
БИПЛПГИЈА 

Исхпди, стандарди прпграма наставе и учеоа за 1. разред Гимназије – смер прирпдни и друштвени 
 

Разред – Први 

Недељни фпнд часпва -2 часа 

 Гпдишои фпнд часпва -74 

 

 

ПРВА ТЕМА: БИПЛПГИЈА КАП ПРИРПДНА НАУКА 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. псмисли ппступак истраживаоа на задату хипптезу, креира и прати истраживашки прптпкпл; 

2. прикупи, прикаже и тумаши ппдатке дпбијене истраживаоем; 

3. изнесе и вреднује аргументе на пснпву дпказа 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник разуме щта су ппсебнпсти експерименталнпг приступа у науци, щта разликује експеримент пд псталих метпда и уме, пп упутству, да 

изведе унапред ппстављени експеримент  и пдгпвпри на једнпставну хипптезу, уз ппмпћ и навпђеое наставника. 

Питаое: 

- Ппстављамп хипптезу: вреое врще квасци. Кпјпј групи прганизама припадају квасци? 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме, на задатпм примеру, уз ппмпћ наставника, да ппстави хипптезу, фпрмира и реализује једнпставан експеримент и извести п 

резултату. 

Питаое: 

- У кпјим услпвима  се вреое врщи, кпји су прпизвпди тпг прпцеса? 



ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник уме да псмисли једнпставан прптпкпл прикупљаоа ппдатака и фпрмулар за упис резултата. 

Питаое: 

- Кпји прганизми имају сппспбнпст да врще вреое? Пбјасни узрпк бпла - „упале“ мищића 

ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник разуме щта су пснпвни ппстулати истраживашких прпцедура; разуме ппјам кпнтрплисанпг истраживаоa;схвата какп се у науци 

спрпвпди кпнтрпла и уме да, пп упутству и уз ппмпћ наставника, реализује једнпставнп истраживаое, пппуни фпрмулар, прикаже резултате у 

табели/графикпну и извести п резултату. 

Питаое: 

- Ппстављамп истраживашкп питаое „Шта утише на брзину пулса“? 

ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме, на задатпм примеру, уз ппмпћ наставника, да ппстави хипптезу, фпрмира и реализује једнпставан експеримент и извести п 

резултату. 

Питаое: 

- Прикупи ппдатке  разлишитих  ситуација при кпјима се пулс ушеника меоа (пре и ппсле физишке активнпсти, накпн израде писменпг 

задатка...). Пбради прикупљене ппдатке. 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник уме сампсталнп да прави графикпне и табеле према два критеријума уз детаљан извещтај. 

Питаое: 

- Прикажите  ппдатке (резултате мереоа пулса) табеларнп или графишки и прпдискутуј резултате. 

ТРЕЋИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да прпшита једнпставнп приказане ппдатке и зна какп да се ппнаща у лабпратприји и на терену кап и правила п раду и 

безбеднпсти на раду 

Питаое: 



- Ппсматрајте слику клијаоа семена гращка: 

  
Шта је семе? 

 

ТРЕЋИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме, на задатпм примеру, уз ппмпћ наставника, да ппстави хипптезу, фпрмира и реализује једнпставан експеримент и извести п 

резултату 

Питаое: 

- Шта све мпжемп да пратимп да бисмп прпушили прпцес клијаоа семена? 

 

ТРЕЋИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник уме сампсталнп да прави графикпне и табеле према два критеријума уз детаљан извещтај. 

Питаое: 

- Кпје принципе биплпгије мпжемп применити на прпцес клијаоа семена? 

 

ДРУГА ТЕМА: ПСПБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. закљушује п јединству живпта и оегпвпм заједнишкпм ппреклу на пснпву заједнишких пспбина живих бића; 



2. дпведе у везу пснпвна свпјства живих бића са прпстпрним и временским расппредпм шинилаца оихпвпг пкружеоа; 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да наведе најважније шиоенице п пснпвним свпјствима живих бића и уме да их пбјасни на карактеристишним примерима. 

Питаое: 

- Кпју пспбину живих бића преппзнајещ у следећем исказу: на светлпсти се зенице скупљају, у мраку щире? 

а) Хпмепстаза 

б) Псетљивпст 

в) Евплутивна адаптација 

г) Ппкретљивпст 

 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме да пбјасни пснпвна свпјства живих бића у маое типишним и атипишним слушајевима 

Питаое: 

- Разврстајте следеће ппјмпве такп щтп ћете у табелу унети пдгпварајуће брпјеве: 

1. ппвећаое ентрппије, 2. смаоеое ентрппије, 3. ппвећаое уређенпсти, 4. смаоеое уређенпсти, 5. усвајаое искпристиве хемијске 

енаргије, 6. пслпбађаое искпристиве хемијске енаргије, 7. синтеза, 8. разлагаое, 9. пксидација, 10. редукција, 11. усвајаое енергије,  12. 

пслпбађаое енергије 

Анабплизам Катабплизам 

  

 

ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

 Ушеник разуме какп пснпвна свпјства живих бића указују на јединствп живпта. 

 Питаое: 

Пбјасните защтп се малпкрвним пспбама (са смаоеним брпјем црвених крвних зрнаца) саветује бправак на виспким планинама. 



ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да наведе најважније шиоенице п пснпвним свпјствима живих бића и уме да их пбјасни на карактеристишним примерима 

Питаое: 

- У шему је смисап пдржаоа хпмепстазе и какп се тп ппстиже? 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник уме да пбјасни пснпвна свпјства живих бића у маое типишним и атипишним слушајевима 

Питаое: 

- На једнпм примеру (кпд биљке, живптиое или једнпћелијскпг прганизма) пбјасните какп псетљивпст дппринпси хпмепстази. 

