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Важне информације 

 
Пре него што започнете с радом, пажљиво прочитајте ове информације! 

 
 
За решење писменог матурског испита средњег степена имате на располагању  
120 минута. Следећи задаци имају затворени или отворени крај. 
 
За решавање питања са затвореним крајем треба на празна места уписати једно или 
више ВЕЛИКИХ СЛОВА. То су словни знаци тaчног или тaчних 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! 
 
 
 
 
 
         исправно              прихватљиво         лоше 
 
За решавање питања  са отвореним крајем требате уписати стручне изразе, једну до 
две речи, целу реченицу или одговор који се састоји од више реченица. Припазите НА 
ЈЕЗИЧКУ ИСПРАВНОСТ! Уколико, наиме, 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. 
 
 
Пишите пером црне или плаве боје! 
 
У поља са сивом позадином немојте да пишете! 
 
 
 

Желимо вам успешан рад! 
 
 

A D A D C B D    
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I.  Mрави                                                                                              8 бодова 
 

1. На слици се виде две врсте мрава. Иако се 
у спољашњем изгледу разликују, ипак обe 
врсте спадају у групу (класу) инсеката. Из 
чега можемо то закључити? Именујте барем 
једну карактеристичност која се може 
запазити  на мраву који се види на левој 
страни слике а што потврђују ову 
констатацију!    (1 бод) 
                                                                                                      
 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Китин, који прекрива спољашњи омотач инсеката не служи само  заштити животиње. 
Какву улогу има у кретању инсеката?                   (1 бод) 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

3. На шта може да реагује мрав помоћу својих антена? (На које дражи су осетљиве оне  
рецепторне ћелије које се налазе на антенама мрава?)    (1 бод)                                 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Мрави и виде, иако  не тако добро као обад чији део 
ока представља овај електронмикроскопски снимак. 
Конципирајте у једној реченици, шта је главна 
разлика у грађи ока инсекта и човека!        (1 бод) 
 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
Мрави имају разноврсну и значајну улогу у функционисању животних заједница. 
Примера ради, шумски црвени мрав уништава највише гусеница. Мрави су омиљена 
храна зеленим детлићима (врста детлића) и птицама званим вијоглава. На дну 
мравињака, многе врсте мрава производе гљиве на изгриженим листовима и 
конзумирају хифе гљива. Друге врсте мрава чувају и штите лисне ваши, за узврат 
поједу слатки секрет који производе лисне ваши. 
Према опису одредите који тип еколошког узајамног дејства настаје међу следећим 
живим бићима!      (У случају исправих одговора 1-1 бод)    (4 бода) 
 

5. вијоглава – шумски црвени мрав: ........................................................................................ 

6. мрави који узгајају гљиве – узгајена врста гљива: ............................................................. 

7. лисне ваши – мрави: .............................................................................................................. 

8. лиснато дрвеће – лисне ваши које живе на њима: .............................................................. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно:
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II Са цвета на цвет                                                                             8 бодова 
 
1.На слици, слова означавају делове цвета једне скривеносеменице. Изаберите од 
следећих израза она четири која одговарају и упишите их у квадрате који се налазе иза 
слова! 
ЧАШИЋНИ ЛИСТИЋ, ПРАШНИЧКА КЕСА, ПЛОДНИК, ПРАШНИЧКА ДРШКА, 
ЖИГ, ЛАТИЦА 

 
      
 
 
2. Како називамо заједно  
А и C?   (1 бод) 
 

……………………………… 
 

3. На слици „E” и „F” видимо 
врсте које спадају у две 
различите биљне групе 
(класе). Које су ове две групе? 
Одговор образложите са 
двема, и на цртежу видљивим 
особеностима које су 
карактеристичне за групе! (3 бода) 
 
 Е врста ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 F врста  …………………………………………………………………………….… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 
1. 2. 3.   укупно 

    

E 

F 

A. 

B. 

C. 

