
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Републичко такмичење, 29. 05. 2022. године 

 

Шифра:___________ 

Заокружи број испред тачног одговора. 

 

1. Коју улогу, осим ендокрине, имају семеници? 

1) Производе тестостерон 

2) Производе сперматозоиде 
3) Производе урин 

4) Производе прогестерон 

 

 

2. Шта од следећег није у сагласности са општим начелима стратегије одрживог развоја? 

1) смењивање врста гајених усева на обрадивој површини 

2) проглашење заштићених природних подручја 

3) употреба рециклираних материјала  

4) повећање броја узгајивачких фарми 

 

 

3. Пажљиво проучи слику. Одговори на питања тако што ћеш уписати одговарајући број са 

слике у празну кућицу, а затим допунити реченице тако да исказ буде тачан. 

 

 

1) Којим бројем је обележен део ћелије у 

коме се налазе информације о синтези 

протеина?     

Овај део ћелије се назива:  

______________________________  

 

2) Којим бројем је обележен део ћелије у 

коме се синтетишу протеини?  

Овај део ћелије се назива:  

_______________________________ 

 

3) Којим бројем је обележен део ћелије у 

коме се врши додатна обрада протеина?  

Овај део ћелије се назива: 

_______________________________ 

 

4. Уписивањем бројева од 1 до 6 на празне линије, дефиниши редослед проласка светлосне 

информације на путу кроз око човека до мозга.  

 

____ рожњача       _____ сочиво       ____ зеница          ____ жута мрља 

 

____ стакласто тело         _____ нерв ка центру чула вида 

                                     

 

 

 



5. Пред тобом је анализа узорка крви једне ученице основне школе. 

 

Погледај налаз, а затим на основу лабораторијских резултата, као и свог знања о саставу и 

улози одређених крвних елемената, означи са Т ако је исказ тачан или са Н уколико је 

нетачан. 

 

1) Укупно пет параметара је изван референтних вредности.                                             Т  Н 

2) Гранулоцити и лимфоцити спадају у групу леукоцита.                                                 Т  Н 

3) Релативно ниска вредност броја леукоцита указује на бактеријску инфекцију.          Т  Н 

4) Особа чији је ово налаз крви није анемична.                Т  Н 

 

6. Упиши знак + поред свих тврдњи о хормону тироксину које су тачне. У остала поља 

упиши знак ▬. 

 

Опис/функција +/▬ 

Крвотоком доспева до свих ћелија у телу  

Луче га надбубрежне жлезде  

Жлезду, у којој се ствара, напушта преко изводних канала  

Делује на метаболизам и раст организма  

При већој концентрацији изазива гушавост  



7. Заокружи два тачна одговора. Шта се може закључити из тврдње: „Просечан век трајања 

природног језера у Војводини је 17000 година.“? 

1) Да је то време за које ће језеро вероватно нестати. 

2) Да је то време за које ће се данашња својства језера сигурно променити. 

3) Да је то време у којем ће се дубина језера  сигурно повећати. 

4) Да је то време за које ће се језеро сигурно повећати. 

 

8. Власник редовно изводи пса у шетњу и брине о његовим потребама, при чему је уочио 

неке уобичајене реакције свог љубимца. У празна поља  у табели упиши бројеве који се 

налазе испред  реченица које представљају различите облике  понашања пса, тј. да ли је у 

питању условни рефлекс или безусловни рефлекс. Сваки од бројева можеш употребити 

само једном. 

1) На звук повоца за шетњу, стаје испред врата и чека власника да га изведе напоље. 

2) Обавља физиолошку потребу којом празни  мокраћну бешику. 

3) Гутањем воде уноси течност у свој организам. 

4) Када чује звецкање чинија за храну из кухиње почиње да лучи пљувачку. 

Условни рефлекси Безусловни рефлекси 

  

 

9. При великим врућинама организам теже одржава сталну количину воде и нормални крвни 

притисак. Поређај процесе који се дешавају у организму при великим врућинама у циљу 

одржавања стабилне количине воде и регулисања крвног притиска, као што је започето.У 

сваку кућицу можеш уписати само по један број. 

 

1 – Крвни притисак пада због губитка воде 5- Крвни притисак расте 

2 – Висока спољашња температура 6 - Знојне жлезде излучују зној 

3- Излучује се мања количина урина 7 - Међумозак шаље информације да 

се смањи излучивање урина 

4- Информација о смањеној количини воде 

долази до међумозга 

 

8 - Више течности остаје у крвотоку 

 

2            8   

 

10. Сматра се да приликом преноса енергије и супстанци у трофичкој пирамиди на следећи 

ниво може пренети до 10% енергије са предходног нивоа. Ако се на трофичком новоу 

којем припада ливадска волухарица, која је део мреже ланаца исхране једне копнене 

заједнице, налази 10000 јединица суптанце и енергије, колико ће јединица супстанце и 

енергије бити пренето на трофички ниво којем, у овако приказаном ланцу исхране, 

припада лисица која поједе ову волухарицу?  

Одговор:________________________________________ 

 

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

1) Супстанца која улази у састав љуштуре пужева је један облик угљеника у 

природи. 

Т Н 

2) Азотофиксација је процес ослобађања слободног N2 у атмосферу.  Т Н 

3) Орао белорепан је врста ишчезла из Србије. Т Н 

4) Сеча шума доприноси ефекту стаклене баште. Т Н 

5) Киселе кише могу угрозити опстанак пчела. Т Н 

6) Питање одрживог развоја није само биолошко питање. Т Н 

7) Да би се очувала планета, потребно је да еколошки отисак буде што већи. Т Н 



12. Посматрај слику и одговори на питања. 

 

 
 

 

Подвуци/заокружи један од два понуђена израза у реченици тако да исказ буде тачан. 

 

1) На слици је приказан период палеозоика / мезозоика. 

 

2) Овај период одликује „камбријумска експлозија“ / ледено доба. 

 

3) Доминантни кичмењаци у овом периоду су рибе и водоземци / птице и сисари. 

 

4) У овом периоду појављују се скривеносеменице / голосеменице. 

 

 

 

13. Попуни табелу тако што ћеш у празна поља уписати назив одговарајућег дела мозга. 

 

Опис дела мозга и функције Назив дела мозга 

1) Контролише равнотежу тела и вољне 

покрете, усклађује рефлексне покрете 

 

 

2) Учествује у регулисању телесне 

температуре, активности црева, као и 

емоције и понашање 

 

 

3) Садржи центре за рад срца, дисање и 

гутање 

 

 

 


