
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВ НИКА БИОЛОГИЈЕ 
ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА V РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2021/22. године 
 

Шифра:_______________________ 
 

1. Први микроскоп усавршио је : 
 
а) Карл Лине 

б) Луј Пастер 

в ) Чарлс Дарвин 

г) Антоан ван Левенхук 

2. Коју од наведених болести изазивају амебе? 

а) болест спавања 

б) метиљавост 

в) маларију 

г) дизентерију 

 

3. Повежи научнике са наукама које проучавају тако што ћеш на одговарајућу црту са 
десне стране уписати слово са леве стране. 

 
             а) фармацеут    Лечи животиње.  
             б) ветеринар    Контролише сечу дрвећа и чини да човеков живот буде 

квалитетнији 
             в) шумар    Бави се производњом лекова 
 

4. Иза сваке тврдње заокружи Т ако је тачна или Н ако није. 
 
А) Сав кисеоник из атмосфере потиче од процеса транспирације.  Т  Н 

б) Лист кукуруза назива се стојећи лист.                                             Т  Н 

в) Вегетативни биљни органи су увек надземни.                              Т  Н 

г) Вируси имају наследни материјал.                                Т  Н 

д) Бактерије имају органиѕовано једро                             Т  Н 

 

5. Која од наведених особина се односи на све организме? Заокружи слово испред  
тачног одговора. 

а) Могу да врше фотосинтезу 

б) Могу активно да се крећу 

в) Имају органе за дисање 

г) Имају ћелијску грађу 



 

 

 

 

6. Повежи тип органа са делом биљке тако што ћеш у заграде уписати одгорајуће слово. 

Тип органа                                                              Део биљке 

а) вегетативни орган                                         (    ) корен шаргарепе 
б) репродукттивни орган                                 (    ) цвет камилице 
                                                                           (    ) плод јабуке  
                                                                            (    ) лист брезе   
 

7. На линију испод слике сваког организма упиши А, уколико је приказани организам  
аутотроф, Х уколико је хетеротроф, М ако је миксотроф или П ако је паразит. 
 

 

 

 

 

 

 

 
зелена еуглена  пијавица  миш  бела рада 

       

 

8. Бројевима од 1 до 4 обележи редом фазе у развићу лептира, почевши од јајета које 
 ћеш обележити бројем 1. Бројеве упиши у квадрате испод слика. 
 

       
ларва  јаје  лутка  одрасла јединка 

       

 

 

9. Наведене појаве распореди у табелу у зависности од тога да ли се односе на дисање  
или фотосинтезу. 
 

Ослобађа се угљен-диоксид | Одвија се дању и ноћу  |   

Ослобађа се кисеоник  |  Одвија се дању 

Фотосинтеза Дисање 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
    



 

 

 

 

10. Наведене делове биљне, животињске и бактеријске ћелије распореди у Венов  
дијаграм у зависности од тога који делови ћелије су им заједнички, а који су  
јединствени за сваку од њих. Дијаграм попуни уписивањем слова наведених  
испред делова ћелије. 
 

А - ћелијска мембрана 
Б - једро 
В - наследни материјал 
Г - хлоропласт 
Д - ћелијски зид 
Ђ - цитоплазма 
Е - вакуола 

 
11. Допуни реченице. 

а) Органи за кретање риба су ____________________________________ 

б) Органи за излучивање код човека су ____________________________ 

в) Органи за дисање код човека су ________________________________ 

г) Орган биљака који излучује вишак воде је  _______________________ 

12. На основу датих описа препознај о којим појмовима или процесима је реч па њихове 
називе  упишиу одговарајуће поље у табели.  
         

 Опис 
Појам или 

процес 
 

а Спајање мушке и женске полне ћелије  

б Орган у коме се младунци сисара развијају  

в Оплођена јајна ћелија  

г Размножавање код биљака које се одвија путем листа, стабла или корена  

в Преношење полена на жиг тучка  

 

13. Наведене физичке промене које се одвијају у пубертету разврстај у табелу у  
зависности од тога да ли се односе на дечаке или девојчице. Води рачуна, неке  
променесе јављају код оба пола. 