 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник разуме какп пснпвна свпјства живих бића указују на јединствп живпта. 

Питаое: 

- Какав је међуспбни пднпс ппјмпва псетљивпст, хпмепстаза и адаптација? Пбјасните на примерима. 

 

ТРЕЋА ТЕМА: БИПЛПШКИ  МАКРПМПЛЕКУЛИ 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. разврста биплпщки важне макрпмплекуле према оихпвпј улпзи у пствареоу живптних функција; 

2. примерима илуструје примену биплпщки важних макрпмплекула у биптехнплпгији; 

 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да наведе пснпвне шиоенице п грађи, улпзи и знашају биплпщких макрпмплекула (нуклеинских киселина и прптеина) и оихпву 

примену у биптехнплпгији 

Питаое: 



- Ппвежи ппјмпве са пдгпварајућим пбјащоеоима такп щтп ћещ уписати пдгпварајуће слпвп на цртице 

1)  __угљени хидрати а. Имају инфпрмаципну функцију 
2)  __нуклеинске киселине  б.  Вищеструкп су бпгатији енергијпм пд щећера 
3)  __прптеини в.  Чине их градивни блпкпви мпнпсахариди 
4)  __липиди г. Мпнпмери су ппвезани пептидним везама 
  д. Улпга им је искљушивп да граде рибпзпме 

 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник ппвезује структуре и функције важних биплпщких макрпмплекула (нуклеинских киселина и прптеина). 

Питаое: 

- Укпликп ДНК секвенца садржи следећи низ нуклептида 5' CGTCTAGAT 3’, пдредите кпмплементарну ДНК, пднпснп РНК кпја се мпже дпбити 

репликацијпм, пднпснп преписиваоем пве секвенце. 

ДНК___________________________________ 

РНК ___________________________________ 

 

ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Питаое: 

- Укпликп неки антибиптик спрешава ппмераое рибпзпма у бактеријскпј ћелији, щта ће се десити са тпм ћелијпм? 

ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да наведе пснпвне шиоенице п грађи, улпзи и знашају биплпщких макрпмплекула (нуклеинских киселина и прптеина) и оихпву 

примену у биптехнплпгији 

Питаое: 

- Један пд циљева биптехнплпгије је да се: 

а) развију нпви нашини дпбијаоа прпизвпда кприсних људима 

б) људска бића замене рпбптима 



в) смаои пптреба људи за биљкама и живптиоама 

 

ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник ппвезује структуре и функције важних биплпщких макрпмплекула (нуклеинских киселина и прптеина). 

Питаое: 

- Ппступак манипулисаоа генетишким материјалпм када се пн пренпси из једнпг живпг система у други ппзнат је ппд именпм 

_______________________________________ 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Питаое: 

- Генска терапија је ппступак: 

а) кпји ппказује да гени нису пдгпвпрни за бплести људи 

б) кпји се кпристи за лешеое неких бплести људи 

в) кпјим се ппкущалп лешеое људи, али је дефинитивнп пдбашен 

 

 

ЧЕТВРТА ТЕМА: ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И ФУНКЦИЈА 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. уппређује прпкариптску и еукариптску ћелију на пснпву бипхемијских, анатпмских и мпрфплпщких карактеристика; 

2. дпведе у везу утицај шинилаца из сппљащое и унутращое средине са динамикпм ћелијских прпцеса; 

 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст. 

Питаое: 

- Уписиваоем брпјева пд 1 дп 10 ппређајте нивпе прганизације живих система пд једнпставнијих ка слпженијим: 



--------- пппулација, -------- мплекул, ------- прганеле, ------- прган, ------- живптна заједница, ------- ћелија, ------- екпсистем, -------- пргански 

систем, -------- прганизам, -------- ткивп. 

 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације 

Питаое: 

Ппвежите наведене мплекуле/јпне са нашинпм оихпвпг  трансппрта крпз мембрану такп щтп ћете уписати једнп слпвп на пдгпварајуће 

цртице: 

1.  впда  а) плакщана дифузија-јпнски канали 

2.  глукпза  б) трансппрт ппмпћу везикула 

3.  јпни  в) прпста дифузија 

4.  кисепник г) плакщана дифузија-прптеинск  нпсаши 

   д) псмпза 

 

ПРВИ ИСХПД – Напредни нивп: 

Ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма) 

Питаое: 

- Прганизам 1 кпристи кап извпр Суншеву енергију а прпизвпди глукпзу и П2. 
- Прганизам 2 кпристи кап извпр енергије глукпзу а прпизвпди CO2   и H2O. 
- Прганизам 3 кпристи кап извпр енергије глукпзу а прпизвпди  млешну киселину. 

- Прганизам 4 кпристи кап извпр енергије глукпзу а прпизвпди етанпл и CO2. 

- Пдреди врсту прганизма 1, 2, 3 и 4. 
 
ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст. 

Питаое: 



- Пбјасни защтп бактерије кпје живе на великим дубинама у пкеану врще хемпсинтезу, а не фптпсинтезу. 

ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације. 

Питаое: 

- Наведи сппљащое и унутращое фактпре кпји утишу на фптпсинтезу. 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма). 

Питаое: 

Пбјасни защтп би дпщлп дп дехидратације акп бисмп пили мпрску впду. 

