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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2019. 

Шифра:_______________________ 

 

I Заокружи слово испред једног тачног одговора: 

1. Којим групама планктона припада водени организам који ће једног дана постати 

члан заједнице бентоса? 

а) стални и зоопланктон 

б) привремени и зоопланктон 

в) стални и фитопланктон 

г) привремени и фитопланктон 

 

2. Који од наведених видова загађења мора је директан? 

а) Хаварије на прекоокеанским бродовима који превозе нафту. 

б) Загађене реке се уливају у море и уносе отпадни материјал. 

в) Падавине које су покупиле загађење из ваздуха доспевају до морске воде. 

г) Изградња хотела близу морских обала и плажа са много туриста. 

 

3. Две врсте које насељавају исти екосистем сигурно ће ући у однос компетиције ако 

имају исту:  

а) густину популације; 

б) животну форму; 

в) еколошку нишу; 

г) узрасну структуру. 

 

4. Које биљке, по правилу, имају најплиће корење у подземном шумском спрату? 

а) једногодишње зељасте 

б) вишегодишње зељасте 

в) жбунасте биљке 

г) дрвенасте биљке 

 

5. Како се назива одгајалиште риба на отвореном мору? 
а) монокултура 
б) аквакултура 
в) акваријуми 
г) тераријуми 

 

II Поређај појмове по реду тако што ћеш у поља уписати одговарајућа слова. 
6. Из пописа изабери само оне промене које су се десиле у оквиру културне еволуције и 

поређај их тако да добијеш правилну временску линију. 

 
А) гајење биљака; Б) смањење очњака код мужјака; В) говор; Г) писмо; Д) повећање 
запремине мозга; Ђ) изградња градова; Е) припитомљавање животиња; Ж) коришћење 
металног оружја. 
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III У тексту пронађи и у табелу унеси све оне појмове који се односе на нивое 

организације живог света. Напомена: неће сва поља бити попуњена, а у једном 

пољу могу се наћи више појмова. 
 

7. Зa миришљаву љубичицу (Viola odorata), која „боји“ шуму у пролеће, мало људи зна да има 
лековита својства. Са необичним цветовима, као весник буђења природе, јавља се у марту 
и траје до краја априла, иако може поново да процвета у јесен. Грци су овај скромни 
цветак сматрали симболом плодности, стари Римљани су уживали у њеном слатком вину, 
а остало је забележено да је била омиљена Наполеону. У хришћанству представља симбол 
владавине и ауторитета, па се налази на свештеничким и краљевским одорама.  
 
Код ње су лековити не само цветови, већ и листови, али и остали делови. Прикупља се у 
марту и априлу, осим корена који се вади од 15. октобра до половине новембра. Цвет и 
листови се суше на прозрачном месту, а корен се наниже у облику венца и суши на 
ваздуху. 
 
Цветови садрже специфично салицилно једињење цијанин, беланчевине, шећер, слуз, 
етерично уље. У корену се налази карактеристичан виолин, састојак који надражује 
желудац, али и сапонини за лакше искашљавање. Због карактеристичног састава корен се 
препоручује за лечење вена, реуматизма, слабе циркулације у крвотоку. Погодан је и за 
третирање суве и осетљиве коже, као и против бора. 
 

ћелија биом организам популација биосфера 

    

 
 
 
 

биоценоза ткиво екосистем орган 
систем 
органа 

    

 
 
 
 

 
 

IV Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 
8. Када људи из авиона избацују отров за комарце, дешава се да од тога угину и 

други инсекти, попут пчела. Ако на овај начин уништавамо пчеле, ради се о 
директном (непосредном) антропогеном утицају.  

 

 

Т   Н 
9. Много већу штету по људско здравље изазива инсектицид који се проспе по 

земљишту на коме гајимо парадајз, него онај којим попрскамо плод те биљке. 
Т   Н 

10. Инсектицид и хербицид остављају исте последице јер оба представљају хемијска 
средства. 

 

Т   Н 
11. Инсектицид има утицаја на генетички биодиверзитет. Т   Н 
12. Присуство инсектицида у земљишту би могао да буде хемијски едафски фактор, 

али такође и антропогени. 
 

Т   Н 
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V Реши задатке задате сликама и шемама. 
13. На основу слике одговори на питања. Одговоре упиши на црту. 

 

 

1. Зашто ова слика не презентује 
биодиверзитет једног екосистема? 

 
 

2. Када бисмо се ипак одлучили да њоме 
представимо биодиверзитет, какав би 
то биодиверзитет био? 

 
 

3. Који највиши ниво организације би 
могла да прикаже ова слика? 

 
 

4. Да ли би човек био уљез на овој слици 
или равноправни члан? Објасни 
одговор. 

 
 

5. Која екологија проучава жива бића 
приказана на слици? 
 
 

 

14. Попуни Венов дијаграм. 

