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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 

 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА II РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

Окружно (градско) такмичење, 19.04.2015.године 

 

Шифра: ________________________ 

 

I Заокружи број испред тачног одговора 

 

1. Према теорији целуларизације, најпримитивнијим вишећелијским организмима сматрају се: 

1) прстенасти црви 

2) пљоснати црви 

3) ваљкасти црви 

4) дупљари 

5) сунђери 

 

2. Мекушцима не припада: 

1) морски зец 

2) морски миш 

3) слонов зуб 

4) индијска лађица 

5) хитон 

 

3. Тактилни органи спадају у групу чулних органа који примају: 

1) хемијске дражи 

2) светлосне дражи 

3) термичке дражи 

4) механичке дражи 

5) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

4. Карактеристике су следеће: сегментисано тело, лествичаст нервни систем, целом је настао 

шизоцелно. Све три наведене одлике имају: 

1) зглавкари 

2) прстенасти црви 

3) бодљокошци 

4) тачни су одговори под 1 и 2 

5) тачни су одговори под 1 и 3 

 

5. Нижа систематска категорија од породице је: 

1) род 

2) ред 

3) тип 

4) класа 

5) ниједан од понуђених одговора није тачан 

 

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

 

6. Метаморфозу инсеката регулишу хормони које луче жлезде са спољашњим лучењем. T  H 

7. Скелет дупљара најчешће је рожни, а ређе минерални. T  H 

8. Коштано ткиво не постоји код бескичмењака. Т  Н 

9. Стални домаћин свињске пантљичаре је свиња. Т  Н 

10. Попречнопругасто мишићно ткиво је најчешће мишићно ткиво бескичмењака. Т  Н 
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III Повежи појмове 

 

11. Разврстај наведене организме по томе да ли су одвојених полова или хермафродити. У сваку 

заграду упиши одговарајући број. 

 

1 – јединке су одвојених полова   (   ) трихина 

2 – јединке су хермафродитне   (   ) сипа 

        (   ) велики метиљ 

        (   ) стрижибуба 

        (   ) медицинска пијавица 

 

12. Повежи наведене врсте ракова са класом којој припадају. У сваку заграду упиши одговарајући 

број. 

 

1 – класа Copepoda     (   ) речни рак 

2 – класа Malacostraca    (   ) циклопс 

       (   ) водена мокрица 

       (   ) јастог 

       (   ) шкамп 

 

IV Реши Венов дијаграм 

 

13. У Венов дијаграм унеси у одговарајућа поља бројеве испред тврдњи које се односе на грађу 

великог метиља и свињске пантљичаре и њихове развојне циклусе. Сваки број се може уписати 

само у једно поље. 

 

1. Развиће се одвија преко низа ларвених ступњева. 

2. Систем за излучивање је протонефридијалног типа. 

3. За домаћина се причвршћује помоћу усне и трбушне пијавке. 

4. Прелазни домаћин припада класи Gastropoda. 

5. Из бобице се развија одрасла јединка. 

6. Тело је подељено на проглотисе. 

 

 

 

V Попуни празна поља 

 

14. У свакој колони пронађи појам који не припада датом низу. У последње поље колоне упиши 

одговарајући број. 

 

Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 

1. гњурац 1. полни заклопци 1. скорпије 1. куга 

2. зрикавац 2. отровна жлезда 2. ракови 2. пегави тифус 

3. трчуљак 3. чешљолики чулни органи 3. лажне скорпије 3. повратни тифус 

4. бубамара 4. ћелије са рабдитима 4. крпељи 4. рововска грозница 

решење: решење: решење: решење: 

 свињска пантљичара                            велики метиљ 

заједничке особине ових паразита 



3 
 

VI Посматрај слике и одговори на захтев 

 

15. На сликама су приказани хетеротрофни протисти са трепљама. У поље испод сваке слике напиши 

народни назив врсте. 

 

 

 

16. Посматрај инсекте на сликама. У поље испод сваке слике упиши одговарајући тип усног апарата 

који им је својствен. 