D. 
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III Групе живих бића                                                                   9 бодова 
 

 

Проучавајте слику скупова а затим сместите у одговарајући скуп редне бројеве 
наведених (дебелим словима издвојених) живих бића! Пажња: један број може да 
доспе само на једно место ( уколико га упишете на више места, не може се дати бод.) 
Сваки број, уписан на одговарајуће место вреди 1 бод. 
 

1. Кромпирова златица или „Leptinotarsa decemlineata Say” по свету се проширила из 
Државе Колорадо. Развијена животиња се лако може препознати на основу својих 
пругастих мустри крилних поклопаца. Са својом ларвом заједно једе лишће биљака-
помоћница. 

2. Крвопије крпељи са својих осам ногу се каче за кожу своје жртве. Иако се могу 
наћи по шумама, ипак, у бројним планинама су се размножили. 

3. Бактериј који се налази у организму крпеља а који доспева у људски организам 
изазива Лајмову болест. У Мађарској се одувек налазио. 

4. Амброзија која је доспела у Европу, потиче из Северне Америке. Њен поленов прах 
изазива алергију. 

5. Бактериј који проузрокује кугу, за време крсташких ратова, у Европи па тако и у 
средњовековној Угарској,  проширила je заражена бува, паразит пацова који се сели, 
пореклом из Азије. 

6. Сиви соко је птица грабљивица распрострањена по целој Земљи, и код нас живи, 
истина у малом броју. 

7. Клека је и пре насељавања Мађара живела у Карпатском базену а  под утицајем 
испаше се проширила, на пример, у Кишкуншагу. 

8. Комарац маларичар је аутохтони двокрилац и у Карпатском базену, у тропским 
земљама својим убодом и данас шири изазивача болести маларије. 

9. У нашим шумама често се сусрећемо са аутохтоним гробарима који у земљу 
закопају лешеве угинулог хрчка или миша. У њиховом  распадајућем организму 
развијају се ларве инсекта гробара. 

 

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

 

  
 

Довезена, врста која није аутохтона у земљи 

Паразити 

Зглавкари 

Инсекти 

 

Жива бића 
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IV На дну наших језера                                                                   6 бодова 
 

На слици се види 
поједностављена слика 
мреже исхране једног 
језера. Стреле показују 
струјање исхране. Појам 
„зoопланктон” значи 
лебдеће ситне животиње 
(поготово еукариотске 
једноћелијске животиње), 
док „фитопланктон” 
лебдеће биљке способне 
за фотосинтезу или пак 
значи еукариотске 
једноћелијске организме. 
 

Након проучавања слике, 
одговорите на следећа 
питања! 
 

1. Које су на слици 
видљиве „врхунске” 
грабљивице (налазе се на 
врху мреже исхране)?  
                             (1 бод) 
 

• ……………………… 

• ……………………… 
szürke gém: cива чапља; csuka: штука; sügér: гргеч; ponty: шаран; béka: жаба; csibor: воденичар; réce: 
патка (anas); tüskés pikó: gasterosteus aculeatus; rovarlárvák: ларве инсеката; puhatestűek: мекушци; rákok: 
ракови; zooplankton: зоопланктони; vizi növények: водене биљке; gyűrűs férgek: колутићавци; fitoplankton: 
фитопланктони; törmelék: нанос 
 

2. Који су на слици видљиви произвођачи?         (1 бод) 
 

……………………………………..…...    и    ……………………………………………. 
3. Именујте два жива бића ( групу живих бића), видљива на слици, која су делимично 
или пак у целости разлагачи!          (1 бод) 
 

………………………………………….    и    ……………………………………………. 
4. Именујте два жива бића ( или групу живих бића) која су барем делимично примарни 
потрошачи!             (1 бод) 
 

…………………………………………..   и  ……………………………………………… 
5. Какво живо биће са мешовитом исхраном, „свaштоједа”  видимо на слици? (1 бод) 
 

…………………………………..…..….    и   ……………………………………………… 
6. Да ли се на слици види врста грабљивице која спада међу зглавкаре? Ако да, која?  

