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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА И СМЕДЕРЕВА 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2019.  

Шифра:_______________________ 

 

I Заокружи слово испред једног тачног одговора: 

1. Фосилни остатак савременог човека је: 

а) Кромањонац; 

б) Неандерталац; 

в) Јавански човек; 

г) Спретан човек. 

 

2. У ком делу коре великог мозга ће се налазити центар за вид ако зажмуримо на лево 

око и слику посматрамо само десним оком? 

а) потиљачни део  

б) слепоочни део с леве стране 

в) слепоочни део с десне стране 

г) темени део 

 

3. Шта представљају тамне тачке на слици десно?   

а) ћелије  

б) епително ткиво 

в) покровно ткиво 

г) органеле 

 

4. Који део нервне ћелије у синаптичкој пукотини отпушта неуротрансмитере? 

а) тело неурона 

б) аксон 

в) дендрити 

г) нервни завршеци 

 

5. Који деформитет кичме је представљен карикатуром? 

а) кифоза 

б) сколиоза 

в) лордоза 

г) нема деформитета, кичма је права 

 

6. Које две супстанце су најзаступљеније у људском телу?  

а) вода и минералне соли 

б) вода и беланчевине (протеини) 

в) шећери (угљени хидрати) и беланчевине (протеини) 

г) шећери (угљени хидрати) и масти (липиди) 

 

II Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 

7. Глукагон смањује количину шећера у крви. Т  Н 

8. Индијци су европеидни тип људи, иако живе у Азији.  Т  Н 

9. Тело риба прекривено је рожним крљуштима. Т  Н 

10. У једном ћелијском циклусу постоје две фазе раста ћелије. Т  Н 
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III Попуни Венов дијаграм. 

11.   
А – јетра ослобађа шећер; Б – повећава нагон за мокрењем; В – шири зенице; Г – део је 

вегетативног нервног система; Д – утиче на крвни притисак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Попуни табеле. 

12. Попуни табелу тако што ћеш у колонома „Назив везе“ и „Врста везе“ подвући речи 

које их тачно описују: 

Назив кости Назив везе Врста везе 

6 и 7. кичмени  пршљен хрскавица    злоб     шав покретна   непокретна   полупокретна 

Чеона – темена  хрскавица    злоб     шав покретна   непокретна   полупокретна 

Кости карлице хрскавица    злоб     шав покретна   непокретна   полупокретна 

Голењача - бутна хрскавица    злоб     шав покретна   непокретна   полупокретна 

 

13. Испод сваке фазе митозе напиши број: 1-уколико се види само хромозоми, 2-

уколико се виде само хроматиде, 3-ако се виде и хромозоми и хроматиде, и 0-ако се 

не виде ни хромозоми ни хроматиде. 

 
    

 

14. У одговарајуће место у табели упиши слово испред назива животиње која има 

одређену организацију мишића. 

А) планарија; Б) кишна глиста; В) медуза; Г) жаба; Д) бубамара. 

мишићи у слојевима мишићи у сноповима 

  

 

V Допуни реченице тако што ћеш на линије уписати речи које недостају. 

15. Дечју парализу изазива ____________. 

Између меке и _____________ опне мозга налази се ___________. 

______________ и прогестерон су ____________ полни хормони. 

Сива маса се код међумозга налази ______________. 

симпатикус парасимпатикус 
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VI Повежи појмове са леве и десне стране тако што ћеш у поља уписати 

одговарајућа слова. 

16. Повежи болести са објашњењима: 

А) искакање раменог зглоба  артритис  

Б) искривљење ногу у раном детињству  ишчашење 

В) повреда лигамената скочног зглоба  остеопороза 

Г) напрснуће подлактице  рахитис 

Д) смањење густине коштане масе  угануће 

Ђ) упала зглобова   

 

17. Повежи делове мозга са њиховим улогама. 

А) корекција финих покрета  мали мозак 

Б) центар за кашљање  средњи мозак 

В) пријем свих дражи  међумозак 

Г) центар за глад  велики мозак 

Д) тонус мишића насупрот гравитацији   

 

VII Обележи слике тако што ћеш тражене називе уписати у празна поља. 

18. Упиши слова на тачно одређена места на слици како би била правилно обележена. 

