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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 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. Одговоре на питања 
са отвореним крајем напишите на тачкасту линију (........). 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото: Давид Атенборог: Први рај   BBC Books, 1987 

A D A D C B D  исправно прихватљиво  лоше 
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I Угљени хидрати       10 бодова 
 
Упишите на тачкасте линије словне знакове оних угљених хидрата који исправно 
допуњују текст. Сваки тачан одговор вреди један бод. 
 

А. Глукоза 
Б. Скроб 
Ц. Гликоген 
Д. Целулоза 

 
У току човекове исхране, унета биљна резервна материја 1......... у току варења  

2. .............. разлаже се на молекуле. Један део 3. ................ који доспева у крв, ћелије 

оксидирају, из другог дела ове материје, ћелије јетре  производе 4. ..................... 

Приликом употребе биљне хране, и један други полисахарид доспева у пробавни канал, 

то је 5.............., која се међутим, приликом  варења не разлаже. У води нерастворљиву 

6. ........... само неки једноћелијски организми и гљиве могу да разложе, разлагањем овог 

молекула такође настају јединице 7. ................ . Присутност  8. .................... у храни се 

може  исказати раствором калијум-јодидног јода. Ову реакцију материја из ћелијског 

зида биљака, 9. ................. и у животињском свету карактеристични резервни угљени 

хидрат 10............ не дају. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Укупно

           
 
 
II Једноћелијски еукариоти     10 бодова 
 
Упишите у круг који означава одговарајући скуп или пак у пресеке кругова редни број 
оне особине, која је карактеристична за дато живо биће. 
 
1. лажне ножице                                            
2.способан је за хетеротрофни метаболизам                              
3. велико и мало ћелијско једро 
4. више-мање сталн ћелијски облик 
5. Ендоцитоза на одређеном месту ћелијске 
мембране 
6. зелени хроматофор 
7. често променљиви ћелијски облици 
8. трепље 
9. животињске и биљне особине                                   
10. способан је за аутотрофни метаболизам 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Укупно

           

  

 

 zöld szemes ostoros 

 közönséges 
papucsállat 

óriás amőba 

 

 

 

 
 

џиновска 
амеба         

зелени бичар 

обична 
папучица 
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III Биљна ткива и органи      7 бодова 
 

1. Који део биљног органа приказује 
цртеж? Словни знак исправног одговора 
упишите у квадрат! 
 

А. Монокотиледоно зељасто стабло 
Б. Дикотиледоно зељасто стабло 
Ц. Монокотиледони корен     
Д. Дикотиледони корен 
Е. Дикотиледоно дрвенасто стабло 
 
 
 
 
2. На основу које карактеристичности 
(хистолошке особине) можете  
закључити, који орган приказује цртеж? 

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

3. На основу положаја којег ткивног елемента можете закључити да ли је биљка 
монокотиледона или пак дикотиледона? 
 
- ткивни елемент: ……………………………………….…………………. 
 

- положај: ……………………………...................………………………… 
 
4. Шта је карактеристично за лист биљке која је приказана горе наведеним органским 
делом? Словне знакове исправних оговора упишите у квадрате! 

  
А. Има мрежасту нерватуру 
Б. Има паралелну нерватуру  
Ц. Према спољном свету ограничава га епително ткиво 
Д. Садржи основно асимилационо ткиво 
Е. Садржи ткиво за складиштење хранљивих материја за клицу 
 

У наставку одговорите дефинисањем појма детаља цртежа и његовим словним 
знаком! ( Појам упишите на тачкасту линију, словни знак пак упишите у квадрат!) 
 
5. Ћелије јој садрже зелене пластиде: …………………………………… 

 

6. Ово ткиво је одговорно за секундарно дебљање: …………………… 

7. Изданак са листовима горе приказане биљке са површином попречног пресека 
ставимо у мастилом обојену воду. У ком ткивном елементу можемо опазити кретање 
мастила? 
 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Укупно
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IV Црв, миш, мачка       6 бодова 
 
У последњој појави, сцени „Човекове трагедије“, Луцифер са следећим еколошким 
мислима осветљава положај Адама. 
 
„ Али си зато видео, као научењак,  
   Међу чудноватим стварима и такве цревне глисте, 
   Које умеју да живе само у јастребу и мачци, 
   И ипак прво раздобље свог развитка 
   Може да проведе само у мишу. 
   Ни један, ни други миш није одређен 
   Осећају се нокти мачке и јастреба, 
   И који је опрезан може да их и заобиђе, 
   Као старац који је у домаћем кругу, 
   Међутим, непоколебљив закон влада, 
   Да толико ипак доспева и противнику, 
   Колико треба, да након хиљаду година 
   Још и цревна глиста живи на свету.- „ 
 

Имре Мадач: Човекова трагедија, Петнаеста појава, сцена, (детаљ) 
                                             (у слободном преводу) 
 

 
Одредите на основу Мадачевог цитата, какво је узајамно популационо дејство настало 
међу следећим живим бићима! 
 

