајуће трепљасте ларве. 

Ухватите једну и ставите је у акваријум са сланом водом и посматрајте њен развој. Када достигне одрасли 

стадијум, приметићете да овај организам има оскулум, хоаноците и амебоидне ћелије. У вашем 

акваријуму развија се: 

 1) сунђер 

 2) медуза 

 3) шкољка 

4) трепљасти црв 

 5) бодљокожац 
 

5. Која од следећих особина није заједничка одлика свих хордата бар у неком периоду индивидуалног 

развића: 

 1) бочни прорези на ждрелу 

 2) цефализација 

 3) мишићави реп 

 4) нервна цев 

 5) нотохорда 
 

II Заокружи слово Тако је исказ тачан или Н ако је нетачан.  

6. Према Дарвину, главни механизам еволутивних промена представља проток гена. Т Н 

7. Један од вектора за клонирање (у поступку добијања идентичних копија неког гена) је ћелија квасца.  

             Т Н 
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8. Адаптације кактуса и млечике на сушне услове станишта пример су конвергентне еволуције. Т       Н 

9. У случају симпатричке специјације до настанка нових врста долази услед географске изолације између 

група јединки које су некада чиниле једну популацију.    Т Н 

10. Коленхим је механичко биљно ткиво које се налази најчешће у младим органима.  Т Н 

11. Трахеје су органи за излучивање код копнених зглавкара.   Т Н 

 

III Одговори на захтеве. 
 

12. Повежи исказе означене бројевима са одговарајућом групом црва, тако што ћеш на линију поред 

исказа уписати слово P, N или А. На линију се може уписати једно или више слова. 

 P = Platyhelminthes   N = Nematoda    A = Annelida 

 

 1. целоматне животиње _____   11. имају метанефридије _____ 

 2. псеудоцеломатне животиње _____  12. одвојених су полова _____ 

 3. ацеломатне животиње _____   13. развиће се одвија преко ларве 

4. ваљкасти црви _____ трохофоре _____  

 5. чланковити црви _____    14. имају цревну дупљу само са једним 

 6. пљоснати црви _____     отвором _____ 

 7. имају крв _____     15. свињска пантљичара _____ 

 8. немају крв _____     16. трихина _____ 

 9. углавном имају хете (чекиње) _____  17. човечја глиста _____ 

 10. имају протонефридије _____    18. протостомије _____ 

 

 

13. Повежи групе организама означене словима са одговарајућим типом нервног система (означног 

бројем) који их одликује. Неки типови нервног система могу бити заједничка карактеристика више 

наведених група организама. 
 

Групе организама Тип нервног система 

А) тврдокрилци 
1. мрежаст нервни систем 

Б) трепљасти црви 
2. цеваст нервни систем 

В) ракови 3. лествичаст нервни систем 

Г) слепи мишеви 4. врпчаст нервни систем 

Д) жарњаци 
5. дифузно-врпчаст (3 нервна прстена од којих зракасто полазе 

нервне врпце) 

Ђ) морске звезде  

Е) копитари  

 

Појму: А Б В Г Д Ђ Е 

Одговара исказ под бројем:        
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14. На сликама означеним бројевима 1, 2, 3 и 4 приказани су стадијуми у животном циклусу четири групе 

гљива. У поље испод сваке слике упиши назив групе гљива (на српском или латинском) за коју је 

карактеристичан приказани стадијум. 
 

1 2 3 4 

 

 
 

 

1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________ 4) ____________________ 

 

15. Тања и Јован су супружници нормалне боје коже који нормално распознају боје. Тањин отац је 

далтониста и албино. Јованови родитељи су здрави и хомозиготи за обе наведене особине. 

Алели за нормално разликовање боја (XD) и далтонизам (Xd) налазе се на полном Х хромозому. 

Алели који одређују нормалну пигментацију коже (А) или албинизам (а) налазе се на једном од 

парова аутозомалних хромозома. 
 

