
РЕШЕЊА ТЕСТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Регионално такмичење, 2021. 

Број 

пита

ња 

Тачан одговор Упутство за 

прегледање 

Број 

бодова 

1. кариотип; кариограм; хомологи хромозоми; 

телесне;  2n;  правило раздвајања; полном 

Сваки тачно уписан 

појам носи по 1 

поен (9х1) 

9 

 

2.  А-  зелени бичар (Euglena viridis) 

Б- билатерална (двобочна симетрија) 

В- помоћу бича 

Г- миксотрофан 

 

По један бод се даје 

за сваки тачно 

написан одговор 

(4x1); не признаје се 

тачан одговор ако 

одговор под А гласи 

само бичар 

4 

3. б) две ћелије са диплоидним бројем 

хромозома 

Признаје се само 

један заокружен 

одговор 

1 

4. в) телофазу Признаје се само 

један заокружен 

одговор 

1 

5. Н, Н, Н, Н Признаје се само 

један заокружен 

одговор (4х0,5) 

2 

6. а) нокти 

б) длака 

Признаје се ако су 

заокружена оба 

слова (2х0,5), 

уколико је 

заокружено само 

једно слово (0,5);  

без негативних 

поена 

1 



7.  Одозго надоле: 

1, 4, 2, 5, 6, 3 

По један бод се даје 

за сваки тачно 

написан појам (6х1), 

без негативних 

поена 

6 

8. б) зглобом Признаје се само 

један заокружен 

одговор 

1 

9. Одозго на доле: 

4 

5 

1 

2 

2 

3 

 

Сваки тачно уписан 

појам носи по 1 

поена (6х1); без 

негативних поена  

6 

10. а) артерије Признаје се само 

један заокружен 

одговор 

1 

11. 84 хромозома Није потребан 

поступак 
2 

12. в) чуло вида 

 

Признаје се само 

један заокружен 

одговор 

1 

13. В) црева биљоједа су дужа него црева 

месоједа 

Г) црвена крвна зрнца немају једро 

 

Признаје се ако су 

оба тачна одговора 

заокружена (2х1), 

уколико је 

заокружен само 

један тачан одговор 

1 поен,  уколико је 

заокружен један 

тачан и један 

нетачан одговор без 

2 



поена 

14. 1,2,3,4,5,6    ружа и трава 

1,2,3,4,5   бор 

1,2,3 папрат 

2,3     маховина 

/ спирогира 

  

 

Сваки тачно уписан 

број носи по 0,5 

поена (16х0,5); 

уколико се упише 

било који број за 

спирогиру одузима 

се 1 поен 

8 

15.  Одозго надоле: 

Лево:Б, В, Г 

Десно: Д, А 

 

Признаје се свако 

тачно уписано слово 

(5х1) 

5 

 

                                                                                                               Укупно: 50 поена 


