
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Градско/окружно  такмичење, 27.03.2011. године

Шифра:_______________________

I  Заокружи слово испред тачног одговора.

1. У наведеном низу појмова пронађи онај који се не уклапа са осталима.
a) крвно ткиво
б) коштано ткиво
в) нервно ткиво
г) хрскавичаво ткиво

2.  Која од наведених ћелија човека никада нема наставке? 
а) нервна
б) мишићна
в) коштана
г) епителна

3. На који начин хормони делују? 
а) стижу само до циљних ћелија на које и делују
б) стижу до свих ћелија, али делују на циљне
в) стижу до свих ћелија и на све делују
г) стижу само до циљних ћелија, али не делују на све њих

4. Која од наведених ендокриних жлезда има изводни канал?
а) хипофиза
б) грудна
в) панкреас
г) надбубрежна

II Попуни правилно низ.

5. На црти упиши одговарајући појам. 
  
а) Нервно  ткиво                   неурон ;
   _____________                   коштано ткиво ;

    Мишићни систем                 _____________;

   ________________              системи органа.

б) Семеник    ----- тестостерон; Штитна жлезда -----   _______________;
     _________________                    инсулин.
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6.  Поређај по одговарајућем редоследу организме по типу нервног система од 
најсложенијег до најпростијег типа. 

А- планарија; Б- мајмун; В- сунђер; Г- пчела; Д- хидра

7.  Поређај по реду делове ока кроз које пролази светлост.

А- мрежњача; Б-сочиво; В- стакласто тело; Г- очни нерв; Д- зеница 

III Реши задатак.

8. Ако је брзина провођења нервног импулса кроз нерв 120m/s,  израчунај за које 
време ће нервни импулс проћи кроз нерв дужине 60cm.

IV Одговори на питања. Тачне одговоре упиши на одговарајућој црти.

9.   Јовану се допада Марија и срце му „лупа“, зенице му се рашире, зноје му се 
дланови, кад год је види. 

а) Овакве Јованове реакције су последице повећане активности једног дела аутономног 
нервног система. Којег? 
__________________________________

б) Који хормон се у том трeнутку појачано лучи? 
__________________________________

10.   Кришка лимуна изазива појачано лучење пљувачке у устима,  док горки 
грејп изазива смањење лучења пљувачке. Одакле долази нервни импулс који 
регулише рад пљувачних жлезда?

___________________________________

11.   Људи нису свесни свог осећаја равнотеже. Објасни зашто?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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12.   Док стојиш на станици и чекаш аутобус почиње да дува кошава. Хладно ти је 
и твоје тело почиње да дрхти. 

a) Одакле стижу нервни импулси који изазивају дрхтање?
_______________________________________
б) Да ли је дрхтање вољна или нeвољна радња? 
_______________________________________
в) Који мишићи учествују у овом процесу?
_______________________________________
г) Из којих органела мишићне ћелије добијају неопходну енергију за свој рад? 
_______________________________________ 

V Попуни табелу.

13. Повежи сетове хромозома са ћелијама којима припадају, тако што ћеш бројеве 
испред сетова уписати у одговарајуће поље у табели: 

Нервна ћелија Сперматозоид Јајна ћелија

1) 22 пара хромозома + X Y
2) 22 пара хромозома + X X
3) 22 хромозома + X
4) 22 хромозома + Y 

14. У празна поља упиши знак плус (+) само код назива органа. 
око покосница једњак лојна жлезда скелет

15.  Повежи продукте лучења жлезда са жлездама које их луче. У празна поља 
упиши одговарајући број.

хипофиза јајник гуштерача знојна жлезда

1) глукагон
2) зној
3) хормон раста
4) прогестерон
5) панкреасни сок

VI Пронађи уљеза.

16. У обе групе налази се по једно чуло које не припада групи. Заокружи уљеза.

Група 1. Група 2.
а) чуло  мириса
б) чуло за додир
в) чуло за топлоту
г) чуло за бол

А) чуло равнотеже
Б) чуло за додир
В) чуло вида
Г) чуло за бол
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 VII Реши асоцијацију.

17. Реши правилно асоцијацију и решења упиши на одговарајућа места у табели.

A Б В Г

 хипоталамус  повраћање две хемисфере  потиљак

 хипофиза  кијање две коморе  две хемисфере

  терморегулација  чвор  говор  фини покрети

  ситост  кашљање  памћење  равнотежа

Решење асоцијације:

VIII Реши укрштеницу.