 

 

ПЕТА ТЕМА: ЋЕЛИЈСКЕ ДЕПБЕ 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. тумаши щеме ћелијскпг циклуса и ћелијских депба еукарипта у кпнтексту раста и размнпжаваоа; 

 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да наведе типпве размнпжаваоа; зна кпји је знашај митптишких и мејптишких депба; разуме знашај пплнпг размнпжаваоа и ппзнаје 

пснпвне шиоенице п живптним циклусима метпдски пдабраних представника живих бића, ппсебнп шпвека. 

Питаое: 

- Запкружите слпвп испред ташне тврдое. 

Један целпвит ћелијски циклус пбухвата: 

а) митпзу и мејпзу 



б) митпзу, Г1, С и Г2 фазу 

в) Г1, С и Г2 фазу 

г) Г2 фазу и мејпзу 

 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Питаое: 

- Ппвежите брпј хрпматида у ћелијама шпвека с фазпм ћелијскпг циклуса: 

1 – 23 А – Хпмплпги хрпмпзпми се разилазе ка супрптним пплпвима 
ћелије 

2 – 46 Б – Врщи се размена генетишкпг материјала између хпмплпгих 
хрпмпзпма 

3 – 92 В – Сестринске хрпматиде се раздвајају 
 Г – Парпви хпмплпгих хрпмпзпма се налазе на екватпру ћелије 
 Д – Врщи се репликација ДНК 

 

ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Питаое: 

- Анализирајте слику и пдгпвприте на питаоа 

 

 



а) Кпја фаза ћелијске депбе  је приказана на слици?     

б) Кпликп хрпматида и кпликп хрпмпзпма је приказанп на слици?  

 хрпматида. 

  хрпмпзпма. 

 

 

ШЕСТА ТЕМА: ФИЛПГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. ппстави щест кљушних дпгађаја у истприји живпта на временскпј скали; 

2. тумаши филпгенетске пднпсе и разнпврснпст живпг света на Земљи пслаоајући се на мпдел „дрвп живпта”; 

3. примени или изради једнпставне кљушеве за идентификацију живпг света. 

 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник разуме пптребу за класификпваоем живих бића, ппзнаје и примеоује пснпвне принципе класификације (укљ. бинарну нпменклатуру) 

и зна да класификује метпдски пдабране представнике живпг света (пдабраних типпва, ппдтиппва, класа 

Питаое: 

- Шта је евплуција а щта филпгенија? 

ПРВИ ИСХПД – Средои нивп: 

Ушеник разуме ппступнпст у развпју живих бића и разуме ппјам предашких фпрми 

Питаое: 

- Ппређајте кљушне дпгађаје у раним фазама истприје живпта према редпследу дещаваоа (1- 6). 

_____ппјава фптпсинтезе, _____настанак мплекула кпји нпсе инфпрмацију и катализују реакције, _____  настанак првих ћелија, _____ 

настанак  еукариптске ћелије, _____  ппјава пплнпг размнпжаваоа, _____ настанак вищећелијских прганизама. 

 



ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Питаое: 

- На датпј временскпј скали истприје живпта на Земљи рекпнструищите щест кљушних дпгађаја у истприји живпта у хрпнплпщки 

исправан низ 

 

 
 

ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Питаое: 

- Шта је „дрвп живпта“? 

ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп: 

Питаое: 

- Кпје су најједнпстаније живптиое (на пснпву филпгеније) и кпји ппдаци п оихпвпм развићу иду у прилпг тпј тврдои? 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп: 

Питаое: 

- На пснпву дијаграма филпгенетскпг стабла живптиоа пдгпвпри на питаое и пбразлпжи пдгпвпр:  



Кпји тип живптиоа су најближи српдници хпрдата? 

 
 

ТРЕЋИ ИСХПД – Сви нивпи: 

- Ушенике првпг разреда инфпрмисати да ппстпји „кљуш“ у биплпгији (табела за пдређиваое врсте живих бића). Са кприщћеоем кљушева и 

нашинпм детерминације врста биће уппзнати у тпку даљег щкплпваоа. 

 

 

 

 

 

 

 



БИПЛПГИЈА 

Исхпди,стандарди прпграма наставе и ушеоа за 2.разред Гимназије-смер прирпдни и друщтвени 

 

       Разред-други 

       Предмет-Биплпгија 

       Недељни фпнд шаспва-2 шаса(1+1) 

       Гпдищои фпнд шаспва-74 

 

 

ПРВА ТЕМА/ ПСНПВИ  ГЕНЕТИКЕ 

      

      Исхпди; Пп заврщетку пве теме ушеник ће бити у стаоу да: 

1. Ппвеже Менделпве закпне наслеђиваоа са карактеристикама мејптишке ппделе хрпмпзпма,ппсебнп на примерима генетике шпвека; 
  

2. Разликује генетишку и фенптипску варијабилнпст; 
 

3. Графишки прикаже и анализира пдабране примере фенптипске варијабилнпсти 
   

 



ПСНПВНИ НИВП-ПРВИ ИСХПД 

 

-Ушеник зна да пбјасни пснпвне ппјмпве пнаслеђиваоу,зна да наведе примере и разуме оихпву примену 

 

Пснпвни нивп-примери: 

   1.Кп је пппвргап дп тада важећу теприју мещанпг наслеђиваоа и дпказап да наследни материјал има шестишну прирпду,да се 

    (наследне шестице) кпје пптпмак дпбија пд пба рпдитеља,не стапају,већ задржавају свпј идентитет ? 

  2.Какп су грађени хрпмпзпми? 

  3.Шта  је генптип а щта представља фенптип? 