1. цревна глиста – миш: .............................................................................. 

2. јастреб – мачка: ....................................................................................... 

3. јастреб – миш: ......................................................................................... 

4. цревна глиста – јастреб: ......................................................................... 

5. „Непоколебљив закон влада“ – пише Мадач. На шта се односи закон? 

 
А. На максималну животну доб мишева. 
Б. На број животињских врста које су ухваћене од стране јастребова и мачака. 
Ц. На то у који предаторски организам доспева ухваћени миш. 
Д. На услов заједничког трајног битисања четири популације живих бића. 
Е. На то који ће мишеви постати жртве мачкама и јастребовима. 
 
 
6. Владање мишева одређују делимично наслеђени фактори. Како се зове процес током 
којег наследно непажљиви примерци већом шансом постају плен мачкама, него ли 
њихови пажљивији другови? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Укупно
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V Дођите кући, птичице моје!     6 бодова  
 
Једна врста зебе (Passerina cyanea) са истичног дела 
Северне Америке сели се према југу, у Средњу 
Америку где презими. Током пролећа, и уназад 
превале пут од близу 4000 км. Амерички етолог 
Емлен испитивао је на основу чега се оријентишу 
ове зебе-селице. За време  раздобља селидбе, 
животиње је сместио у планетариј*. Забележио је на 
коју страну света гледају „седећа“ дрвећа на којима 
се налазе птице. На пролеће птице (Passerina cyanea), 
окупљале су се на „седећем дрвету“,  окренутом 
према северу,што је одговарало правцу кретања 
њихових другова на слободи. Птицама је пројектовао 
различите положаје звезда и доказао је да се оне 
оријентишу углавном на основу Поларне звезде. 
Када је птицама у планетарију приказао погрешан  
положај звезда, птице су у пролеће одабрале јужни 
правац. 
 

* Планетариј = Зграда  способна за осликавање слике звезданог неба  
 
1. Према експериментима, на основу чега су се оријентисале зебе (Passerina cyanea)? 

( 1 бод) 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Да ли  у њиховом оријентисању магнетно поље Земље има одлучујућу улогу? 
Образложите свој одговор!              ( 2 бода) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
Истраживач је био љубопитљив, да ли зебе наслеђују или пак 
уче начин оријентисања.  Ухватио је младе птице и у 
различитим околностима их је одгајао. Једни су могли да виде 
небо, док је остале држао под вештачким осветљењем. 
Искусио је да су само оне јединке способне да се оријентишу 
на основу звезда, које су између 4. и 10. дана свог живота 
могле да виде звездано небо. Остале су, током раздобља 
селидбе, лево-десно летеле. Уколико су током већ поменутог 
раздобља птићи угледали другу звездану слику, онда су се 
они када су се развили, на основу тога покушали 
оријентисати.Испитали су и оријентисање беле роде.Две 
популације ове врсте живе у Европи.Источне роде са истока, 
код Боспора обилазе Средоземно море, док западне код 
Гибралтара прелазе када одлазе на своје зимовање. Када су 
младе, неискусне беле роде пренели из Источне Европе на 
запад, односно, из Западне Европе на исток, роде су сходно 
свом родном месту у одговарајућем правцу отпочеле своју 
јесењу селидбу. 
 
 
 

1. ábra   
Az indigópinty vándorlási útvonalai 

É 

D 

 

2. ábra 
A fehér gólyák két fő vonulási 
útja 

С 

Ј 

1. слика 
Правци селидбе зебе 

2. слика 
Два главна пута селидбе 
белих рода 
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3. На основу чега се може утврдити да рода свој правац селидбе не учи? (1 бод) 
 

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

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

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

4. Назовите ону форму учења, помоћу које су зебе (Passerina cyanea) научиле 
оријентисање на основу Поларне звезде!      ( 1 бод) 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Напишите на основу чега је истраживач дошао до закључка да управо у претходно 
наведеној тачци названа форма учења обликује способност оријентисања зеба  
(Passerina cyanea)!         (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

1. 2. 3. 4. 5. Укупно

      
 
 
VI  Бубуљица        9 бодова 

 
Цртеж приказује грађу са бубуљицама (акнама). 
 
