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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 (VIII) садржи две верзије (А и В). Од ова два, само један задатак 
морате решити! Двадесет бодова, који се могу добити у последњем задатку, можете 
добити решавањем само једног од два задатка, нећете добити више бодова ако сте 
започели решавање оба задатка. Уколико сте ипак то учинили, онда пре него што предате 
рад 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 јасно, 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 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! 
 

 
  

D A D C B D исправно прихватљиво лоше A 
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I. Цветови, семена 8 бодова 
 

У доле наведеном, наведите ваше одговоре, везане за 
размножавање цветница. 
 
1. Цвет, који се види на слици,  двополни је цвет, 

ипак, самоопрашивање је заобилазно.  Напишите 
један начин, који може да спречи 
самоопрашивање! 

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

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

2. Да ли су поленова зрна, која настају у цвету 
биљне јединке, генетички истоветна?  
Образложите своју тврдњу! 

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

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

3. Именујте делове цвета који су означени са С или  D словним знаком! 
 

C: ……………………………………    D: …………………………………… 
 
4. Реците, којим словом је на слици обележен део у коме настају  биљне мушке 

полне ћелије! 
 
5. Које су од наведених ћелија диплоидне! Исправан словни знак упишите и квадрат! 
 

A) Јајна ћелија 
B) Ћелија пратилаца 
C) Антиподна ћелија 
D) Централна ћелија ембрионове кесице 
E) Вегетативна ћелија полена 

 
6. Након оплођења, шта настаје од плодника? 
 

A) Семе 
B) Љуска семена 
C) Зигот 
D) Плод 
E) Клица 

 
7. Од којих ћелија  настаје хранљиво ткиво (ендосперм) семена? 
 

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

8. Образложите једном реченицом, зашто код цветница појава полена представља 
еволуциону предност у односу на размножавање папрати! 

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

 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
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II ДДТ (DDT) резистентни комарци 11 бодова 
 
Узрочници маларије су једноћелијски паразити (Пласмодијум-врсте), које шире женке 
маларичног комарца. На подручјима Африке, зараженим маларијом, често и данас 
употребом ДДТ инсектицида покушавају спречити ширење комараца. 
 
Код комараца је познат такозвани KDR ген. Међу комарцима су се појавили и такви, код 
којих је KDR ген мутирао, KDR минус aлел носе, који их и у хетерозиготном облику чини 
отпорним (резистентним)  на ДДТ. Дивљи тип KDR (KDR плус) aлел не даје резистенцију 
на инсектицид. 
Истраживачи су 10 година пратили промену учесталости  KDR минус aлела у једној 
популацији комараца. Резултат приказује графикон бр. 1. 

Графикон бр. 1. 

1. На основу резултата израчунајте који део популације комараца је био резистентан на 
ДДТ у 2003. години (која је била сматрана идеалном)! Напишите и процес 
израчунавања! (2 бода) 
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2. Дајте објашњење у вези са резултатима који су уочљиви на графикону! 

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

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

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

3. Иако је испитана популација комараца прилично велика, у стварности не може се 
сматрати идеалном. Образложите зашто! 

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

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

KDR плус aлел кодира молекул беланчевине, који чини канал за натријумове јоне на 
мембрани  неурона (нервних ћелија). ДДТ се прикључује молекулу беланчевине 
натријум-јонског канала, услед чијег утицаја канал остаје у отвореном стању (не може се 
затворити). 
 
4. На основу горе описаног механизма дејства ДДТ, од наредних објашњења која дају 

исправан одговор на питање, зашто под утицајем ДДТ инсекат угине? Ипсравне 
словне знакове упишите у квадратиће! (3 бода) 
 
A) Нервна ћелија непрестано остаје у деполаризованом стању. 
B)  Нервна ћелија се не може деполаризовати. 
C) Нервна ћелија се не може  реполаризовати. 
D) Нервна ћелија постаје неспособна за спровођење акционог потенцијала. 
E) Нервна ћелија не може синтетизовати АТP. 
F) Нервна ћелија је непрестано у хиперполаризованом стању. 

