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Т Е С Т  И З  Б И О Л О Г И Ј Е
СРЕДЊА ШКОЛА, IV 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 20 задатака. Погрешан одговор не доноси ни
позитивне ни негативне бодове.

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



З А Д А Ц И

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. На крају прве мејотичке деобе сперматогенезе настају:                                                                    1Б

а) сперматогоније
б) примарне сперматоците
в) секундарне сперматоците                                                            

 
2. Рекомбинација у гаметогенези извршена је код:                                                                               1Б
         а) оогоније и сперматогоније
         б) примарне ооците и примарне сперматоците
         в) секундарне ооците и секундарне сперматоците                                                                                 

3. Сазревање јајне ћелије завршено је:                                                                                                   1Б
        а) на ступњу секундарне ооците
        б) средином друге мејотичке деобе 
        в) тек по оплођењу
        г) у зависности од врсте, тачни су одговори б) и в)                                                                                 

4. Заокружи нетачан одговор:                         2Б
а) Резултат процеса браздања настаје ембрионални супањ бластула. 
б) Мезолецитне јајне ћелије одликују се меробластичним типом браздрања. 
в) Равномерним браздањем бластомере се распоређују у бластодерм, који окружује бластоцел. 
г) Кретањем ћелија бластуле, при чему се фомирају три ткива, почиње процес гаструлације. 

5. Заокружи тачан одговор: 
У хистогенези долази до:                                                                                                               1Б

а) покретања ћелија ембриона, промену њиховог облика, диференцијацију и повезивање са 
суседним ћелијама

б) диференцијације ћелија клициних листова на нервно, мишићно, везивно и епително ткиво
в) оба одговора су тачна

II Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н).             5х1Б
Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа.
6. Јајна ћелија кичмењака је тотипотентна на ступњевима од 2, 4 и 8 бластомера.            T            Н
7. Групе животиња које од екстраембрионалних творевина поседују само жуманцетну кесу, означене 
су као анамниоти.                                                                                                                       Т            Н
8. Плацента је увек изграђена од хориона и алантоиса.                                                         T            Н
9. Зонална плацента код човека и пацова, везана је за утерус хорионским ресицама распоређеним у 
облику диска.                                                                                                                              Т            Н
10. Котиледона плацента код крава, везана је за утерус хорионским ресицама распоређеним 
вишеструким, дискретним површинама у облику котиледона .                                            Т            Н



11. Допуни реченице адекватним појмовима:  5х2Б
а) Могућност регенерације у мери у којој је развијена код хидре, сунђера, морске звезде и пљоснатих 
црва означава се и као   ________________________________________.
б) Однос фенотипова у F2 генерацији код монохибридног укрштања је  _________________ . 
в) Особине које се испољавају када су присутне у хетерозиготном облику имају  
____________________   ______________________ алел.
г) Особине које показују однос фенотипова 1:2:1 у F2 генерацији, наслеђују се    
_______________________  _______________________ . 
д) Особине чија учесталост у популацији се може приказати звонастом кривом означене су као   
______________________ _____________________. 

12. Допуни реченице:             5х1Б
А. Промене на наследном материјалу које се дешавају због изложености неком спољашњем фактору 
зову се  __________________________________________. 
Б. Смањење броја гена на хромозому означава се као  ___________________________ .
В. Промена броја гарнитура хромозома назива се  ______________________ .                                           

Г. Мутирани гени који имају способност да индукују канцер означени су као    
__________________________________. 
Д. Учесталост различитих генетичких варијанатау некој популацији чини њену  
______________________ ______________________ .

IV Попуни правилно низ. 4х1Б
13. Од понуђених појмова правилно распореди слова тако да на крају добијеш приказ правилног 
редоследа предака у еволуцији човека. 
А – Homo erectus; Б –Homo habilis; В –Homo sapiens; Г – Australophitecus africanus.
______________________________________________________________________________
 
14. Укрсти појмове. 
Повежи протеине са њиховом улогом тако што ћеш у заграде испред дате особине уписати 
одговарајући број.                                                                                                                           5х1Б
Типови протеина                       Улога протеина                                                                
1. Миозин                                   (    ) хранљиви                                                                                        
2. Еластин                                             (    ) контрактилни 
3. Хормон раста                                   (    ) структурни
4. Албумин                                           (    ) заштитни                                                                                        

5. Имуноглобулин                         (    ) регулаторни        

15.Заокружи нетачану изјаву:                                                                                                       1Б
а) Хистонски и нехистонски протеини имају битну улогу у суперспирализацији молекула ДНК, при 
формирању хромозома .
б) При репликацији бактеријског хромозома формирају се две репликативне виљушке.  
в) Поли-А реп представља низ од 100-200 аденинских нуклеотида на 5'- крају примарног транскрипта.
г) На почетку транслације, од од рибозомских подјединица, молекула тРНК и иРНК формира се 
почетни транслациони комплекс.



16. Заокружи тачан исказ: 1Б
а) Процеси који доводе до природне селекције не би били могући без активности човека.  
б) Људска рука, пераје кита и крило слепог миша представљају хомологије .
в) Конвергентна еволуција означава паралелне промене сродних врста. 
г) Чарлс Дарвин није придавао велики значај варијабилности особина, јер их је сматрао знаком 
несавршености.

17. Наведи  све еволуционе механизме: ____________________ , _______________________, 
______________________________ и ______________________________ .                4х1Б   

18. Заокружи тачан одговор. 
УВ зраци, као део Сунчевог зрачења, на жива бића имају:                                   1Б
А. Дистрибутивно дејство                            
Б. Формативно дејство
В. Деструктивно дејство                        

19. Допуни реченице:                                                                                                        4x1Б
                                                                                                                                         
1. Сунчево зрачење, светлост, температура, влажност и ветар  имају највећи утицај на живот живих 
бића, па се зато издвајају као најзначајнији ______________________ ___________________ .  

2.Зелене биљке имају способност да енергију видљивог дела спектра Сунчевог зрачења, у процесу 
фотосинтезе, трансформишу и акумулирају у виду  __________________ ________________ 
_________________ . 
3. Природни феномен да атмосфера пропушта краткоталасно Сунчево зрачење, а задржава 
дуготаласно топлотно израчивање, при чему се и сама загрева, назива се _______________   
____________________  ___________________ . 
4.Динамика промене количине и агрегатног стања воде у станишту назива се ___________    
_________________  __________________ . 

20. Пажљиво прочитај текст и реши задатак.                                                                 4Б
Величина популације једног насеља је 1.000 људи. Учесталост алела за N крвну групу је q=0,4. Ако се
зна да је популација у равнотежи, израчунајте следеће учесталости: 
а) Колико људи има  M крву групу?   _____________________________ 
б) Колико људи има  MN  крву групу?   ___________________________________ 
в) Колико људи има  N крвну групу ?_______________________________________ 

Место за рад: 