18. Попуни укрштеницу и  коначно решење упиши на одговарајућој црти.
Водоравно:

1. Једна ћелијска органела.
2. Део црева који нема улогу у варењу хране.
3. Врста ћелијске деобе којом долази до редукције броја хромозома.
4. Део скелета главе.
5. Једно чуло човека.
6. Врста фоторецептора.
7. Место где очни нерв напушта очну јабучицу.
8. Један део сваке ћелије.
9. Пријемник дражи.
10. Најмања кост у нашем телу.
11. Особина мишићне ћелије.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Коначно решење: _________________________________
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Градско/ окружно такмичење 27.03.2011.

Решења теста за седми разред

Број 
питања

Решење Број бодова
Укупан 

број 
бодова

1. в) нервно ткиво 1

4
2. б) мишићна 1

3. б) стижу до свих ћелија, али делују на циљне 1

4. в) панкреас 1

5.
а) кост(и); мишићи; организам (човек) 3x1

5
б) тироксин; гуштерача(панкреас) 2x1

6.
Б – Г – А – Д 

(сунђер нема нервни систем)
4x2 8

7.
Д – Б – В – А  

(кроз очни нерв не пролази светлост)
4x2 8

8. 0,005 s 1x3 3

9.
а) симпатичког 1x2

4
б) адреналин 1x2

10. са можданог стабла 1x2 2

11. 
зато што импулси из рецептора чула 
равнотеже одлазе у мали мозак,а не у кору 
великог мозга

1x4 4

12.

а) из кичмене мождине 1x3

12
б) невољна радња 1x3

в) скелетни мишићи 1x3

г) митохондрије 1x3

13.

нервна ћелија: 1,2

сперматозоид: 3,4

јајна ћелија: 3

5x2 10

14.
знак (+) треба да буде уписан у пољу испод:

око, једњак, лојна жлезда
3x2 6
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15.

хипофиза: 3

јајник: 4

гуштерача: 1,5

знојна жлезда: 2

5x2 10

16.
Група     1  . а) чуло мирисa (није чуло у кожи)

Група 2. В) чуло вида (није механорецептор)
2x1 2

6



17.

колона А - међумозак;

колона Б - продужена мождина;

колона В - велики мозак;

колона Г - мали мозак;

Коначно решење: Мозак

5x2 10

18.

Водоравно:

1. митохондрија
2. слепо црево
3. мејоза
4. лобања
5. чуло слуха
6. штапићи
7. слепа мрља
8. цитоплазма
9. рецептор
10. узенгија
11. еластичност

Коначно: Хомосапиенс

11x1

1x1

12
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Окружно/градско такмичење, 27.03.2011. године

Шифра:_______ 
_______

I Заокружи слово испред тачног одговора.

1. Који од понуђених исказа не     важи   за воду?
а) Вода је органско једињење јер улази у састав организама.

б) Вода је разлог за „поетски“ назив наше планете.

в) Вода је један од најзначајнијих фактора климе.

г) Вода представља доминантну животну средину.

2. Који од наведених еколошких фактора не припада климатским факторима?
а) Влажност ваздуха.
б) Количина елементарног азота у ваздуху.
в) Температура ваздуха.
г) Ветар.

3. Повратак дабра у заштићено добро „Обедска бара“ може се означити као:

а) реконструкција 

б) интродукција

в) реинтродукција

г) реституција

4. Шта се у следећим примерима најбоље дефинише као популација?
а) бактеријe (Еscherichia coli) у систему за варење једног човека
б) све зечеви у Шумадији
в) врсте птица ухваћене на Делиблатском песку у априлу
г) биљке и животиње Великог ратног острва
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5. У процесу кружења угљеника, неоргански облик угљеника се претвара у органски 
облик процесом:

а) транспирације

б) фотосинтезе

в) ћелијске респирације  

г) декомпозиције

II Утврди који су искази тачни (Т) односно нетачни (Н). Заокружи одговарајуће 
слово.

6. Ариш је листопадни четинар. Т     Н

7. Дивље свиње праве резерве хране за зиму. Т      Н

8. Дрвећа у степи нема јер су га људи посекли. Т      Н

9. Крчење шума поспешује повећање концентрације угљен-диоксида у ваздуху.Т      Н

10. Еолска ерозија настаје под утицајем воде. Т      Н

III Поређај појмове по одговарајућем низу.

11. Поређај изворе загревања кућа почев од оног који најмање емитује угљен-диоксид:

А-угаљ, Б-плин, В-нафта, Г-даљински систем грејања.

IV Укрсти појмове користећи ознаке које су дате на карти. 
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12.

