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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 

ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ, ПМФ, НОВИ САД 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА IV РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Републичко такмичење, 29.5.2022. године 

ШИФРА: ___________ 

I Заокружи број испред једног тачног одговора. 
 

1. Епифитни лишајеви који се налазе на стаблима великог броја дрвећа представљају типичан пример: 

1) аменсализма 

2) коменсализма 

3) компетиције 

4) неутрализма 
 

2. Биом са константном температуром током године, која се креће у распону од 20ºC до 25ºC. У овом 

биому нема хладних периода и мразева, док су падавине обимне и износе 2 000 – 10 000 мм годишње. 

Обухвата уску зону око Екватора, 10 степени географске ширине северно и јужно. Описани биом је: 

1) савана 

2) тропска кишна шума 

3) тундра 

4) тајга 
 

3. По којој од наведених карактеристика се одређује припадност фосилних остатака некој од врста из рода 

Homo? 

1) облик карлице 

2) грађа стопала 

3) облик кичме 

4) изглед и запремина лобање 
 

4. Специјација којом нова врста настаје у оквиру територије родитељске врсте и репродуктивно је 

одвојено од родитељске врсте због појаве полиплоидије назива се:  

1) алопатричка специјација 

2) перипатричка специјација 

3) парапатричка специјација 

4) симпатричка специјација 
 

5. Фосил Луси припада врсти: 

1) Australopithecus africanus 

2) Australopithecus afarensis 

3) Homo habilis 

4) Homo erectus        

 

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

6. Атавизам је повратак неких од изгубљених фенотипских особина код потомака, које су биле присутне 

код предака.            Т Н 

7. Једна од врста у линији човека која се развила од врсте Homo erectus била је Homo habilis. Т Н 

8. Први представник хоминина који се проширио из Африке у Европу и Азију био је Homo erectus. Т    Н 

9. Бергманово правило је примењиво на хладнокрвне (појкилотермне) организме.  Т Н 

10. Орографски фактори обухватају физичке, хемијске и биолошке карактеристике земљишта. Т Н 
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III Заокружи све тачне тврдње. (Признају се само потпуно тачно одговорена питања.) 

 

11. Заокружи све тачне тврдње. 

1) Компетиција која се јавља између јединки различитих врста унутар биоценозе назива се 

интерспецијска компетиција. 

2) Интраспецијска компетиција представља однос индивидуа исте врсте које се боре за исте 

ресурсе.  

3) Интерспецијска компетиција представља однос индивидуа исте врсте које се боре за исте 

ресурсе.  

4) Компетиција која се јавља између јединки различитих врста унутар биоцеозе назива се 

интраспецијска компетиција. 

               

12. Заокружи све тачне тврдње. 

1. Амонификација представља трансформацију органског азота из протеина у неорганску форму 

амонијака NH3. 

2. Нитрификација подразумева оксидацију неорганског азота до нитрита и нитрата. 

3. Нитрификација подразумева оксидацију неорганског азота до амонијака. 

4. Процес везивања неорганског азота из атмосфере се назива азотофиксација. 

5. Амонификација представља трансформацију органског азота из протеина до нитрита и нитрата. 

               

 

IV Одговори на захтеве. 

 

13. Морска крастача (Rhinella marina) је врста жабе чији природни ареал обухвата Централну и Јужну 

Америку. У првој половини ХХ века човек је ову врсту пренео у Аустралију, где пре тога није живела, да 

би контролисала популације инсеката који се хране шећерном трском. Морска крастача се показала као 

неуспешна у борби против штеточина, али се брзо прилагодила на живот у Аустралији и проширила у 

многе делове континента. Аустралијски грабљивци нису били прилагођени на отров морске крастаче, што 

је довело до пада њихових популација. Присуство и ширење морске крастаче у Аустралији стога има 

негативне последице по тамошње врсте и екосистеме. 

 

На основу прочитаног пасуса, заокружи одговарајуће слово (Т или Н) у зависности од тога да ли су 

следеће тврдње тачне (Т) или нетачне (Н): 

 

1) Морска крастача је аутохтона врста у Аустралији. Т Н 

2) Морска крастача је алохтона врста у Аустралији. Т Н 

3) Морска крастача је интродукована у Аустралију. Т Н 

4) Морска крастача је реинтродукована у Аустралију. Т Н 

5) Морска крастача је инвазивна врста у Аустралији. Т Н 
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14. Подводна вулканска ерупција јужно од Исланда је 1963. довела до настанка острва по имену Сиртсеј, 

које је своју максималну величину достигло 1967. Због свог начина настанка, ово острво је у тренутку 

формирања представљало биолошки празан простор, то јест ненасељени биотоп на коме су се током 

времена постепено смењивале различите биоценозе. Прве биљке су на острву примећене 1965, а до 1970. 

