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Важне информације 

 
Пре него што започнете рад, пажљиво прочитајте ово обавештење! 

 
За решавање писменог матурског испита средњег степена на располагању имате 120 
минута. Следећи задаци су затвореног или отвореног краја.  
 
У вези са решавањем питања затвореног краја на празно остављеном месту треба 
уписати једно или више ВЕЛИКИХ СЛОВА. То су словни знакови једног или више 
исправних одговора. Припазите да слово буде јасно, недвосмислено јер у супротном, 
двосмисленом случају одговор неће бити прихваћен! Уколико желите исправку, онда 
погрешно слово једносмислено ПРЕЦРТАЈТЕ И ДОПИШИТЕ УЗ ЊЕГА  словни знак 
исправног одговора. 
 
 
 
 
 
 
 
Решења питања отворених краја морају чинити стручни изрази, одговори од једне 
или две речи, целе реченице или одговори од више реченица. Припазите на ЈЕЗИЧКУ 
ПРАВИЛНОСТ! Наиме, уколико  одговор, због језичких разлога, није јасан или пак 
неразуман је – примера ради у једној реченици није јасно шта је субјект – 
неприхватљив је још и у том случају уколико садржи исправан израз. 
 
ПИШИТЕ ЦРНИМ ИЛИ ПЛАВИМ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ! 
 
На поља са сивом позадином немојте писати! 

 
Желимо вам успешан рад! 

 
 

 
 
 
 
 

A D A D C B D правилно 
 

прихватљиво лоше 
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I.      Начини живота и жива бића                                                     5 бодова       
 
Према опису групишите следеће наведене врсте!  На одговарајуће место скупа 
упишите редни број врсте! (Један број може да се нађе само на једном месту. Уколико 
се нађе на више места, у том случају не може се дати бод!) 
 

1. Хифе пероноспоре оштећују винову лозу и воћке. 
2. Винова лоза је пољопривредна култура која се гаји од прастарих времена. 
3. Гусенице обичног гроздовог смотавца, инсекта „Sparganothis pilleriana” увијају 

лишће винове лозе али грицкају и гроздове те пупољке. 
4. Органске материје ђубрива доспелог у земљиште, између осталих бактерије 

изазивачи труљења претварају у јоне које и винова лоза може да апсорбује. 
5. Мошт, који садржи шећер a добија се из грожђа,  квасне гљивице врењем 

претварају у алкохолно пиће.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. укупно 
      
 
II. Тровање гљивом                                                                          8 бодова 
 
У Пенеслеку, Жупанији Саболч, једна жена од 53 године и њен син од 31 године у 
уторак су појели зелену пупавку. Још истог дана из насеља су пребачени у болницу.  У 
међувремену извршени прегледи утврдили су да су чланови породице јели зелену 
пупавку коју је припремила жена. Од oтроване хране jeo је и један пас који је од оно 
доба већ угинуо. 
 
..... У Мађарској, узрочник у 95 посто тровања која завршавају смрћу је зелена пупавка. 
За разлику од цртаних филмова где се представља са црвеним пегавим шеширићем, 
зелена пупавка је  печурка са потпуно просечним изгледом. Има зеленкаст шеширић, 
прстен и ножањ. Лако може  да се замени са шумском рудњачом која је јестива врста. У 
зеленој пупавци налази се један-два милиграма отровне материје, али већ и једна 
петина  тога може да усмрти човека а симптоми се често пута јављају тек након једног 
дана. Уколико неко преживи тровање, и онда може да рачуна на веома тешко оштећење 
јетрe. Породицу, која се налази у тешком стању, моментално, лече на интензивном 
оделењу болнице. 
                                                                                               Индекс, 22.јула 2005. 

хетеротрофи

разлагачи 

гљиве

Жива бића 
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На основу прочитаног текста и досадашњих знања одговорите на следећа питања! 
 