Напишите уз појмове словни знак одговарајућег 
кожног детаља! (5 бодова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Шта је разлог  да на појединим деловима тела – примера ради на длану и стопалу – 
нема бубуљица? Словни знак исправног одговора упишите у квадрат! ( 1 бод) 
 

А. Јер тамо нема длакиног мешка и лојне жлезде. 
Б. Јер на њихову чистоћу више пазе људи. 
Ц. Јер су на длану и стопалу шире поре. 
Д. Због интензивне употребе на овим местима не настају. 

1. знојна жлезда 
 

2. лојна жлезда  

3. нагомилани лој  

4. површина у запалењу  

5. длакин булбус  
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7. Површину лица саветују чистити благо киселом течношћу.Зашто?  (1 бод) 
 
А. Кисели раствори неутрализују природно-базни pH лица. 
Б. Благо кисели раствори умеју елиминисати бубуљице. 
Ц. И површина лица је благо кисела од секрета знојних и лојних жлезда. 
Д. Благо кисела средства за чишжење стварају добротворне соли са 
    Материјалима из зноја 
Е. Кисели раствор боље суши кожу. 
 
8. Зашто се не саветује „кућно“ цеђење бубуљичаве коже?    (2 бода) 
 
А. Јер цеђењем можемо гној да утиснемо на дно коже. 
Б. Јер током цеђења од бубуљице може да настане младеж. 
Ц. Јер од изазивача болести могу се инфицирати поре. 
Д. Јер тиме можемо да оштетимо рецепторе осетљиве на притисак. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Укупно

         
 
 
VII Лучење и излучивање     10 бодова 
 

Упоредите на основу примера гуштераче и бубрега,  функције лучења и излучивања 
код човека! Словни знак исправног одговора упишите у празан квадрат! Сваки 
исправни одговор вреди 1 бод. 
 
 

А. Производња инзулина од стране гуштераче 
Б. Функција излучивања бубрега 
Ц. Оба 
Д. Ниједно 
 
 

1. У том процесу у крв доспева хормон.  

2. У том процесу у цревне канале доспевају ензими.  

3. У том процесу у мокраћу доспевају ензими.  

4. Игра улогу у одржавању хомеостазе организма.  

5. Животни процес који захтева енергију.  

6. Учествује у одстрањивању сувишних материја за организам.  

7. У здравом човеку процес смањује концентрацију грожђеног шећера у крви.  

8. Њега регулише хормон другог органа.  

9. Крајњи резултат процеса је да настаје филтрат.  

10. Овај процес инхибише повишени ниво шећера у крви.  
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Укупно

           

  



 

írásbeli vizsga 0811   9 / 12 2011. május 11. 

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

VIII Ризици високог крвог притиска    12 бодова 
 
Прочитајте пажљиво текст а потом одговорите на питања! 
 

„Према међународним истраживањима, они болесници којима је систолни (тојест максимални) 
крвни притисак успешно одржан међу нормалним оквирима, четири-пет пута ређе су добили 
излив крви у мозак, десетоструко је мања бубрежна недовољност него код оних болесника, код 
којих систолни крвни притисак надмашује номралне вредности. 
   Смањење крвног притиска за један милиметар живиног стуба у просеку за један и по посто 
смањује вероватноћу смртних случајева, узрокованих циркулацијском болешћу.  До педесете 
године старости, код мушкараца чешће се појављује *хипертонија (високи крви притисак), 
између  55-64 године овај податак се међу половима изједначује, но, касније већ су жене 
изложене већим опасностима. 
   Учесталост појаве  хипертоније мења се зависно од степена дебљине. Код оних који имају 
нормалну телесну тежину, хипертонија се може установити у 24, код особа са вишком 
килограма у 48, док код  особа са претераном телесном тежином у 55 посто случајева.“ 
 

*хипертонија = висок крвни притисак 
 

Непрепознатљиви болесници, Мађар хирлап, 9.маја 2006. 
 
1. На основу прочитаног у тексту, установите код којих је у пару наведених особа 
статистички већа могућност настанка означене болести! Своје одговоре пишите у 
квадрате помоћу ознака „< „ или „ >”. Уколико је шанса истоветна, онда се може 
уписати знак  „=“, уколико пак на основу информације из текста не може се закључити 
мера ризика, упишите „0“        ( 4 бода) 
 
Могућност настанка високог крвног 
притиска у случају жена прекомерне 
тежине старих 45 година. 

 Могућност настанка високог крвног 
притиска у случају мушкараца 
прекомерне тежине старих 45 
година.  

Могућност настанка високог крвног 
притиска у случају гојазних жена старих 
60 година.  