   (1 бод) 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. укупно 
       

 



 

írásbeli vizsga 0801  7 / 16 2009. május 12. 

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

V Вируси        9 бодова 
 
Нова мутација  птичјег грипа може дати повода за забринутост. 
Промене које настају у генетском материјалу Х5Н1, могу оспособити вирус да се везује 
за рецепторе који се налазе у људском носу и грлу.  
Истраживачи су анализирали генетске материјале оних вируса, који су током јануара 
ове године проузроковали смрт два човека у Турској и између два вируса у једном су 
открили нову мутацију. Према мишљењу стручњака, ова промена у соју вируса Х5Н1 
омогућује да уместо животиња, зарази људе, односно, уместо плућа да нападне  нос и 
околину грла. Обе нове способности могу да повећају могућност проширења вируса 
међу људима. Међутим, за избијање светске епидемије, од садашње, био би потребан 
настанак много више мутација у генетском материјалу вируса – тврде истраживачи. 
                Извор: http://www.origoegeszseg.hu/cikk/0540/001676 madarinfluenzadosszi_ php 
 
На основу текста или ранијих спознаја одговорите укратко на следећа питања! 

 
1. Који молекули чине вирусе? (2 бода) 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
2. У следећој рубрици можете пратити фазе вирусне заразе. Фазе ставите у 

одговарајући редослед! Бројеве исправног редоследа ставите у квадрате! (1 бод) 
 
1. Вируси се везују за рецепторе  ћелије домаћина 
 Свој наследни материјал, вирус убацује у ћелују домаћина 
 Ћелија домаћина умире, ослобађају се вируси 
 Уз помоћ ензима раствара ћелијски зид/ћелијску мембрану 
 Употребљавајући материје ћелије домаћина, производи вирусе 
 
 
3. Од наведених појава које су мутације? Упишите словне знаке исправних одоговра у 
квадрат! (1 бод) 

 
А. Структурална промена гена. 
В. Трајна, но не наследна промена фенотипа јединки. 
С. Трајна структурална промена хромосома. 
D. Промена редоследа база ДНК молекула. 
Е. Промена липидних молекула ћелије  
 
 
4. На основу истраживачких резултата, из аспекта човека, зашто су опасне мутације 

Х5Н1 вируса у погледу човека? (1 бод ) 
 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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  5. Шта је разлика између заразе и епидемије? Одредите (дефинишите)  ова два појма и 
напишите уз сваки по један пример! (4 бода) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
1. 2. 3. 4. 5. укупно 

      
 
 
 
VI Живот ћелије       9 бодова 

 
На следећој слици можете пратити скицу, шему 
грађе једне ћелије. Проучавајте цртеж а потом, о 
следећим тврдњама установите да ли су исправне 
(И) или пак нетачне, лажне (Н)! Одговарајући 
словни знак упишите у празну рубрику иза 
тврдње! (3 бода) 

 
 

4. Именујте делове ћелија који су означени словима А-С! (3 бода) 
 
A: ......................................... B: ................................................. C: …………………………… 
 
Ћелија која се види на слици у великој мери производи беланчевине које испражњава у 
спољашњи свет. Следећа питања се односе на производњу беланчевина. Словни знак 
одговарајућег дела ћелије (ћелија) упишите у квадрат(е)! (3 бода) 
 
5. ДНК – место преписивања мРНК. 

 
  

6. Настала мРНК се креће кроз поре овог дела ћелије. 
 

  

7. Представља место синтезе АТП, потребног за синтезу протеина. 
 

  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 

        

1. Цртеж приказује еукариотску ћелију  
 

2. Цртеж приказује биљну ћелију  
 

3. У ћелији, која се види на слици, могу се 
приметити рибосоми. 

 

 

D 
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VII Уобличени (ћелијски) елементи људске крви                       9 бодова 
 
У празне квадрате који се налазе иза одредница, упишите словне знакове оних крвних 
чинилаца на које се односе исправне тврдње! 
 