1. У који тип телесне организације спадају базидиомицете?                          ( 1 бод ) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Иако се у Кључевима за детерминацију биљака налазе информације о гљивама, ипак 
их не сматрамо биљкама. Зашто? Наведите барем један разлог!                         (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Наведите две карактеристичне особине на основу којих се зелена пупавка  разликује од 
шумске рудњаче!                                                                                                       (2 бода) 
 
3.............................................................................................................................. 
 
4............................................................................................................................... 
 
5. Да ли приликом констатације симптома,   болеснику помаже изазивање 
повраћањa?Зашто?                                                                                                        (1 бод) 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
6. Који наш орган има задатак да „нeутралише”, разлаже оне отровне материје које су 
доспеле у организам?                                                                                                  (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
Међу многобројним врстама гљива постоје и такве које директно учествују у 
биохемијским процесима производње намирница или лекова у корист човека. Наведите 
два примера који се односе на овакво подручје употребе?                                   (2 бода ) 
 
7…………………………………………………………………………………………………. 
 
8………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
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III. Структура и функционисање листа                                      12 бодова 
 
На цртежу видимо пресек листа једне дикотиледоне сувоземне биљке. 
1. У правоугаонике упишите имена  словима назначених ткива и ћелија!    (5 бодова) 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
У даљњему одговорите именом словом назначеног дела! 
 
2. Стање њених  ћелија регулише одавање воде и усвајање  угљен- диоксида.  (1 бод) 
      ................................................................................................................................. 
       
3. Ћелије се растресито повезују, међу њима се налазе интерцелулари.             (1 бод) 
  ................................................................................................................................. 
 
4. Код  кожастог листа  дебео, воштан слој.                                                             (1 бод) 
       .................................................................................................................... .... 
 
5. Његове ћелије у помрчини само троше, док дању и производе кисeоник.       (1 бод) 
      ................................................................................................................................. 
      
6. У његовим ћелијама се налазе многобројне ћелијске органеле ограђене двоструким 
мембраном у којима унутрашњe мембранe ствараju творевине  дискоидалног облика. 
                                                                                                                                       (1 бод) 
...................................................................................................................... 
         
7. Објасните укратко зашто се детаљ с ознаком «Е» највише пута може приметити само 
на наличју листа сувоземних биљака!                                                                      ( 1 бод) 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
 

A ……………………………………………….. 

B  ………………… 
 
 
C ……………………. 
 
 
D………………….. 

E (ћелија) ………………………………………… 
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8. Структура ткива обележених нa слици „C” и „D” специфично се  разликује. 
Објасните укратко у чему се огледа биолошка улога, функција карактеристичне грађе 
ткива „D”!                                                                                                 ( 1 бод)          
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

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

 
IV.    Вилини коњици                                                                     10 бодова 
 
Прочитајте пажљиво текст, проучавајте цртеж и одговорите на следећа питања! 

Чим топлије жеже Сунце, тим су живахнији, 
тим ређе слетају на биљке да се одморе 
вилини коњици. Своју храну, летеће 
иснсекте, у ваздуху нападају и тамо их 
прождиру. 
Слично одраслим  вилиним коњицима, и 
ларве  су грабљивице али оне не у ваздуху већ 
на дну вода вребају на своје жртве. Плен 
ларве џиновског  вилиног коњица (Аnax 
imperator) може бити  ларва инсекaта који 
живe у води, пуноглавац или ларва мрмољка а 
понекад и рибљи потомак. 
Број вилиних коњица осим птица са брзим 
летом које их лове, ограничавају и паразитскe 
oсе потајнице и ситне гриње којe се на њима 
масовно размножавају. 
(Élet és Tudomány 2001/23 és az URANIA Állatvilág 

      Rovarok c. kötete alapján)  
 

1. Висока вредност ког еколошког фактора чини још „живахнијим” вилинe коњицe?                               
                  (1 бод) 
…………………………………………………………………….. 

