
 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

СИСТЕМ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ 

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРА 

ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ,  МАЈ 2021. 

 

ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

ОСНОВНА ШКОЛА, VII 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 15 задатака.Укупан број бодова на тесту је 

50. У задацима са вишеструким избором, где је потребно заокружити више тачних 

одговора,  могуће је добијање негативних поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЦИ 

 

1. Допуни реченице тако да добијеш тачне тврдње.  (9) 

 

Сви хромозоми  у ћелијама чине _________________, док графички приказ свих хромозома у 

једној ћелији се назива ____________________. Парови хромозома који носе исте гене означени 

су као ________________  ___________________. Диплоидан број хромозома имају 

__________________  ћелије и он се означава __________.  Прво Менделово правило, познато је 

и као _______________  ____________________. Хемофилија је болест која настаје услед грешке 

на _________________ хромозому. 

 

 

2. Уколико знаш да организам садржи хлоропласт, препознај о којој праживотињи се ради и 

одговори на постављене задатке:  (4) 

                                                                                                 А- назив организма је: 

                                                                                                ________________________                           

                                        

                                                       Б- који тип симетрије је присутан? 

                                                       ___________________________ 

  

                                                        В- како се овај организам креће? 

                                                      ___________________________ 

 

                                                        Г- који тип исхране је заступљен? 

                                                      ____________________________                              

 

 

 

 

 

 

3. Деобом ћелија зида црева човека настају? Заокружи слово испред тачног одговора.(1) 

 

            а) две ћелије са хаплоидним бројем хромозома 

            б) две ћелије са диплоидним бројем хромозома 

            в) четири ћелије са хаплоидним бројем хромозома 

 

 



 

4. Цитокинеза је процес карактеристичан за коју фазу ћелијске деобе? Заокружи слово испред 

тачног одговора. (1) 

            а) анафазу          б) профазу            в) телофазу          г) метафазу 

 

 

5. Ако је тврдња тачна заокружи Т а ако није тачна заокружи Н  (2) 

 

Половине хромозома називају се центромере                                                            Т         Н 

После митозе новонастале ћелије имају по 23 хромозома                                       Т         Н  

Оплођење се дешава у стубићу тучка                                                                              Т         Н 

Једнодоме биљке су биљке које имају цветове само са тучком                               Т        Н 

 

  

 

6. Рожне творевине коже човека су: заокружи тачне одговоре. (1) 

    

а) нокти           б) длака           в) крвни судови           г) лојне жлезде           д) слузокожа 

                                  

 

 

7. Повежи ћелијске органеле са одговарајућом улогом, стављајући број који се налази испред 

органеле на одговарајуће место које одређује улогу те оранеле. (6) 

 

 ОРГАНЕЛА  УЛОГА 

1. рибозоми  стварање протеина 

2. центриоле  производња енергије 

3. Голџијев апарат  учешће у деоби ћелије 

4. митохондрије  разлагање штетних материја 

5. лизозоми  увећање површине унутар ћелије 

6. ендоплазматична мрежа  излучивање створених материја 

 

 

8. Кости покретних делова скелета су повезане: заокружи тачан одговор. (1) 

 

а) хрскавицом             б) зглобом            в) еластичном везом             г) шавом 



 

 

9. Поред групе животиња упишите број којим је означен тип нервног система који поседују. (6) 

 

_______  дупљари                       1. цеваст 

_______  пљоснати црви           2. лествичаст 

      _______  кичмењаци                  3. ганглионаран 

      _______  зглавкари                      4. мрежаст 

      ________ чланковити црви        5. врпчаст 

      ________ мекушци 

 

10. Крвни судови који воде крв из срца називају се: (1) 

 

а) вене                         б) артерије                           в) капилари       

           

 

11. Колико хромозома има ћелија покорице листа брезе, ако знаш да ћелија поленовог зрна брезе 

има 4 хромозома  мање него мишићна ћелија човека? (2) 

 

Одговор:_____________________________________ 

 

 

 

12. Акомодација је процес карактеристичан за: заокружи тачан одговор.  (1) 

 

а) чуло слуха                                                    б) чуло укуса 

в) чуло вида                                                     г) ниједно од поменутих чула 

 

 

13. Заокружи тачне тврдње: (2) 

 

А) антеналне жлезде су део система органа за дисање код ракова 

Б) примарна мокраћа се формира у мокраћној бешици 

В) црева биљоједа су дужа него црева месоједа 

Г) црвена крвна зрнца немају једро 

Д) код зглавкара је присутан део коже означен као плашт  

 

 

 



 

14. Повежи биљне органе и биљке које их поседују тако што ћеш поред имена биљке уписати 

бројеве испред органа које она поседује.  (8) 

 

1. корен  2. стабло   3. лист    4. цвет   5. семе   6. плод 

 

______________ ружа                       ______________ папрат            _______________ бор 

______________ маховина              ______________ трава               _______________ спирогира 

 

 

 

 

 

 

 

15. Испред сваке стрелице напиши одговарајуће слово, које означава обележени део на слици. (5) 

 

А- ефектор        Б- осећајни нерв       В- моторни нерв      Г- ганглија       Д- рецептор 

       

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

     


