
 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 
 

ТЕСТ  ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школско такмичење, 2021/22. године 

 
Шифра:______________________ 

 

1.  Заокружи слово испред тврдње која не описује ћелију. 

 
а) Жива бића, без обзира на величину, 

изграђена су од ћелија.  

б) Свака ћелија садржи наследни материјал. 

в) Сви организми осим бактерија имају органеле 
г) Ћелије једног организма се међусобно разликују по грађи 
 

2. Ћелијско дисање се обавља у свакој живој ћелији. У којој органели 

  А) стоме 

  Б) хлоропласти 

  В) центриоле 

Г) митохондрије 

 

3.  Дати су нивои организације вишећелијског организма. Уписивањем слова 

у кружиће поређај нивое организације тако што ћеш да кренеш од 

најједноставнијег ка најсложенијем. 

 

а) срце б) крвна ћелија в) жирафа г) крв д) крвни систем 

 

4. Од наведених карактеристика само једна се односи на сва жива бића. Која?                              
Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Аутотрофан начин исхране 

б) Полно размножавање 

в) Ћелијска грађа 

г) Неограничен раст 

5. Заокружи слово испред тачног одговора. 

а) Колоније образују једноћелијски организми 
б) Ћелије различитих врста се међусобно удружују и образују колоније 
в) Поред једноћелијских колоније образују и сви вишећелијски организми.  
 



 

 

 

 

6. Који научници су поставили Ћелијку теорију. Заокружи слово испред тачног 
одговора. 

а) Матијас Шлајден и Теодор Шван 

б) Роберт Хук, Теодор Шван и Матијас Шлајден 

в) Матијас Шлајден и Роберт Хук 

 

7.   Систем  органа за дисање  код  људи састоји се низа органа који су 

међусобно повезани. Дате органе  поређај тако што ћеш  кренути  од  

почетног  дела  система  органа за дисање, па све до крвних судова. 

 

а) душнице , б) ждрело,  в) гркљан,  г) плућни мехурићи,  д) носна дупља 

 

8. Како се назива органела у којој се врши варење хране код амебе? Заокружи 
слово испред тачног одговора. 

а) Контрактилна вакуола    

б) Хранљива вакуола 

в) Лажна ножица 

г) Хлоропласт 

 

9. 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 -цитоплазма 
Б - једро 
В - капсула 
Г - бич 
Д - хлоропласт 
Ђ - ћелијски зид 
Е - ћелијска мембрана 
Ж- вакуола 
З - наследни материјал 
И- митохондрије 
 
 

 

 

 

 
Биљна ћелија Животињска ћелија 

Бактеријска ћелија 

 
  крвни судови 



 

 

 

 

 

10. Испред наведених процеса упиши Ф уколико се дешавају у процесу фотосинтезе, 
односно Д уколико се дешавају у процесу ћелијског дисања.    
   

а)  Одвија се у свим живим ћелијама д)  Одвија се и дању и ноћу 

б)  Одвија се у ћелијама са хлоропластима ђ)  Организми ослобађају кисеоник 

в)  Ствара се шећер е)  Разлаже се шећер 

г)  Организми узимајуугљен-диоксид ж)  Одвија се дању 

 

11. Повежи чула са дражима које опажају тако што ћеш уписати 
одговарајућа слова у колону. 
 

  а) вид 
б) додир и бол 
в) топлота и хладноћа 
г) мирис 
 
 
 

 
12. Ако је реченица тачна, заокружи слово Т, а акоје нетачна заокружи слово Н.  

а) Једноћелијски организми се углавном размножавају полно  Т Н 

б) Колонијални организми настају када код једноћелијских организама 
дође до удруживања ћелија у групе 

Т Н 

в) Једноћелијски организми се размножавају деобом и пупљењем Т Н 

г) Сви протисти варе храну и врше излучивање на исти начин Т Н 
 

13. Уписивањем бројева од 1 до 6 у квадратиће прикажи процес варења код човека, 
при чему 1 означава место у организму где варење започиње, а број 6 место где 
се избацује несварена храна.  
 

 ждрело  
дебело 
црево 

 желудац  
танко 
црево 

 
усна  
дупља  једњак 

 

14. Пажљиво прочитај текст па одговори на питање. 
 

Вируси се налазе на граници живог и неживог. Немају ћелијску организацију. Вируси 
не дишу, не хране се и не расту.  Када доспеју у неку живу ћелију могу да се 
размножавају. Вируси су изазивачи многих болести код људи. 

 
Која особина је заједничка за жива бића и 
вирусе?__________________________________________ 
 
 

 Хеморецептор 

 Терморецептор 

 Фоторецептор 

 Механорецептор 



 

 

15. Наведене органе и системе органа разврстај у табелу поред одговарајућег 
објашњења њихове улоге у људском телу. 

скелетни систем, крв, мишићни систем, жлезде, крвни систем, мозак, жлезде са 

унутрашњим лучењем, кости, нервни систем, мишићи 

                       Објашњење улоге Систем органа Орган(и) 

а) даје чврст ослонац унутрашњим органима   

б) 
разноси хранљиве супстанце до сваке ћелије у 
организму 

  

в) налазе се испод коже и покрећу наше тело   

г) 
стварају хормоне који регулишу  различите 
процесе у организму 

  

д) контролише и усклађује рад читавог организма   

16. Подвуци три адаптације поларног медведа наведене у тексту и унеси их у табелу, 
а затим напиши шта свака адаптација омогућава. 