2. Који еколошки фактор је потребан за размножавање вилиног коњица, његовo развиће 

а није потребан примера ради зa сисарe?  ……………………………….           (1 бод) 

 
3. Приложена пирамида исхране (бројност јединки) приказује поједине чланове ланца 
исхране. „A” ниво представља произвођаче. На којем нивоу или нивоима се могу 
сместити вилини коњици? Словни знак тачног  одговора упишите у квадрат!      (1 бод) 
 

A) На “A” и  “B” нивоу. 
B) На “B” и  “C” нивоу. 
C) На “C” и  “D” нивоу. 
D) На “B”, “C” и “D” нивоу. 
E) На сва четири нивоа. 
 
 

Óriás szitakötő  

A 

B 

C 

D 
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4.   На којем нивоу или нивоима пирамиде исхране (бројност јединки), наведене у 
претходнoj тачки,   могу да нађу птице које се хране са вилиним коњицима? Словни 
знак тачног  одговора упишите у квадрат!                                                             (1 бод) 
 
А)  На „B” i „C” нивоу. 
B)  На „A”, „ B” и  „C” нивоу. 
C)  На  „C” нивоу. 
D)  На „D” нивоу. 
E)  На „B”, „C” и  „D” нивоу. 
 
 
5.  На који начин одрасли вилини коњици узимају кисeоник потребан за своје дисање? 
Словни знак тачног  одговора упишите у квадрат!                                              ( 1 бод ) 
 
А)   Кроз усни отвор. 
B)   Кроз отвор за дисање на трбуху.  
C)   Преко антена, пипака. 
D)   Кроз носни отвор. 
E)    Не захтевају кисеоник. 
  
 
6. На основу текста наведите које све животиње једу вилини коњици у стадијуму ларве 
и у стадијуму  одрасле јединке!                                                          (1 бод) 
 
У стадијуму ларве: ......................................................................  
 
У одраслом стадијуму: ............................................................ 
 
 
 
7. На основу цртежа наведите две такве особинe тела вилиних коњица, на основу којих 
сe у оквиру раздела згавкара, могу сврстати у групу ( класу) инсеката! 
                                                                                                                                           (1 бод) 
 

• ....................................................................................................... 
• ....................................................................................................... 

 
 
8. Опишите у неколико реченица на који начин се повезује грађа тела вилиног коњица 
са њиховим начином живота, набавком хране! (Истакните барем две карактеристикe!)                        
                   (2 бода) 
 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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9.  У приложеном графикону назначили смо промену бројности јединки одраслог 
вилиног коњица на једном станишту. Која крива приказује промену бројности гриња 
које  паразитирaju нa вилиним коњицима? (Претпоставимо да је испитивана врста 
вилиног коњица једини домаћин гриња.)   Словни знак тачног  одговора упишите у 
квадрат!                                                                                                        ( 1 бод ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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

време 

Вилини коњици Вилини коњици 

A 

C 

D 

N 
B 

ЗИМА ЗИМА 
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V. Промет материје  и   проток енергије у екосистему         10 бодова 
 
На цртежу се види скицирани (шематски) преглед протока материје и енергије у 
екосистему. X, Y и Z   обележавају такве групе живих бића у којима могу да се 
остварују већ поменути процеси. Пажљиво проучавајте  цртеж и одговарајућа слова 
упишите у квадрате табеле поред одредница!  Стреле означавају правац протока 
материје и енергије.                         (2 бода) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Проток oрганскe материјe и у њој везане хемијске eнергије. 

 
 

2 Кисеоник. 
 

 

3. Светлосна енергија. 
 

 

4. Вода. 
 

