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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! 
 
 
 
 
 
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 хемијском оловком црне или плаве боје! 
 
У поља са сивом позадином немојте да пишете! 

 
 
 

Желимо вам успешан рад! 
 

 
 
 
 

A D A D C B D тачно прихватљиво  нетачно 
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I Инсекти и рибе        9 бодова 
 
Упоредите телесну грађу и животне функције инсеката и (кошљо)риба! Словне знакове 
исправних одговора упишите у квадрате! Сваки исправан одговор вреди 1 бод. 
 
A. Карактеристично за инсекте 
B. Карактеристично за кошљорибе 
C. Карактеристично за обе 
D. Није карактеристично ни за једног 
 

1. За животну функцију захтевају O2 .  

2. Потребни кисеоник умеју да набаве путем хидролизе.  

3. Вишећелијске животиње (Eumetazoa).  

4. Оплодња им је обично спољашња.  

5. Кисеоник им крвни систем транспортује до ћелија.  

6. Имају сложене очи.  

7. Мишићи им се припајају за спољашњи скелет са унутрашње стране.  

8. Телесна температура је стална (унутар је регулисана).  

9. Еукариоти.  

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно 
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II Опасни односи                                                                      10 бодова 
 
Након што сте прочитали текст, одговорите на питања која се односе на лисне ваши! 
Сваки исправни одговор вреди 1 бод. 
 

„Лисне ваши исисавају биљне сокове... Свој 
дугачак и узан усни орган убадају у спроводни 
снопић биљке па  исисавају сокове... 
   Биљни сок је веома богат шећером, односно, има 
веома мало азота у себи. Азот је, међутим, веома 
важан елемент у исхрани лисних ваши, баш зато, 
морају пуно сокова да сисају како би доспели до 
њега. Од сувишне текућине, на крају трбуха, 
ствара се капљица која се постепено повећава.  У 
њој је још увек много шећера. Лисним вашима то 
није потребно, међутим, мравима јесте. 
Медљикаву кап која се појављује на крају трбуха 
лисне ваши сакупе. Мрави потпомажу и 
размножавање заједница лисних ваши, штавише, 
бране их и од грабљивица.Прождрљиве ларве 
бубамаре нападају гусенице и друге инсекте 
биљоједе. Међутим, за успех имају  мало шансе 
уколико заједнице лисних ваши бране мрави.“ 
                                                      David Attenborough 

 
1.  У који део спроводног снопића удубљују свој усни орган лисне ваши? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2.  Образложите свој горе наведени одговор на основу цитата из текста! 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

3.  На којем делу биљке се најчешће налазе лисне ваши које сисавају биљку? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
4.  Образложите на основу текста, зашто се лисне ваши убрајају међу зглавкаре а 

унутар тога међу инсекте! 
 
…………………………………………….. ………………………………………………. 
 

„Азот је важан елемент у исхрани лисних ваши“ – можемо читати.   
5.  Наведите ону материју са садржајем азота, која изграђује већи део спољашњег 

омотача!  ……………………………………………………….. 
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масти 

угљени хидрати 

Наведите узајамни однос популација у случају живих бића! 

6.  Биљка домаћин – лисне ваши: ………………………………………………….. 

7.  Мрав – лисна ваш:…………………………………………………………… 

8.  Бубамара – лисна ваш:……………………………………………………… 

У биолошкој заштити против лисних ваши користимо и помоћ бубамара. Одредите 
једну значајну карактеристичност и барем једну предност  биолошке одбране наспрам 
хемијске одбране! 
 
9.  Карактеристичност: …………………………………………………………………. 

10.  Предност:  …………………………………………………………………………… 

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

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

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

           

 

III Варење и ресорпција (упијање)     10 бодова 
 
Следеће тврдње односе се на поједине човекове хранљиве материје, њихово варење и 
упијање. Упишите у одговарајући круг, односно, у пресек кругова број одговарајућих 
тврдњи.! Један редни број може да доспе само на једно место!  
 

1.  Међу њих спада скроб. 
2. У варењу значајну улогу имају 

ензими сока гуштераче. 
         (панкреасни ензими). 
3. Варење почиње у желуцу. 
4. Један од ензима који га разлажу 

је пљувачна амилаза. 
5. Крајњи продукти варења 

ресорбују се у телесну течност 
         (у крв, или, лимфу). 
6. Током варења настају 

аминокиселине. 
7. Крајњи продукти варења добро 

се растварају у води. 
8. У варењу им помаже жуч.  
9.  Током варења, настају органски 

молекули мање величине. 
10. Током варења, растварају се 

пептидне везе. 
 

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

           

беланчевине 
 



 

írásbeli vizsga 0822   6 / 16 2012. május 15. 

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

 
 

IV. Занимљива дијета       11 бодова 
 
„Једна женка орангутана, која живи у америчком зоо врту Брукфилд, прешла је 
кроз  спектакуларне измене. 
 