 

Наредни текст даје објашњење на који начин KDR минус aлел ствара резистенцију на 
ДДТ. Допуните делове објашњења који недостају одговарајућим изразима! 
 
Мутација KDR гена променила је редослед база на молекулу (5) …………………….. са 

кога се преписао погрешни молекул (6) ………………………. Услед тога мења се  

(7) ………………………. беланчевине  натријум-јонског канала која се синтетише, услед 

чега се мења (модификује) и (8) ………………………. беланчевине. Због тога ДДТ не 

може да се веже за беланчевину јонског канала. 

 
 
 

 
 
 

 
  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
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III Кости и мишићи 13 бодова 
 
Током покретања екстремитета, могу се добро уочити основни принципи покрета, 
реализованог помоћу костију и за њих спојених мишића. Након проучавања слике бр. 1. 
одговорите на следећа питања! 
 

Слика бр. 1. 

1. На који начин се мења угао који затварају две цевасте кости, уколико контракцију 
врши мишић, означен са Х? 

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

2. Именујте две кости које чине подлактицу! (2 бода) 

 .........................................................  и  .............................................................  

3. Подлактица се помера око лакатног зглоба, који се понаша као осовина. Силу коју је 
проузроковала тежина ведра (канте), које се држи у тачци „С“ подлактице, у 
равнотежи држи сила која делује у супртоном смеру, а коју је произвео мишић 
причвршћен у тачци „А.“ 

Израчунајте, колику силу треба да испољава мишић (X) да би држао у равнотежи 
ведро које у супротном смеру делује силом од 100 N! Претпоставимо да су силе 
испољене од стране мишића и ведра усправне (вертикалне) на подлактицу! Крак силе 
(k1) испољен теретом је 28 cm, а крак силе (k2) испољен од стране мишића је 2 cm. 
Израчунавање напишите у форми која се може пратити, следити! (2 бода). 
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Слика бр.2. 

4. На слици бр. 2, у једном музеју види се костур слатководног делфина, одомаћеног у 
реци Ганг. Именујте, којој кости човека одговара кост предњег (грудног) пераја 
делфина, означена стрелом! 

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

5. Пераје делфина и људска рука су хомологни органи. Објасните значење овог појма! 

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

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

 

 
Слика бр.3. 

6. У једној другој витрини музеја могу се видети другачије величине и сразмери истих 
костију на костуру гепарда (слика бр.3). Дајте објашњење за разлику на основу 
начина живота животиње и узимајући у обзир принцип полуге! 

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

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

 ...............................................................................................................................................  
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Упоредите ткивну структуру кости и скелетног мишића! Одговарајуће словне знакове 
упишите у квадратиће! 

 
A) Коштано ткиво 
B) Ткиво скелетног мишића 
C) Оба 
D) Ни један 

7. У односу на ћелије, велика је међућелијска супстанца.  

8. У ћелијама се одиграва биолошка оксидација.  

9. У дугачким, продуженим ћелијама може се наћи много ћелијских једара.  

10. Ћелије се помоћу наставака повезују једна са другом и могу да стварају 
концентричне кругове. 

 

11. Ћелије овог ткива су код одраслог човека без ћелијског једра.  

 

 
IV Наша централна лабораторија, јетра  13 бодова 
 
Јетра има суштинску, неопходну улогу у метаболизму, детоксикацији, односно, у 
синтези и складиштењу појединих једињења, те је с правом можемо звати лабораторијом 
природе. 
 

