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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА III РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Окружно (градско) такмичење, 19. 04. 2015. године 

 

Шифра:_______________ 

I Заокружи тачан одговор 
1. Улога протеина у ћелији је: 

1) при ензимској катализи 

2) у транспорту метаболита и јона кроз мембране 

3) градивнa  

4) потпорнa 

5) све наведене улоге су тачне 

 

2. Продукти светле фазе фотосинтезе су: 

 1) NADPH + H+ 

 2) NADH + H+ 

 3) ATP + O2 

 4) ATP + NADH + H+ + O2 

 5) ни један одговор није тачан 

 

3. Транспортни ланац електрона који се одвија на унутрашњој мембрани митохондрија је: 

 1) ендотермна реакција 

 2) калцијум зависна реакција 

 3) егзотермна реакција  

 4) натријум зависна реакција  

 5) тачни су одговори под 1 и 3 

 

4. Уколико је на једном делу ланца DNK редослед нуклеотида GACCT, на истом делу наспрамног 

ланца DNK редослед нуклеотида je: 

1) CTGGA 

2) CUGGU 

3) TCAAG 

4) CUGGA 

5) GTAAC 
 

5. Tачан редослед реакција пре и у току гликолизе је: 

 1)  разлагање скроба    оксидативно разлагање фруктозе    фосфорилација 

 2)  оксидативно разлагање фруктозе    разлагање скроба    фосфорилација 

 3)  фосфорилација    разлагање скроба    оксидативно разлагање фруктозе  

 4)  разлагање скроба    фосфорилација    оксидативно разлагање фруктозе 

 5)  фосфорилација    оксидативно разлагање фруктозе    разлагање скроба   

 

II Заокружи слово Т ако је исказ тачан или Н ако је нетачан 
6. Вернализација је дејство ниских температура на биљке у репродуктивној фази развића.  Т  Н 

7. За нервну ћелију чији је потенцијал мировања -60 mV, критични ниво деполаризације  

износи -40 до -45 mV.          Т  Н 

8. Пирогрожђана киселина је излазно једињење Кребсовог циклуса у ћелији.    Т  Н 

9. У централном делу средњег мозга налазе се једра IV и III главеног нерва.   Т  Н 

10. За настанак једног молекула фруктозе потребно је да се Кребсов циклус  

понови 6 пута.            Т  Н 
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III Повежи појмове са њиховим објашњењем. Сваком појму одговара једно објашњење. 

У заграду испред објашњења упиши број одговарајућег појма.  

11. Повежи наведена својства биљака са њиховим објашњењем: 

1) фототаксије 

 2) фототропизам 

 3) фотонастије 

 4) фотопериодизам 

 5) фотосистеми 

(    ) Покрети изазвани променом интензитета светлости. 

(    ) Покрети изазвани једностраним осветљењем. 

(    ) Груписање молекула хлорофила и каротеноида који врше апсорпцију светлости одређене 

таласне дужине. 

(    ) Реакција биљака на релативну дужину дана.  

(    ) Реакција организма на светлосну драж. 
 

12. Повежи функције зона у мозгу и њихове називе: 

1) моторна зона     

2) Верникеова зона 

3) примарна слушна зона     

4) Брокина зона     

5) сензорна зона     

(    ) Даје речима значење, тако да особа разуме шта јој се говори. 

(    ) Контролише говорни апарат (језик, усне, гркљан). 

(    ) Одговорна је за осетљивост тела. 

(    ) Издаје команде за артикулисано изговарање речи. 

(    ) Претвара нерве импулсе у осећај звука. 
 

13. Активности и трaнспорт кроз ћелијску мембрану: 

  1) ендоцитоза 

 2) егзоцитоза 

 3) олакшана дифузија 

 4) активан транспорт 

 5) осмоза 

(    ) Транспорт честица кроз мембрану уз утрошак ATP. 

(    ) Транспорт честица кроз мембрану помоћу носача са места веће на место мање концентрације. 

(    ) Процес уласка растворених или нерастворених честица у ћелију. 

(    ) Процес сeкрeције различитих ћелијских продуката у екстрацелуларни простор. 