Женка која се зове Меги и једна је од најстаријих орангутана у САД-у, 1995. године је 
доспела у чикашки зоо врт Брукфилд. Раније се није дружила са својим другарима, 
нису их интересовали мужјаци, брзо се уморила, имала је главобоље, надаље, удебљала 
се, тежина јој је надмашила сто килограма. 

Лекарска испитивања су установила да животиња има проблем са штитном жлездом, 
због чега јој се метаболизам успорио а ниво енергије јој је спласнуо. Употребивши 
хормонску надокнаду, убрзао јој се метаболизам, паралелно с тиме, старатељи су за 
Меги одредили јела са високим садржајем влакна и програм тренинга. Резултат је: 45 
килограма минуса,  здравије длаке и жеља за сексуалним односом. Према тврдњама 
старатеља, женка орангутана све више пажње посвећује мужјацима, чак штавише, 
неколико пута их је најурила.”   

National Geographic Online 
 

Хормонски систем орангутана личи на човеков хормонски систем. 
1.  На основу тога, наведите онај хормон, чији недостатак је изазвао  симптоме код 

женке орангутана! 
 
…………………………………… 

 
2.  Какве утицаје има горе наведени хормон штитне жлезде? Словни  знак исправног 

одговора упиши у квадрате! 
A. Убрзава оксидацијски процес у ћелијама. 
B. Смањује телесну температуру. 
C. Смањује ниво шећера у крви. 
D. Подстиче рад срца. 
 
3.  Какве даље утицаје има поменути хормон штитне жлезде?   
 
A. Повисује телесну температуру. 
B. Подстиче процесе синтезе угљених хидрата. 
C.  Негативном повратном спрегом спречава производњу хормона хипофизе који 

потпомаже сопствено лучење. 
D. Повећава ниво калцијума крви. 
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4.  Каква даља дејства има поменути хормон штитне жлезде? 
 
A. Повећава количину мокраће. 
B. Подстиче   процесе разградње. 
C. Јача потрошњу кисеоника организма. 
D. Негативном повратном спрегом подстиче производњу хормона хипофизе који 

потпомаже соптвено лучење. 
 
5.   Цртеж приказује положај штитне жлезде. Именујте делове цртежа који су  

означени словима!                                                                      ( 3 бода) 
 
A: ………………………………… 

B:…………………………………. 

C:………………………………… 

Према поукама чланка, некоме  је искрсла 
идеја да се људима који врше дијету препоручи 
екстракт штитне жлезде. 
 

6.  Заузмите став: да ли бисте препоручили екстракт штитне жлезде као средство за 
дијету човеку који је превише дебео, међутим, нормално му функционишу 
штитне жлезде?                                                       (2 бода) 

 

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

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

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

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

 
7. Зашто је помогао јеловник са високим садржајем влакна смршављење орангутана? 

Да ли се овај метод може препоручити људима?       ( 2 бода) 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
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V Птице и диносауруси                                                              6 бодова 
 
Након што сте прочитали текст, одговорите на следећа питања! 
 
„Перје се.... поред птица, појавило и у кругу извесних група диносауруса... Сада се 
пронашао такав примерак монголског Велоцираптора, старог 75 милиона година, на 
чијем задњем делу лакатне кости су сачуване квржице које су служиле за учвршћење 
секударног перја. Ове квржице се појављују и код данашњих птица .... што указује на то 
да .... где су присутне, можемо сигурно да рачунамо на модерно перје... Шта је била 
функција перја код Велоцираптора који није био способан за лет, не знамо сигурно. 
Регулисање телесне температуре, прикривање (маскирање), одржавање гнезда на 
топлом или пак постављање функционалности аеродинамичности тела током трчања – 
све то може да дође у обзир.” 

На основу часописа „Élet és tudomány” LXII.год 43. стр: 1348-1349 
* аеродинамичан = с малим ваздушним отпором 
 

 
 
 
 
 
 
 
Реконструисана слика 
Велоцираптора – цртач 
овде још није узео у 
обзир откривање трагова 
перја. Поред се налази 
фотографија једног ноја. 
 

 
1. Диносауруси – па тако и у чланку наведен Велоцираптор који спада међу њих – 

били су гмизавци мезозоика. Од наведених, које особине су карактеристичне и за 
гмизавце и за птице?  Словне знакове исправних одговора упишите у квадрате! 

 
A. Знојне жлезде. 
B. Унутрашње оплођење. 
C. Размножавање јајима. 
D. Ваздушни капилари (парабронхуси) у плућима. 
E. Постељица  (Плацента). 
 
2. На основу наласка у чланку, какве даље – са птицама – сличне карактеристичности 

можемо претпоставити код Велоцираптора? 
 