 

А) место на коме се налази хрскавица 

Б) канал за пролаз парасимпатикуса 

В) канал за пролаз кичмене мождине 

Г) канал за пролаз продужене мождине 

Д) тело кичменог пршљена 

Ђ) део можданог стабла 

Е) наставак кичменог пршљена 

Ж) кичмени стуб 

З) репни кичмени пршљен 

И) крстачни кичмени пршљен 

Ј) право ребро 

 

19. Од набројаних појмова изабери одговарајуће и слова испред њих упиши у поља на 

слици. Појмови су: А) синаптичка пукотина; Б) чашица; В) јабучица; Г) зглобна 

веза; Д) зглобна чаура; Ђ) менискус; Е) синапса; Ж) нервни завршетак; З) дендрит; 

И) аксон; Ј) неуротрансмитер; К) митохондрија; Л) једро; Љ) цитоплазма. 
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20. На слици обој или осенчи мождану греду и мождано стабло. 

 
 

21. Погледај слику и одговори на питања. 

 

На слици је део ћелије. Који део се не 

налази на овој слици? Заокружи слово 

испред тачног одговора. 

а) једрова мембрана 

б) Голџијев апарат 

в) зрнасти ендоплазматични ретикулум 

г) глатки ендоплазматични ретикулум 

Шта је потребно доцртати како би на 

слици били приказани сви делови 

неопходни за синтезу протеина? 

 

22. Испод и изнад слике пресека кичмене мождине напиши где би требало да буде 

стомак, а где леђа. 
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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА И СМЕДЕРЕВА 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2019.  
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I 

1.  а) Кромањонац 

Признаје се 

само један 
заокружен 

одговор. 

1 

6 

2.  а) потиљачни део 1 

3.  г) органеле 1 

4.  г) нервни завршеци 1 

5.  в) лордоза 1 

6.  б) вода и беланчевине (протеини) 1 

II 

7.  Н 
Признаје се 

само један 

заокружен 

одговор. 

1 

4 
8.  Т 1 

9.  Н 1 

10.  Т 1 

III 11.  

 

Признаје се 

само ако је 

уписано по 

једном свако 

слово; уколико 

је једно слово 

уписано два 
пута, не 

признаје се, 

без обзира на 

тачност 

одговора. 

5x2 10 

IV 

12.  

Редом одозго надоле: 

хрскавица – полупокретна  

шав – непокретан  

шав – непокретан  

зглоб – покретан  

У свакој 

колони може 

бити 

заокружен 

само један 

појам. 

8x1 8 

13.  
Редом с лева надесно: 

1, 0, 1, 12 

Бодује се свако 

поље 

понаособ. 
4x2 8 

14.  

Лево: А, Б 

десно: Г, Д 

Свако 
погрешно 

уписано слово 

одузима по 2 

бода. 

4x2 8 

V 15.  

вирус Бодује се свака 

попуњена 

линија 

понаособ. 

1x1 

6 
паучинасте, ликвор (мождано-мождинска течност) 2x1 

естроген, женски 2x1 

унутра 1x1 
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VI 

16.  
Редом одозго надоле: 

Ђ, А, Д, Б, В 
Признаје се 

само ако је 

уписано по 

једно слово у 
сваком пољу.  

5x2 10 

17.  
Редом одозго надоле: 

А, Д, Г, В 
4x2 8 

VII 

18.  

 

За свако тачно 

слово по два 

бода. Нетачна 
слова 

одузимају два 

бода. 

4x2 8 

19.  

 

Признају се и 

слова и 

написане речи 
(са и без 

одговарајућих 

слова). 

5x1 5 

20.  

 

Мождана греда 

и мождано 

стабло бодују 

се понаособ. 

Могу бити 
осенчена 

највише два 

деласлике. 

Уколико их 

има три 

осенчена, не 

признаје се 

ниједан. 

2x3 6 

21.  
б) Голџијев апарат 

Доцртати: хроматин (хромозоме, ДНК, гене) 

У другом 

одговору 
признаје се 

било шта од 

наведеног. 

2x3 6 

22.  
Леђа (горе) 

Стомак (доле) 

Било где на 

слици, али да 

је однос као у 

решењу. 

2x3 6 

 Укупно: 100 

 