(    ) Кретање воде кроз мембрану у правцу веће концентрације растворене супстанце кроз 

полупропустљиву мембрану. 

 

14.  Aкциони потенцијал и синапсa: 

1) ексцитаторни постсинаптички потенцијал (EPSP) 

 2) инхибирајући постсинаптички потенцијал (IPSP) 

 3) акциони потенцијал 

 4) неуротансмитери 

 5) потенцијал моторне плоче 

(    ) Локална деполаризација постсинаптичког неурона. 

(    ) Биоелектрични израз нервног импулса. 

(    ) Хемијски активне материје које учествују у преношењу импулса у синапси. 

(    ) Локална хиперполаризација постсинаптичког неурона. 

(    ) Локална деполаризација мембране мишићне ћелије. 
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15. Појмови везани за кретање воде кроз биљку: 

1) транспирација 

2) тургоров притисак 

3) осмотски притисак 

4) сила усисавања 

5) коренов притисак 

(    ) Одавање воде у атмосферу преко надземних делова биљке. 

(    ) Притисак који потиче од осмотски активних честица. 

(    ) Притисак ћелијског садржаја на зид ћелије. 

(    ) Разлика између осмотског и тургоровог притиска. 

(    ) Сила која потискује воду у биљци навише. 
 

16. Појмови везани за органска једињења у саставу ћелије: 

1) скроб 

2) фосфолипиди 

3) дисахариди  

4) гликоген 

5) масти 

(    ) Резервни полисахарид у животињским ћелијама. 

(    ) Граде их два молекула моносахарида повезана гликозидном везом. 

(    ) По хемијском саставу су триглицериди. 

(    ) Изграђују ћелијску мембрану. 

(    ) Резервни полисахарид у биљним ћелијама. 
 

IV Повежи појмове са њиховим објашњењем. Једно објашњење не припада ни једном појму.  
17. Кружење азота у природи 
 

а нитрификација 1. 
Процес у коме се врши фиксација азота из 

атмосфере помоћу азотофиксатора. 

б  денитрификација 2. Редукција нитрата до слободног азота. 

в амонификација 3. Разградња протеина до аминокиселина. 

г азотофиксација 4. Процес у коме се ослобађа амонијак. 

  5. Оксидација амонијака до нитрата. 
 

Испод слова упиши одговарајуће бројеве. 
 

а б в г 

    
 

18. Улоге делова нервног система  
 

а продужена мождина 1. Одржава сталност унутрашње средине, регулише понашање... 

б  хипоталамус 2. 
Центар рефлексних реакција и покрета, као и спровођења 

информација. 

в мали мозак 3. Дешифрује, тумачи и прерађује информације са периферије... 

г кичмена мождина 4. 
Садржи аутоматске центре који регулишу дисање, рад срца и 

крвни притисак. 

  5. Координише, усклађује и исправља вољне покрете мишића...  
 

Испод слова упиши одговарајуће бројеве. 
 

а б в г 
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19. Биљни хормони и њихова улога: 
 

а цитокинини 1. Фотосинтетички пигменти плаво-зелене боје. 

б  гиберелини 2. Хормони који подстичу ћелијске деобе. 

в апсцисинска киселина 3. Хормони који стимулишу издуживање ћелија. 

г ауксини 4. 
Утичу на опадање листова и плодова, спречавају 

клијање семена... 

  5. Хормони који подстичу издуживање стабла биљака. 

 

Испод слова упиши одговарајуће бројеве. 

 
 

а б в г 

    

 

20. Нервно-мишићна синапса 

 

а синапса  1. Преноси акциони потенцијал дуж нервне ћелије. 

б  моторна плоча 2. Неуротрансмитер. 

в аксон 3. 
Веза између две нервне ћелије, нервне и 

мишићне ћелије или нервне и жлездане ћелије. 

г ацетилхолин 4. 
Промена потенцијала мембране сензитивне 

нервне ћелије. 

  5. 
Формира се између влакана моторне нервне 

ћелије и мишићне ћелије. 

 

Испод слова упиши одговарајуће бројеве. 

 

а б в г 

    

 

21. Улога појединих хемијских елемената код биљка: 

 

а калијум 1. Улази у састав нуклеотида, ATP, NADP... 