1. Каква је улога јетре у метаболизму угљених хидрата? Напишите словни знак 
исправних одговора у квадратиће! (2 бода) 

 

A) Приликом гладовања у крв ослобађа глукозу. 
B) Под утицајем једног хормона сржи надбубрежне жлезде од глукозе, 

која у њу стиже, синтетише резервни  угљени хидрат. 
C)  Њене ћелије узимају глукозу из крви која из танког црева стиже преко јетрене 

артерије. 
D) При интензивном мишићном раду млечна киселина која се нагомилава у 

скелетним мишићима путем крви доспева у ћелије јетре и тамо од ње настаје 
глукоза. 

E) Јетрене ћелије су способне да од глукозе произведу есенцијалне аминокиселине. 
 

2. Допуните следећи текст одговарајућим изразима, појмовима! (3 бода) 
 
Приликом гладовања разлажу се резерве (А) ........................., полисахарида 
складиштеног у јетри. При трајном гладовању и беланчевине организма се разлажу 
на аминокиселине, од којих се у јетри образује (В) ....................... Ово једињење крв 
транспортује до ћелије која из њега добија (C) ......................., потребну за 
функционисање.  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. укупно 
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3. У јетри настају разноврсне беланчевине. Упоредите синтезу беланчевина која се 
врши у јетри и процес варења беланчевина који се одвија у људском систему органа 
за варење! Словне знакове упишите на одговарајуће место на приложеној слици 
скупова! (8 бодова) 

 
A) Приликом процеса настају молекули воде. 
B) Процес је хидролиза. 
C) Одиграва се помоћу ензима. 
D) Реализује се на површини ендоплазматичног ретикулума. 
E) Спроводи се изван ћелије. 
F) Процес са синтезом ATP-а. 
G) Суштина процеса је поликондензација нуклеотида. 
H) Помоћу овог процеса настаје фибриноген. 

 
 
 
 

  

1. 2. 3. укупно 
    

варење беланчевина 
у људском систему 
органа за варење 

синтеза 
беланчевина у 
јетри 
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V Спровођење надражаја нервних влакана 6 бодова 
 
1. Који делови слике приказују саставне делове 

нервног влакна? Име делова и словне знакове 
упишите у табелу! (2 бода) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доле наведена табела представља типове људских нервних влакана и податке који су 
карактеристични за њих. 
 

Тип нервног влакна Просечна брзина 
спровођења (m/s) 

Просечни 
пречник (μm) Место појављивања 

ВЛАКНА СА МИЈЕЛИНСКИМ ОМОТАЧЕМ: 

човек Aα 70-120 15 моторна влакна скелетних 
мишића 

човек Aβ 30-70 8 сензитивна влакна за додир 
и притисак 

човек Aγ 15-30 5 влакна која воде до 
мишићног вретена 

човек Aδ 12-30 <3 влакна која региструју 
притисак и бол 

човек B 3-15 3 вегетативна влакна 
ВЛАКНА БЕЗ МИЈЕЛИНСКОГ ОМОТАЧА: 

човек C 0,5-2 <1 влакна која региструју бол 
џиновски аксон буба 

швабе 7 50  

џиновски аксон 
главоношца 25 640  

 

2. На основу низа података, напишите на који начин зависи брзина спровођења дражи 
нервног влакна од пречника влакна! Свој одговор образложите са два пара података! 
(2 бода) 

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

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

3. Образложите, како и зашто присуство или одсуство мијелинског омотача утиче на 
брзину спровођења дражи! Свој одговор образложите са два пара података! (2 бода) 

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

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

 
 
 

Име дела Словни 
знак 

 
 

 

 
 

 

1. 2. 3. укупно 
    



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 11 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 

VI Мултипла склероза 6 бодова 
 

1. Доведите у везу промену механизма спровођења надражаја са настанком болести 
мултипла склероза! (2 бода) 

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

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

Истраживачи су сакупили следеће податке о настанку болести мултипла склероза 
(МС): 

 
• Мултипла склероза најчешће настаје између 20 и 50 година старосне доби. 
• Приликом испитивања миграната показало се да је вероватноћа оболевања од 

мултипле склерозе оних који су се на други континент преселили у детињству, 
слична као код народа у земљи досељења, док је  вероватноћа  оболевања оних 
миграната који су мигрирали у одраслом добу слична оној у њиховој 
домовини. 

