
 

 

 

РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 

 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII  РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Школско такмичење, 2021/22. године 

 

Шифра:______________________ 

1. Појмове у вези са ендокриним жлездама наведене у колони лево повежи са 

њиховим објашњењем, хормоном који луче или болешћу која може да настане, 

тако што ћеш на линије уписати одговарајуће слово из колоне десно. 

1)   хипофиза а) 
стање унутрашње равнотеже и стабилности организма 

без обзира на промене у окружењу 

2)   полна жлезда б) регулише стварање посебне врсте леукоцита 

3)   гуштерача в) Базедовљева болест 

4)  хомеостаза г) инсулин 

5)   грудна жлезда д) прогестерон 

6)   штитна жлезда ђ) гигантизам 

2. На основу датих описа препознај о којим ћелијским органелама или 

структурама је реч, па њихове називе упиши у одговарајуће поље у табели 

 Опис 
Назив 

органеле/структуре 

а) Ћелијска органела која управља метаболизмом ћелије  

б) 
Органела у облику спљоштених издужених кесица које су 
сложене једна уз другу 

  

в) Органела која учествује у ћелијској деоби   

г) органелау којој се разграђују штетне и непотребне супстанце   

д) 
Сићушна структура састављена из два међусобно повезана 
дела у којој се граде беланчевине 

  

ђ) 
Органела у облику повезаних изувијаних мембрана, цевчица 
и кесица које се налазе око једра и гранају кроз ћелију 

  

  



 

 

 

 

3. Ако је реченица тачна, заокружи слово Т, а ако је нетачна, заокружи слово Н. 

 

а) 
Биљни хормони се транспортују проводним системом до 

циљних ћелија. 
Т Н 

б) 
Меристемске ћелије неспецијализоване биљне ћелије које се 

непрекидно деле 
Т Н 

в) Како организам стари, повећава се лучење хормона. Т Н 

г) 

Ако се поред незреле банане стави зрела,незрела бананаће 

сазрети, због утицаја етилена, биљног хормона који је у 

гасовитом стању. 

Т Н 

д) 
Регулација рада организма која се одвија индиректно, преко 

крви, назива се хуморална регулација. 
Т Н 

4. Појмове наведене у колони лево повежи са њиховим објашњењем, тако што 

ћеш на линије уписати одговарајуће слово. 

1)   
хетеротермни 
организми 

а) организми који имају сталну телесну температуру 

2)   
ектотермни 
организми 

б) 
организми који у неповољном периоду улазе у 
фазу мировања 

3)   транспирација в) 
организми који немају сталну телесну 
температуру 

4)  
ендотермни 
организми 

г) 
процес контролисаног одавања воде у виду 
водене паре 

5.  Који од наведених процеса су катаболички процеси. Заокружи тачне одговоре. 

а) фотосинтеза 

б) дисање 

в) варење 

г) синтеза протеина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Исправно попуни табелу уписивањем редних бројева датих тврдњи у 

одговарајућу колону. 

1. одвија се у митохондријама / 2. започиње у анаеробним условима / 3. разлагање 

глукозе / 4. одвија се у цитоплазми / 5. настају вода, угљен-диоксид и енергија / 6. 

започиње у аеробним условима / 7. настаје пирогрожђана киселина / 8. разлагање 

пирогрожђане киселине 

Прва фаза ћелијског дисања Друга фаза ћелијског дисања 

  

 

7. Попуни правилно Венов дијаграм.  

 

У левој колони су наведене полне 

карактеристике мушког и женског пола. 

Упиши слова испред карактеристика у 

кругове, тако да раздвојиш само мушке, 

само женске или заједничке особине.  

 

А - маљавост 

Б - раст дојки  

В - менструација 

Г - појава бубуљица на лицу 

Д - развој карлице  

Ђ - развој рамена  

 

 

8.  У понуђеним реченицама дата су два појма.  
Заокружи тачан појам  како би реченица била тачна.  
 

а) Делови молекула ДНК су гени /ензими. 

б) Већина гена садржи шифру за производњу масти /беланчевина које управљају 
радом целог организма. 

в) Свака ћелија садржи исте /различите гене, који се неће у свим ћелијама 
активирати у исто време. 