 Могућност настанка високог крвног 
притиска у случају мушкараца 
прекомерне тежине старих 60 
година.  

Ризик настанка бубрежне недовољности 
у случају одраслих са трајним крвним 
притиском од 160/100 Хгмм 

 Ризик настанка бубрежне 
недовољности у случају одраслих са 
трајним крвним притиском од 120/80 
Хгмм 

Ризик настанка бубрежне недовољности 
у случају одраслих са трајним крвним 
притиском од 120/80 Хгмм 

 Ризик излива крви у мозак  случају 
одраслих са трајним крвним 
притиском од 120/80 Хгмм 

 
 
2. У којој фази функционисања срца може да се мери у срцу систолни крвни притисак? 
Словни знак ипсравног одговора упишите у квадрат!    ( 2 бода) 

  
А. Приликом контракције преткомора. 
Б. Приликом контракције комора. 
Ц. Након затварања преткоморно коморних залистака.  
Д. Након затварања џепастих залистака. 
Е. Након отварања преткоморно коморних залистака. 
 

  



 

írásbeli vizsga 0811   10 / 12 2011. május 11. 

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

3. Који од следећих дејстава диже крвни притисак?    ( 2 бода) 
 
А. Стресна ситуација. 
Б. Проширење крвних жила. 
Ц. Парасимпатично дејство које у нервном систему преовладава. 
Д. Закречење крвних жила. 
Е. Проширење зенице. 
 
 
4. Назначите барем два карактеристична симптома који се појављују приликом излива 
крви у мозак!          ( 2бода) 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
5. Дајте савете за начин живота оној женској особи која врши канцеларијски посао и 
која жели да избегне настанак високог крвног притиска! Изнесите барем два предлога, 
од којих се један односи на исхрану, док други на начин живота!  ( 2 бода) 
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. Укупно
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Казмер 

 Ото Аладар  

 

Јанош 

Петер  

Едит 

Жужа 

Магда  

Хелга 

IX Крвне групе        10 бодова 
 

У једној породици, из брака Казмера и Едите, рођено је троје деце: Ото, Аладар и 
Хелга. Ото је оженио Жужу, родио им се син: Петер. Хелга се удала за Јаноша, родила 
им се ћерка Магда. Цртеж показује породично стабло, док се поред њега налазе 
фенотипови особа. 

 

 
 
1. Именујте однос генских варијанти (алела) који формирају систем крвних група АB0 
и Rh. Одговор напишите на тачкасту линију!     ( 2 бода) 
 
AB0 …………………………………………………………………………………………… 

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

Rh …………………………………………………………………………………………… 

 
2. Дефинишите генотип особа које се налазе у 
приложеној табели. Користите IA, IB, i, односно, R, r 
ознаке! ( 3 бода) 
 
3. Напишите у погледу  AB0 крвних група и Rh 
фактора, какву крвну групу могу имати деца из 
брака Жуже и Ота! Одговор напишите на тачкасту 
линију! (Од могућности мутације овом приликом 
одустанимо!) ( 3 бода) 
 
 

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

4. Током трансфузије крви правило је да болесник може добити само такву крв која је 
истоветна са његовом крвном групом. Међутим, у крајњим случајевима одобрене су и 
друге могућности.Може ли у крајњој нужди да да крв Едит свом сину, Оту? 
Образложите одговор! ( 2 бода) 
 

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

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

1. 2. 3. 4. Укупно

     

Казмер AB Rh+ 

Едит B  Rh– 

Жужа B  Rh– 

Ото AB Rh– 

Аладар A  Rh+ 

Хелга AB Rh– 

Јанош 0   Rh– 

Знак 
појединца 

Генотип 

Казмер  

Едит  

Аладар  
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Максимални 
број бодова 

Постигнути 
број бодова 

I Угљени хидрати 10    
II Једноћелијски еукариоти 10    
III Биљна ткива и органи 7    
IV Црв, миш, мачка 6    
V Дођите кући, птичице моје 6    
VI Бубуљице 9    
VII Лучење и излучивање 10    
VIII Ризици високог крвног притиска 12    
IX Крвне групе 10    
                                                      Укупно 80  
Број бодова писменог дела испита 
(постигнути бодови  ·  1,25) 80  · 1,25 = 100 

 

    
    
    
 наставник који исправља  

 
 
      Датум: ……………………………… 
 
 
 ________________________________________________________________________________________  
 
 
 

 
 
   

pontszáma egész 
számra kerekítve / 

број бодова 
заокружен на цео 

број

programba beírt 
egész pontszám / 
број целих 

бодова уписаних 
у програм 

 

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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