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Важне информације 
 
Пре него што започнете с радом, пажљиво прочитајте ове информације! 
 
Ред задатака се састоји из два дела. 
За исправно решење заједничких задатака (I-VIII) може се добити 80 бодова. 
Последњи задатак (IX) садржи две верзије (А и В). Од ова два, само један задатак 
морате решити! Двадесет бодова, који се могу добити у последњем задатку, само 
решавајући један задатак можете добити, дакле, не вреди више бодова ако сте започели 
са решавањем оба задатка. Уколико сте ипак то учинили, онда пре подношења радње 
превуците хемијском непожељно решење! У супротном случају, професори ће 
аутоматски вредновати „А“ верзију. 
 
Задаци су затвореног или отвореног краја. За решавање питања са затвореним крајем 
треба на празна места уписати једно или више великих слова. То су словни знаци тачног 
или тачних одговора. Припазите на то да слово буде једносмислено, јер у спорним 
случајевима не може да се прихвати ваш одговор! Уколико желите да исправите, 
погрешно слово једносмислено прецртајте и напишите поред њега словни знак 
исправног одговора!  

За решавање питања са отвореним крајем требате уписати стручне изразе, једну до 
две речи, целу реченицу или одговор који се састоји од више реченица или састав (есеј). 
Припазите на језичку исправност! Уколико ваш одговор због језичких разлога није 
једносмислен или је бесмислен – нпр. у једној реченици није јасно што је субјекат – не 
може да се прихвати ни у том случају ако иначе садржи тачан израз. 
 
Сваки један исправни одговор вреди 1 бод, oзначено је само бодовање које од тога 
одступа. 
 
Пишите хемијском оловком црне или плаве боје! 
 
У поља са сивом позадином немојте писати! 
 
Желимо Вам успешан рад! 

 
 
  

A D A D C B D тачно прихватљиво нетачно 
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I Крвни кругови (Мали и велики крвоток)  8 бодова 
 

Слика скицирано представља циркулациони систем четири групе кичмењака. У црно 
обележеном делу крвотока циркулише венска, у бело обележеном артеријска а у 
тачкастим деловима  мешовита крв.  
Врсте које су означене са „A” и „C” су са спољашњим оплођењем. Тело врста које су 
означене са „B” и „D”, прекрива рожнати епител, док „D”, млеком доји своју младунчад.  
 

 
 

Упишите одговарајућа слова у празне квадрате! Уколико тврдња није истинита ни за 
једну групу, онда то назначите „Е“ словом! 
 

1. У крви већи део кисеоника крвна плазна транспортује растворено.  

2. У четвороделном срцу ове врсте крв се не меша.  

3. Крв богата кисеоником директно не из срца, већ из дисајног органа стиже 
до мишића. 

 

4. Размена гасова која се одвија у малом крвотоку, обезбеђује само један део 
потребе за кисеоником животиње. 

 

5. Потомак користи кисеоник крви мајке.  

6. Примање кисеоника се реализује и приликом удисаја и приликом издисаја 
у плућима. 

 

7. Делотворни метаболизам одржава телесну температуру која је унутрашње 
регулисана. 

 

8. Има један крвни круг.  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
         

A 

D C 

B 
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II Извори азота  12 бодова 
 
Према класичном моделу кружења азота, биљке азот усвајају у неорганском облику, који 
бактерије као разлагачи ослобађају разградњом (минерализацијом) органских материја. 
 

1. Именујте један неоргански јон са садржајем азота, који може да прими биљка! 

 ...............................................................................................................................................  

2. У тундри је темпо бактеријске разградње спор. Упишите у квадрат словни знак оне 
тврдње, који највише може то да образложи! 

 

A) У тундри највише живе оне животиње које имају сталну телесну температуру. 
B) Тундру карактерише мали број врста и велики број јединки. 
C) Током зиме падавина се појављује у облику снега.  
D) Током већег дела године, тло је смрзнуто, само приликом кратког 

лета попушта површина. 
E) У тлу тундре не постоје микроорганизми. 

 
3. Какво неорганско једињење азота се ослобађа као резултат разлагајућих делатности 

бактерија? Исправни знак упишите у квадрат! 
 

A) NO2
– 

B) NH3 
C) NO3

– 
D) аминокиселине 
E) карбамиди 

 
4. Која је улога нитрификационих бактерија у кружењу азота? 
 

A) Везује азот из атмосфере. 
B) Смањује садржај органског азота у тлу. 
C) Редукује нитранти јон у атмосферски азот 
D) Оксидише амонијак у нитратни јон. 
E) Живи у симбиози са породицом биљака лептирњача. 