А. Црвена крвна зрнца 
В. Бела крвна зрнца 
С. Крвне плочице 
D. Све три 
Е. Ни једна 
 
 1. Ћелије црвене боје, без ћелијског једра. 

 
 

 2. Настају у црвеној коштаној сржи. 
 

 

 3. Патолошко смањење броја ових ћелија може изазвати анемију. 
 

 

 4. У покретању згушавања крви, улогу играју ензими који се из њих 
ослобађају. 

 

 5. Један тип ових ћелија су фагоцити. 
 

 

 6. Антигени ћелијских мембрана ових ћелија важни су у одређивању крвне 
групе. 

 

 7. Преносе  гасове за дисање. 
 

 

 8.  Повећање броја ових ћелија указује на болест запаљења. 
 

 

 9. Боју им одређује крвни пигмент који садржи бакар. 
 

 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно
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VIII    Издисање, удисање                                                          5 бодова 
 

 
На слици се види положај  људских ребара 
приликом мирног издисаја и 
удисаја.(Назначене две ситуације 
означавају средишње стање процеса 
издисаја и удисаја.) Стрела показује правац 
скретања. Након проучавања слике, 
одговорите на питања! Сваки тачан 
одговор вреди 1 бод. 
 
1. Међу које пршљене спада пршљен „A”  
који се види на слици?  
 
………………………………………………. 
 
2. За коју се кост – која на слици није 
обележена – везује ребро на месту „В”? 
 

……………………………………………… 
 
3. Везивање каквог типа омогућује да 
пршљени и кост која се везује на „B” месту, 
помало се помере у односу један на другог? 
 

……………………………………………… 

belégzés: удисање; kilégzés:  издисање 

4. Приказано на слици,  да ли је током постизања I или II положаја  мањи притисак 
унутар грудног коша? 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Промена положаја пршљена је само један покрет дисања. Који мишић учествује још 
у мењању запремине грудне дупље  приликом мирног дисања? Именујте најважнији! 

 

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

1. 2. 3. 4. 5. укупно 
      

 

A 

B 

I  
положај 

II 
положај 
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IX  Борба и здравље        9 бодова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изазивање научене неспособности код пацова 
Два пацова сместили су у два бокса кавеза који је био одвојен преградом. Под кавеза 
био је прикључен на струјни круг, преко њега животиње су повремено биле изложене 
пријатном удару електричне струје. Међутим, пацов који се налазио у левом боксу, 
могао је притиском прекидача у одговарајућем моменту да заустави удар струје, тојест, 
могао је упливисати (контролисати) процес. Иако су две животиње изложене истом 
броју удара струје, у организму животиње која је научила контролу нису приметили 
битне промене, међутим, њен другар који је био осуђен на немоћ, изгубио је 
иницијативну способност, исказао је све последице трајног стреса а након дисекције, и 
у мозгу су му пронашли карактеристичне измене. 
 
Објасните резултате следећег експеримента! 
 

1. У левом кавезу, 5 секунди пре сваког удара струје, упали се лампа. Уколико је тада 
пацов притиснуо дирку, удар струје изостао је. Каквим типом учења је пацов усвојио 
целисходно владање? (1 бод) 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Који хормон се ослобађа у великој количини под утицајем краткотрајног штетног 

надражаја (стреса)? Који део које жлезде производи тај хормон? (2 бода ) 
 

• Жлезда: ………………………………………………………………………………… 

• Хормон:………………………………………………………………………………… 

 
3. Какав утицај има краткотрајни стрес на крвни притисак, ниво шећера у крви и 

активност животиње (или човека)? (3 бода) 
 

• Крвни притисак: …………………………………………………. 

• Ниво шећера у крви:  ……………………………………………. 

