
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

63. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА, ПО
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 30. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  Б И О Л О Г И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, I РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _________________________________________________

Име и презиме: ______________________________________________________________

Школа: _____________________________________________________________________

Град: __________________________ Разред: ________________________

_________________________ Попуњава комисија

(потпис ученика) Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест има 16 задатака. Погрешан одговор не доноси ни
позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила: др Весна Хлавати Ширка, професор, ОШ „Стевица Јовановић”, Панчево 
Рецензент: Александра Поповић, професор, РЦТ „Михајло Пупин”, Панчево



Пажљиво прочитај питања! Прецртани и дописани или преправљани одговори се не
признају. Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број бодова на
тесту је 50. 
СРЕЋНО!
Заокружи тачан одговор!
1.  Повежи појмове.                                                                                 5Б             
а) Метаболизам                                     (    ) динамичко одржавање стабилне унутрашње             
                                                                         средине
б) Билошка еволуција                          (    )  повећање запремине организма деобом ћелија и  
                                                                          одржавање врсте
в) Раст и размножавање                       (    ) скуп свих реакција у организму
г)  Хомеостаза                                       (    ) реаговање на дражи и промена положаја органа или
                                                                        тела у простору 
д) Осетљивост и покретљивост           (    ) дуготрајни процес постепених промена којима 
                                                                        настају нове врсте    

2.Заокружи тачан одговор!
У биотехнологији прављења Фајзерове вакцине, а на основу функционисања молекуларне 
догме, користи се следећи биолошки макромолекул:                                         1Б        

а) гликолипид
б) гликопротеин
в) олигосахарид
г) иРНК „спајк“ протеина

3. Попуни табелу уписивањем знака + у одговарајућа поља:                                    9Б
   

Особине Прокариоти Еукариоти 
Капсула
Ћелијска мембрана
Рибозоми
Нуклеус
Геном 
Пили

4. Заокружи тачан одговор:                                                                                2Б
У замишљеном моделу транслације користе се рибозоми изоловани из ћелије бактерије, 
иРНК преписана са гена вируса и тРНК из ћелије човека. Који протеин ће се синтетисати?
а) протеин бактерије
б) протеин вируса
в) протеин човека
г) све горе наведено



5. Укрсти појмове. 
Повежи количину наследног материјала са фазама ћелијског циклуса у коме се налазе. 4х1Б

                                                                              

а) Фаза                       Количина наследног материјала                                                            

1. Г1 интерфазе                    ( __,__ ) 46 хромозома.
2. Г2 интерфазе                    ( __,__ ) 23 хромозома.
                                               
б) Фаза                       Количина наследног материјала
3. Г1 интерфазе                    ( __,__ ) 92 хроматиде.
2. Г2 интерфазе                    ( __,__ ) 46 хроматиде.

II Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н).           5х1Б
Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа.

6. Претварање неорганског угљеника у органски врши се у Калвиновом циклусу у тамној 
фази фотосинтезе.                                                                                               T            Н
7. Претварање неорганског угљеника у органски врши се у Калвиновом циклусу у светлој 
фази фотосинтезе.               Т            Н
8. Претварање неорганског угљеника у органски врши се у гликолизи у тамној фази 
фотосинтезе.                                                                                                            T            Н
9. Претварање неорганског угљеника у органски врши се у гликолизи у светлој фази 
фотосинтезе.                                                                                       Т            Н
10. Крајњи прималац електрона у фотосинтетичком транспортном ланцу електрона је NADP. 

                                                                                                                      Т            Н
11. Који се кључни процес дешава у С фази интерфазе?                                                         2Б

___________________________________________________________
12. Допуни реченице називима фаза мејозе:                                                         5х2Б
А. Редукција броја хромозома врши се у ___________________.
Б. У _____________________________ дешава се размена генетичког материјала између 
хомологих хромозома.
В.  У _____________________________ раздвајају се сестринске хроматиде.
Г. У ___________________________долази до формирања две хаплоидне ћелије. 
Д. У другој мејотичкој деоби није присутна _______________________ . 

      
13. Ако се мејозом дели 20 ћелија, колико ће настати:                                                          
а) јајних ћелија  у оогенези  ______________________       1Б
б) сперматозоида у сперматогенези _______________        1Б

14. Заокружи тачан одговор:                                                                                1Б
Регенерација организма се врши:
а) мејозом I
б) мејозом II
в) митотичким деобама
г) ниједном од наведених деоба



15.Укрсти појмове. 
Повежи појам са његовом дефиницијом.                                                                                   5х1Б

                                                                              

Појам                                                                      Дефиниција                                                           

А. Хемијска еволуција                                   (    ) последњи заједнички предак свих живих   
                                                                                 бића.
Б. Строматолити                                             (    ) хипотетички модел претече прве ћелије.
В. Протоћелија                                                (    ) фосили прокариотских ћелија 
Г. Ендосимбионтска теорија                          (    ) настанак органских молекула из неорганске 
                                                                                  материје.
Д. LUCA                                                           (    ) настанак еукариотске ћелије ингестијом 
                                                                                 митохондрија и хлоропласта.

16. Попуни табелу уписивајући + на одговарајуће место, на основу приказаног дела дрвета 
живота.                                                                                                                                           10Б

Група 
организама

Поседују 
кичменицу

Има два пара
екстремитета

Полаже јаја 
са љуском

Поседује 
длаку 

Поседује 
пераја

Ајкуле

Шарани 

Жабе 

Гуштери 

Патке 

Зечеви 

Слонови 