Одговори на питања заокружујући један или више тачних одговора. (Признају се само потпуно тачни 

одговори за свако питање.) 
 

I) Тањин генотип је:  

 

     1) АаXDXD 

     2) АаXDXd 

     3) АаXdXd 

     4) ААXDXD 

     5) ААXDXd 

     6) ААXdXd 

     7) aаXDXD 

     8) aаXDXd 

     9) ааXdXd 

 

II) Јованов генотип је:  

 

     1) АаXDYD 

     2) АаXDYd 

     3) АаXdYd 

     4) ААXDY 

     5) ААXDYd 

     6) ААXdY 

     7) aаXDY 

     8) aаXDYd 

     9) ааXdY 

 

III) Сви могући генотипови 

Тањине и Јованове деце су:  

     1) АаXDXD 

     2) АаXDXd 

     3) АаXdXd 

     4) ААXDXD 

     5) ААXDXd 

     6) ААXDY 

     7) AAXdY 

     8) AaXDY 

     9) AaXdY 

   10) ааXDXd 

 

IV) Све могуће комбинације 

алела у Тањиним гаметима су: 

     1) АXD 

     2) АXd 

     3) аXD 

     4) аXd 

     5) AY 

     6) AYD 

     7) AYd 

V) Све могуће комбинације алела 

у Јовановим гаметима су: 

     1) АXD 

     2) АXd 

     3) аXD 

     4) аXd 

     5) AY 

     6) AYD 

     7) AYd 

VI) Вероватноћа да Тања и 

Јован добију албино дете које 

је далтониста је: 

     1) 0% 

     2) 25% 

     3) 50% 

     4) 75% 

     5) 100% 

 
 

Одговори на питања дописујући одговарајући број на празну линију. 

VII) Колико различитих могућих типова гамета може да произведе Тања? _______ 

VIII) Колико различитих могућих типова гамета може да произведе Јован? _______ 

IX) Колико различитих могућих типова гамета је могао да произведе Тањин отац? _______ 
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16. Одговори на питања, а затим обележи слику амниотског јајета код птица. 

I) На линије напиши називе ембрионалних структура које врше наведене функције. 
 

А – _____________________ – код овипарних организама приљубљује се уз љуску јајета чиме штити 

ембрион од исушивања. Са другом ембрионалном структуром омогућава ембриону размену гасова. 

 

Б – _____________________ – настаје као израштај задњег црева ембриона и у њему се таложе крајњи 

производи излучивања ембриона. Помаже ембриону да размењује гасове са спољашњом средином. 

 

В – _____________________ – садржи резервну храну у виду жуманцета којим се храни ембрион. 

 

Г – _____________________ – обавија ембрион и затвара дупљу испуњену течношћу.  
 

 

II)  

У празна поља на слици упиши одговарајућа 

слова (А, Б, В или Г), која се налазе испред 

претходно наведених ембрионалних структура. 

 

 
 

17. Дати дијаграм представља класификацију копнених биљака на основу њихових кључних 

карактеристика.  

I) У празне кругове упиши одговарајуће бројеве 

који недостају (2, 4 и 6) којим су обележени дати 

описи, тако да се добије потпун дихотоми кључ за 

класификацију копнених биљака. 

           1) биљке без правих проводних ткива 

           2) семе није заштићено у плоду 

           3) биљке не производе семе 

           4) васкуларне биљке 

           5) семе заштићено у плоду 

           6) биљке са семеном 
 

 

II) Распореди наведене групе биљака (означене 

словима) уписивањем одговарајућег слова у 

празне правоугаонике на дијаграму. У поље се 

може уписати једно или више слова. 

           А) риниофите 

           Б) маховине 

           В) голосеменице 

           Г) пречице 

           Д) папрати 

           Ђ) цветнице 

 

 

 

 

КОПНЕНЕ БИЉКЕ 