Поларни медвед живи у пределима који су покривен ивечитим снегом и ледом.Бело 

крзно му помаже да лакше дође до хране јер ће га његов плен теже уочити, а своје 

младунце лакше крије у белом снегу и тако их штити од предатора. Испод коже 

белог медведа налази се дебео слој масног ткива који га чува од хладноће. Има 

издужено тело које му омогућавају да брзо плива кроз воду. 

Адаптација Шта адаптација омогућава? 

  

  

  



 

 

 

 

17. На празна места у заградама упиши одговарајуће слово које се односи на 
физиолошку особину мишића. 
                                                                                
Физиолошка особина мишића                                         Способност мишића  
А - контрактилност                                                    (           ) истезање  
Б - еластичност                                                           (           ) скраћивање 
В - надражљивост                                                      (           ) реакција на нервни импулс 
 

18. На линије испред наведених исказа упиши Б уколико се исказ односи на 
бесполно размножавање, односно П уколико се односи на полно размножавање. 
 

а)  Новонастале јединке су клонови  д)  Учествују две јединке различитог пола 

б)  Стварају се гамети ђ)  Долази до оплођења 

в)  
Велика индивидуална 
варијабилност потомака е)  

Комбинује се наследни материјал 
родитеља 

г)   Настаје зигот ж)  Учествује један родитељ 

 

19. Повежи делове скелетних мишића са функцијом коју обављају уписивањем 
слова на одговарајућу линију, а затим обележи словима означене скелетне 
мишиће на слици. 

                                                                            

А) лепезасти       ___ ходање 

Б) вретенасти     ___ трептање 

В) плочасти         ___ покрети доње вилице 

Г) тракасти          ___ покретање главе 

Д) кружни           ___ дисање 

 

20. Испод датих појмова упиши знак + уколико се ради о женском или мушком делу 
цвета. 

 
 Прашник Плодник Семени заметак Полен 

Женски део цвета     

Мушки део цвета     

 

 



РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 
 

 РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VI РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Школско такмичење, 2021/22. Године 

 
Број 

задатка 
Решење 

Број 
поена 

Укупно 

1. в) 1 1 

2. г) 1 1 

3. б, г, а, д, в 5x2 10 

4. в) ћелијска грађа 1 1 

5. а) 1 1 

6. а) 1 1 

7. д, б,в,а,г 5 5 

8. б) 1 1 

9. 

биљне, животињске и бактеријске ћелије: А, Е, З,  
биљне: Д, Ђ, Ж,  
бактеријске: В, Г,   
биљне и животињске ћелије: Б, И 

10x1 10 

10. Д, Ф, Ф, Ф, Д, Ф, Д, Ф 8 8 

11. 

г Хеморецептор 

в Терморецептор 

а Фоторецептор 

б Механорецептор 
 

 
4x1 

4 

12. а) Н, б) Т, в) Т, г) Т 4Х1 4 

13. 2, 6, 4, 5, 1, 3 6Х1 6 

14. Одговор : размножавање 1 1 

 
15. 

 Објашњење улоге Систем органа Орган(и) 

а) 
даје чврст ослонац унутрашњим 
органима 

Скелетни 
систем 

кости 

б) 
разноси хранљиве супстанце до сваке 
ћелије у организму 

Крвни систем крв 

в) 
налазе се испод коже и покрећу наше 
тело 

Мишићни 
систем 

мишићи 

г) 
стварају хормоне који регулишу  
различите процесе у организму 

Жлезде са 
унутрашњим 
лучењем 

Жлезде 

д) 
контролише и усклађује рад читавог 
организма 

Нервни систем Мозак 

 

 
10х1 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
16. 

Адаптација Шта адаптација омогућава? 

Бело крзно живи у пределима који су покривен вечитим 
снегом и ледом Бело крзно му помаже да лакше 
дође до хране јер ће га његов плен теже уочити, 
а своје младунце лакше крије у белом снегу 

Дебео слој масног 
ткива 

Хладноћа и заштита од хладноће 

Издужено тело Плива у воденој средини и исхрана 

 

 
2х6 

 
12 

17. 

Физиолошка особина мишића                   Способност мишића 
А-контрактилност                                            (  Б  ) истезање 
Б-еластичност                                                   (  А  ) скраћивање 
В-надражљивост                                             (  В  ) реакција на нервни импулс 
 

 
3Х1 

 
3 

18. 

а) б 
Новонастале јединке су 
клонови д) П 

Учествују две јединке 
различитог пола 

б) П Стварају се гамети ђ) П Долази до оплођења 

в) П 
Велика индивидуална 
варијабилност потомака е) П 

Комбинује се наследни 
материјал родитеља 

г) П Настаје зигот ж) Б Учествује један родитељ 
 

 
 
 

8Х1 

 
 
 

8 

19. 

А) лепезасти                                    __Б_ ходање 
Б) вретенасти                                   __Д_ трептање 
В) плочасти                                      _А__ покрети доње вилице 
Г) тракасти                                      __Г_ покретање главе 
Д) кружни                                        __В_ дисање 
 

 

 
 

5Х1 
 
 
 
 

4Х1 

 
 

9 

20. 

 

 Прашник Плодник Семени 
заметак 

Полен 

Женски део 
цвета 

 + +  

Мушки део 
цвета 

 
+ 

  + 

 

 
4Х1 

 
4 

Укупно : 100 

 