A. Савитљиви леђни део кичме. 
B. Способност за лет. 
C. Брига о потомству. 
D. Спољашњи покривач са променљивим бојама. 
E. Стална (регулисана) телесна температура. 
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3. У вези са диносаурус перјима можемо донети само закључке, пошто им се 

беланчевинаста материја  разложила. Именујте беланчевину која чини већи део 
перја!    

 
…………………………………………………………………. 

 
4. Квржице су пронађене на лакатној кости. Одредите, који део тела чини лакатна 

кост!  …………………………………………………………………… 

 
5. Данашње птице су све покривене перјем, међутим, неке врсте . као примера ради 

ној – нису способне да лете. Претпоставимо да неко након 10 милиона година успе 
да открије костур ноја који је остао у целини! Од наведених карактеристичности 
које указују на то да је ова птица била неспособна да лети?       (2 бода) 

 
A. Недостатак лакатне кости. 
B. Карлица спојена од трију костију. 
C. Пљосната прсна кост. 
D. Прсна кост крестасте површине. 
E. У односу на тело мала кост надлактице. 
 
 
1. 2. 3. 4. 5. укупно 
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VI  Наше полне ћелије       10 бодова 
 

1. На сликама се виде људска 
мушка полна ћелија и јајна ћелија. 
Која слика показује мушку полну 
ћелију? Одредите словни знак и 
образложите избор!  
 
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………. 

 

 

2. Наведите у којем органу настаје  

a) јајна ћелија: ………………………………………………………………………….. 

b) мушка полна ћелија: …………………………………………………………………. 

(2 бода) 
 

Одлучите на основу следећих тврдњи – у вези са људским полним ћелијама – које су 
тачне (Т), а које нетачне (Н), а потом одговарајуће упишите у квадрате! 
 

3. Оба типа полне ћелије садржи 46 хромозома.  

4. Полне ћелије своје енергетске потребе обезбеђују уз помоћ митохондрија.  

5. Мушка полна ћелија садржи Х, или Y полне хромозоме.  

6. Јајне ћелије су хаплоидне ( имају једну гарнитуру хромозома).  

7. Од јајних ћелија месечно једна сазрева.  

8. Оплодња јајних ћелија највероватнија је око 14. дана у полном циклусу.  

9. Мушке полне ћелије преко мокраћног мехура доспевају у мокраћну цев.  

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

          

 
 

A 

B 
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VII Мишићи          7 бодова 
 
Након дефинисања, упишите у кавдрат(е) одговарајући словни знак мишића! 
 

A. Један мимични мишић  
B. Мишић савијач, флексор (бицепс)) 
C. Међуребарни мишић који подиже ребро 
D. Мишић опруживач подколенице   
E. Дијафрагма (Пречага) 

 

  1. Код издисања увек се релаксира.   

  2. Лепи се за кожу, има значајну улогу у комуникацији.  

  3. Може се опипати код надлактичне кости.   

  4. Одваја трбушну дупљу од грудне дупље.  

  5. Приликом контракције, прсте од ногу удаљава од осталих делова тела.  

  6. Учвршћује се за цевасту кост.  

  7. Приликом контракције, повећава волумен грудног коша.  

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. укупно 
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 VIII  Менделови закони      8 бодова 
 

На слици се види башта августинског 
самостана у Брну. Овде је вршио своје 
експерименте један од оснивача генетике 
Грегор Мендел.  
 
Мендел је између осталог вршио испитивање 
наслеђивања боје зрна грашка. Боју зрна 
грашка одређују два алела једног гена („А“ и 
„а“). „А“ алел одређује доминантно својство.  
 
 
 

1. Што подразумевамо под појмом „алел“? Одговор нашишите на тачкасту линију!
  
…………………………………………………………………………………………………

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

2.  Шта означавамо у овом начину наслеђивања  – на основу Мендела – симболом 
„АА“? Словни знак исправног одговора упишите у квадрат! 
 
A. Боју зрна грашка. 
B.  Генотип јединке у односу на посматрано својство. 
C. Генотип полних ћелија јединке у односу на посматрано својство. 
D. Две нити хеликса ДНК, који садрже дати ген. 
E. Пар хромозома који у себи носи ген који одређује дату особину. 
 
3. Први закон Мендела – према данашњој дефиницији – указује на идентичност 
генотипа јединки у првој генерацији потомства. У којем случају је тачан овај први закон?  
 
A. Само у том случају ако се особина односи на доминантно-рецесивно 

наслеђивање. 
B. Само у том случају, уколико су оба родитеља хомозиготи. 
C. Само у том случају, уколико један родитељ показује доминантну особину, док 

други  рецесивну. 
D. Само у том случају, уколико дату особину одређују само два алела једног гена. 
E. Само у том случају, уколико  су чланови прве генерације потомства сви хомозиготи. 
 