 

 
5.  Одредите од доле наведених кoje групе живих организама могу бити елементи 
eкосистема oбележени словима X, Y, Z, ? Упишите име групе поред одговарајућег слова 
у 2. стуб табеле! Поред једног слова могу да се наведу и  имена више група живих 
бића. Не морају се употребити сва имена група!                                                  (3 бода) 
Разлагачи / Произвођачи / Биљоједи / Грабљивице / Жива бића са мешаном 
исхраном / Паразити на биљкама 
 
 Елементи екосистема (име групе живог бића ) Словни знакови       

врстa кoje 
представљају 
примере  

X  
 

 

Y  
 

 

Z  
 

 

 
 

CC 

X 
ФОТОСИНТЕЗА И 
БИОЛОШКА ОКСИДАЦИЈА 

Y 
 
БИОЛОШКА ОКСИДАЦИЈА 

Z 
 
БИОЛОШКА ОКСИДАЦИЈА 

D

A 

B 

B 

B 

CO2 

CO2 

CO2 

C 

B 

C 

CO2 
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6. Одлучите да ли следећа жива бића спадају  у групу X, Y  или пак Z!  Словни знак 
живог бића упиштите на одговарајуће место унутар 3. стуба у табели!                        
(5 бодова) 
 
    E)  Кишна глиста у тлу вари остатке угинулих биљака и животиња. 
    F) Врсте лисних ваши свој усни орган за сисање урањају у флоем                  биљака. 
    G) Врсте воловода не садрже зелене пластиде, органске материје     одузимају из 

корења  других биљака. 
    H)  Врсте модрозелених бактерија не садрже зелене пластиде, али су способне да 

врше фотосинтезу. 
 I) Један део људи се сматра вегетаријанцем, међутим, већина се подједнако храни 
храном животињског и биљног порекла. 

 
 
1-4. 5. 6. укупно 
    
 
 
 
 
VI.  Кретање воде у нашем организму                                     8 бодова 
 
У једном истраживању проучавали су повезаност начина живота средњошколаца 
(навике исхране и узимања течности) са водним режимом њиховог организма током 
једног просечног школског дана. 
Следећа табела приказује добивене резултате. 
 

Форма 
одавања воде 

Количина 
(цм3) 

 Форма доласка 
до воде 

Количина 
(цм3) 

Мокраћа 1700  Храна 625 
Издисање 475  пиће 1750 

Зној 525  Y (биохемијски 
процес) 

425 

X 100    
 
1. Шта се налази у табели на месту „X”? Словни знак тачног одговора упишите у 
квадрат!                                                                                  (1 бод) 

     
A)  Суза. 
B)  Столица. 
C)  Цревни сок.                                                                  
D)  Пљувачка. 
E)   Очна водица. 

 
2. Шта се налази у табели на месту „Y”?                                                        (1 бод) 
 
A)  Удисање. 
B)  Врење. 
C)  Упала мишића. 
D)  Биолошка оксидација. 
E)  Варење беланчевине. 
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3. Да ли је у равнотежи водни режим испитаника? Вашу констатацију образложите  

рачунањем!                                                                          (1 бод) 
 
 
 
 
 
  

4. Који је орган најважнији у регулисању водног режима у организму сисара? Словни 
знак тачног одговора упишите у квадрат! 
 
А)   Кожа. 
B)   Дебело црево. 
C)   Плућа. 
D)   Бубрези. 
E)   Јетра. 
 
5. На часу физичког васпитања који се од у табели наведених облика oдавања воде 
појачавају?                                                                                      (1 бод) 
 

• ....................................................................................................................... 
• ....................................................................................................................... 

 
6. Шта се збива у организму уколико након појачаног губитка воде нема одговарајуће 
допуне течности? Словни знак тачног одговора упишите у квадрат!                        
                               (1 бод) 
 
А)  Количина мокраће опада и концентрација соли у њој се повећава. 
B)  Престаје ћелијско дисање. 
C)  Обуставља се знојење. 
D)  Организам жели слаткиш. 
E) У дебелом цреву се појачава реапсорпција воде. 
 