Раст длачица,  Мутирање гласа, Карлица се шири, 
Појачано знојење, Адамова јабучица постаје уочљива, Раст груди 

Девојчице Дечаци 

  

 

 

Биљна ћелија Животињска ћелија 

Бактеријска ћелија 



 

 

 

14. Научио си / научила си какав је значај подземних животиња. На основу наученог  
подвуци речи које чине реченицу тачном.  
 
1) земљиште је плодније ако ИМА /НЕМА кишних глиста у њему.   
2) кртица се најчешће храни КОРЕЊЕМ БИЉАКА / КИШНИМ ГЛИСТАМА. 
3) гљиве се хране сапрофитно тако што  ЛОВЕ ОРГАНИЗМЕ / РАЗЛАЖУ УГИНУЛЕ 

 
15. Посматрај слику и подвуци један од понуђених одговора тако да тврдња буде тачна.  

 

 

а) Орган под бројем 2 има улогу у дисању/варењу хране. 
б) Орган под бројем 4 се назива дебело црево/танко црево. 

в) Орган под бројем 3 разлаже храну/избацује храну. 
г) Орган по бројем 1 има улогу у варењу и дисању/излучивању и варењу. 

 

16. Прочитај текст и заокружи слово испред назива организама о којима је реч.   
Ми смо једноћелисјки организми. Има нас у свим животним срединама, а налазимо се  

и у твом телу. У нашој цитоплазми нема ћелијких органела, а наследни материјал нам  

није обавијен мембраном.  

 

а) гљиве   в)  животиње 

б) бактерије    г)биљке 

17. У левој колони су дати организми према начину исхране а у десној објашњење  
тих појмова. На линији испред објашњења напиши слово којим је означена  
одговарајућа група организама. 
 
а) аутотрофи                         _____ организам сам себи производи храну 
б) хетеротрофи                     _____ организми се хране угинулим биљкама и животињама 
в) паразити                            _____ организми се хране и аутотрофно и хетеротрофно 
г) сапрофити                          _____ организми се хране другим живим бићима 
д) миксотрофно                    _____ организам живи на рачун других живих бића  
 

2 

4 

3 

1 

 



 

 

 

18. Попунити празна поља тако што ћеш у шему уписати одговарајуће слово испред  
датог појма и напиши о ком процесу је реч. 
  

А - енергија, Б - кисеоник, В - угљен-диоксид, Г - шећер, Д - вода 

 

Одговор:____________________ 
 

19. На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које се односи на улогу  
одређеног дела биљне ћелије. 
 

  Део ћелије                                                        Улога 

А-ћелијски зид                                  (       ) учествује у стварању хране  

Б-вакуола                                           (       ) чува резервне супстанце и воду 

  В-хлоропласт                                    (       ) носилац наследних особина ћелије  

Г-једро                                               (        ) учествује у ћелијском дисању  

Д-митохондрија                              (       ) даје чврстину и сталан облик биљној ћелији  

20. Реши асоцијацију и добићеш врсту биљних органа  
                                     
 

А Б В 

Причвршћује биљку за подлогу 
Проводи воду и минералне 

супстанце од корена до листова 
Има лице и наличје 

Упија воду и минералне супстанце Може бити зељасто и дрвенасто Нерватура може бити мрежаста 

Може бити вретенаст и репаст На њему се развијају пупољци 
Неки служе као клопке за ситне 

животиње 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 
РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА V РАЗРЕД - ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2021/22. 

 

Број 
задатка 

Решење 
Број 

бодов
а 

Укупан 
број 

бодова 

1. г 1х1 1 

2. г 1х1 1 

3 

а) фармацеут          _б)  Лечи животиње 
б) ветеринар    _в)  Контролише сечу дрвећа и чини да човеков живот буде 

квалитетнији.  