 
5. Нитрификационе бактерије су способне да из неорганских материја створе органске 

молекуле сопственог тела. Према њиховом метаболизму, у коју групу спадају? 
 

A) Фотоаутотрофне 
B) Фотохетеротрофне 
C) Хемоаутотрофне 
D) Хемохетероторфне 

 
6. Ради обезбеђивања азота, биљке лептирњаче живе у симбиози са једном 

специфичном групом бактерија. Именујте заједничко име ових бактерија! 
 ...............................................................................................................................................  

7. Какву предност обезбеђују биљкама лептирњачама оне бактерије, које живе у 
квржицама корена? Свој одговор напишите на тачкасту линију! 

 ...............................................................................................................................................  
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8. Какву предност обезбеђује биљка лептирњача бактеријама које живе у квржицама 
корена? Одоговор напишите на тачкасту линију!  
 ...............................................................................................................................................  

 
У тлу мочвара темпо минерализације није 
довољно брз како би задовољио азотну 
потребу биљака. Неколико врста биљака 
заплењује инсекте, и разградњом њиховог 
тела добијају азот. На слици видите росуљу 
која је своје име добила на основу капљица, 
сличних роси, које прекривају њене 
листове. Капљице су лепљиве и садрже сок 
за варење помоћу којих биљка разлаже 
заробљене ситне инсекте. 

 
9. Који молекули организма инсеката имају азотни садржај? Одговарајући словни знак 

упишите у квадрат!  (2 бода) 
 

A) Беланчевине. 
B) Гликоген.  
C) Масти. 
D) Нуклеинске киселине. 
E) Угљени хидрати. 

 
10. Током ког хемијског процеса добија росуља растворена једињења са азотом из 

макромолекула инсекта? 
 

A) хидролиза 
B) кондензација 
C) oксидација 
D) редукација 
E) фотосинтеза 

 
Истраживања, која су вођена током протеклих година показују да многе биљке, које живе 
у тлу са скомном садржином азота, заобилазе завршни корак бактеријске разградње и 
поред неорганских извора азота могу да усвајају и органске молекуле са азотом, нпр. 
аминокиселине. Њихови коренови садрже беланчевине (транспортере), који преносе 
аминокиселине, а синтезу тих транспортних беланчевина изазива ниски ниво азота. 
 
11. Напишите план једног експеримента, који потврђује да се у биљци која употребљава 

један неоргански азотни извор, налази и ген беланчевине, који транспортује 
аминокиселину! 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. укупно 
            

  



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga 6 / 24 2019. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

 
III О генетичким разноврсностима  8 бодова 
 
„Генетичку разноврсност одржавају различити фактори. Приликом образовања полних 
ћелија (животињских и човекових) током рекомбинације у ћелији се преуређује 
постојећи наследни материјал и захваљујући томе настају нове комбинације које 
освежавају наследни садржај (...) Поред поменутих појава, диверзитет се може захвалити 
и случајним грешкама при копирању ( репликацији) ДНК (...) Уколико не узмемо у обзир  
исправљене или изричито неповољне промене, које су изазвале болести или друга 
пустошења, још  увек може остати огромна количина непримећених грешака које су 
последице репликације у наследном материјалу следећих генерација.” 
 

(На основу чланка Ноеми Шош и Силвије Кусе) 
 
1. Назовите ону врсту деобе ћелија, током које се остварује „преуређење“, 

рекомбинација наследног материјала, споменута у тексту! 
 ...............................................................................................................................................  

2. Приликом стварања људских полних ћелија током деобе, чак у двема етапама се 
може догодити поновно уређење генетичког материјала. Поред назива етапа, 
напишите суштину рекомбинацијских догађаја који се у њима одвијају! 

 

a) У предетапи (профази) 1. дела деобе: 

 ...............................................................................................................................................  

b) У средњој етапи (метафази) 1. дела деобе: 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

3. Шта подразумева аутор текста под случајном  грешком копирања ДНК? Исправни 
словни знак упишите у квадрат! 