• Болест показује породично нагомилавање: 15% деце оболелих од МС и сама ће 
оболети од МС. У случају оболевања једног од једнојајчаних близанаца од МС, 
30% је вероватноћа да ће и други близанасц оболети што је далеко више него 
код обичних браћа и сестара. 

• Међу оболелима од МС је више жена. Сразмер жена:мушкарац = 3:2. 
 

2. Каква констатација се може закључити на основу горе наведених чињеница? Словне 
знакове одговора упишите у квадратиће!! (2 бода) 

 
A) Болест мултипла склероза је искључиво генетског порекла 
B) Мултипла склероза се испољава нагло под утицајем актуелног 

фактора средине. 
C) Мултипла склероза се наслеђује једногеним, доминантно-

рецесивним начином. 
D) Склоност за мултиплу склерозу се наслеђује. 
E) У настанку мултипле склерозе је одлучујућа средина у младости. 

 
3. На основу горе наведених, може ли се претпоставити да се болест МС наслеђује 

везано за Х полни хромозом? Образложите свој одговор! 
 

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

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

4. Са којим циљем се испитује заједничко оболевање једнојајчаних близанаца? 
 

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

 
 
 
 
  

1. 2. 3. 4. укупно 
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VII Опасни стероиди 11 бодова 
 
Сви они који стеориде узимају како би без икаквог напора постали  мишићави, корачају 
опасним путем. Такозвани анаболички стероиди јесу такви хормони, који су произведени 
синтетичким путем – већим делом су деривати тестостерона – који повећавају синтезу 
беланчевина у мишићима. 
 
1. У коју групу једињења спадају ти хормони? Словни знак исправног одговора 

упишите у квадратић! 
 
A) Угљени хидрати 
B) Беланчевине 
C) Липиди 
D) Нуклеинске киселине 
E) Aминокиселине 

 
2. Од следећих формула, која приказује основну структуру горе наведених хормона? 

Одговарајући словни знак упишите у квадратић! 
 
 

    

    
 
 
 
3. На који начин умеју да испољавају своје деjство стероидни хормони у ћелијском 

метаболизму? Напишите одговарајуће словне знакове у квадратиће! (2 бода) 
 

A) Пасивним транспортом се преносе преко ћелијске мембране. 
B) Модификују изградњу ћелијске мембране. 
C) Спречавају функционисање рецепторне беланчевине ћелијске мембране. 
D) Прикључују се хормонским рецепторима који се налазе у цитоплазми. 
E) Модификују редослед база на ДНК. 

 
 
  

A B 

C D E 
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Употреба стероида може да има бројне 
негативне последице. Уколико мушкарци 
дуже времена користе стероиде, у том 
случају се смањује производња сперме и 
долази до пропадања тестиса. Објашњење 
ових последица може се протумачити са  
приложене слике, која је шема производње 
полних хормона здравог мушког организма. 
Проучите слику, а потом одговорите на 
питања! 
Скика „А“ означава такозвани гонадотропин 
ослобађајући (releasing) фактор. Ова 
материја утиче на жлезду, обележену са „В“, 
у којој стимулише синтезу она два хормона 
(обележеним са „С“ и „D”) који играју улогу 
и у централном управљању полном 
функцијом мушкараца и жена. 
 
4. Тачно именујте, који део мозга производи 

материју „А“! 
 

  ......................................................................  
5. Шта је истина у вези са жлездом, означеном са „В“? Упишите одговарајуће словне 

знакове у квадратиће! (2 бода) 
 

A) Има и део са спољашњим лучењем. 
B) Производњу хормона овог органа  условљава ниво тироксина крви  
C) Производњу хормона овог органа  условљава ниво тестостерона 

крви. 
D) Производи и вазопресин (ADH). 
E) Налази се у пределу међумозга. 