Национални     паркови  
(   ) Тара 
(   ) Шар-планина
(   ) Фрушка гора 
(   ) Копаоник
(   ) Ђердап

(   ) је први Национални парк у Србији који је 
формиран 1960. године. 

(   ) Панчићева оморика је ендемична врста 
четинара, која расте у Националном парку.  

(   ) Маузолеј подигнут нашем чувеном 
ботаничару, 
___________________________________,      
                 (упиши име и презиме)
налази се на врху овог Националног парка. 

13. Упиши слова испред одговарајућег организма.

                                  - Рис

                                   - Храст

А - сапротроф

Б - произвођач

В - потрошач

Г – биљојед

Д - аутотроф

Ђ - месојед

Е - разлагач

Ж - сваштојед
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                                   - Дивокоза

                                   - Вргањ 

V Објасни.

14. Ланац исхране који укључује слона је кратак. Објасни 
зашто.

____________________________________________________
______

____________________________________________________
______

____________________________________________________
______

VI Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.

15. Шака песка са морске обале садржи 10 000, голим оком невидљивих, мајушних 
животињица, које се у основи хране угинулим и за честице песка приљубљеним 
планктоном и бактеријама. Већину ових животиња чине црви који су често ситнији од 
1 mm. Неке врсте имају пљоснато тело којим се омотавају око пешчаних зрна, док се 
друге за њих прилепљују сопственим лепком и тако обезбеђују да их струјање воде не 
однесе. Поједине врсте од слепљених честица песка граде себи кућицу. 

А) Заокружи слово испред тачног одговора. Према начину исхране ови црви морских 
обала припадају:

а) аутотрофима
б) хетеротрофима
в) миксотрофима
г) паразитима

Б) Наведи адаптације црва морских обала на ударе таласа: 

______________________________
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___________________________________________________________________________

_____

VII Попуни табелу.

16. Знаком + означи особине које одговарају директном или индиректном загађењу 

морских вода.

Активност Директно 
загађење

Индиректно 
загађење

Уливање индустријских отпадних вода

Туризам

Уливање комуналних отпадних вода

Водени саобраћај

Киселе кише 

Спирање са пољопривредних површина 

Аквакултуре шкољки

VIII Израчунај.

17. Марко је добио задатак да утврди структуру ливадске заједнице. На претходно 
одабраној огледној површини утврдио је њихов распоред и бројност. Користећи се 
шемом огледне површине одговори на питања.

а) Колико укупно има јединки маслачка на огледној парцели?

_____________________________________________________________________

б) Колика је густина популације маслачка (изражавамо као број јединки по 1 m2)

_____________________________________________________________________
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Врсте биљака

       Маслачак

       Попино прасе

       Бела рада

       Црвена детелина 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Окружно/градско такмичење, 27.03.2011. године

Број

задатк
а

Тачно решење Број

бодов
а

1. а) Вода је органско једињење јер улази у састав организама. 2

2. б) Количина елементарног азота у ваздуху. 2

3. в) реинтродукција 2

4. а) бактеријe (Еscherichia coli) у систему за варење једног човека 2

5. б) фотосинтезе 2

6. T (тачно)  2

7. Н (нетачно) 2

8. Н (нетачно) 2

9. Т (тачно) 2
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10. Н (нетачно) 2

11. 2x4

12. ( Б ) Тара 
( Д ) Шар-планина
( В ) Фрушка гора 
( А ) Копаоник
( Г ) Ђердап

( В ) је први Национални парк у Србији који је формиран 1960. 
године.а

( Б ) Тара Панчићева оморика је ендемична врста четинара, која 
расте у Националном парку.
( А ) Маузолеј подигнут нашем чувеном ботаничару, Јосиф     Панчић   
...

2

2

2

2

2

2

2

2+2

13. ( В, Ђ ) Рис 
( Б, Д ) Храст
( В, Г ) Дивокоза 
( А, Е ) Вргањ

2x2

2x2

2x2

2x2

14. Зато што је биљојед, нема     природних     непријатеља  , најкрупнија 
копнена     животиња     (сисар)  . 

*Другачији оговор се не признаје.
2x3

15. А) б) хетеротрофима

Б)* омотавање     око     пешчаних     зрна  , прилепљивање и изградња 
кућица

*Другачији оговор се не признаје.

2

2x3

16. Активност Директно 
загађење

Индиректно 
загађење

Уливање индустријских отпадних вода +
Туризам +
Уливање комуналних отпадних вода +
Водени саобраћај +
Киселе кише +
Спирање са пољопривредних 
површина 

+

Аквакултуре шкољки +

2x7

17. а) 18
б) 0,5

5
5
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УКУПНО 100
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