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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 
ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА V РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2016. године 
 

Шифра:_______________________ 
 
I  Заокружи слово испред једног тачног одговора: 
 
1. Са десне стране је приказана поставка експеримента.  
Који једини процес овим експериментом не можемо доказати? 

а) дисање 
б) фотосинтезу 
в) испаравање 
г) транспирацију 

 
2. Разлика између цитоплазме и биљне вакуоле је у томе што биљна вакуола: 

а) садржи хранљиве супстанце; 
б) највећим делом се састоји из воде; 
в) размењује супстанце са околином; 
г) нема ћелијских органела у себи. 

 
3. Који од наведених делова микроскопа је механички?  
 а) микроскопска цев  
 б) окулар 
 в) објектив 
 г) кондензатор 
 
4. Која од наведених врста је двогодишња биљка?  

а) пасуљ 
б) грашак 
в) цвекла 
г) парадајз 

 
5. Како се назива појава када се зараза прошири на више држава? 

а) епидемија 
б) пандемија 
в) паника 
г) апокалипса 
 

6. Прве копнене биљке, риније, имале су: 
а) корен 
б) стабло 
в) лист 
г) семе 

 
7. Уколико се корен развије из листа, онда је такав корен: 

а) лисни 
б) прави 
в) лажни 
г) адвентивни 
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II Правилно попуни шеме, односно реши задатке постављене уз њих. 
8. Повежи шеме цвасти са њиховим дефиницијама, тако што ћеш у поља уписати 
одговарајућа слова: 
Грозд – на дугој осовини су цветови на дршкама исте    
дужине.   
Клас – на дугачкој осовини су седећи цветови.   
Метлицу сачињава већи број гроздова или класова.   
Реса је клас чија је осовина танка и висећа.   
 
9. Попуни Венов дијаграм.  
А- прост лист; Б- више лисних плоча на цртежу; В- има улогу у дисању;   
Г- мрежаста нерватура; Д- лиска је јединствена, али усечена по ивицама;  
Ђ- види се део стабла; Е- потпун, сложен лист. 

 
10. На основу шеме поред сваког слова напиши који је биљни орган у питању. 

 

 
 
 
А) ___________________ 
Б) ___________________ 
В) ___________________ 
Г) ___________________ 
Д) ___________________ 
Ђ) ___________________ 

III Попуни табеле. 
11. У свакој колони избаци „уљеза“, односно заокружи слово испред појма који тој 
групи не припада, а у пољу испод напиши разлог зашто не припада. 
а) антропологија 
б) ботаника 
в) ветерина 
г) зоологија 
д) медицина 

а) пипета 
б) епрувета 
в) сталак за епрувете 
г) Петријева шоља 
д) мензура 

а) покорица 
б) кора 
в) средишњи део 
г) камбијум 
д) централна 
шупљина 

а) проводна цевчица 
б) коренова длака 
в) ћелија сунђерастог 
ткива 
г) ћелија круничног 
листића 
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12. За сваки део потпуног цвета упиши у табелу слово М ако је део мушког цвета 
једнодоме биљке; Ж ако је део женског цвета дводоме и Д ако је део двополног цвета 
(у једно поље може се уписати једно или више слова): 
 
Део цвета: семени заметак прашнички конац жиг тучка цветна ложа 
     
 
IV Повежи појмове са леве и десне стране тако што ћеш у поља уписати 
одговарајућа слова. 
 
13. Повежи представнике биљака са типом корена: 
А) црни лук  осовински 
Б) шаргарепа  жиличаст 
В) маслачак  репаст 
Г) ротква  вретенаст 
Д) кукуруз   
 
14. Повежи делове биљних органа са одговарајућим органима: 
А) централна шупљина  корен 
Б) сунђерасто ткиво  зељасто стабло 
В) палисадно ткиво  дрвенасто стабло 
Г) зона деобе  лист 
Д) камбијум   
 
15. Повежи преображаје са органима од којих су настали: 
А) ризом  лист 
Б) луковица  стабло 
В) трње  корен 
Г) клопке за инсекте   
 
V Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 
Детелина са четири листа има сложен лист. Т  Н 
Вирус од ћелије домаћина отима генетички материјал. Т  Н 
Покорично биљно ткиво има заштитну улогу. Т  Н 
Старење је стање болести. Т  Н 
Бочни пупољци називају се још и пазушним. Т  Н 
 
VI Прочитај текст и одговори на питања. 
17. Ово је рецепт за шопску салату: 
Парадајз, огуљене краставце и паприке очистите од семенки и нарежите на коцке. 
Поврће ставите у дубљу посуду, па додајте млади црни лук нарезан на колутиће и 
ситно нарезану љуту папричицу. Све добро измешајте и добро охладите. Пре 
послуживања салату посолите, додајте бибер, уље и сирће и добро измешајте. На крају 
додајте изрендани фета сир. 
 