7. Узимање довољне количине течности и зато је важно jeр се организам преко мокраће 
oслобађа дела отровних jeдињења (материја) кoja настају у току метаболизма. Који ред 
у табели означава исправно пут карбамида? Словни знак тачног одговора (реда) 
упишите у квадрат!                                                                                                      (1 бод) 
 
 
 
 
 Хранљива материја 

из које потиче aзот 
карбамида 

Место стварања карбамида Место где карбамид из  
крвотока доспева у 
мокраћу 

А Беланчевина Бубрег Јетра 
B Маст Јетра Бубрег 
C Беланчевина Јетра Бубрег 
D Маст Бубрег Јетра 
E Беланчевина Бубрег Бубрег 
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8. Oд наведених коју улогу има вода у људском организму? Словне знакове исправних 

одговора упишите у квадрате!                                                                               ( 1 бод) 
 
А)  Растварач  масти. 
B)  Растварач витамина Д и Е. 
C)  Реакциони партнер (учествује у хемијским процесима). 
D)  Саставни део је крвне плазме. 
E)  Извор енергије. 

 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 
         
        
 
VII. Човеков нервни систем                                                        10 бодова 
                                                      
Упоредите два дела човековог нервног система! Словне знакове исправних одговора 
упишите у празан стуб табеле! 
 
      А)  Централни нервни систем 
      B)  Периферни нервни систем 
      C)  Оба 
      D)  Ниједан 

 
1. У њему нервне ћелије се удружују у ганглије.  

2. У њему функционишу синапсe.  

3. У њему се нервна влакна удружују у нервне путеве  

4. У њему се нервне ћелије удружују у jeдра.  

5. У њему нервна влакна стварају нерве.  

6. Његови делови су нерви кичмене мождине и мождани нерви.  

7. Овамо се могу убрајати кичмена мождина и мозак.  

8. Карактеристичне ћелије су му меморијске  ћелије.  

9. Део овог нервног система су хеморецептори осетљиви на 
угљен- диоксид, који покрећу удисање. 

 

10. Део oвог нервног система су механорецептори који осећају 
напетост у плућима и који изазивају издисање. 

 

 
 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. укупно 
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VIII.  Висина тела човека                                                               10 бодова 
 
Научним истраживањем квантитативне особине, први се у 19. веку бавио Францис 
Галтон, енглески биолог-математичар. Следећи кратак цитат и 1. цртеж потиче из 
његовог дела под насловом «Таленат који се наслеђује». Након проучавања текста и 
цртежа одговорите на следећа питања! 
 
„Замислимо да милион људи с леђима стане до једне довољно високе даске, на тај 
начин да им се висина тела на дасци може да  означи једном тачком. Даска ће после 
тога показати слику сличну приложеном дијаграму. Просечна висина је она линија која 
тачке дели на два једнака дела и – у претпостављеном случају – оно одговара висини 
од  шездесет и шест палчева (inča).  Као што се види, тачке се правилно деле на обема 
странама дијаграма, доњи део дијаграма је горњем малтене савршена слика у 
огледалу, одраз.” 
Францис Галтон: Таленат који се наслеђује (1869) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. слика      2. слика 
 
1. Приказујући Галтонове податке  у координатном систему, добићемо криву која се 
види на 2. слици. Шта представљаju осе X  и Y?                                                        ( 1 бод) 

• X оcа: ................................................................................................ 
• Y оса: ................................................................................................ 

 
2.  Од 19. века дошло је до пораста у просечној висини oдраслих особа  без тога да се   
карактеристичност поделе, мера одударања од просека променила. Израчунајте, колика 
је просечна телесна висина у једној данашњој популацији aкo је просечна висина од 
Галтоновог доба порасла за 10%! Наведите и ток свог рачунања!                        
                       (1 бод) 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 



 

írásbeli vizsga 0612  14 / 16 2007. május 17. 

Biológia szerb nyelven — középszint Név: ...........................................................  osztály: ..... 