 

A) Селекцију 
B) Мутацију 
C) Кондензацију 
D) Модификацију 
E) Генетички дрифт 

 

4. На основу особина генетичког кода наведите један разлог, због којег грешке 
копирања ДНК дуго могу остати непримећене, пошто се не појављују у грађи 
настале беланчевине! 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

5. Наведите један разлог, због којег – иако је због промене ДНК настала беланчевина 
са другим редоследом аминокиселина –, то ипак не изазива сметњу у 
функционисању кодиране беланчевине! 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Разноврсност популације ствара основу њене адаптације. 
„ДНК молекула митохондрије је једна таква нуклеинска киселина у ћелијама, коју 
широко користе у истраживањима популационе генетике. Узрок томе је што је 
митохондријална ДНК у поређењу са једарном ДНК прилично конзервативна, што значи 
да се у њој много ређе дешавају већ споменуте грешке при копирању (репликацији) у 
односу на једарну ДНК.” Митохондријални гени кодирају оне беланчевине које 
учествују у процесима који се одвијају унутар митохондрија. 
 

6. Који процеси се могу директно оштетити, уколико у ДНК митохондрија настаје 
грешка копирања? Словни знак исправног одговора упишите у квадрат! 

 

A) У Калвиновом циклусу (редукција угљен диоксида) 
B) Синтеза рецепторне беланчевине ћелијске мембране 
C) Терминална (крајња) оксидација 
D)  Фотолиза (светла фаза)  
E) Циклус лимунске киселине 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. укупно 

       
 
IV Инзулинска резистенција 14 бодова 
 
Инзулинска резистенција је једна од најчешћих наших проблема у модерном друштву 
која, уколико се не лечи, лако може да доведе до шећерне болести типа 2. У физиолошкој 
позадини оба случаја стоји да ћелије  не препознају инзулин који се производи у 
одговарајућој мери, не везују га, и тако инзулин не може да испољава своје дејство. 
Резултат резистенције је да се шећер нагомилава у крви. 
Инзулинска резистенција се може открити лабораторијским испитивањем теста 
оптерећења шећером (теста толеранције на глукозу). Особа, над којом се врши 
испитивање треба да поједе одређену количину шећера ( у случају одраслих, они треба 
да попију раствор који садржи 75 г глукозе) и након тога врше се мерења на који начин  
се шећер  појављује у крви. Приликом испитивања, више пута ваде крв: први пут, пре 
употребе шећера, а потом након што је особа појела шећер (након 30, 60, 90 и 120 
минута). Ниво шећера и инзулина у крви установљава се при сваком узорку, а врши се и 
израда графикона који показују време и ниво шећера у крви, односно, време и ниво 
инзулина. 
 

1. Одредите у којем органу, тачније, које ћелије са каквим функцијама производе 
инзулин! 
................................................................................................................................................ 

2. Формулишите, на који начин утиче инзулин на шећерни транспорт мембране 
скелетних мишића у здравом организму! 
................................................................................................................................................ 

3. Шта подразумевамо да услед резистенције „ћелије не препознају“ инзулин? Дајте 
словни знак исправног, одговарајућег објашњења! 

 
A)  Инзулин се не производи.  
B)  Инзулин не може да доспе у крв. 
C) Инзулин не може да разлаже шећер у крви. 
D) Ћелије не умеју да приме и разлажу инзулин. 
E) Инзулин не може да се везује за инзулински рецептор. 
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Два графикона предстваљају промену нивоа шећера у крви и ниво инзулина у случају 
три особе приликом теста оптерећења шећером (теста толеранције на глукозу). (µU/ml је 
количина сразмерна са концентрацијом) 
 

Промена нивоа инзулина приликом теста оптерећења шећером (теста 
толеранције на глукозу): 

 
 

Промена нивоа шећера у крви  приликом теста оптерећења шећером (теста 
толеранције на глукозу): 

 
 
Појмови, који се налазе у двема рубрикама: 
 

inzulinszint ниво инзулина 
kettes típusú cukorbetegség шећерна болест типа два 
inzulinrezisztens инзулинска резистенција 
egészséges здравa 
vércukor шећер у крви 
idő време (минут) 

 
  

vé
rc

uk
or

 (m
m

ol
/l)

 

idő 

in
zu

lin
sz

in
t (

µU
/m

l) 

30 60 120 

cukorbeteg 

idő 
120 60 30 90 
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4. На основу графикона и наученог, одредите словне знакове исправних објашњења! (2 

бода) 
 

У случају инзулинске резистенције … 
 

A) ниво шећера у крви остаје висок, пошто ћелије нису у 
могућности да примају глукозу. 

B) ниво шећера у крви остаје низак, пошто инзулин не може да 
утиче на ћелије. 

C) производња инзулина касније почиње.  
D) ниво инзулина поново опада, јер ћелије нису у могућности да приме глукозу 
E) ниво инзулина остаје висок, пошто ниво шећера у крви непрекидно 

подстрекава производњу инзулина. 
 