Која три биљна органа различитих биљака треба користити? _____________________ 
Који наведени састојци нису биљног порекла? _________________________________ 
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18. Листопадно дрвеће, када у јесен одбацује лишће, најпре из лишћа узме холорфил и 
чува поменути пигмент у стаблу током зиме. 
 
Како ми тад видимо да у лишћу нема хлорофила? ________________________________ 
Зашто не видимо да је хлорофил сада у стаблу? __________________________________ 
 
VII Обележи слике тако што ћеш тражене називе уписати у празна поља. 
 
19. Обележи делове цвета тако да шема буде тачна: 

 
20. Прецртај све нетачно обележене делове животињске ћелије: 

 
VIII Реши асоцијацију. 
А1: једноћелијске Б1: планктон В1: печурке Г1: хлорофил 
А2: каријес Б2: слузава гљива В2: плесни Г2: ботаника 
А3: без једра Б3: бичар В3: квасци Г3: вегетација 
А4: антибиотик Б4: трепљар В4: лишајеви Г4: флора 
А: Б:  В: Г: 
Коначно: 
 

ћелијски зид 

вакуола 

једро 

хлоропласт 
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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 
 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА V РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школско такмичење, 2016. године 
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I 

1. б) фотосинтезу 

Признаје се 
само један 
заокружен 
одговор. 

1 

7 

2. г) нема ћелијских органела у себи. 1 
3. а) микроскопска цев 1 
4. в) цвекла 1 
5. б) пандемија 1 
6. б) стабло 1 
7. г) адвентивни 1 

II 

8. 
Одозго надоле: 
В, Д, А, Г 

Само се 
признаје по 
једно уписано 
слово. 

4x2 8 

9. 

 

Признаје се 
само ако је 
уписано по 
једном свако 
слово; уколико 
је једно слово 
уписано два 
пута, не 
признаје се, 
чак и ако је 
једно од та два 
у правом 
пољу. 

7x2 14 

10.
А) лист; Б) корен;  
В) стабло; Г) семе;  
Д) плод; Ђ) цвет. 

Признаје се 
само назив 
органа, не 
његових 
делова.. 

6x2 12 

III 

11.

б) ботаника (једина наука која се не бави 
представницима царства животиња) 
в) сталак за епрувете (једини лабораторијски прибор 
који није стаклени) 
г) камбијум (једини део који зељасто стабло нема) 
а) проводна цевчица (налази се у више биљних органа) 

Признају се и 
друга решења, 
али да имају 
логику која се 
не може 
оспорити. 

8x1 8 

12.

семени заметак: Ж, Д 
прашнички конац: М, Д  
жиг тучка: Ж, Д  
цветна ложа: Ж, М, Д 

Редослед није 
битан. 
Вреднује се 
свако поље 
понаособ и 
мора бити 
потпуно тачно. 

4x2 8 
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IV 

13.
Одозго надоле: 
В, (АД), Г, Б 

Бодују се поља 
и оно које има 
сувишна слова 
се не бодују, а 
које има једно 
(а требало би 
два), бодује се 
са пола бода. 
Корен се не 
рачуна ако је у 
пољу нешто 
уписано. 

4x1 4 

14.

корен: Г 
зељасто стабло: А 
дрвенасто стабло: Д 
лист: Б, В 

4x1 4 

15.
лист: В. Г 
стабло: А, Б, В 
корен: нема 

3x1 3 

V 16. Редом: Т, Н, Т, Н, Т 
Само се једно 
заокружено 
признаје. 

4x1 4 

VI 
17. Плод, семе и подземно стабло (луковица) 

Со и (фета) сир 

Редослед није 
важан. Сваки 
нетачан 
одговор 
поништава 
један тачан. 

3x1 
2x1 5 

18. Зато што лишће није зелено. 
Не види се јер дрвенасто стабло има кору. 

Признаје се и 
другачији, али 
тачан одговор. 

1 
1 2 

VII 

19.

 

Не признаје се 
као последњи 
договор само 
дршка, јер 
постоји и 
лисна. 

12x1 12 

20.

Треба прецртати: 
ћелијски зид 
вакуолу 
хлоропласт 

Бодује се свако 
поље, па и оно 
једно које није 
прецртано. 

4x1 4 

VIII 21.

А: бактерије (монере) 
Б: протисти  
В: гљиве (фунги) 
Г: биљке (планте) 
Коначно: царства  

Коначан 
одговор се 
признаје и ако 
нису сви 
појмови 
решени. 

 
 

5x1 
 
 

5 

 Укупно: 100 

 
 


