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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 
 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школско такмичење, 2016. године 

 
Шифра:_______________________ 

 
I  Заокружи слово испред једног тачног одговора: 
 
1. Који пар не припада истом колу животиња?  

а) морско уво и индијска лађица 
б) Нептунов пехар и Венерина корпица 
в) волак и стрига 
г) ноћни пауновац и кромпирова златица 

 
2. Ко је од ових познатих историјских личности извршио прву поделу живих бића? 

а) Аристотел 
б) Ернст Хекел 
в) Карл Лине 
г) Чарлс Дарвин 

 
3. Права телесна дупља се назива још и:  
 а) примарна;  
 б) секундарна; 
 в) главна; 
 г) централна. 
 
4. Одрасла трихина живи у:  

а) прелазном домаћину; 
б) мишићима; 
в) цреву; 
г) води. 

 
5. Морске змијуљице се разликују од морских звезди јер је код њих јасно изражен: 

а) централни диск; 
б) усни отвор; 
в) систем водених ножица; 
г) петозрачни облик. 
 

6. Код стонога отровне канџе су заправо преображене: 
а) главене антене; 
б) усне ножице; 
в) предње ноге; 
г) отровне бодље. 

 
7. Који је правилан ток воде кроз тело сунђера? 

а) поре – отвор на врху – дупља  
б) поре – дупља – отвор на врху  
в) отвор на врху – дупља – поре  
г) отвор на врху – поре – дупља  
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II Реши задатке уз помоћ датих шема. 
.  
8. Шема представља упоређене унутрашње пресеке све три групе црва, али нешто јој 
недостаје. Уцртај то што недостаје тако да шема буде исправна. 
 

 
 
9. Попуни Венов дијаграм.  
А- имају љуштурицу; Б- имају кречњак; В- имају силицијум; Г- живе у морима;  
Д- сродници амеба; Ђ- једноћелијски су; Е- корисне су нам због креча. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. На линије поред назива представника групе црва упиши одговарајуће слово 
гледајући шему. 

 

 
 
 
морски чланковити ____ 
медицинска пијавица ____ 
кишна глиста ____ 
велики метиљ ____ 
трихина ____ 

III Попуни табеле. 
 
11. Слова испред наведених представника инсекта унеси у табелу испод реда коме 
припада.  
А – смрдибуба; Б – бубаруса; В – глоговац; Г – гњурац; Д – попац; Ђ – балегар; Е-обад. 
ред: правокрилци стенице тврдокрилци лептири бубашвабе двокрилци 
врста:       

форами-
нифере 

радиоларије 
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12. Попуни табелу по угледу на попуњену прву колону: 
 
 Биљке Гљиве Протисти Животиње 
Ћелијски зид од целулуозе    
Хлоропласти имају    
Начин 
исхране 

већина 
аутотрофи 

   

Размножавање полно и 
бесполно 

   

 
IV Повежи појмове са леве и десне стране тако што ћеш у поља уписати 
одговарајућа слова. 
 
13. У поље испред сваке ћелије хидре упиши одговарајуће слово или слова испред 
слоја коме припада.  
   жлездана ћелија 
А) спољашњи  кожно-мишићна 
Б) унутрашњи  нервна 
В) мезоглеја  жарна 
   ћелија са бичем 
 
14. Повежи карактеристике са представницима протиста: 
А) има два једра  спорозоа 
Б) размножава се коњугацијом  волвокс 
В) поседује хлоропласте  парамецијум 
Г) изазива дизентерију  амеба 
Д) нема органеле за варење   
 
15. Повежи карактеристике са групом дупљара на чије се представнике односе: 
А) слободно пливају у води  хидре 
Б) живе искључиво у мору  корали 
В) користе се за израду накита  морске сасе 
Г) често живе у симбиози са другим животињама  медузе 
Д) имају смену генерација   
 
V Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 
 
Маларични комарац неће пренети маларију ако у пљувачки нема спорозое. Т  Н 
У колонији волвокса свака јединка обавља све послове. Т  Н 
Крвни систем речног рака је отвореног типа. Т  Н 
Према теорији Јована Хаџија животиње воде порекло од колонијалних бичара. Т  Н 
За брисање табле некада се користио кречњачки скелет сунђера. Т  Н 
 
VI Допуни реченице тако што ћеш на линије уписати речи које недостају. 
16. Пошто ____________ лептира губара једу лишће и у стању су да обрсте читаве 
воћњаке, човек примењује мере борбе. Једна од њих је употреба __________ средстава 
које зовемо још и _____________, али је она опасна и по само здравље људи. Зато је 
боље инсекте сузбијати такозваном _________________ борбом. 
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VII Обележи слике тако што ћеш тражене називе уписати у празна поља. 
 
