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

Школско такмичење, 2016. године 
 

Шифра:_______________________ 
 
I  Заокружи слово испред једног тачног одговора: 
 
1. Шта је од наведеног правилно исказана густина популације?  

а) број бактерија по милилитру воде 
б) број глодара по метру квадратном 
в) број шарана по метру кубном воде 
г) број шимпанзи по једном метру 

 
2. Који од наведених парова појмова су синоними? 

а) сваштојед и потрошач 2. реда  
б) биљојед и потрошач 1. реда 
в) месојед и потрошач 2. реда 
г) месојед и потрошач 3. реда 

 
3. Која једина врста дрвета не гради поплавне низијске шуме крај река?  
 а) лужњак  
 б) смрча 
 в) топола 
 г) врба 
  
4. Колико пута годишње се мења аспект једног травног екосистема?  

а) Само једном, када биљке процветају. 
б) Два пута – током лета и током зиме. 
в) Четири пута, пошто је толико годишњих доба. 
г) Може да се мења и више од четири пута. 

 
5. Европска бубамара се користи као биолошка заштита против:  

а) гусеница лептира губара; 
б) корова, попут амброзије; 
в) ларви кромпирове златице; 
г) биљних ваши на лишћу. 
 

6. Ларве животиња које плутају у мору само док се не развију у одраслу јединку су:  
 а) стални зоопланктон;  
 б) привремени зоопланктон; 
 в) стални фитопланктон; 
 г) привремени фитопланктон. 
 
II Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 
Снег не улази у циклус кружења воде у природи, пошто је вода „заробљена“. Т  Н 
Са прошлом годином завршена је Светска декада вода коју су прогласиле УН. Т  Н 
Бентосом у мору се сматра комплетно дно, без обзира на дубину на којој је. Т  Н 
Иако многе дубинске рибе имају светлеће органе, већина становника тог дела  
мора је слепа. Т  Н 
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II Реши задатке задате шемама. 
8. Прочитај текст, а онда попуни шему: 
Једна врста акације (Acacia collinsii) има своје чуваре - мраве који боду. Ова врста 
мрава патролира и одржава „чистоћу“ биљке по читав дан око младих листова. Мрави 
реагују на присуство биљоједа и нападају великом брзином, бројем и агресивношћу, 
без обзира на величину животиње. Заузврат, мрави и њихове ларве заштићени су 
трњем акације, а поред осталог имају и сигуран извор хране - биљни сок, као и 
гусенице које се понекад нађу на дрвету. Делови преостале хране коју мрави не поједу, 
заједно са њиховим изметом, ђубриво је за акацију. 
Међутим, за време опрашивања, биљка испушта мирисе који привлаче опрашиваче, а 
уједно и упозоравају мраве „да се једно време држе подаље“, да не би нападали те 
инсекте који су потребни акацији. 
 
Изнад сваке линије упиши одговарајући број испред односа који постоји међу (датом 
линијом) повезаним члановима из приче: 
1. симбиоза; 2. компетиција; 3. ланац исхране 
 
 
 
 

 
 
9. Попуни Венов дијаграм.  
А- може бити напредна; Б- може бити назадна; В- пошумљавање; Г- узрокује је 
вулканска ерупција; Д- дешава се током дугог временског периода; Ђ- доводи до 
промене биотопа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Да су на пирамиди исхране представљене инсектоједне биљке, како би пирамида 
изгледала? Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Пирамида се не би променила. 
б) Биљке и зелене жабе замениле би своја 
места. 
в) Жабе би добиле „појачање“ у виду 
поменутих биљака. 
г) Инсекти би били на најнижем месту. 
д) Пирамиду не би било могуће нацртати, 
јер дно пирамиде обавезно чине 
аутотрофи, а не миксотрофи. 
ђ) Биљака не би било у пирамиди. 

 

природна 
сукцесија 

вештачка 
сукцесија 

опрашивачи акација 

велики 
биљојед 

гусеница 

мрави 
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III Попуни табеле. 
 
11. У одговарајућа поља у табели упиши слова испред наведених еколошких фактора. 
А) количина ђубрива у земљишту 
Б) стране света 
В) ваздушни притисак 

Г) бистрина или замућеност речне воде 
Д) слана 
Ђ) кошава 

 
еко-фактори климатски едафски орографски 
физички    
хемијски    
биолошки    
 
12. Навдена жива бића распореди по токовима реке:  
А) деверика; Б) смуђ; В) фрагиларија; Г) мрена; Д) граб; Ђ) кладофора; Е) воденкос. 
 
ток реке: горњи средњи доњи 
    
 
13. Знаком мање, веће или једнако упореди одређене адаптације организама између 
зоне удара таласа и зоне плиме и осеке: 
 

зона удара таласа <, > или = зона плиме и осеке 
по неколико дана могу без воде  по неколико дана могу без воде 
еластично тело трпи оштећења  еластично тело трпи оштећења 

љуштура у коју се скривају  љуштура у коју се скривају 
зачеци плућа за дисање на ваздуху  зачеци плућа за дисање на ваздуху 
 
IV Повежи појмове са леве и десне стране тако што ћеш у поља уписати 
одговарајућа слова. 
 
14. Повежи категорије са нивоом коме припадају: 
А) популација   
Б) јединка  биолошки 
В) врста  еколошки 
Г) биосфера  систематска категорија 
Д) биодиверзитет   
 
15. Повежи тип екосистема са карактеристиком која увек важи за њега: 
А) њива (поље)  настаје природним путем 
Б) воћњак  засади су дрвенасте биљке 
В) виноград  расту високе траве 
Г) степа  користи се за прехрану стоке 
Д) ливада  расту самоникле биљке које људима не сметају 
Ђ) пашњак   
 
V Пронађи уљеза (према еколошком критеријуму) и заокружи слово испред њега. 
 