3. Упишите у координатни систем 2. слике, каква крива би  означавала данашњу поделу 
телесне висине! (Тачну вредност не треба навести, само правац измене!)                        
                       (1 бод) 
 
Људска телесна висина је типична квантитативна карактеристика. Шта je 
карактеристично зa њено наслеђивање? Пре давања одговора, проучите 3. и 4. слику. 
Након исправних тврдњи упишите I, a након неисправних упишите слово  H! 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. слика              4. слика 
 
4. Одређује га узајамно дејство многобројних гена .  
5. Околина веома утиче на испољавање дејства гена.  
6. Дејство појединих гена или генских варијанти (алела) се сабирa.  
7. Људи са различитим генотипом из аспекта телесне висине,  сигурно ће 

да се разликују и у фенотипу (телеснoj висини). 
 

8. Људи са истим генотипом из аспекта телесне висине (напр. једнојајчани 
близанци) и у фенотипу ће, сигурно,  да буду истоветни. 

 

9. Расподела може да буде карактеристична за једну затворену људску 
заједницу (популацију, групу народа). 

 

10. У расподели су наслеђене карактеристичне полне разлике.  
 
 
 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. укупно 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

X 

пигмејци динарци Y 

X 

жен férfiak жене
мушкарци 
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IX.  Савети при пружању помоћи                                                 7 бодова 
 
Било када и са било ким може да се догоди да у случају опасности треба да пружи 
некоме помоћ. У доле наведенима смо формулисали неколико савета. Уупишите у 
реченице кључне речи које недостају од овде наведени!. Три израза не морају се 
употребити! 
 
превијање компресивним завојем                              прeлом костију 
тешко спољашње крварење                                            бактерије   
напред                                                                                угљен-диоксид   
повреда од опекотине                                                      крварење носа 
назад                                                                        површинско превијање 
 
У случају (1) .............................. замолимо повређеног да своју главу нагне мало (2) 
........................ и да је подупре! Тако може да избегне да му крв доспе у доње дисајне 
путеве. Ставимо му хладан облог на потиљак. 
 
Ако на удовима наступи (3) ..........................., полегнимо болесника, и – ако није дошло 
до (4) .......................... – подигнимо или подупримо уд. Помоћу (5) 
...............................може се и јако крварење  да ублажи. Циљ тога је да прекине 
циркулацију крви према месту крварења. Рану по могућности треба прекрити 
стерилном газом  да спречимо доспевање (6) ...................... у крвоток. Немојмо да 
вадимо из ње  страно тело, напр. стаклену срчу. Свакако што пре обезбедимо лекарску 
обраду ране. 
 
У случају (7) .......................... повређени део тела најпре опрезно сперимо хладном 
водом до 10-15 минута, затим по могућности стерилном марамицом прекријмо 
повређену површину коже. Водом расхладимо повређени део тела, а марамицом 
можемо да спречимо инфекцију отворене ране. Обратимо се што пре лекару! 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
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Максималан 
број бодова 

Постигнут 
број бодова 

I. Начини живота и жива бића 5  
II. Тровање гљивом 8  
III. Структура и функционисање листа 12  
IV. Вилини коњици 10  
V. Промет  материје и проток енергије у екосистему 10  
VI. Кретање воде у нашем организму 8  
VII. Човеков нервни систем 10  
VIII. Висина тела човека 10  
IX. Савети при пружању помоћи 7  

Укупно: 80  
Број бодова писменог дела испита

(постигнути бодови*1,25)
80*1,25 = 100  

 
 
                                                                          _______________________ 
                                                                      наставник који исправља 
 
 

Датум:  ................................................ 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 

   

постигнут број 
бодова /  

elért 
pontszám  

број бодова 
уписаних у 
програм /  
programba  

beírt 
pontszám   

 
Ред задатака (број бодова писменог дела испита) /  
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)       

      
      
      
           

наставник који исправља /  
javító tanár   Записничар / Jegyző 

 
 
 Датум / Dátum: ..................................  Датум / Dátum: ............................  
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