в) шумар    _ а) Бави се производњом лекова 

 
3х1 

 
1 

4. 

А) Н 
Б) Н 
В) Н 
Г) Н 
Д) Н 

5Х1 5 

5. г 1х1 1 

6. 

( А ) корен шаргарепе 

( Б ) цвет камилице 

( Б ) плод јабуке  

( А ) лист брезе   

 
4Х1 

 
4 

7. 
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М  П  Х  А 

 

 
4Х1 

 
4 

8.        

Ларва 
2 

 
Јаје 

1 
 

Лутка 
3 

 

 
одрасла јединка 

4 
 

 

 
4х1 

 
4 

9. 

Фотосинтеза Дисање 

Ослобађа се кисеоник   

|  Одвија се дању 

 

Ослобађа се угљен-диоксид 

|Одвија се дању и ноћу   

 

 
4х1 

 
4 

10. 
биљне, животињске и бактеријске ћелије: А, Ђ, В 
биљне: Г, Д, Е 
биљне и животињске ћелије: Б 

  

11. 
а) Органи за кретање риба су ___________пераја_________________________ 
б) Органи за излучивање код човека су ______________бубрези____________ 
в) Органи за дисање код човека су _____________плућа___________________ 

4х1 4 



г) Орган биљака који излучује вишак воде је  ____________лист____________ 

12. 

Појам или процес 

оплођење 

материца 

зигот 

вегетативно 

опрашивање 

 

 
 

5х1 

 
 

5 

13. 

Девојчице Дечаци 

Раст длачица,  

Карлица се шири  

Појачано знојење, 

Раст груди 

Раст длачица  

Мутирање гласа  

Појачано знојење,  

Адамова јабучица постаје уочљива 

 

8х1 3 

14. 
1) земљиште је плодније ако ИМА  кишних глиста у њему.   
2) кртица се најчешће храни  КИШНИМ ГЛИСТАМА. 
3) гљиве се хране сапрофитно тако што  РАЗЛАЖУ УГИНУЛЕ 

 
3х1 

 
3 

15. 

а) Орган под бројем 2 има улогу у варењу хране. 
б) Орган под бројем 4 се назива дебело црево. 
в) Орган под бројем 3 разлаже храну храну у спољашњу средину. 
г) Орган по бројем 1 има улогу у варењу и дисању 

 
4х1 

 
4 

16. Б) 1 1 

17. 

А) аутотрофи               ___А__ организам сам себи производи храну 
Б) хетеротрофи           ___г__ организми се хране угинулим биљкама и животињама 
в) паразити                  ___д__ организми се хране и аутотрофно и хетеротрофно 
г) сапрофити                ___б__ организми се хране другим живим бићима 
д) миксотрофно          ___в__ организам живи на рачун других живих бића  

 
5х1 

 
5 

18. Напомена: признати само тачан низ – В, Д, А, Г; одговор: фотосинтеза 5х1 5 

19. 

А-ћелијски зид                                  (  В  ) учествује у стварању хране  
Б-вакуола                                           (   б  ) чува резервне супстанце и воду 
 В-хлоропласт                                    (  г   ) носилац наследних особина ћелије  
Г-једро                                                (  д   ) учествује у ћелијском дисању  
Д-митохондрија                               (  а   ) даје чврстину и сталан облик биљној ћелији 
Ђ-цитоплазма 

 
5х1 

 
5 

20. 

А Б В 

Причвршћује биљку за 
подлогу 

Проводи воду и 
минералне супстанце 
од корена до листова 

Има лице и наличје 

Упија воду и минералне 
супстанце 

Може бити зељасто и 
дрвенасто 

Нерватура може бити 
мрежаста 

Може бити вретенаст и 
репаст 

На њему се развијају 
пупољци 

Неки служе као клопке 
за ситне животиње 

корен стабло Лист 

Вегетативни органи 

 

 
4х1 

 
4 

УКУПНО:   100 
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