4. Приликом укрштавања, Мендел је искључио случајно опрашивање помоћу 
инсеката. Друга генерација потомства настала је самоопрашивањем, тојест, полен 
прашника у истом цвету је оплодио јајне ћелије. Какве последице је имао такав начин 
опрашивања? 
 
A. Након оваквог опрашивања, могле су настати само јединке хомозиготи. 
B. Након оваквог опрашивања, сигурно је да ће све јединке постати хетерозиготи. 
C. Након оваквог опрашивања, сваки потомак имаће са родитељима истоветан генотип 

( уколико искључимо мутацију). 
D.  У овом укрштавању, јајне ћелије и мушке полне ћелије у истој мери, 

сразмерно, садрже „А“ и „а“ алеле. 
E. Полне ћелије које учествују у овом опрашивању, постају диплоидне. 
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5. У својим даљим експериментима, Мендел је испитивао две особине. Означите 
љуску семена (семењачу) „А“ и „а“ (жута је доминантна, зелена је рецесивна), облик 
зрна, семенки „В“ и „b“ (округла је доминантна, а наборана је рецесивна)! Шта 
означава  скраћеница „AaBb”? 
 
A. Генотип јединки жутих, округлих семена. 
B. Генотип јединки зелених, округлих семена. 
C. Генотип јединки жутих, набораних семена. 
D. Генотип јединки зелених, набораних семена. 
E. Генотип полних ћелија јединки хетерозигота. 
 
6.        Шта може да означава у горе наведеном укрштавању симбол „аb“? 
 
A.  Генотип полних ћелија јединки хомозигота са жутим, округлим семеном. 
B.  Генотип јединки са зеленим, округлим семеном. 
C.  Генотип јединки са жутим, набораним семеном. 
D.  Генотип јединки хомозигота са зеленим, набораним семеном. 
E.  Генотип полних ћелија  хетерозиготних јединки. 
 
 
7. Многе особине делимично или у потпуности се наслеђују, ипак се код њих  не 
могу уочити односи раздвајања малих целих бројева као код Мендела. Шта може бити 
разлог? 
 
A. Ово је карактеристично за наслеђивање склоности, које су под великим угтицајем 

средине.  
B.  Ово је наслеђивање особина које одређују више гена. 
C. Ово произилази, уколико два супротна алела једног гена ступе у 

узајамно дејство. 
D. Овамо води стално укрштање у сродству ( умножавање између 

родбинских јединки). 
E. Ово се дешава када појединачна искуства целисходно модификују грађу гена.  
 
8.      Мендел је гене уважавао као математичке појмове: није им испитивао ни 
материју, ни место. (У постизању његових резултата, то није ни било потребно). Данас 
већ знамо где се налазе и од чега су. Према данашњим сазнањима, која тврдња је 
истинита у вези са генима еукариота? 
 
A. РНК делови хромозома. 
B. ДНК делови рибосома. 
C. Беланчевине хромозома. 
D. Ензими ћелијског једра. 
E. ДНК делови хромозома. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 

         

 
 

  



 

írásbeli vizsga 0822   14 / 16 2012. május 15. 

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

 
IX Популација и биоценоза  (животна заједница)  9 бодова  
 
Поједине особине карактеристичне су и могу се односити само на одређене 
организацијске нивое живог света. За виши ниво не вреде у сваком случају 
карактеристике нижег нивоа -  то је и обрнуто. Поред наведене особине допишите 
одговарајуће словне знакове! 
 
A. (Карактеристично је) односи се на једну популацију. 
B. (Карактеристично је) односи се на  једну животну заједницу. 
C. Може се односити на обе. 
D. Ни на једну се не односи. 
 

1. Просечна дужина живота.  

2. Пол.   

3. Богатство врсте.  

4. Животна доб ( период од времена зачећа).   

5.  Промене  годишњих доба.  

6. Дужина ланца исхране.  

7. Сразмер мужјака и женки.  

8. Спратовност (вертикални распоред популација).    

9. Заштита може да буде оправдана.  

 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. укупно 
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максимални 
број бодова 

постигнути број 
бодова 

I Инсекти и рибе 9  
II Опасни односи 10  
III Варење и ресорпција 10  
IV Занимљива дијета 11  
V Птице и диносауруси 6  
VI Наше полне ћелије  10  
VII Мишићи 7  
VIII Менделови закони  8  
IX Популација и биоценоза 9  
Укупно 80  
Број бодова писменог дела испита 
(постигнути бодови ·  1,25) 80  · 1,25 = 100  

    
    
    
    
  наставник који исправља 

 
 
  Датум: ……………………………… 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

   

elért 
pontszám egész 

számra kerekítve/ 
постигнут 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 /   jegyző / записничар 
наставник који исправља         

 
 
 Dátum/ Датум: ……………………  Dátum/ Датум: …………………… 
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