5. На основу графикона и наученог, одредите словне знакове исправних објашњења!  

(2 бода) 
 

У здравом организму … 
 

A) високи ниво шећера крви проузрокује производњу инзулина. 
B) на утицај инзулина који се производи, постепено расте 

апсорпција глукозе у крв. 
C) на утицај инзулина, који се производи, ниво шећера у крви опада. 
D) ниво шећера у крви остаје висок, пошто ниво инзулина опада. 
E) инзулин се постепено производи, како би опскрба ћелија глукозом била 

обезбеђена. 
 
6. Наведите један  карактеристичан ризични фактор шећерне болести типа 2! 

............................................................................................................................................................ 

Карактеристични симптом шећерне болести је  често мокрење и стварање мокраће у 
великој количини. Допуните следећа објашњења са речима које недостају! (Једна реч 
може се чак и два пута користити.) 
 
Због високог нивоа шећера у крви, садржај шећера у (7.).................. који настаје у 

бубрежним телашцима је (8.).........................,  зато се шећер не може у потпуности 

(9.)........................ у крв. Због шећера, који је остао у (10.)........................................ 

осмотичка сила усисавања раствора (11.)................. што задржава (12.)................, а ово 

повећава количину излучене мокраће. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. укупно 
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V Дивља јабука 11 бодова 
 
Дивља јабука је у нашој земљи свугде ретка, плодоносна дрвећа често пута толико 
удаљено живе једно од другог да услед недостатка међусобног опрашивања настаје 
опасност од самоопрашивања (укрштања у сродству). Она се најбоље осећа на ивици 
шума, овде добија ону количину светла која је потребна за цветање и сазревање плода. 
Из затворене унутрашњости шуме, истиснута је због интензивних шумарских делатности 
и своје слабе конкурентности са другим биљкама. Њене цветове са јаким мирисом током 
пролећа, преко дана, опрашују пчеле, у јутарњим и вечерњим сатима, односно, 
прохладним данима осе, а ноћу ноћни лептири. Њене семенке преко јесени једу веверице, 
које и за зиму остављају себи од ове хране. У стаблу, старом око шездесет година, на 
утицај гљива настаје труљење оних делова дрвета у году, који нису у функцији 
(gesztkorhadás), на тај начин остарела дрвећа птицама које живе у дупљама те малим 
сисарима пружају склониште и место за размножавање. Дивље свиње радо једу  младицу 
и изданке, односно, наносе им штету. Племенита јабука, коју су све шире и са све више 
сорти садили, константно се хибридизовала са дивљом јабуком и код једног дела 
потомака је генетски материјал у различитој мери постао мешовит. У скорашњој 
будућности имаће велику улогу у оплемењивању племените јабуке у циљу резистенције, 
пошто је отпорна у односу на болести као што су пепелница, јабучни мозаични вирус, 
крастављење а отпорна је и на мраз. Због свог доброг подношења климе, при 
размножавању племенитих врсти јабука па и при калемљењу, моћиће се користити као 
субјекат па баш зато њена употреба сигурно ће бити важна у будућности! 
Стари чланови рода јабуке настали су у Југоисточној Азији, његови представници су 
познати још са краја периода креде са ондашњих тропских и субтропских планина. 
Њихов начин опрашивања личио је на опрашивање данашњих врста јабука. Током 
последњег леденог доба, за време плеистоцена, настала је диференцијација и ширење 
врста. На основу молекуларних генетских испитивања, из кавкаске јабуке (Malus 
orientalis) тада се издвојила дивља јабука (M. sylvestris), и преко Источне Европе, преко 
басена Дунава и Дњепра освојила је целу Европу. 
 

(На основу чланка Др Денеша Барте) 
 

geszt (гест): нефункционална јединица  дрвеног дела стабла са годовима 
Резистенција: отпорност против болести 
 
Након пажљивог читања текста, одговорите на следећа питања! 
 
1. Од доле наведених одаберите карактеристичност, везану за размножавање дивље 

јабуке! 
 
A) Дводоме јединке живе далеко једна од друге, зато може доћи до саоопрашивања 

(укрштања у сродству). 
B) Њени хермафродитни (двополни) цветови немају способност самоопрашивања. 
C) Када су њени преци настали у периоду креде, тада још нису живели инсекти на 

Земљи. 
D) Aктивност инсеката опрашивача можемо објаснити временском 

расподелом еколошке нише. 
E) Мушке полне ћелије инскети допремају на жиг. 
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2. Напишите, које две форме помиње текст у вези са бесполним размножавањем дивље 

јабуке! (2 бода) 
 
……………………………………  ,  …………………………………… 

 
3. Кажите у којем популацијском међусобном дејству живи дивља јабука са следећим 

живим бићима! (3 бода) 
 

пепелница:  ...........................................................................................................................  