г) Из матичних ћелија ембриона настаје велики / мали број различитих ћелија, у 
зависности од тога које ткиво граде. 

 

 



 

 

 

9. Појмове наведене у колони лево повежи са њиховим објашњењем, тако што 

ћеш у пољу испред појма уписати одговарајуће слово. 

1.   потпуно  развиће а) 
хормон који подстиче ћелије покровног 
ткива инсеката да се убрзано умножавају и 
расту 

2.   јувенилни хормон б) 
развиће приликом којегмладунац изгледа 
као одрасла јединка 

3.   
развиће са потпуном 
метаморфозом 

в) 
хормон који код женки комараца стимулише 
ставарање јајних ћелија 

4.   хормон раста г) 
хормон који подстиче раст, увећање броја 
мишићних ћелија, као и раст унутрашњих 
органа попут мозга 

5.   
хормони за 
пресвлачење 

д) 
хормони који подстичуразвој ногуи плућа, 
нестанак шкрга ипомерање очију ка 
предњем делу главе жабе 

6.   
хормони штитне 
жлезде 

ђ развиће са четири фазе развоја 

10. Обележи одговарајућим словом наведене делове цвета на слици и одговори на 

постављено питање. 

А – жиг / Б – полен / В – стубић 
 Г – плодник / Д – семени заметак  

 Ђ – прашнички конац 
 

Који биљни хормон спречава опадање листова и плодника? 

_______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 11. Посматрај слику и заокружи један од понуђених одговора тако да тврдња буде 
тачна.  

 
а) На слици су приказани хромозоми 

особе мушког/женског пола. 
б) На слици је приказан генотип/кариограм. 

в) Ова особа у хаплоидним ћелијама има 
22/23 хромозома. 

г) На основу слике можемо закључити да ова 
особа у телесним ћелијама има/нема нормалан 

број хромозома. 
 

 

 

12. Уписивањем одговарајућег броја у круг, поређај дате процесеоним редоследом 

којим се дешавају и смењују током индивидуалног развића човека.  

 

1) настанак ембриона 

2) спајање полних ћелија 

3) настанак зигота 

4) настанак фетуса 

5) настанак одрасле јединке 

 

13. Посматрај слике које приказују начине размножавања парамецијума/трепљара, 

а затим реши задатке.  

 

а) Заокружи број испод слике оног начина размножавања који омогућује већу 

генетичку варијабилност јединки парамецијума. 

 

б) Како се назива такав начин размножавања парамецијума? 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Наведене елементе грађе једноћелиских еукариота распореди у Венов дијаграм 

у зависности од тога који елементи су им заједнички, а који су карактеристични 

за сваког од њих. (напредни – 12 поена) 

а) мало и велико једро 

б) једро 

в) ћелијска мембрана 

г) лажне ножице 

д) хлоропласт 

ђ) контрактилна вакуола 

е) хранљива вакуола 

ж) цитоплазма 

з) трепље 

и) бич 

ј) очна мрља 

 

15. Заокружи слово испред творевине коже коју не ствара кожа кичмењака.  

 

а) длаке  

б) перје 

в) хитинска кутикула 

г) рожна крљушт 

д) коштана крљушт 

 

16. Обележи бројевима, на слици, понуђене делове нервне ћелије, а затим реши 

задатак.  

 

1) Завршетак нервног влакна 

2) Нервно влакно 

3) Тело нервне ћелије 

4) Кратки наставци 

5) Мијелински омотач 

 

Који од наведених низова бројева означава тачан смер пријема и провођења 

надражаја кроз делове неурона. (Заокружи слово испред тачног одговора..) 

 

а) 1,2,3,4 б) 3,2,4,1 в) 4,3,2,1 

 

17. Сложи делове организма од најједноставнијег до најсложенијег нивоа телесне 

организације.  

 

а) срце, б) лизозоми, в) протеини, г) ћелија, д) систем органа за циркулацију 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Повежи обољење нервног система са узроком тако што ћеш у празна поља, 

испред узрока, уписати одговарајуће слово.  

