
прво питање ☺ Рибе се крећу-пливају помоћу ових органа. 

пераја Најбројнија и најразноврснија група хордата. 

кичмењаци 
Жлезде које се налазе у кожи риба и омогућавају 
им да лакше ''клизе'' по води. 

слузне жлезде 
Тело већине риба прекривено је плочицама које 
ствара кожа, те плочице се зову? 

крљушт 
Код риба је унутрашњи, може бити окоштао или 
хрскавичав. То је? 

скелет 
Представља специјално чуло риба, налази се дуж 
тела и на глави, то је? 

бочна линија 
Омогућава мировање или кретање риба из 
дубљих у плиће слојеве воде и обратно. Тај орган 
се зове? 

рибљи мехур 
Налази се на трбушној страни тела, испод шкрга 
и састоји се из два дела, служи за пумпање крви. 
Тај орган се зове? 

дводелно срце 
Састоји се из низа танких листића, преузима 
кисеоник и главни је орган за дисање код риба. 

шкрге 
Налазе се са обе стране кичме, стварају крвне 
ћелије и служе за излучивање. Ти парни органи се 
зову? 

бубрези Како се назива период размножавања риба? 

мрест 
Припадају рушљорибама, са издуженим, вретенастим телом,  јако 
добри пливачи, грабљивице су и имају оштре зубе којима кидају 
плен, како се зову те рибе? 



ајкуле Како се зову јаја која женке риба избацују у воду? 

икра 
Најједноставније грађене кошљорибе, добиле су назив по 
низовима коштаних плоча расутих по телу, живе у морима и 
рекама, представници су кечига, јесетра и моруна. 

штитоноше 
Течност беличасте боје у којој се налазе 
сперматозоиди, а избацују је мужјаци риба како 
би оплодили јаја женки? 

млеч 
Становници морског дна, тело им је спљоштено у леђно-
трбушном делу, имају грудна пераја која подсећају на крила, могу 
имати отровну бодљу на дугом репу, припадају рушљорибама? 

ража 
Најбројнија група риба, становници мора и 
слатких вода, имају 4 пара шкрга заштићена 
шкржним поклопцима, скелет им је окоштао? 

праве 
кошљорибе 

Проширени део задњег дела црева у који се 
уливају каналићи за излучивање, варење и 
размножавање, зове се... 

клоака 
Врста кошљорибе, која се сели из слатких вода у море током 
размножавања. Женке живе у рекама, а мужјаци у морима, где се 
срећу са женкама и путују до Атланског океана, где женке на 
великим дубинама полажу јаја. 

јегуља 
Представљају остатке једне веома старе групе риба, а данас има 
само неколико врста ових риба у слатким водама тропских 
области. Дишу помоћу шкрга и рибљег мехура који функционише 
као ''плућа'' 

Рибе 
дводихалице 
или плућашице 

Живи на мору на великим дубинама, ''живи 
фосил'', има парна пераја која подсећају на шаку. 
Ове рибе се зову? 

шакоперке 
Месо риба има високу хранљиву вредност, 
садржи минералне супстанце и ? 

витамине А и 
Д 

Немам више питања ☺ 

 
 