развијени ноћни лептири:  ..................................................................................................  

дивља свиња: .......................................................................................................................  
 
4. Зашто је у опасности опстанак врсте? Упишите два словна знака исправних одговора 

у квадрат! 
 

A) Настаје хибридизација са оплемењеним сортама јабукеl. 
B) Због укрштавања у сродству, које проистиче из скромног броја јединки. 
C) Због промене климе.  
D) Због болести који је проузроковао мозаични вирус. 
E) Због труљења дела стабла, проузрокованог нападом гљива на 

старе јединке. 
 
5. Труљење нефункционалних делова стабла у году код старих јединки дивље јабуке 

проузрокују гљиве. Које тврдње су истините а које се односе на гљиве? (2 бода) 
 

A) Компетитори  дивље јабуке. 
B) Разлагањем целулозног садржаја стабла, добијају једињења са садржајем 

угљеника. 
C) Њихови ензими за варење функционишу изван хифа. 
D) Молекуле целулозе из нефункционалних делова стабла, гљиве уграђују у свој 

ћелијски зид. 
E) Њихови ензими су способни да редукују целулозу у елементима 

флоема стабла дрвета. 
 
6. Шта доказују молекуларна генетска истраживања? 
 

A) Географска распрострањеност дивље јабуке, након плеистоцена, има генетско 
објашњење. 

B) Дивља јабука је способна на хибридизацију са племенитим сортама јабука. 
C) Има значајну улогу у одржавању шумског биодиверзитета. 
D) Рођак јој је кавкаска јабука. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. укупно 
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VI „Маказе” генетске хирургије 11 бодова 
 
Познато је да и бактерије имају природне непријатеље, бактериофаге (скраћено фаге), 
који бактеријске ћелије користе за своје ширењеz 
 
1. Ставите у одговарајући временски редослед поједине догађаје заразе фагом! 
 

A) Вирус користећи бактеријске ензиме, делове ћелије и основне материје 
умножава сопствену ДНК и синтетише беланчевине омотача ( капсида). 

B) Бактериофаг се качи за ћелијски зид бактерије. 
C) Ензим, кодиран од стране фага разлаже бактеријску ћелију и фаги излазе из 

ћелије. 
D) Умножени ДНК молекули и беланчевине омотача (капсида) фага се спајају у 

честице способне за заразу. 
E) Фаг убацује свој ДНК молекул у бактеријску ћелију. 

 

 

2. Који је настао раније током еволуције: фаг или бактерија? Свој одговор образложите 
на основу знања, везаних за порекло вируса! 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Бактерије производе такозване рестрикционе ензиме, који на местима са одређеним 
редоследом база такозваним местима засецања прекидају ДНК фага. Места засецања су 
углавном дужине 4-6 базних парова и више пута се понављају унутар ДНК фага. 
Бактерија, на места са идентичним редоследом база унутар сопствене ДНК уграђује 
метил групу за коју се рестрикциони ензим више не може закачити и не може засећи та 
места. Тиме бактерија уме да заштити сопствену ДНК. 
 
3. Рестрикциони ензими  спречавају размножавање фагова у бактеријским ћелијама. 

Од доле наведених који одговори образлажу то највише?  (2 бода) 
 

A) Фаг се овако не може залепити за површину бактеријске ћелије. 
B) Бактерија сама себе уништава, фаг се не може умножавати. 
C) ДНК фага кодира протеински омотач (капсид) фага и када се засече на делове, 

више се са ње не може синтетисати мРНК. 
D) Расечена ДНК фага непогодна је да се удвостручи. 
E) Рестрикциони ензим инхибира ензиме бактеријске ћелије. 
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Рестрикциони ензими, „позајмљени“ 
од бактерија, постали су основна 
средства у генетско-технолошким 
поступцима, пошто омогућавају 
циљано засецање ДНК. На месту 
засецања ензими који стварају 
такозване лепљиве крајеве, од 
изузетне су користи.  
 