 

  

  

 

Усни апарат за: 
    

 

 

17. На сликама су представљени попречни пресеци на којима се види присуство и одсуство телесне 

дупље. У поље испод сваке слике упиши назив приказане творевине. 

 

 

  
  

 

 

 

18. Поред сваког представника напиши одговарајући број слике из задатка 17 у зависности од типа 

телесне дупље коју има или у случају да она одсуствује. 

 

1. ехинококус _____ 

2. дечја глиста ____ 

3. млечна планарија _____ 

4. крвни метиљ ____ 

5. глибњача ____ 

6. стрига _____ 

7. говеђа пантљичара ____ 

8. морски јеж ____ 

 
  

 

 

 

   

1 2 3 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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VII Повежи појмове са бројевима 

 

19. Посматрај шему пресека шкољке. Повежи наведене појмове са одговарајућим бројевима који се 

на њих односе. 

 

 

 

(    ) црево 

(    ) усна лопатица 

(    ) срце 

(    ) бубрег 

(    ) утробна ганглија 

(    ) полна жлезда 

(    ) мишић затварач љуштуре 

(    ) стопаона ганглија 

(    ) шкрга 

(    ) стопало 

 

 

VIII Реши асоцијацију 

 

20. Реши асоцијацију.  

 

Колона А Колона Б Колона В Колона Г 

телесни регион ноге карапакс 
промене у спољашњој 

средини 

ганглија мандибуле 
најчешће дишу помоћу 

шкрга 
дражи 

код инсеката је 

заштићена хитинском 

чауром 

хелицере фацетоване очи надражаји 

шкољке је немају 

код појединих 

зглавкара могу бити 

рачвасти 

краба, лангус... очи, уши... 

А: Б: В: Г: 

                              

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ: ____________________________________ 

 

 



5 
 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ЗА II РАЗРЕД - Окружно (градско) такмичење из биологије 19.04.2015. 

 

Број питања Тачни одговори 
Број 

бодова 

Укупан 

број 

бодова 

I 

1. 2. пљоснати црви 1 

5 

2. 2. морски миш 1 

3. 4. механичке дражи 1 

4. 4. тачни су одговори под 1 и 2  1 

5. 1. род 1 

II 

6. Н 1 

5 

7. Н  1 

8. Т 1 

9. Н 1 

10. Н 1 

III 

11. 

(1) трихина 

(1) сипа 

(2) велики метиљ 

(1) стрижибуба 

(2) медицинаска пијавица 

5x2 10 

12.  

(2) речни рак 

(1) циклопс 

(2) водена мокрица 

(2) јастог 

(2) шкамп 

5x2 10 

IV 13. 

 

6x2 12 

V 14. 

Колона 1: 2 

Колона 2: 4 

Колона 3: 2 

Колона 4: 1 

4x2 8 

VI 

15. 

1. стентор 

2. вортицела 

3. парамецијум 

4. ацинета 

4x2 8 

16. 

1. усни апарат за грицкање 

2. усни апарат за сркање 

3. усни апарат за лизање 

4. усни апарат за сисање 

4x2 8 

17. 

1. паренхим 

2. целом 

3. псеудоцелом 
3x2 6 

18. 

1. 1                                    5. 2 

2. 3                                    6. 2 

3. 1                                    7. 1 

4. 1                                    8. 2 

8x1 8 

VII 19. 

(3) црево                           (2) полна жлезда 

(9) усна лопатица            (6) мишић затварач љуштуре 

(8) срце                            (10) стопаона ганглија 

(7) бубрег                         (4) шкрга 

(5) утробна ганглија        (1) стопало 

10x1 10 

VIII 20.  
А: глава; Б: екстремитети; В: ракови; Г: чулни органи (или чула). 
КОНАЧНО РЕШЕЊЕ: АНТЕНЕ (признаје се и ПРВЕ И ДРУГЕ 

АНТЕНЕ) 
5x2 10 

УКУПНО: 100 
 

 