17. У поља упиши систематске категорије којима заокружени представници припадају 
и које су овом шемом приказане (да ли је у питању царство, тип, класа или ред):  

 
 
18. Обележи слику инсекта користећи слова испред назива обележених делова тела, а 
друге занемари. А- груди; Б- трбух; В- усни апарат за усисавање, Г- усни апарат за 
грицкање; Д- усни апарат за лизање; Ђ- предњи пар крила; Е- задњи пар крила;  
Ж-просто око; З- сложено око.  

  
 
 
VIII Реши асоцијацију. 
 
А1: дисање Б1: дифузан систем В1: супстанца Г1: орган биљке 
А2: инсекти Б2: сигнална нит В2: штетна Г2: размножавање 
А3: разгранато Б3: лепљива В3: жлезда Г3: опрашивање 
А4: цевчице Б4: друштвена В4: бодља Г4: прашник 
А:  Б:  В: Г: 
Коначно: 
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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 
 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школско такмичење, 2016. године 
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Тачан одговор Упутство за 
прегледање Бр
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н 

бр
ој
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до
ва

  

I 

1. в) волак и стрига 

Признаје се 
само један 
заокружен 
одговор. 

1 

7 

2. а) Аристотел 1 

3. б) секундарна 1 

4. в) цреву; 1 

5. а) централни диск 1 

6. в) предње ноге 1 

7. б) поре – дупља – отвор на врху 1 

II 

8. 

 

Довољно је да 
уцртају 
кружницу 
уписану у 
кружницу у 
средњу шему, 
без сенчења. 

1x3 3 

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 
један од та два 
у правом 
пољу. 

7x2 14 

10.

морски чланковити Д 
медицинска пијавица В 
кишна глиста Г 
велики метиљ А 
трихина Б 

Признаје се 
само по једно 
уписано слово. 

5x1 5 

 
 

III 
 
 

11. Редом, с лева надесно: Д, А, (ГЂ), В, Б, Е 
Поља са 
сувишним 
словима се не 
признају. 

6x1 6 
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12.

 Гљиве Протисти Животиње 
Ћ. зид од хитина немају немају 
Хлороп
ласти 

немају неки имају немају 

Начин 
исхране 

хетеротро
фи 

миксотрофи 
и 

хетеротрофи 

хетеротрофи 

Размно
жавање 

полно и 
бесполно 

већина 
бесполно 

полно и 
бесполно 

 

Поља морају 
бити прецизно 
попуњена (код 

набрајања 
редослед није 

важан). 

12x1 12 

IV 

13.

Б жлездана ћелија  
А кожно-мишићна 
А, Б нервна 
А жарна 
Б ћелија са бичем 

 

Бодују се 
поља, не слова. 

Поља која 
садрже 

сувишна слова 
се не рачунају, 

а поља која 
треба да имају 

два слова, а 
уписано је 

једно бодују се 
са по 0,5. 

5x1 6 

14. Одозго надоле: 
Д, В, (АБ), Г 4x1 4 

15. Одозго надоле: 
нема, (БВ), (БГ), (АД) 4x1 4 

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

5x1 5 

VI 16. 

гусенице (ларве) 
хемијских 
инсектициди (пестициди) 
биолошком 

Дозвољени су 
и други 
алтернативни 
називи. 

4x1 4 

VII 

17. Одозго надоле:  
тип, тип, царство, царство, царство. 

Могу и 
алтернативни 
називи за тип 
(раздео, коло). 

5x2 10 

18. Одозго надоле: 
Б, Ђ, А, З, Г 

Не рачунају се 
поља са 
погрешно 
уписаним 
словом. 

5x2 10 

VIII  

А1: трахеја 
Б1: мрежа 
В1: отров 
Г1: цвет 
Коначно: паук (пауци) 

Коначан 
одговор се 
признаје и ако 
нису сва поља 
решена. 

 
 

5x2 
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 Укупно: 100 

 
 