 

СРЕДОИ НИВП-ПРВИ ИСХПД –ПРИМЕРИ 

Ушеник уме да пбјасни правила наслеђиваоа пспбина пп мпделу Грегпра Мендела,примени и прикаже. 

 1. Пбјасните првп Менделпвп правилп на примеру укрщтаоа јединке из две шисте линије са разлишитим варијантама исте пспбине (јединке са 

љубишастим цветпм са јединкама са белим цветпм. 

   2. Шта представља фенптип у ужем смислу а щта у щирем смислу? 

   3. Шта су генски алели? 

 

 



НАПРЕДНИ НИВП-ПРВИ ИСХПД-ПРИМЕРИ 

 Ушеник разуме да примени правила наслеђиваоа пспбина кпд шпвека и да разуме да пбјасни разлишите примере наслеђиваоа кпд 

биљака,живптиоа и људи. 

1. Приказати Менделпв експеримент дихибриднпг укрщтаоа.Две пспбине са два алтернативна стаоа у рецесивнп-дпминантнпм пднпсу:пблик 
семена-пкруглп(дпминантни алелА) и набпранп ( рецесивни алел а);бпју кптиледпна семена-жута (дпминантни алел B) и зелена ( рецесивни 
алел b).У F/ 2.генерацији,кпмбинпваое гамета представљенп је Панетпвпм мрежпм.У левпм заглављу налазе се кпмбинације алела у 
женским гаметима,а у гпроемзаглављу табеле  представљене су кпмбинације алела у мущким гаметима.Упресеку редпва и кплпна налазе се 
генптиппви зигпта настали спајаоем два гамета. 

   

2.  Укпликп се у фенптипу хетерпзигпта у пптпунпсти изражавају пба алела једнпг гена,наслеђиваое је: 
        

      1. пплигенп 

      2. дпминантнп-рецесивнп 

      3. кпрелативнп 

      4. кпдпминантнп 

  

3. Размена делпва нехпмплпгих хрпмпзпма је: 
      1. дупликација 

      2. транслпкација 

      3. делеција 

      4. инверзија 



ДРУГА ТЕМА/УВПД У ЕВПЛУЦИПНУ БИПЛПГИЈУ  

 

Исхпди: на крају теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 

1. Идентификује нашин на кпји пснпвни евплуципни механизми утишу на генетишку структуру пппулације 
2. Идентификује след дпгађаја тпкпм прпцеса адаптација на пдабраним примерима 
3. Ппвеже делпваое прирпдне селекције са настанкпм нпвих врста 

 

ПСНПВНИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА 

Ушеник зна пснпвне шиоенице п евплуцији. 

 

Пример 1: Пзнаши неташан исказ п биплпщкпј евплуцији: 

 

а) тп је увек сппр и ппстепен прпцес 

б) ппследица је наследних прпмена у генетишкпј структури пппулације 

в) услпвљена је интеракцијпм живих бића са срединпм кпју настаоују 

г) није мпгућа укпликп не ппстпји генетишка варијабилнпст припадника једне врсте  

 

 



Пример 2: Јединке исте врсте (закпкружити неташан исказ) 

 

а) увек су слишнпг изгледа 

б) мпгу се међуспбнп укрщтати 

в) имају исти брпј хрпмпзпма 

г) у највећем брпју слушајева су репрпдуктивнп изплпване пд других врста 

 

СРЕДОИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА 

 

Пример 1: Прпмене у генетишкпј структури ппследица су: 

 

а) генетишкпг дрифта 

б) мутација 

в) прптпка гена 

г) свих наведених механизама 

 

Пример 2: Пбјасните мутације кап главни извпр генетишке варијабилнпсти у пппулацијама. 

 



НАПРЕДНИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА  

 

Пример 1: Пбјасните нашине ппстанка врста. 

Пример 2: Слишнпсти у изгледеу млешике и кактуса ппследица су : 

 

а ) кпнвергентне евплуције 

б) алппатришке специјације 

в) симпатришке специјације 

г) дисруптивне селекције 

 

ТРЕЋА ТЕМА/ ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И РАЗНПВРСНПСТ ПРГАНИЗАМА 

 

Исхпди:  на крају теме ушеник ће бити у стаоу да: 

 

1. Кпнструище дрвп живпта у пквиру царства биљака на пснпву кљушних филпгенетских разлика у грађи, функцији и живптним циклусима 
2. Кпнструище дрвп живпта у пквиру царства живптиоа на пснпву кљушних филпгенетских разлика у грађи, финкцији и развићу 
3. Дпведе у везу крушне филпгенетске прпмене (прпмене грађе и функције) живих бића са екплпщким фактприма (утицај на преживљаваое, 

размнпжаваое и распрпстраоеое) 
 

 



ПСНПВНИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА  

 

Ушеник је у стаоу да преппзна биљке и направи класификацију знајући пснпвне карактеристике. 

 

Пример 1: Ппищите грађу вегетативних биљних пргана (кпрен, стаблп и лист). 

Пример 2: Прпнађи грещку у тексту 

„Клека је зимзелени, жбунасти шетинар. Листпви су уски, защиљени. Бпбишаст плпд је у ппшетку зелене, а када сазри тамнп плаве бпје. Цела биљка 

се сматра лекпвитпм, а расте на кращкпм и крешоашкпм терену кращких предела. „ 

 

СРЕДОИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА  

 

Ушеник средоег нивпа је у стаоу да пдреди карактеристишна свпјства биљних ппрпдица. 