 

А Менингитис  ударац у главу 

Б Потрес мозга  наследна основа и утицаји средине 

В Шизофренија  вирус 

Г Мождани удар  оштећење крвних судова 

 

19. Повежи одговарајуће појмове уписивањем слова у заграде. (средњи, 8 поена) 

 

А) дисање    (   ) у митохондријама 

Б) фотосинтеза   (   ) у хлоропластима 

     (   ) улазне супстанце шећер и кисеоник 

     (   ) улазне супстанце вода и угљен-диоксид 

     (   ) ослобађање енергије 

     (   ) стварање енергије 

     (   ) производи угљен-диоксид и вода 

     (   ) производи шећер и кисеоник 

 

20. Реши задатак: 
А) Повежи делове мозга са центрима које садрже уписивањем броја у загради. 
Б) Обележи на сликама, бројевима и стрелицом, понуђене делове мозга.  

 
А) 

                           1.      Велики мозак                                (    ) центри за равнотежу и корекцију покрета 

2.      Средњи мозак                               (    ) центри за ситост, глад, жеђ... 

3.      Продужена мождина                   (    ) центри урођених рефлекса мишића 

4.      Кичмена мождина                       (    ) примарни центри вида и слуха 

5.      Мали мозак                                   (    ) центри за пријем дражи, вољне покрете 

6.      Међумозак                                    (    ) дисање, рад срца, лучење пљувачке... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б)  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИЧКИ СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА БИОЛОГИЈЕ 

РЕШЕЊЕ ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД - ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2021/22. 

Број питања Решење Број поена 
1. 1. ђ; 2. д; 3. г; 4. а; 5. б; 6. в 6х0,5 

укупно 3 поена 

2. а) једро; б) Голџијев апарат; в) центриола; г) лизозом; 
д) рибозом; ђ) ендоплазматична мрежа. 

6х1 

укупно 6 поена 

3. Т; Т; Н; Т; Т 5x1 

укупно 5 поена 

4. 1. б; 2. в; 3. г; 4. а. 4x0.5 

укупно 2 поена  

5. б), в)  2x0.5 

укупно 1 поен 

6. Прва фаза ћелијског дисања: 2, 3, 4, 7 
Дрга фаза: 1, 5, 6, 8 

8х0,5 

укупно 4 поена  

7. mушке: Ђ  
женске: Б, В, Д 
заједничке особине: А, Г 

6x1 

укупно 6 поена 

8. а) ензими, б) беланчевина, в) исте, г) велики 4х0,5 

укупно 2 поена 
9. 1. б; 2. в; 3. ђ; 4. г; 5. а; 6. д 6х15 

укупно 6 поена 
10.   

 ; ауксин. 
 

 

 

 

 

 

 

7х1 

укупно 7 поена 

11. мушког; кариограм; 23; има; 4х1 

укупно 4 поена 
12. 2  3  1  4  5 5x1 

укупно 5 поена 
13. а) 1; б) најпростије полно размножавање (коњугација) 2x1 

укупно 2 поена 

14. Амеба: Г;  

Парамецијум: А, З;  

Зелена еуглена: Д, И, Ј;  

Пресек зелене еуглене и амебе: Б;  
Пресек сва 3 организма: В, Ђ, Е, Ж. 

11х1 

укупно 11 поена 

15. в 1x1 

укупно 1 поен 

16.  

               В; 

 
 

 

 

 

6x1 

укупно 6 поена 

17. в  б  г  а  д 

 

5x1 

укупно 5 поена  

18. Б, В, А, Г 

 

4X1 

укупно 4 поена 

19. А, Б, А, Б, А, Б, А, Б 8X1 

укупно 8 поена 
20. А) 5, 6, 4, 2, 1, 3 

 
12х1 



 

Б) 
 

 

Укупно 12 поена 

УКУПНО:  100 
 

Напомена: Молимо комисију за преглед тестова да стриктно поштује решења теста са датим 

системом за бодовање. Није дозвољено мењање бодовне скале, произвољно одузимање-казнено 

бодовање, нити половично бодовање. Само у случају да је ученик написао одговарајући синоним 

траженог појма, који је при томе наведен у неком од важећих уџбеника, могуће је признати такво 

решење. У свим другим случајевима где није у потпуности наведен назив траженог појма не 

признати такво решење (без поена). 

 

 

 

   


