
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, II 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 12 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.  Промене генетичке основе на нивоу нуклеотида називају се 1Б              
а) модификације
б) плејотропије
в) генске мутације
г) епистазе

2. Заокружи тачан одговор:    1Б
Ако је женска особа ниског раста са карактеристичним набором измећу врата и рамена, благе
менталне заосталости и стерилна, она је
а) Даунов синдром
б) Едвардсов синдром 
в) Клинефелтеров синдром
г) Тарнеров синдром

3.  Заокружи тачан одговор. Како се открива хромозомска аберација у кариотипу?    1Б
а. амниоцентезом
б. анализом хорионских ресица
в. кордоцентезом
г. сви одговори су тачни.

4. Заокружи тачан одговор. Фенотип је:             1Б
а) скуп свих гена ћелије једног организма
б) наследна основа сваког организма
в) скуп свих видљивих особина неког организма
г) исти код деце и њихових родитеља

5. Заокружи тачан одговор: 
Које од наведених адаптација се може сматрати еволуционом новином? 1Б

а) појава ендотермије
б) појава овипарности
в) појава спора код копнених биљака
г) све горе наведено.



6. Допуни реченице одговарајућим појмом:                                   2+3Б
А.  Ако су близанци раздвојени на роћењу, гајени у различитим условима, па у 18. години 
један има висину од 170 цм, а други висину од 185 цм. 
У питању је ______________________________________________.
Б. Напиши дефиницију дате појаве. ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

IV Анализирај приказано родословно стабло и одговори на питања.       10Б
7. Одреди генотипове родитеља и потомака за наследну болест која се наслеђује преко Х 
хромозома.  Генотипове запиши на линије код силуета. 

а. Која је вероватноћа да мушко дете оболи од ове болести? _____________ 1 Б
б. Која је вероватноћа да женско дете оболи од ове болести? _____________ 1 Б

8. Укрсти појмове. 
Повежи појмове са њиховим примером тако што ћеш у заграде испред датог примера 
уписати одговарајуће слово које је испред појма. 4х0,5Б                   

     Појам                                                   Пример                                                                
а.   хомономна сегментација                 (    )   сисари
б.   хетерономна сегментација              (    )   стоноге             
       (    )   чланковити црви

      (    )   инсекти
  

9. Заокружи тачан исказ:      1Б
а) Инверзија је структурна хромозомска аберација која настаје разменом делова хомологих 
хромозома. 
б) Тетразомици имају 4n хромозома.
в) Попиплоидија је облик структурне хромозомске аберације.
г) Један од узрока настанка дупликације и делеције може бити грешка у деоби ћелије. 



10. Наведи код којих данашњих вишећелијских животиња се јављају ћелије са бичевима: 
___________________, ____________________и _______________________________. 3х1Б     

11. Анализирај слику филогенетског низа коња и орговори на питања.                   

а. У ком добу је настала линија савремених коња?__________________________________2Б
б. Који је последњи заједнички предак Parahippus i Anchitheriuma?____________________2Б
в. Чиме се хранио Callippus? _________________________ 2Б
г. У ком добу су се одвојиле гране Paleotherium и Orphippus? ________________________2Б
д. Који се последњи заједнички предак савремених коња? ___________________________2Б
ђ. Колико прстију на ногама је имао Epihippus, а колико  Pliohippus?_______и ________   2Б
е. Заокружи слово испред тачног орговора. Копито савременог коња представља:

1. снажно развијена три прста како би се коњ кретао брзо по подлози
2. слабо развијен један прст
3. снажно развијен један прст
4. добро развијена четири прста



12. Одреди фреквенце генских алела из фреквенци генотипова у три узастопне генерације, 
ако је фреквенца рецесивног генотипа у првој генерацији 0,64, у другој 0,36 и у трећој 0,09. 
Нацртај график за обе алелске форме и не заборави да обележиш која линија припада којој 
алелској форми.                                                                                                                        10 Б

Место за рад. 

I генерација

II генерација

III генерација