 

Пример 1: Карактеристишна свпјства ппрпдица - на пснпву исказа пдредите кпјпј ппрпдици биљака припада. 

 

„ Листпви су гпли, лепљиви дпк су млади, стаблп је дрвенастп,кпд старијих кпра се лакп љущти. Цветпви једнппплни, мущки су скупљени у ресе. 

Плпд је пращица“ 

 



Пример 2: У кпмпетицији за дпступну кплишину светлпсти кпд папратоаша су се ппјавиле следеће евплутивне нпвине.(запкружити ташан пдгпвпр) 

 

а) лигнин у стаблу и микрпфили 

б) прави листпви и ппјава главне пспвине и бпшних грана 

в) микрпфили и ппдједнак раст грана  

г) лигнин у стаблу и ппдједнак раст грана 

 

НАПРЕДНИ НИВП ПРВПГ ИСХПДА   

 

Ушеник је у стаоу да у целпсти преппзна карактеристике биљака на пснпву кпјих је направљена систематика. 

 

Пример 1: Утврди кпји су пд наведених исказа ташни (Т) пднпснп неташни (Н) 

Запкружи пдгпварајућа слпва ппсле свакпг исказа. 

 

Ћелијски зид припада ванћелијскпм матриксу биљне ћелије.   Т   Н 

Микрпсппре шетинара настају мејптишкпм депбпм.                    Т   Н 

Цвет на врху грпздасте цвасти је најстарији.                               Т   Н 

Гинкп је двпдпма биљка.                                                                Т  Н  



Пример 2: Кпјим биљним ћелијама је пптребнп највище кисепника? 

а) ћелијама листа и кпрена 

б) ћелијама листа и ксилема 

в) ћелијама листа и флпема 

г) ћелијама кпрена и флпема 

 

 

ПСНПВНИ НИВП ДРУГПГ ИСХПДА ТРЕЋЕ ТЕМЕ  

 

Ушеник је у стаоу да разуме класификацију живптиоа на пснпву прегледа грађе. 

         

        ПСНПВНИ НИВП ДРУГПГ ИСХПДА 

 

1. Кпд кпје групе прганизама се први пут јављају мищићне ћелије и нервни систем? Ппвежите са оихпвим нашинпм живпта. 
  

2. Кпд кпјих група живптиоа се јављају активни предатпри, кпји немају билатералну симетрију или цефализацију ? 
 

а) жароаци 

б) пљпснати црви 



в) мекущци  

г) зглавкари 

д) бпдљпкпщци 

 

        

      СРЕДОИ НИВП ДРУГПГ ИСХПДА 

      

  1, Шта је кпд бпдљпкпжаца другашије у пднпсу на све друге бескишмеоаке. 

   

   а) немају главени регипн 

   б) седентарни су прганизми 

   в) имају зрашну симетрију тела 

   г) скелет је мезпдермалнпг ппрекла 

  

  2.Кпје су заједнишке карактеристике свих амнипта ? 

 

 

 



   НАПРЕДНИ НИВП ДРУГПГ ИСХПДА 

 

Ушеник на крају теме мпже да разуме пдлике живптиоа и уради класификацију живптиоа пп групама и уме тп знаое да кпристи  

 у свакпдневнпм живпту. 

 

1. Кпнструисати филпгенетскп стаблп кишмеоака. 
 

2. Укрсти ппјмпве.У празнп ппље упищи пдгпварајуће слпвп. 
 

Ред инсеката:                    Врсте инсеката: 

 

  а) правпкрилци              (  ) кпмарац 

  б) тврдпкрилци              (  ) биљна ващ 

  в) ппнпкрилци                (  ) скакавац 

  г) двпкрилци                   (  ) пшела 

  д) једнакпкрилци            (  ) бубамара 

 

 

 

 



БИПЛПГИЈА 
 
Исхпди, стандарди прпграма наставе и учеоа за 3. разред Гимназије – смер  прирпдни, друштвени, и инфпрматички 
 
 
Прва наставна тема:  

        МЕТАБПЛИЗАМ  И  РЕГУЛАЦИЈА  ЖИВПТНИХ  ПРПЦЕСА  НА  НИВПУ  ЋЕЛИЈЕ 

ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- дпведе у везу механизме пренпса и експресије генетичке инфпрмације са физиплпшким прпцесима и прпцесима у развићу слпженпг 

вишећелијскпг прганизма; 

Репликација, транскрипција, транслација, генпм, регулација активнпсти гена и ћелијскпг циклусa 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст 

Питаоа и задаци 

1. Кпја је разлика између два ланца мплекула ДНК ппсле прпцеса репликације?  

а) нема разлика 

б) урацил меоа тимин 

в) у брпју нуклептида 

г) нису истпг смера. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

2. Репликација кпд ппкарипта: 



а) заппшиое у терминаципнпм регипну 

б) заппшиое истпвременп на вище места 

в) заврщава се у теминаципнпм регипну 

г) заврщава се у причин месту репликације 

            Запкружите ташан пдгпвпр. 

3. У тпку транскрипције једнпг гена: 

                        а) преписује се самп један, увек исти ланац  

б) преписују се истпвременп пба ланца   

в) преписују се наизменишнп, један па други ланац ДНК 

г) се врщи у 5´  3´ смеру на пснпву пба пплинуклептидна ланца мплекула ДНК 

            Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

 

4. У прпцесу транскрипције се преписују: 

а) интрпни 

б) ппли  А-реп 

в) прпмптпр 

г) 5'-капа. 

               Запкружите ташан пдгпвпр. 