4. На основу слике објасните 

употребу лепљивих крајева у 
генетској технологији! Појмови, 
који се виде на слици: 

 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Рестрикциони ензими функционишу сходно принципима ензимске катализе, што сумира 
следећи текстуални део. 
Допуните уз употребу следећих речи делове који недостају у тексту! Једна реч се више 
пута може користити.  (6 бодова) 
 

беланчевина, нуклеинска 
киселина, 

редослед 
аминокиселине, редослед база, 

aктивни центар, супстрат, енергија 
активације, реакција топлоте 

 

Ензими су молекуле (5.)..........................., које карактерише дати (6.)............................, што 

одређује просторну структуру ензима. Важан део те просторне структуре је 

карактеристично удубљење на површини молекуле ензима, којие се зове 

(7.).................................... (8.)............................ ензимске реакције тачно се уклапа у 

(9.)................................ по принципу кључ-брава. Ово повезивање омогућава да ензим 

каталише хемијску реакцију тиме што снижава (10.).......................................... 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. укупно 

           

  

vágó hely место засецања 
plazmid vektor плазмидни вектор 
izolált gén изоловани ген 
emésztés a 
restrikciós 
enzimmel 

варење са 
рестрикционим 
ензимом 
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VII „Још цвета у долини цвеће из баште...” 5 бодова 
 
Позната су три фенотипа једне биљке: белог, бледожутог и жутог цвета. Боју цвета 
одређује један ген (A) који има два алела, A1 и A2. Боја цвета се наслеђује 
интермедијарно. Биљка има своју верзију која живи у дивљини. 
 
1. Напишите генотип јединки за појединачне фенотипове!  (1 бод) 

бео:  ............................................................  

бледожут:  .................................................  

жут:  ...........................................................  

2. Баштован би волео да узгаја само бледожуто цвеће. Јединке ког фенотипа треба да 
укршта да би резултат били само бледожути потомци? 

 ...............................................................................................................................................  

Самоникла популација биљке у једној затвореној, изолованој долини је у генетичкој 
равнотежи. Од тамо живећих јединки 68% је жуте боје. 
 
3. Колико % популације је бело а колико бледожуто? Свој одговор образложите са 

детаљним објашњењем! (3 бода) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. укупно 
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VIII Видни пут 11 бодова 
 
На крају задатка види се цртеж који детаљно представља два ока, очни нерв / видни пут, 
који од њих полази. Испрекидане линије показују пут појединих светлосних зрака. 
Цртеж је јако поједностављен, јер се светлост, осим очног сочива, прелама и на две 
површине једне друге преламајуће средине, пре него што доспе у стакласто тело.  
 
1. Именујте ту преламајућу средину! 

 ...............................................................................................................................................  

2. Ако се мења удаљеност између посматране стреле и ока, око је стању да се томе 
прилагоди у одређеним границама ( даљинска акомодација). Реците помоћу којег 
мишића се спроводи фокусирање, потребно за оштар вид! 
 ...............................................................................................................................................  

3. Ако се посматрана стрела помери у бочном правцу, очне јабучице прате њен покрет. 
Наведите, на који слој очне јабучице се лепе мишићи покретачи ока! 
 ...............................................................................................................................................  

4. У датом моменту јасно (оштро) видимо само онај део стреле, који пада на одређену 
површину ретине. Како се зове та површина? Који тип ћелије ретине омогућава овде 
јасан (оштар) вид?  ( 2 бода) 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

5. Цртеж не приказује положај слепе мрље. Напишите, одакле је добила име ова 
површина! 
 ...............................................................................................................................................  

6. Удаљеност једног посматраног предмета процењујемо, између осталог, опажањем 
угла између две очне осовине. Завршите реченицу која ово објашњава! 

 

Предмет дате величине видимо онолико ближе, колико 

 ...............................................................................................................................................  

7. Процену удаљености једног предмета потпомаже, уколико видимо и околину 
упитног предмета. Напишите један други начин опажања даљине! 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  
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8. Један јапански војни лекар је први приметио да повреде очног видног пута могу да 
имају последицу изостанка видљивости разних простора и онда уколико очна 
јабучица остане неповређена. На цртежу се виде три могућа места повреде, 
обележена словима  x, y и z. Која повреда иде са испадањем десне стране видног поља 
оба ока? Одговорите исправним словним знаком! 

 

A) Повреда на „x” месту. 
B) Повреда на „y” месту. 
C) Повреда на „z” месту.  
D) Повреда на „x” или „z” месту. 
E) Повреда на„y” или „z” месту. 

 

9. Видни пут се прекопчава на површини обележеној на слици словом „А“. Наведите 
како се тачно зове овај део мозга! 
 ...............................................................................................................................................  