 

6. Именујте, која два хормона означавају слова „C“ и „D! (2 бода) 
 

C:  ........................................................................  

D: .........................................................................  

7. Горња слика представља основни принцип регулације производње хормона. 
Назовите основни принцип! 

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

8. На основу слике објасните зашто проузрокује опадање/застој функционисања 
тестиса, уколико неко дуже време узима анаболичке стероиде! 

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

 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
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VIII Кључ за одређивање процеса метаболизма 12 бодова 
 

У следећем таксономском кључу налазе се различити процеси метаболизма једне 
еукариотске ћелије. Идентификујте поједине процесе на основу информација стечених 
из детерминације биљака! На крају, римским бројем означена имена процеса упишите на 
одговарајућа места на следећој страници! Међу наведеним можете да бирате (не налази 
се сваки процес у таксономском кључу!): 
 

ГЛИКОЛИЗА, ТАМНА ФАЗА ФОТОСИНТЕЗЕ, 
ЦИКЛУС ЛИМУНСКЕ КИСЕЛИНЕ, КРАЈЊА (ТЕРМИНАЛНА) ОКСИДАЦИЈА 

СВЕТЛА ФАЗА ФОТОСИНТЕЗЕ, ДНК УДВАЈАЊЕ (РЕПЛИКАЦИЈА), 
ДНК ПРЕПИСИВАЊЕ (ТРАНСКРИПЦИЈА) СИНТЕЗА БЕЛАНЧЕВИНЕ (ТРАНСЛАЦИЈА 

РЕСОРПЦИЈА ГЛУКОЗЕ  
 

1. 

a. Процес који иде са синтезом АТP-a.  2. 

b. Процес током ког  не  долази до синтезе ATP-а.  4. 

2. 

a. Процес који се одвија у цитоплазми.  I процес 

b. Процес који се одиграва у ћелијској структури пореклом од прокариота.  3. 

3. 

a. Електрон у овом процесу потиче из примарно неорганског молекула.  II процес 

b. Крајњи прималац електрона у процесу је неоргански молекул.  III процес 

4. 

a. Процес изградње молекула који се састоји из много сличних јединица 

(биополимер).  5. 

b. У процесу се не ствара полимерни молекул.  7. 

5. 

a. У процесу настају естри  6. 

b. У процесу настају везе које садрже азот.  IV процес 

6. 

a. Процес одређује када и где се испољава дејство једног гена.  V процес 

b. Резултат процеса је да се ДНК садржај ћелије удвостручује  VI процес 

7. 

a. Процес је редукција: од оксидованог угљениковог једињења настаје 

редуктивније.  VII процес 

b. Процес је оксидација: дешава се одавање електрона органских киселина. VIII процес 
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1. Именујте идентификоване процесе метаболизма! (8 бодова) 

I процес:   

II процес:   

III процес:   

IV процес:   

V процес:   

VI процес:   

VII процес:   

VIII процес:   

2. Од доле наведених процеса који се одвијају помоћу ензимских система, везаних за 
мембрану? (2 бода) 

 
A) Крајња (терминална) оксидација. 
B) Циклус лимунске киселине. 
C) Тамна фаза фотосинтезе. 
D) Преписивање ДНК на РНК. 
E) Светла фаза фотосинтезе. 

 
Међу процесима метаболизма, понеки се одвијају у одређеним ћелијама људског 
организма, док други не. 
 
3. Који су они метаболички процеси, који се одвијају у ћелијама палисадног ткива, а у 

јетреним ћелијама не? (2 бода) 
 

A) Гликолиза. 
B) Teрминална (крајња) оксидација. 
C) Тамна фаза фотосинтезе. 
D) Светла фаза фотосинтезе.  
E) Преписивање ДНК на РНК. 