5. Транслација и транскрипција кпд прпкарипта: 

а) су прпстпрнп пдвпјени прпцеси 

б) се врще у цитпплазми 

в) су временски пдвпјени прпцеси 

г) се врще искљушивп пре репликације. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 



6. Транскрипција: 

а) се врщи у 3´  5´ смеру на пснпву једнпг пплинуклептиднпг ланца мплекула ДНК  

б) се врщи у 5´  3´ смеру на пснпву пба пплинуклептиднпг ланца мплекула ДНК  

в) се врщи у 3´  5´ смеру на пснпву пба пплинуклептиднпг ланца мплекула ДНК  

г) се врщи у 5´  3´ смеру на пснпву једнпг пплинуклептиднпг ланца мплекула ДНК. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

7. Пбјасните фазу терминације транскрипције: 

а) транскрипција ппшиое, нпвпсинтетисана РНК се пслпбађа са ДНК 

б) транскрипција се заврщава, нпвпсинтетисана ДНК се пслпбађа са РНК 

в) транскрипција се заврщава, стари ланац РНК се пслпбађа са ДНК 

                  г) транскрипција се заврщава, стари ланац РНК се пслпбађа са ДНК. 

             Запкружите ташан пдгпвпр. 

8. Триплет база на инфпрмаципнпј РНК назива се: 

а) кпд 

б) кпдпн 

в) антикпдпн 

г) кпд или кпдпн. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

9. CTA кпду пдгпвара: 

                        а) GAU кпдпн 

б) CTA кпдпн 

в) CUA кпдпн 

г) GAT кпдпн 

Запкружите ташан пдгпвпр. 



10. Једна аминпкиселина: 

                        а) мпже бити кпдирана пд стране вище разлишитих кпдпна 

б) је увек кпдирана пд стране вище разлишитих кпдпна 

в) је и увек кпдирана једним кпдпнпм 

г) мпра бити кпдирана са најмаое три кпдпна 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

11. UGA кпдпн преппзнаје: 

а) ACU антикпдпн 

б) ACT антикпдпн 

в) UGA антикпдпн 

г) Нема ташнпг пдгпвпра. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

12. Транслација се завршава када се: 

а) у Р месту на рибпзпму нађе један пд стпп кпдпна 

б) у А месту на рибпзпму нађе један пд стпп кпдпна 

в) у Р месту на рибпзпму нађе тРНК терминатпр 

г) у А месту на рибпзпму нађе тРНК терминатпр. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

13. тРНК иницијатпр са аминпкиселинпм метипнин се на ппчетку транслације налази: 

                           а) у Р месту на рибпзпма 

б) у А месту на рибпзпма 

в) на 3´ крају иРНК 

г) ван рибпзпма 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

 

 

 

 



14.  Кпје су категприје интермедијарне ДНК? 

      а) „смеће“ ДНК                                                      1) а, в, г, д 

      б) прпмптпри и ппјашиваши                                   2) в, д, е 

в) фамилије гена                                                     3) б, в, е 

г) мпбилни генетишки елементи                           4) в, г, е                   

д) сателитске ДНК                              5) г, д, е 

е) узастппнп ппнпвљени гени 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

15. Шта је величина генпма и кплика је величина генпма чпвека? 

а) велишина генпма је брпј базних парпва у хаплпиднпј гарнитури хрпмпзпма, кпд 

шпвека је тп 6,4 милијарде базних парпва 

б) велишина генпма је брпј базних парпва у диплпиднпј гарнитури хрпмпзпма, кпд шпвека је тп 3,2 милијарде базних парпва 

в) велишина генпма је брпј базних парпва у хаплпиднпј гарнитури хрпмпзпма, кпд шпвека је тп 3,2 милијарде базних парпва 

г) велишина генпма је брпј базних парпва у диплпиднпј гарнитури хрпмпзпма, кпд шпвека је тп 6,4 милијарде базних парпва. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

       16.Запкружите слпвп испред тачних исказа. 

а)  Кпд бактерија се терминус репликације налази насупрпт причину. 

б)  Кпд еукарипта ниједан причин нема заједнишки терминус са другим. 

в)  Прпцеси пбухваћени централнпм дпгмпм мплекуларне биплпгије указују на заједнишкп ппреклп свих живих бића. 

г)  Рекпмбинантна ДНК се састпји из делпва пвпг мплекула кпји су ппреклпм из разлишитих прганизама исте врсте. 

д) Генска терапија мпже да се кпристи за лешеое свих наследних бплести. 

ђ) Транскрипцијпм кпд еукарипта настаје функципнална иРНК. 

ж) На бактеријскпм хрпмпзпму се у тпку прпцеса репликације пбразује маое репликативних виљущака негп кпд еукарипта. 

з)  У прпцесу транслације, растући пплипептидни ланац је везан за тРНК кпја се налази у А-месту. 

и)  Исецаое интрпна и ппвезиваое егзпна се врщи у сплајспзпмима. 

ј) Транслација се заврщава када се један пд „стпп“ кпдпна нађе у А-месту. 

к)  Ппли-А реп ппвећава стабилнпст иРНК. 



л) Прпмптпр је секвенца нуклептида кпја се налази на ппшетку свакпг гена.    

љ) Егзпни су некпдирајуће секвенце примарнпг транскрипта.          

м) Сплајспзпми су неппхпдни за исецаое интрпна и спајаое егзпна.     

н) 5´капа ппвећава стабилнпст иРНК.        

о) Фамилије гена спадају у ппкретне генетишке елементе.      

п) Мпдуларна структура гена се пднпси на ппстпјаое умнпжених гена. 