маховине и лишајеви су почели да обрастају вулканске стене. Присуство биљака је омогућило почетак 

гнежђења птица, које су имале материјал за изградњу гнезда. С друге стране, пристизање птица је 

побољшало услове за биљке јер птичји измет ђубри земљиште и повећава његову плодност. Данас биљке 

и птице заједно са инсектима формирају биоценозу острва Сиртсеј која се развила као резултат 

специфичних еколошких услова који на њему владају. 

 

На основу прочитаног пасуса, заокружи одговарајуће слово (Т или Н) у зависности од тога да ли су 

следеће тврдње тачне (Т) или нетачне (Н): 

 

1) Утицај птица на плодност земљишта острва Сиртсеј је пример акције.  Т Н 

2) Пошто присуство биљака омогућава гнежђење птицама, а присуство птица побољшава услове 

за биљке, између птица и биљака на острву Сиртсеј постоји однос коакције.  Т Н 

3) Биотоп острва Сиртсеј може да постоји без биоценозе која се на њему развила. Т Н 

4) Биоценоза острва Сиртсеј може да постоји без биотопа на ком се развила.  Т Н 

5) Острво Сиртсеј је пример еколошке сукцесије.     Т Н 

              

 

15. На доњој схеми у празна поља означена бројевима упиши одговарајуће слово које се односи на дати 

ниво еколошке организације. Нека слова се могу уписати у више различитих поља.. 

А – екосистем 

Б – животна заједница (биоценоза) 

В – животна заједница животињских врста (зооценоза) 

Г – популација 

Д – јединка 
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16. Повежи примере означене бројевима са начинима деловања еколошких фактора означеним словима. 

Упиши одговарајуће слово у празно поље испод сваког броја. 

 

1. Летећи инсекти попут мољаца и мува се крећу ка изворима 

светлости. 

А) дистрибутивно 

дејство 

2. Интензитет дисања и фотосинтезе код биљака се повећава са 

повећањем температуре, али само до одређене границе. 

Б) формативно 

дејство 

3. У подручјима са медитеранском климом, буква заузима само 

простор између 600 и 1800 метара надморске висине. 

В) оријентационо 

дејство 

4. Многе врсте животиња мењају своје понашање приликом 

јаких налета ветра тако што смањују своју активност.  

Г) физиолошко 

дејство 

5. Морфологија биљке Hygrophila difformis се разликује у 

зависности од тога да ли расте изнад воде (цели листови) или 

под водом (режњевити листови).  

Д) етолошко дејство 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

               

 

17. Повежи примере означене бројевима са популационим карактеристикама означеним словима. Упиши 

одговарајуће слово у празно поље испод сваког броја. 

 

1. Унутар једне популације, укупан број рођених јединки за годину 

дана износи 1820. 

А) бројност 

популације 

2. Укупан број јединки исте врсте које настањују одређено подручје 

износи 300. 
Б) наталитет 

3. У периоду од два месеца, 117 јединки је напустило посматрану 

популацију и раселило се на друго место. 
В) морталитет 

4. Током једне године, укупан број угинулих јединки у популацији 

био је 29.  
Г) емиграција 

5. 14 јединки се доселило у посматрану популацију током 

протеклих месец дана.  
Д) имиграција 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

               

 

18. На линији испод сваке слике напиши назив приказаног распореда јединки у популацији (тачкама су 

представљене јединке у популацији).         

 

   

1. _______________ 2. ________________  3. ________________ 



5 
 

19. Пажљиво погледај слику и потом одговори на питање.  

У састав земљишта, поред минерала и воде, улазе и гасови из атмосфере, укључујући елементарни азот 

(N2). Биљка (I) сав неопходан азот узима у виду јона нитрата. У земљишту су присутне и бактерије (II) 

које могу да усвајају гасовити азот и преводе га у амонијум-јоне, као и нитрификујуће бактерије (III). 

 

 
 

I) Почевши од молекула елементарног гасовитог азота (N2), заокружи слова испред процеса који су 

неопходни да би биљка I имала приступ јонима нитрата. (Признајe се само потпуно тачно одговоренo 

питањe.) 

 

А) денитрификација 

Б) конверзија амонијум-јона у јоне нитрата 

В) конверзија амонијум-јона у јоне нитрита 

Г) азотофиксација 

Д) конверзија јона нитрита у јоне нитрата 

Ђ) конверзија јона нитрата у јоне нитрита 

              

II) Поређати наведене процесе одговарајућим редоследом уписујући слова у празна поља у првом реду 

табеле, а потом у поље испод сваког слова наведи организме одговорне за побројане процесе уписујући 

римске бројеве II или III. 

 

Редослед процеса у настанку нитрата:     

Организми одговорни за наведени процес:    

 

 