 
  1. 2. 3. укупно 
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IX A  Задаци по избору –Наши хормони, наш нервни систем 20 бодова 
 
Током путовања 10 бодова 
 
Једна породица дуго путује, током путовања дете стално исту музику слуша. Након 
одређеног времена, отац постаје нервозан и искључи плејер. 
 
1. Каква научена форма понашања објашњава понашање оца? Исправан словни знак 

упишите у квадратић! 
 

A) Осетљивост. 
B) Навика. 
C) Oперантно учење. 
D) Утискивање. 
E) Учење путем увида. 

 
2. На који начин се мењао крвни притисак и број удисаја оца током слушања музике, 

ако претпоставимо да му је у организму деловао симпатички нервни систем? 
Исправан словни знак упишите у квадратић!  

 
A) Није се мењао, наиме, није вршио физички рад. 
B) Крвни притисак је опао, број удисаја је повећан. 
C) Број удисаја је опао, крвни притисак се повећао. 
D) Како крвни притисак тако и број удисаја је опао. 
E) Крвни притисак и број удисаја се повећао. 

. 
 

3. Угледавши полицијски ауто поред пута, у крви оца ниво адреналин хормона се 
повећава. Где се тачно производи тај хормон, и какав утицај има? (2 бода) 

 
Место производње:  ............................................................................................................  

 
Утицај хормона:...................................................................................................................  

 
4. Пред сам крај пута, отац постаје жедан. Шта је проузроковало настанак осећаја 

жеђи? 
 
 ................................................................................................................................................  
 

5. Под утицајем жеђи секреција ког (нестероидног) хормона који производе нервне 
ћелије се повећала? Где се тачно производи овај хормон? (2 бода) 

 
Име хормона ........................................................................................................................  
 
Место производње: .............................................................................................................  
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6. Отац одлучује да ће стати код једне бензинске пумпе да пију. Код скретања, волан 

окреће десно. У којем делу мозга се може наћи центар нервног система, који је 
одговоран за вољно покретање руку? 

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

 
7. Дете је и затворених очију осетило кривину. Тачно где се налазе у организму они 

рецептори, који су одговорни за детекцију покрета у кривини? 
 
 ...............................................................................................................................................  
 

8. Главна локација летовања је била туристичка кућа на једном високом брду. Пре 
циља, уши путника су се зачепиле., међутим, ако су гутали, непријатан осећај је 
нестао. Дајте објашњење појаве! 
 ...............................................................................................................................................  

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

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

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

 

Наш орган слуха - есеј 10 бодова 
 
Напишите један кратак есеј о грађи и функцији слушног органа. У свом саставу 
истакните следеће аспекте: 
 
1. Пут вибрације ваздуха од ушне шкољке до рецептора. (7 бодова) 
 
2. Функција органа који вибрације претвара у надражај. (место рецептора, начин 

надражаја. (3 бода) 
 
 
Свој есеј можете написати на 20. страници! 
 
 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. eсеј укупно 
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IX B  Задаци по избору – Еколошке мреже 20 бодова 
 
Мрежа исхране 10 бодова 
 
Јединствена еколошка узајамна дејства, која настају међу популацијама, на основу мреже 
исхране и сложених еколошких веза, стварају комплексни систем. Прегледајте следећу 
мрежу исхране пољског екосистема! Током решавања задатака претпоставимо да у 
екосистему постоје само односи исхране обележени стрелама. Израз „гљиве“ обележава 
такозване микоризне гљиве, које живе у симбиози са кореном врсте трава. Лисне ваши у 
себе усисавају органске материје биљке домаћина. Биљни свет поља – ради 
једноставности – дели се на мешовити састав зељастих дикотиледоних биљака и трава. 

 
 
1. Колико терцијалних потрошача садржи ова мрежа?  