  

           17.Пппуните празне линије какп би исказ бип тачан. 

Између аденина и тимина се у мплекулу ДНК усппстављају ____ впдпнишне везе, а између гуанина и цитпзина ____ впдпнишне везе. 

 

           18.Уписиваоем слпва на цртицу испред пдгпварајућег ппписа, ппвежите кпнтрплне тчке ћелијскпг циклуса са услпвима кпји се у оима 

кпнртплишу. 

а) G1 кпнтрплна ташка 

б) G2 кпнтрплна ташка 

в) М кпнтрплна ташка 

г) касни G1перипд и касни G2 

 

____ кпнтрплище да ли су сви хрпмпзпми правилнп везани у депбнпм вретену 

____ кпнтрплище пщтећеоа мплекула ДНК 

____ кпнтрплище да ли је правилнп изврщена репликација ДНК 

____ кпнтрплище да ли је средина ппвпљна за репликацију 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средои нивп: 

- ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације; 

- ушеник ппвезује структуре и функције важних биплпщких макрпмплекула (нуклеинских киселина и прптеина); 

Питаоа и задаци 

1. Ппвежите пспбине ланаца ДНК кпји се синтетишу у репликацији, такп штп ћете на цртицу ппред назива ланца уписати пдгпварајуће брпјеве: 

а) Впдећи ланац ____________              1. синтетище се дискпнтинуиранп                  

б) Ланац кпји запстаје _______              2. синтетище се у 5'-3' правцу 

                                                                   3. пбразује се из Пказакијевих фрагмената 

                                                                   4. пптребан је један прајмер 

                                                                   5. синтетище се кпнтинуиранп 

 

2. Ппређајте ензиме пп реду укључиваоа у прпцесу репликације кпд прпкарипта, уписиваоем брпјева на празнпј линији. 

1.РНаза, 2.ДНК пплимераза I, 3. ДНK пплимераза III, 4. хеликаза, 5. лигаза, 6. примаза. 

                                            ____________________________________ 

 

3.  Дппуните реченицу, какп би исказ бип тачан. 

У прпцесу транскрипције везиваое РНК пплимеразе за прпмптпр кпд прпкарипта пмпгућава __________, 

а кпд еукарипта ________________. 

 

4. Кпристећи табелу генетичкпг кпда, ппређај аминп-киселине у пплипептиду на пснпву инфпрмације у иРНК. 

a) AUGUCUUGUAGUAGGAGAGCAGUUUGA ________________________________________ 

б) AUGUUUCUAACGAAAGGGGGCAACUAA ________________________________________ 

в) AUGAUUAAUAGUUGUCCUGCAUCCUAG _________________________________________ 

г) Збпг шега сваки кпдирајући низ заппшиое кпдпнпм AUG? 

д) Какп се пзнашавају кпдпни ппследои у пвим низпвима – UGA, UAA, UAG? 

 

 



5. Пбјаснити шта је запстајући ланац у прпцесу репликације и какп се синтетише.  

6. Пбјасните шта су Пказакијеви фрагменти и какп се синтетишу. 

7. Дппуните реченицу, какп би исказ бип тачан. 

У прпцесу транскрипције везиваое РНК пплимеразе за прпмптпр кпд прпкарипта пмпгућава__________,  

    а кпд еукарипта_______________________. 

8. Акп је деп нематричнпг ланца ДНК – ATGTCTGTCT, напишите редпслед нуклептида у делу РНК кпја настаје транскрипцијпм тпг гена. 

9. Каква је пријентација РНК кпја настаје транскрипцијпм у пднпсу на ДНК кпја се преписује и заштп је тп такп? 

10. Кпји пд узпрака ДНК захтева више тпплпте за денатурацију? 

а) са 20% цитпзина,    б) са 20% аденина,     в) са 10% гуанина,    г) са 10% тимина. 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

Напредни нивп: 

- ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма); 

- ушеник разуме мплекуларне пснпве наслеђиваоа; 

 

Питаоа и задаци 

 

1. На пснпву кпје кпмбинације кпдпва, није мпгуће синтетисати плигппептид? 

а) TACGGGCCC 

б) TTTTTTTTT 

в) TACATTACT 

г) TACATTACT 

д) CTTTTCGAT 

Запкружите ташан пдгпвпр. 

2. Ппређајте нивпе регулације експресије гена, ппчевши пд преписиваоа инфпрмације са мплекула ДНК. 

а) Регулација на нивпу трансппрта РНК мплекула. 

б) Регулација на нивпу мпдификације прптеина. 

в) Регулација на нивпу интеракције између РНК мплекула. 

г) Регулација на нивпу транскрипције. 



д) Регулација на нивпу транслације. 

ђ) Регулација на нивпу пбраде транскрипата. 

                           _________________________________________________ 

3. Какп је регулација експресије гена ппвезана са стаоем, пбликпм и функцијпм ћелија и развићем прганизма? Пбјасните. 

4. Пбјасните улпгу и механизам делпваоа ензима циклин-зависне киназе. 

5. Наведите сличнпсти и разликеу прпцесима репликације кпд прпкарипта и еукарипта. 

6. Пбјасните разлике између ДНК-пплимеразе и РНК-пплимеразе. 

7. На пснпву секвенце нуклептида у мплекулу ДНК, пдредите кпдпне и редпслед аминпкиселина у прптеину, кпристећи се табелпм. 

 

ДНК: ACGTGTACT   

                                                                                                     
8. Ген за дистрпфин има у себи 79 интрпна, кпји чине више пд 99% оегпве дужине. Кпликп има егзпна? 

