
 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 

ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ, ПМФ- НОВИ САД 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА III РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Републичко такмичење, 29. 05. 2022. године 

 

Шифра: ________________________ 

I Заокружи број испред тачног одговора     

 

1. Ком делу генома припадају фамилије гена, узастопно поновљени гени и мобилни генетички елементи?  

 1) јединствене секвенце ДНК 

 2) сателитске ДНК  

 3) интермедијарне секвенце ДНК 

 4) информационе РНК 

 5) високопоновљиве секвенце ДНК 

 

2. Којим процесом се у ћелији обнављају залихе АТП-а у условима недостатка кисеоника?  

1) Кребсов циклус 

2) фотосинтетичка фосфорилација 

3) млечнокиселинска ферментација 

4) оксидативна фосфорилација  

5) бета оксидација масних киселина 

 

3. Уколико синоатријални (СА) чвор одашиље акционе потенцијале на сваких 0.6 секунди, број откуцаја срца  

    у минути је:  

 1) 36 

 2) 60 

 3) 75 

 4) 90 

 5) 100 

 

4. При смањеној концентрацији кисеоника у крви, код човека се региструју следећи процеси:    

             1) активација хеморецептора у зиду аорте и каротидних артерија, убрзање дисања, смањена  

                 продукција угљене киселине 

 2) инхибиција хеморецептора у зиду аорте и каротидних артерија, убрзање дисања, повећана  

                 продукција угљене киселине 

 3) активација хеморецептора у зиду аорте и каротидних артерија, успоравање дисања, повећана  

                 продукција угљене киселине 

 4) активација хеморецептора у зиду аорте и каротидних артерија, убрзање дисања, повећана  

                 продукција угљене киселине 

 5) ни један одговор није тачан 

 

5. Ученик треба да ради годишњи тест из биологије. Осећа се напето, зноје му се дланови и има велику трему. 

    У оваквим условима у организму се региструју следећи процеси:   

1) смањена перисталтика црева 

2) појачана саливација 

3) успорен рад срца 

4) сужење зеница 

5) појачана констрикција бешике 

 

 

 

 



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

    

6. Као хидрофилан молекул, етилен лако пролази кроз ћелијску мембрану.          Т          Н 

7. При примарном имунском одговору потребно је мање времена да се синтетишу  

    антитела него при секундарном имунском одговору.        Т          Н                           

8. Када апсорбује тамноцрвену светлост фитохром P660 прелази у активну форму.       Т          Н 

9. Прво поларно тело и друго поларно тело имају исти број хромозома.      Т          Н 

10. У случају инфекције, телесна температура је повећана пирогенима, што је неповољно 

      за функционисање имунског система.                     Т          Н 

 

III Повежи појмове и попуни празна поља      

 

11. Посматрај слике и одговори на захтеве.  

 

1. На коју страну (А или Б) биљке која је приказана на слици 

1 треба ставити коцкицу агара (АГ) која садржи ауксин да 

би се биљка повила на леву страну као што је приказано. 

Одговор: _____ (напиши одговарајуће слово). 

2. У случају негативног фототропизма, биљка приказана на 

слици 2 ће се повијати у смеру стрелице означене словом 

_____ (напиши одговарајуће слово). 

3. Који тип фототропизма је приказан на слици бр. 3? 

Одговор: ____________________________________ 

4. Фоторецепторни молекули биљака који су одговорни за 

фототропизме називају се ____________________________. 

5. Први откривени природни биљни хормон, ауксин, који 

утиче на покрете растења биљака је по хемијском саставу 

__________________________________ киселина. 

 

12. Бројевима су означени делови циркулаторног система човека. Распореди дате бројеве у одговарајућа поља у  

       табели, према томе да ли кроз дате структуре протиче оксигенисана или деоксигенисана крв. 

       Напомена: Један број може бити уписан у само једно поље.     

 

1) лева преткомора  

2) аорта 

3) горња шупља вена 

4) десна комора 

5) плућне вене 

  6) десна преткомора  

7) плућна артерија 

8) лева комора 

9) пролаз који је регулисан тролисним залиском  

10) доња шупља вена 

оксигенисана крв деоксигенисана крв 

  

 

 

 

 

 

 

 



13. Бројевима су означене тврдње везане за јајне ћелије. Распореди бројеве у одговарајућа поља у табели. 

      Напомена: Свако слово се може уписати само у једно поље.  

 

1) Има вегетативни и анимални пол и бразда се меробластично. јајна ћелија сисара  

јајна ћелија птица  

јајна ћелија инсеката  

мезолецитна јајна ћелија  
 

2) Има мало жуманцета које је равномерно распоређено у цитоплазми. 