• Активност:  ………………………………………………….…… 
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4. Упоређивањем двеју животиња које су учествовале у експерименту, формулишите 
шта је значило у овом експерименту стварни (трајни) стрес за пацова који је био 
закључан у десном боксу! (1 бод) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Оне животиње које су изложене трајном стресу – мада се све остале околности 
подударају – много брже оболевају и угину, неголи њихови другари срећније 
судбине. Какав закључак можемо повући из ове чињенице, о вези неуро-
хормоналног система и имунског система? (1 бод) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Утицај понашања проузрокован трајним и неконтролисаним стресом јесте такозвана 
учена неспособност. Њене карактеристичности се могу добро упоредити са 
симптомима људске депресије. 
 
Упоређење учене неспособности (животиње) и депресије (људи) 
 Учена неспособност 

(животиње) 
депресија ( човек) 

Карактеристично 
владање 

Пасивност Пасивност 

Способност учења Малена Сматра бесмисленим  
Агресивност Укида се Често пута уперена је 

против себе 
Исхрана Губљење тежине, нема 

апетита 
Нема апетита 

 
6. Након проучавања табеле, формулишите једну карактеристичну разлику између 

утицаја краткотрајног стреса и трајног, неконтролисаног стреса на понашање! 
(1 бод) 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. укупно 
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X Основе наслеђивања       8 бодова 
 
Прочитајте пажљиво следећи опис! Међу наведеним изразима изаберите одговарајуће 
и напишите иза броја на тачкасту линију! Нису сви изрази потребни, међутим, исти 
израз може више пута учествовати у решењу. Сваки тачан одговор вреди 1 бод. 
 
 
ХОМОЗИГОТ ХОМОЛОГНИ ИНТЕРМЕДИЈЕРНИ АБ 
ХЕТЕРОЗИГОТ АНАЛОГНИ ВЕЗАНИ ИСТОВЕТАН 
ХАПЛОИДАН КОДОМИНАНТАН   НЕЗАВИСТАН   РАЗЛИЧИТ 
 ДИПЛОИДАН         
 
 
Телесне ћелије човека су (1) ..................................... ћелије, зато у њима сваки телесни 

хромозом има један по облику и величини себи идентичан   

(2) .....................................хромозомски пар. У случају (3)..................................... генотипа, 

на члановима овог хромозомског пара налазе се (4) ........................................ алели једног 

датог гена, као на пример у случају особа са АБ крвном групом. Међусобни однос 

алела који одређују АБ крвну групу је (5) ...................................................., јер се дејство 

оба алела испољава у фенотипу. 

Ако се у једној породици могу родити само деца са АБ крвном групом, онда је генотип 

оба родитеља (6) .............................................., али је њихов фенотип  

(7) ..................................................... Гени који одређују АБ0-систем и Рх-систем крвних 

група не налазе се на истом хромозому, зато се наслеђују (8)............................................. . 

 
 
 

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



 

írásbeli vizsga 0801  14 / 16 2009. május 12. 

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

 



 

írásbeli vizsga 0801  15 / 16 2009. május 12. 

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



 

írásbeli vizsga 0801  16 / 16 2009. május 12. 

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

 
 
 Максимални 

број бодова 
Постигнути 
број бодова 

I. Мрави 8   
II. Са цвета на цвет 8   
III. Групе живих бића 9   
IV. На дну наших језера 6   
V. Вируси 9   
VI.Живот ћелије 9   
VII.Уобличени (ћелијски) елементи људске крви 9   
VIII. Издисање, удисање 5   
IX. Борба и здравље 9   
X. Основе наслеђивања 8   

Укупно 80  
Број бодова писменог дела испита 
(постигнути бодови * 1,25) 80 * 1,25 = 100  

 
 
 

______________________ 
            наставник који исправља 

 
 

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

   

elért 
pontszám

/ 
Постиг
нути 
број 

бодова 

programba  
beírt 

pontszám/ 
У 

програм 
уписан 
број 

бодова  

 

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

      
      
      
           

javító tanár/  
наставник који исправља 

  

jegyző/  
бележник 

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