б фосфор 2. Одржава структуру мембрана и хромозома... 

в калцијум 3. Одржава осмотску концентрацију у ћелији. 

г магнезијум 4. Налази се у саставу неких аминокиселина. 

  5. Улази у састав хлорофила. 

 

Испод слова упиши одговарајуће бројеве. 

 

а б в г 
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V Поређај бројеве тако да добијеш тачан низ 

22. Поређај делове централног нервног система тако да чине силазни пирамидални пут. 

1.  кичмена мождина 

2.  Варолијев мост 

3.  предњи мозак 

4.  продужена мождина 

5.  средњи мозак 
 

 

 

 

 

VI  Допуни реченице тачним одговорима 

23.  У Калвиновом циклусу се дешавају три кључна процеса: 

1) ________________________________  

2) ________________________________  

3) ________________________________  
 

24.  Губитак памћења или способности учења назива се  ___________________________. 
 

25.  Прва фаза разградње шећера назива се  ___________________________.  
 

26.  Кребсов циклус назива се још и  ___________________________________________.  
 

27.  RNK се разликује од DNK зато што садржи: 

1)  шећер  ____________________ 

2)  азотну базу   ________________ 

3)  ____________________ ланац нуклеотида. 
 

28. Типови нервног система: 

1. Нервни систем кичмењака је ________________________________. 

2. Нервни систем пљоснатих црва и зглавкара је ____________________________. 

3. Дупљари имају _________________________________________ нервни систем. 
 

VII Посматрај слику и одговори на дати захтев 

29. На слици је приказана веза светле и тамне фазе фотосинтезе. Испред наведених појмова упиши 

одговарајуће бројеве са слике: 

  

_____  Сунчева енергија 
 

_____  H2O 
 

_____  CO2 

 

_____  NADP+ 

 

_____  ADP 
 

_____  светла фаза фотосинтезе  
 

_____  Калвинов циклус 
 

_____  AТP 
 

_____  NADPH 
 

_____  О2 

 

_____  шећер (C6H12O6) 
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РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА III РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Окружно (градско) такмичење, 19. 04. 2015. године 
 

Бр. питања Тачни одговори Бр. поена 

I 

1. 5) све наведене улоге су тачне 

5х1 5 

2. 4) ATP + NADH + H+ + O2 

3. 3) егзотермна реакција 

4. 1) CTGGA 

5. 4) разлагање скроба  фосфорилација  оксидативно разлагање фруктозе 

II 

6. Н 

5х1 5 

7. Т 

8. Н 

9. Т 

10. Н 

III 

11. 3,  2,  5,  4,  1 5х1 

30 

12. 2,  1,  5,  4,  3 5х1 

13. 4,  3,  1,  2,  5 5х1 

14. 1,  3,  4,  2,  5 5х1 

15. 1,  3,  2,  4,  5 5х1 

16. 4,  3,  5,  2,  1 5х1 

IV 

17. a  5    б  2    в  4    г  1 4х1 

20 

18. a  4    б  1    в  5    г  2 4х1 

19. a  2    б  5    в  4    г  3 4х1 

20. a  3    б  5    в  1    г  2 4х1 

21. a  3    б  1    в  2    г  5 4х1 

V 22. 3  5  2  4  1  Признаје се само потпуно тачан одговор 5 5 

VI 

23. 1. карбоксилација    2. редукција    3. регенерација 3х2 

24 

24. амнезија 2 

25. гликолизa 2 

26. циклус лимунске киселине (или циклус трикарбоксилне киселине) 2 

27. 1.  рибозу   2.  урацил   3. један 3х2 

28. 1.  цеваст    2.  ганглијски (или врпчаст)    3.  дифузан (или мрежаст) 3х2 

VII 29. 

8  Сунчева енергија 

2  H2O 

3  CO2 

9  NADP+ (или  7  ADP) 

7  ADP (или  9  NADP+) 

5  светла фаза фотосинтезе 

1  Калвинов циклус 

10  AТP  (или  11  NADPH) 

11  NADPH  (или  10  AТP) 

6  О2 

4  шећер (C6H12O6) 

11х1 11 

Укупно 100 
 

 