 

A) Не садржи. 
B) Једна врста је терцијални потрошач у мрежи. 
C) Две врсте су терцијални потрошачи у мрежи. 
D) Три врсте су терцијални потрошачи у мрежи. 
E) Више од три врста терцијалних потрошача у мрежи. 

 

2. Мерењем ког од доле наведених се може најтачније проценити утицај  извора хране 
на популацију мишева? 

 

A) Број хромозома јединки популације мишева. 
B) Максимална животна дужина јединки популације мишева. 
C) Максимална величина тела јединки популације мишева. 
D) Максимални број потомака јединки популације мишева. 
E) Просечни број потомака јединки популације мишева. 

Назовите међу члановима мреже исхране – на основу информација на слици – типове 
постојећих узајамних дејстава. Претпоставимо, да је за две наведене врсте количина 
заједничког извора хране тесна. 
 

3. пољски миш – пољски зец:  ................................................................................................  

4. лисна ваш купуса – гусеница лептира купуса:  ................................................................  

зељасте дикотиледоне 
биљке 

врсте трава 

гљиве 

пољски миш 
пољски зец 

црвена лисица 
уху (сова) 

гусенице 

црни кос јеж 

лисне 
ваши 

бубамара 
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5. Међу горе наведеним члановима екосистема, између гљива и мишева, постоји 
индиректна веза. Задатак је да у квадратићима, који се налазе поред испрекидане 
црте, означите са некима од +/–/0 квалитет узајамног дејства. Претпоставимо да 
животну способност гљиве доста појачава микоризна веза. 

 

 

6. Према наведеним везама и на основу вашег знања, које су тврдње истините у односу 
на испитивану мрежу исхране? Словне знакове тачних одговора упишите у 
квадратиће! (3 бода) 
 

A) Произвођачи су фототрофни. 
B) Секундарни потрошачи су сви кичмењаци. 
C) Терцијални потрошачи се не хране само секундарним 

потрошачима. 
D) Биолошка продукција свих произвођача и свих потрошача се подудара. 
E) Потрошачи могу искористити само оне енергије, које се налазе у хемијским 

везама. 
F) У мрежи се не налазе паразитне врсте. 

Чланови животне заједнице не утичу једни на друге само путем исхране. Наведите, на 
које се еколошке односе односе доњи примери: 
 

7. Плодови врста трава – нпр. пршљенастог мухара (Setaria verticillata) - расејавају се 
тако што се длачицама закаче за крзно зеца. 

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

8. Поједине цревне глисте из миша, који је постао жртва, доспевајући у црево лисице, 
налазе себи ново станиште. 

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

Пут угљеникових једињења у ланцу исхране – eсеј 10 бодова 
 

Представите главне кораке преображаја угљеникових једињења у метаболизму живих 
бића према следећим аспектима: 
 

1. Место редукције неорганских угљеникових једињења ( орган, ткиво, саставни део 
ћелије) и извор енергије код скривеносеменица. (3 бода) 

2. Судбина резервних биљних полисахарида у примарним потрошачима (име угљеног 
хидрата, тип реакције варења, крајњи продукт) (3 бода) 

3. Разградња моносахарида у циљу добијања енергије унутар ћелије у средини без 
кисеоника (анаеробна) и у средини богатој кисеоником (аеробна) (место, крајњи 
продукти). (4 бода) 

 
 
 

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

врсте трава гљиве 

миш 



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 20 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 
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Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 21 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 
  



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 22 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

  



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 23 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 



Biológia szerb nyelven 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 24 / 24 2020. május 13. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 

 
Број бодова 

максимални постигнути 
I 8  
II 11  
III 13  
IV 13  
V 6  
VI 6  
VII 11  
VIII 12  
Ред, низ задатака укупно 80  
IX Есеј по избору и проблемски задатак 20  

Број бодова писменог испита  100  
 
 
 

датум  наставник који 
исправља 

 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feladatsor   
Választható esszé és problémafeladat   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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