10. Видни пут се завршава на делу коре великог мозга, који није приказан на цртежу. 
Којем режњу припада ова површина? 
 ...............................................................................................................................................  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. укупно 
           

  

A 
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IX Задаци по избору – Дисање 20 бодова 
 
Испитивање дисања 10 бодова 
 
„- Како је то; Шта сам ја теби? (...) 

- Један комадић живота. Знаш, шта смо ми? Два мала левка, преко којег исти ваздух 
циркулише.“ (Ана Јокаи) 

 
 
За откривање болести дисајних путева један од познатих начина је такозвана 
спирометрија (испитивање функције дисања) којом се могу испитати односи плућног 
волумена, проходност дисајних путева, очуваност механизма дисања. Пацијент преко 
пластичног левка дише у апарат, а компјутером се региструју односи протока његовог 
дисања. 
 
На следећем графикону могу се видети подаци волумена пре прегледа дисајне функције 
и након прегледа. Звезда (*) означава почетак прегледа, а 1 означава временски период 
од једне секунде. 
 
1. Напишите шта треба да ради пацијент током прегледа дисајне функције! 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Током испитивања, многe физиолошке вредности се региструју, као напр. витални 
капацитет (VC) или FEV1-вредност која је означена и на цртежу. 

2. Означите на цртежу уз помоћ знака ( }) и ознаком VC витални капацитет! 

3. Објасните на основу графикона шта значи FEV1-вредност!  

 ...............................................................................................................................................  

 

*

време 

во
лу

ме
н 
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волумен плућа (dm3) 

бр
зи

на
 ц

ир
ку
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 (d

m
3 /s)

 

нормално дисање 

волумен плућа (dm3) 

I. 

II. 

бр
зи

на
 ц

ир
ку

ла
ци

је
 (d

m
3 /s)

 

4. Током спирометрије, снимају се и други графикони који су карактеристични за 
односе дисајне циркулације. Једну такву криву, снимљену током раније поменутог 
прегледа дисајне функције, приказује цртеж. 
Могу ли се прочитати са графикона следећи подаци? Уколико да, онда њихов 
резултат, вредност региструјте у правоугаоник, уколико не, превуците правоугаоник! 

(3 бода) 
 

a) Максимална брзинакоја 
се може мерити приликом 
издисаја: 
 

b) Витални капацитет: 
 
 

c) Дисајни волумен устању 
мировања: 

 
 
 
 
Испитивањем дисајних функција могу се на време открити плућне и друге болести 
дисајних путева, патогена стања. Њих можемо да групишемо у две велике групе: 

• (Такозване опструктивне) Плућне болести (нпр. астма) које је проузроковало 
сужење дисајних путева; 

• (Такозване рестриктивне) Плућне болести које су настале због смањивања 
могућности проширивања плућа. 

 

У случају ове две групе болести, карактеристично и на различит начин се мењају криве 
дисајне функције. На цртежима видите функционалне криве које су промењене у односу 
на графикон норалног дисања. (Између два типа могу се опазити непрекидни прелази а 
могу се наћи и мешовита, патогена стања. Графикони и остали делови задатка односе се 
на недвосмислене случајеве.) Идентификујте, која од I-II пара криве се односи на 
опструктивне а која на рестриктивне болести и на основу следећих задатака упоредите 
два типа болести! 
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Упоредите две групе обољења! Иза тврдњи допишите словни знак одговарајућег 
одговора! 
 

A) Карактеристично је за болести које настају због сужавања дисајних путева. 
B) Карактеристично је за болести које настају због смањивања могућности ширења 

плућа. 
C) За оба је карактеристично. 
D) Ни за једно није карактеристично. 

 

5. Овамо спада нпр. пнеумоторакс.  

6. Може да прође са (значајним) опадањем брзине циркулације која се мери 
приликом издисаја. 

 

7. Болест може да проузрокује повреда или ограничена функција дисајних 
мишића 

 

8. Стање означено кривом II.  
 
 
Астма – есеј 10 бодова 
 
Представите везу између 
запаљења и слике патогеног 
стања астме! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У есеју обратите пажњу на следећа питања! 
 