3) Изразито је богата жуманцетом које се налази на једном полу. 

4) Жуманце се налази на једном полу, а бразда се холобластично. 

5) Изразито је богата жуманцетом и бразда се површински. 

 

14. У одговарајућа поља у табели упиши бројеве датих тврдњи које се односе на дате типове леукоцита. 

      Напомена: Сваки број може бити уписан само у једно поље. 

 

1) Производе антитела. 

2) Имају способност фагоцитозе. 

3) То су моноцити који су из крви прешли у ткива. 

4) Имају способност разлагања и излагања разложених антигена на  

     својој површини. 

5) Највише су осетљиви на ХИВ вирус. 

 

макрофаги Б-лимфоцити 
Т-помоћне 

ћелије 

   

 

15. Повежи појмове са датим тврдњама уписивањем одговарајућег броја у заграду. 

 

Појмови: 

(    )  Малпигијево телашце 

(    )  Кортијев орган 

(    )  Еустахијева туба 

(    )  Хенлеова петља 

(    )  Пачинијево телашце 

 

Тврдње: 

1) Има рецепторске ћелије и текторијалну мембрану. 

2) Налази се у дубљим слојевима дермиса, реагује на притисак. 

3) Дужа је код пустињских животиња у односу на животиње умерене климатске зоне. 

4) Сплет артеријских капилара обавијених чауром. 

5) Повезује ждрело и средње ухо. 

 

IV Венов дијаграм      

 

16. Распореди бројеве испред датих описа у одговарајућа поља Веновог дијаграма (А, Б, АБ).  

       Сваки број може бити уписан само у једно поље. 

 

1) карбоксилација светла фаза                         тамна фаза 

фотосинтезе                       фотосинтезе 

 

 

 

       

                  

     

 

                                                                                    

2) реакције оксидо-редукције  

3) оксидација воде 

4) редукција NADP+ 

5) редукција 3-фосфоглицеринске киселине  

6) одвија се у хлоропластима 

7) повећање концентрације протона у тилакоидима 

8) хидролиза АТП-а  

9) редукција пластоцијанина 

10) оксидација NADPH 

 

 

 

 

А АБ Б 



V Попуни празна поља        
 

17. На слици је приказан сегмент иРНК и две тРНК које учествују у транслацији. Анализирај слику и одговори  

      на захтеве.  

1. Како бисте одредили смер читања 

ланца иРНК, у мале беле кругове 

упишите одговарајуће крајеве ланца. 

2. У велики бели круг обележен бројем 

1, напиши скраћеницу од три слова 

одговарајуће аминокиселине. 

3. У квадрате обележене бројевима 2, 3 

и 4 упиши одговарајуће триплете 

нуклеотида.  

 

18. Бројевима су означени процеси при одржавању хомеостазе калцијума. У беле кругове упиши преостале  

     бројеве тако да добијени низ одговара редоследу процеса. Сваки број може бити уписан само у једно поље.  

       

- - 

1) Пораст концентрације калцијума у крви. 

2) Излучивање калцитонина у крвоток                                            

3) Враћање концентрације калцијума у крви на нормалне вредности 

4) Активација штитне жлезде. 

5) Активација параштитних жлезда 

6) Депоновање калцијума у костима 

7) Смањена концентрација калцијума у крви 

8) Ослобађање калцијума из костију 

9) Излучивање паратхормона у крвоток 

10) Враћање концентрације калцијума у крви на нормалне вредности 
 

VII Посматрај слику и одговори на захтеве       
 

19. На слици је приказано оплођење. Круговима (бројеви 6 и 13) су означене две реакције, а стрелицама поједине  

      структуре и молекули полних ћелија. Бројеве којима су на слици означене реакције, структуре и молекули  

      напиши на одговарајуће линије. Неки бројеви се могу написати на више линија, а неки бројеви су вишак. 
       

1) Хидролитички ензими акрозома _____. 

2) Слој фоликуларних ћелија _____. 

3) Једро сперматозоида _____. 

4) Структура која спречава полиспермију код људи _____. 

5) Место где се у сперматозоиду налазе митохондрије ___. 

6) Цитоплазма са жуманцетним материјалом _____. 

7) Акрозомска реакција _____. 

8) Фертилизациони омотач _____. 

9) Кортикалне грануле _____. 

10) Акрозом _____. 

11) Штити рани ембрион од механичких повреда _____. 

12) Кортикална реакција _____. 

 
 

1 7 10 