16. А) паразит; Б) полупаразит; В) сапрофит; Г) аутотроф. 
17. А) истовременост; Б) условљеност; В) променљивост; Г) разноврсност. 
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VI Прочитај текст из научно-популарног часописа, а потом одговори на питања. 
 
18. „Једна пчела, ако би била препуштена самој себи, угинула би врло брзо. У свету 
пчела, јединка је небитна. Баш зато што је небитна, пчела када убоде некога, са жаоком 
остави иза себе и своја црева, па брзо угине. За рој, то је прихватљив губитак, јер те 
њене изнутрице миришу тако да нервирају друге пчеле и све крећу да нападају, 
односно боду насртљивца који им нападне кошницу. Тај мирис, за њих је знак за 
узбуну. Дакле, један живот се гаси, за њим и неколико других, али ће управо зато 
већина преживети, јер ће их тих неколико пчела многобројним убодима спасити. 
Потпуно иста ствар се дешава са ћелијама у нашем телу, па је коначан исход да ћемо 
изгубити неколико њих (услед болести или повреда, рецимо, али и због неких других 
дешавања), али ћемо цели ми, односно наш организам – преживети. Зато се рој пчела 
назива суперорганизмом.“ 
 
Којим именом бисмо још могли да назовемо суперорганизам? _____________________ 
Како се назива особина која врсти (у овом случају пчелама) омогућава преживљавање 
у датим условима средине? ___________________________________________________ 
Како се назива скуп свих таквих особина? ______________________________________ 
Пчелама су слични и бумбари, који такође праве кошнице. Каква еволуција је у 
питању када посматрамо ове две врсте? ________________________________________ 
 
VII Реши асоцијацију. 
 
А1: правокрилац Б1: регион В1: микроскоп Г1: четинар 
А2: Јосиф Б2: карта В2: лупа Г2: до 50 метара 
А3: хиперпродукција Б3: метри квадратни В3: планктон Г3: Тара 
А4: кретање Б4: врста В4: ћелије Г4: научник 
А:  Б: В: Г: 
Коначно решење: 
 
IX Реши укрштеницу и у осенченим пољима одозго надоле добићеш како се 
другачије називају утицаји неживе на живу природу. 
 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

1) Храст који изграђује наше крупнолисне шуме; 2) жбунасти становник 
лишћарских листопадних шума, са укусним плодовима; 3) амфибијски инсект 
бара и језера који хода по површини воде, водена... 4) оно што производи 
одређено загађење (множина); 5) северни биом са четинарским шумама; 6) 
животиња по којој је средњи ток реке добио назив. 
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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 
 

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

1. в) број шарана по метру кубном воде 

Признаје се 
само један 
заокружен 
одговор. 

2 

12 

2. б) биљојед и потрошач 1. реда 2 

3. б) смрча 2 

4. г) Може да се мења и више од четири пута. 2 

5. г) биљних ваши на лишћу 2 

6. б) привремени зоопланктон 2 

VIII 7. Редом: Н, Т, Т, Т 
Само се једно 
заокружено 
признаје. 

4x1 4 

II 
 

8. 

 

Само један 
исписан број 
признаје се 
изнад сваке 
линије. 

6x2 12 

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. 

6x2 12 

10. в) Жабе би добиле „појачање“ у виду поменутих 
биљака. 

Вреднује се 
само један 
тачан 
одговор. 

1x2 2 

III 11.

еко-
фактори 

климатски едафски орографски 

физички В,Ђ Г Б 
хемијски  А  
биолошки Д   

 

Бодују се 
поља и она 
која имају 
сувишна 
слова се не 
бодују. 

6x2 12 
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12.
горњи средњи доњи 
В, Е Г, Ђ А, Б 

 

Само се 
признаје по 
једно уписано 
слово. 

6x1 6 

 13.

Одозго надоле:  
> 
> 
= 
> 

По један знак 
уписан у 
свако поље се 
признаје. 4x1 4 

IV 
14.

Одозго надоле: Б, (АГ), В Бодују се 
поља, али не 
она која 
садрже 
сувишна 
слова. 

3x1 3 

15.
Одозго надоле: Г, Б, Д, Ђ, (ГДЂ) 

5x1 5 

V 

16. Г) аутотроф 
Једини који 
није 
хетеротроф. 

1x1 1 

17. Г) разноврсност 

Једина 
карактеристи
ка која није 
заједничко 
својство еко-
фактора. 

1x1 1 

VI 18.

Одозго надоле: 
колонија 
адаптација (прилагођеност) 
животна форма 
дивергентна 

Признају се и 
другачији 
одговори, али 
ако су тачни. 

4x2 8 

VII  

А: Панчићев скакавац 
Б: ареал 
В: микро (мало, ситно) 
Г: Панчићева оморика 
Коначно: ендем (ендемска врста) 

Код 
асоцијација 
долазе у 
обзир и други 
логични 
одговори. 

5x2 10 

IX  

1. сладун 
2. купина 
3. стеница 
4. извори 
5. тајга 
6. липљен 
коначно: акције 

Коначан 
одговор се 
признаје и 
ако нису сви 
водоравни 
појмови 
решени. 

 
 

7x1 
 
 

7 

 Укупно: 100 

 
 