1. Назовите опште симптоме запаљења и представите њихов настанак!  (6 бодова) 
2. Нагласите, који делови дисајних путева како се мењају код оболелих од астме и све 

то какве симптоме проузрокује!  (2 бода) 
3. Краткорочно лечење сиптома који настају приликом астматичних напада, врши се 

удисајем средстава који делују на вегетативни нервни систем. Објасните,  какву врсту 
промене функционисања вегетативног нервног ситема ваља применити како би се 
што брже извршио повраћај дисајних функција! Напишите утицај тих материја на 
дисајне путеве!  (2 бода) 

 
Свој есеј можете писати и на 22-23. страници. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. eсеј укупно 
          

здрав дисајни пут астматично стање астматични напад 
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IX B Задаци по избору – Ланац исхране 20 бодова 
 

Два једноћелијска организма 10 бодова 
 

Истраживачи су вршили испитивања у вези са заједничким суживотом хетеротрофне 
бактерије, Еscherichia coli (E.coli) и једног еукариотског једноћелијског организма 
(Colpoda) који се храни бактеријама. У уређају (такозваном хемостату) непрекидно су 
обезбеђивали снабдевање глукозом. У једној експерименталној серији (на цртежу смо 
означили троугловима), бактерије су снабдели хранљивим раствором са ниским 
садржајем глукозе (0,025 mg/ml), у другој експерименталној серији (на цртежу означено 
круговима) они су добили концентрованији шећерни раствор (0,5 mg/ml). 
У уводном делу, етапи експеримента (0-1. дан) само су Е.coli бактерије биле присутне у 
оба хемостата. Првог дана додали су у оба раствора Colpoda једноћелијске организме. 
Графикон показује густоћу јединки Colpoda једноћелијског организма и Е.coli бактерија 
(број јединки по милилитрима), односно, у раствору приказује и мерљиву концентрацију 
глукозе. (mg/ml). У првој експерименталној серији вредност концетрације глукозе била 
је веома ниска, баш зато, њу на графикону нису успели да прикажу. 
 

 
Густина јединки(1/ml) egyedsűrűség (1/ml) 
Colpoda једноћелијски организам Colpoda egysejtű 
Е.coli бактерија E. coli baktérium 
Глукоза mg/ml glükóz mg/ml 
време (дани) idő (napok) 
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Након испитивања графикона, упишите одговарајуће словне знакове поред тврдњи! 
 

A) Тачно је за 0-1. дан експеримента  
B) Тачно  је за 4-9. дана експеримента 
C) Тачно је за оба временска периода 
D) Није тачно ни за један временски период 

 
1. Између две једноћелијске врсте настало је такмичење (компетиција).  
2. Због ниског уношења глукозе, бактерије су сву глукозу искористиле.  

3. Густоћу бактерија одредила је количина глукозе, унета у јединици 
времена. 

 

4. Густоћу бактерија одредио је Colpoda једноћелијски организам.  

5. Густоћа јединки Е.coli бактерије је била већа, него Colpoda једноћелијског 
организма. 

 

6. Број Colpoda једноћелијског организма одредила је количина глукозе, 
унета у јединици времена. 

 

7. Рата размножавања (биолошка продукција) Е.coli бактерија је била 
утолико већа, колико су шећера добили у јединици времена. 

 

8. 
Популација Colpoda једноћелијских организама, независно од густине 
бактерија, у јединици времена, исту количину бактерија је појела и поред 
ниског и поред високог уноса глукозе. 

 

9. Дневно више глукозе је стигло од онога што су једноћелијски организми 
могли за исто толико времена да поједу. 

 

10. Количина глукозе унета у јединици времена, скоро потпуно је доспела у 
организам Colpoda једноћелијског организма. 

 

 
Еколошка пирамида – есеј 10 бодова 
 
У свом есеју обратите пажњу на следеће: 
 
1. Одредите разлике између броја јединки, биомасе и пирамиде продукције!  (3 бода) 
2. Идентификујте поједине нивое сувоземне пирамиде исхране на основу енергетских 

извора!  (2 бода) 
3. Дајте објашњење за структуру пирамиде исхране и степенасту структуру пимамиде 

броја јединки, која се односи на потрошаче! Образложите, зашто оваj контекст не 
важи на ланац паразита!  (5 бодова) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. eсеј укупно 

            

 
  



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga 22 / 24 2019. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

 
Есеј 
 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

1813 írásbeli vizsga 23 / 24 2019. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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  број бодова 
  максимални постигнути 
I Крвни кругови (Мали и велики крвоток) 8  
II Извори азота 12  
III О генетичким разноврсностима 8  
IV Инзулинска резистенција 14  
V Дивља јабука 11  
VI „Маказе” генетичке хирургије 11  
VII Још цвета у долини цвеће из баште... 5  
VIII Видни пут 11  
Ред, низ задатака укупно 80  
IX Есеј по избору и проблемски задатак 20  

Број бодова писменог дела испита: 100  
 
 
 

датум  наставник, профеоср 
који исправља 

 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatsor   
Választható esszé és problémafeladat   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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