
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Републичко такмичење, 28. 05. 2022. године 

 

Шифра:___________ 

Заокружи број испред тачног одговора. 

 

1. Наследни материјал бактерија је: 

1) штапићастог изгледа 

2) прстенастог изгледа 
3) једноланчани молекул ДНК 

4) једноланчани молекул РНК 

 

2. Која структура се не може уочити током фазе деобе ћелије у којој се формирају нити 

деобног вретена? 

1) Хромозом 

2) Хроматида 

3) Центромера 
4) Једро 

 

3. Који од наведених организама у ћелији има митохондрију, хлоропласт и цитоплазму? 

1) Папучица 

2) Еуглена 

3) Зелени зрикавац 

4) Бактерија ешерихија 

 

4. Неке врсте једноћелијских гљива (квасци), користе се у производњи хлеба и пецива. 

Када „замесимо“ квасац с брашном, водом и мало шећера, обезбеђујемо одговарајуће услове 

за обављање свих животних функција квасца. Као резултат обављања тих функција, 

ослобађају се угљен-диоксид и алкохол. Када испечемо хлеб, он је мекан јер има велики број 

рупица испуњених ваздухом. На датим линијама упиши три животне функције квасца 

наведене у тексту, захваљујући којима тесто „нарасте“ и настају рупице у испеченом хлебу. 

 

____________________      ____________________      ____________________       

 

5. Посматрај слику и одговори на питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Како се назива молекул на слици? Признаје се 

само цели назив молекула, без скраћеница. 

Одговор: ___________________________________ 

2) Како се у биологији назива процес који се одвија 

на  овом молекулу, а приказан је на слици? 

Одговор: ___________________________________  

3) Како се назива фаза ћелијског циклуса у којој се 

дешава овај процес? 

Одговор: ___________________________________ 



6. Избаци уљеза из овог списка врста у односу на начин исхране, тако што ћеш заокружити 

одговарајући назив организма: 

 

маховина   лишај   плесан  хлорела  цијанобактерија 

  

7. Посматрај дијаграме који представљају различите ћелијске деобе и одговори на захтеве. 

 

 
 

 

 

А. У дата поља упиши на којој од слика (1, 2, 3, 4 или 5) је представљен начин на који 

се одвија процес ћелијске деобе митозе, а на којој процес мејозе. 

 

Митоза:         Мејоза: 

 

Б. На слици која представља мејозу, обојити све ћелије које имају n број хромозома. 

 

8. Ако је тврђење тачно, заокружи слово Т, а ако није тачно, заокружи слово Н.  

Разноврсност гена у оквиру сваке врсте назива се специјски диверзитет. Т Н 

Лизозоми садрже ензиме за синтезу протеина. Т Н 

У „еко-градовима“ свака зграда има клима уређај и филтер за пречишћавање ваздуха. Т Н 

Ендоплазматичну мрежу имају само еукариотске ћелије. Т Н 

Окретање сунцокрета ка Сунцу је доказ да се биљке крећу. Т Н 

Карл Лине је први дао назив врсти Панчићева оморика Picea omorika (Pančić). Т Н 

Четинарске шуме на Тари и у Сибиру припадају истом биому. Т Н 

4 3 

5 
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9. Пажљиво прочитај текст, а затим из списка појмова утврди које бројеве треба уписати на 

празне линије, како би дати текст био научно исправан. На сваку линију можеш уписати 

само један број. 

Бели бор је _____ за врсту четинара чији је _____ Pinus sylvestris. Он се одликује 

сивкастом кором и светлозеленим четинама дужине до 8 цм. У нашој земљи живи и 

црни бор, Pinus nigra, чије су четине тамно-зелене и дуже него код белог бора. Обе 

врсте припадају _____ Pinus. Они не припадају групи цветница, али их сврставамо у 

заједничко  _____ са цветницама, по одсуству система органа и присуству хлоропласта 

у ћелијама. 

Списак појмова: 1-ред; 2-род; 3-народни назив; 4- домен; 5- царство; 6-научни назив; 7-врста. 

(појмови су дати у номинативу једнине). 

 10. У Венов дијаграм упиши бројеве чија се објашњења односе на одговарајући део великог 

(системског) крвотока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – одводе крв према органима и/или ткивима; 2 – доводе крв у срце; 3 – имају 

задебљале зидове; 4 – имају залиске; 5 – преносе О2 и хранљиве супстанце; 6 – 

транспортују крв; 7 – уски судови са једнослојним танким зидовима. 

 

11. На основу датих података, одговори на захтеве и прикажи поступак рада (приказати 

одговарајућим  симболима родитељску генерацију, гамете и прву потомачку генерацију).  

 

►Тамна боја цвета је доминантна особина, док је светла боја рецесивна особина. 

►Обе родитељске биљке су хетерозиготи. 

1) Одреди и напиши генотипове прве генерације:  

_________________________________________ 

2) Колики ће процентуални однос фенотипова са 

тамним и светлим цветовима бити у првој 

генерацији? 

_________________________________________ 

3) Колики је процентуални однос хомозиготних и 

хетерозиготних потомака у првој генерацији? 

_________________________________________ 

 

ПРОСТОР ЗА РАД 
(резултате из простора за рад упиши на одговарајућу 

линију испод сваког захтева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕНЕ АРТЕРИЈЕ 

АРТЕРИЈСКИ КАПИЛАРИ 



12. Пажљиво прочитај текст, а затим одговори на захтевe. 

 

Мужјак крабе гудача има један предњи 

екстремитет са већим клештима од другог. Kада 

њиме маше, изгледа као да свира виолину, по 

чему је врста добила име. Клешта раку гудачу 

служе за напад и одбрану у борби са другим 

мужјацима. Она су често јарких боја, па њима 

мужјаци привлаче женке за парење.  

Краба гудач прави јаму у којој живи и украшава 

је разним предметима које нађе под водом, како 

би се његово гнездо допало женки.  

Ако на станишту постоји више мужјака, женке 

бирају мужјаке са већим клештима и  лепше 

украшеним улазом у јаму.  

 

 

 

 

А. Заокружи слово Т уколико је исказ тачан, односно слово Н уколико је нетачан: 

Појава да женке бирају мужјаке са већим и лепшим клештима зове 

се  вештачко одабирање. 

Т Н 

Мужјаци са већим клештима имаће већу шансу да оставе потомке.  Т Н 

Изглед јаме рака гудача не утиче на његову шансу да остави већи 

број потомака. 

Т Н 

Развиће једног већег клешта раку гудачу помаже у борби за 

опстанак. 

Т Н 

 

Б. Потомци успешнијих мужјака ће наследити особине очева, што ће им обезбедити веће 

шансе за успешно преживљавање и наставак врсте. Ово представља пример (подвуци један 

тачан одговор): 

    репродукције                               вештачке селекције                 конвергенције 

 

 адаптације                          природне селекције                 дивергенције 

 

13. Пажљиво посматрај слике четири лабораторијска експеримента (1-4), па одговори на питања. 

Одговоре упиши на празне линије. 

 

 
 

1) Под којим звоном/ звонима се 

производи О2? __________________ 

2) Под којим звоном/звонима се врши 

дисање? ________________________ 

3) У ком звону/звонима очекујемо да 

измеримо највећу концентрацију 

кисеоника? ______________________ 

4) Под којим звоном/ звонима миш неће 

преживети, ако услови експеримента 

остану непромењени? 

_________________________________ 

4) У ком звону/звонима ће 

највероватније доћи до промене боје код 

биљке? ___________________________ 

 

2 4 3 1 