А) Може настати вештачком сукцесијом; Б) активност човека је кошење; В) саде се 

монокултуре; Г) човек је најчешће потрошач другог реда; Д) неке од биљних врста 

могу бити шафран, звончићи и рунолист. 

 
 

15. На слици је приказано како зебра, патка, риба и барска корњача зависе од воде. Која од 
ових животиња је „уљез“. Одреди која је то тако што ћеш да заокружиш слово испред 
правог критеријума. 

 А) Зебра припада посебној групи (класи) 

кичмењака. 

б) Животна форма гуске прилагођена је пливању. 

в) Рибе су праве водене животиње јер насељавају 

водену животну средину. 

Г) Барска корњача је део ланца исхране 

слатководних екосистема. 
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16. На основу слике попуни табелу тако што ћеш у свако поље уписати одговарајућа слова. 
Напомена: у једно поље може се уписати једно или више слова. 

 
 

произвођач из спрата дрвећа  

произвођач из спрата жбуња  

произвођач из приземног спрата   

потрошач првог реда  

потрошач искључиво другог реда (не припада још неком)  

највиши спрат у трофичкој пирамиди   

 

VI Реши укрштеницу. 
17. Ако правилно попуниш укрштеницу у осенченим пољима добићеш један абиотички 

климатски еколошки фактор. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

 
1) Сисар који има сличну адаптацију као и птица и пример је конвергентне еволуције; 2) 
Агроекосистем из кога човек добија грожђе; 3) Оно што протиче кроз екосистем; 4) Пример 
малог сисара који живи у степи; 5) Забрана лова на животиње; 6) Биљка карактеристична за 
тропске крајеве, кишне тропске шуме; 7) Агротехничка (механичка) мера борбе против птица 
које се хране семењем у пољима; 8) Површина у граду где доминира трава (множина). 
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СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ БЕОГРАДА 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2019.  
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I 

1.  б) привремени и зоопланктон 

Признаје се 

само један 

заокружен 

одговор. 

2 

10 

2.  
а) Хаварије на прекоокеанским бродовима који превозе 

нафту. 
2 

3.  в) еколошку нишу 2 

4.  а) једногодишње зељасте 2 

5.  б) аквакултура 2 

II 6.  

В) говор;  
А) гајење биљака;  
Е) припитомљавање животиња;  
Ж) коришћење металног оружја; 
Ђ) изградња градова;  

Г) писмо. 

Свако поље 

се вреднује 

понаособ. 
6x2 12 

III 7.  

организам популација  

плава љубичица 
бела љубичица 
миришљава љубичица 
Наполеон 

Грци 
стари Римљани 

 
 
 
 

екосистем орган систем органа 

шума цвет 
лист 
корен 
желудац 
вена 

крвоток 
кожа 
 
 
 

 

Свака 

погрешно 

уписана реч 

поништава 

једну тачну. 

15x1 15 

IV 

 

8.  T 

Само се једно 

заокружено 

признаје. 

2 

10 

9.  T 2 

10.  H 2 

11.  T 2 

12.  T 2 

V 

 
13.  

1. Јер су представљене само животиње (јер животиње на 
слици не живе на истом 
месту/ареалу/биотопу/екосистему). 

2. Биодиверзитет врста или специјски. 
3. Организам (јединка, жива бића). 
4. Равноправан, јер припада царству животиња 

(равноправан, јер је и човек организам). 
5. Екологија животиња. 

Признаје се 

сваки 

смислен 

одговор, а 

који није 

предвиђен 

кључем, 

према 

процени 

наставника. 

5x2 10 



 6 

14.  

 

Признаје се 

само ако је 

уписано по 

једном свако 

слово; 

уколико је 

једно слово 

уписано два 

пута, не 

признаје се, 

чак и ако је 

тачно. 

5x2 10 

15.  
В) Риба насељава водену животну средину и водена је 

животиња. 

Признаје се 

само један 

заокружен 

одговор. 

2 2 

16.  

произвођач из спрата дрвећа Г 

произвођач из спрата жбуња В 

произвођач из приземног 
спрата  

Б 

потрошач првог реда Д, Ђ, Е, Ј 

потрошач искључиво другог 
реда (не припада још неком) 

Ж, И 

највиши спрат у трофичкој 
пирамиди  

К, Л 

 

Свако 

погрешно 

уписано 

слово 

поништава 

једно тачно. 

11x2 22 

VI 17.  

1.  С Л Е П И М И Ш 

2.  В И Н О Г Р А Д 

3.  Е Н Е Р Г И Ј А 

4.  Т Е К У Н И Ц А 

5.  Л О В О С Т А Ј 

6.  О Р Х И Д Е Ј А 

7.  С Т Р А Ш И Л О 

8.  Т Р А В Њ А Ц И 
 

Коначан 

одговор се 

признаје иако 

нису сва поља 

попуњена.  

9x1 9 

 Укупно: 100 

 

 