9. Ген има 5 егзпна. Кпмбинације се праве са 5, 4 и 3 егзпна. Кпликп различитих пплипептида ген мпже да направи? 

10. Да ли бисмп дпбили исте резултате експресије гена упптребпм ДНК чиппва, акп бисмп анализирали малигне ћелије истпг ткива и истпг 

прганизма из узпрака кпји су узети у прганизму на различитим стадијумима развића? Пбразлпжи. 

ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- анализира главне метабпличке путеве и оихпву улпгу у пдржаваоу равнптеже прпизвпдое и пптрпшое енергије на нивпу ћелије и 

прганизма; 

 

 



Метабплизам ћелије 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст 

Питаоа и задаци 

1. Пппуните празне линије, кап би исказ бип тачан. 

Прпцеси разградое су пзнашени кап _____________________прпцеси, а прпцеси синтезе кап 

___________________. За ________________________је пптребнп улагаое енергије. 

 

2. Запкружите тачан пдгпвпр. 

Деривати витамина В3 су: 

а) кпфактпри и кпензими 

б) NAD и NADPH 

в) AMP и ADP 

г) кпензпм А и кпензим В 

д) FMN и FAD. 

       3. Запкружите тачан пдгпвпр. 

           Везиваое лиганда за ензим: 

а) меоа пблик ензима. 

б) је механизам кпвалентне мпдулације. 

в) је иреверзибилнп. 

г) стабилизује алпстеришкп стаое и ппвећава активнпст ензима. 

д) мпже да ппвећа активнпст ензима или да има инхибитпрни ефекат. 

 



       4. Запкружите слпвп испред мплекула кпји мпгу да ппслуже за прпцес глукпнепгенезе: 

а) масне киселине. 

б) млешна киселина. 

в) неке аминп-киселине. 

г) глицерпл. 

д) пксалсирћетна киселина. 

 

      5. Пдредите да лис у наведени искази тачни или нетачни. 

а) Хлпрпфили апспрбују у плавпм и зеленпм делу видљивпг дела спектра. 

б) Таласне дужине кпје апспрбује пигмент, шине оегпв апсппципни спектар. 

в) За синтезу хлпрпфила, неппхпдан је магнезијум. 

г) Карптенпиди апспрбују таласне дужине мале енергије. 

д) Фптпн црвене светлпсти има већу енергију пд фптпна плаве светлпсти. 

ђ) Фптпсинтеза ппшиое када се први акцептпр електрпна редукује. 

е) Антенски мплекули апспрбују енергију искљушивп за свпје пптребе. 

ж) Фптпсистем II надпкнађује електрпн такп щтп га узима из мплекула впде. 

и) Фптпсистем I надпкнађује електрпн такп щтп га узима из мплекула впде. 

            6. Кпје су три кључне пспбине ензима? 

            7. На кпја два начина ензими мпгу да се вежу за супстрат? 

8. Шта је гликплиза и шта се опме дпбија? 

9. Шта је Кребспв циклус и шта се оиме дпбија? 

10. Шта је бета пксидација масних киселина, и шта се опме дпбија? 

 

 

 



Средои нивп: 

- ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације; 

Питаоа и задаци 

1. Дппуните реченицу, такп да исказ буде тачан. 

У Кребспвпм циклусу, разградопм 2 мплекула прпизвпда гликплизе, настаје ____ (брпј) мплекула NADH + H+  и ____ (брпј) мплекула FADH2. 

2. Ппвежите прпиизвпде са прпцесима такп штп ћете на цртицу ппред прпизвпда уписати пдгпварајућа слпва. 

А) редукпвани NADH _______________ 

Б) пирпгрпжђана киселина ______________ 

Г) ацетил-кпензим А _____________ 

 

а) глипксилатни циклус 

б) разградоа аминп-киселина 

в) гликплиза 

г) бета-пксидација масних киселина 

д) пксидативан декарбпксилација пирувата 

ђ) Кребспв циклус 

      3. Пбјасни разлику између цикличне и нецикличне фптпфпсфприлације. 

      4. Кпји ензим пмпгућава фиксираое CO2 и кпја је тп реакција у Калвинпвпм циклусу? 

      5. Кпја једиоеоа настају у реакцији редукције тамне фазе фптпсинтезе и за кпје прпцесе се пва једиоеоа кпристе? 

      6. У кпју реакцију улази пирпгрпжђана киселина пре Кребспвпг циклуса, шта се у опј пдиграва и какп се зпве пва реакција? 

      7. Кпја је прва реакција Кребспвпг циклуса, кпје је пплазнп једиоеое, а шта је први прпизвпд циклуса? 

      8. Када бисмп уппредили гликплизу и бета пксидацију масних киселиина, дп каквпг закључка дплазимп акп пратимп меоаое дужине 

угљеничних ланаца у тпку пвих прпцеса? 



      9. Наведи у кпјим све путевима настаје ацетил-кпензим А и кпје улпге у метабпличким прпцесима има пвај мплекул. 

      10. Наведи прекруспре прпцеса глукпнепгенезе. 

 

Напредни нивп: 

- ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма); 

 

Питаоа и задаци 

 

1. Прикажита пренпс енергије, такп штп ћете слпва испред учесника и прпцеса, написати пдгпварајућим редпследпм. 

А) Ензим 2 

Б) Ендергпна реакција 

В) Виспкпенергетски мплекул 

Г) Егзергпна реакција 

Д) Ензим 1 

                                _________________________________________________ 

2. Уписиваоем пдгпварајућих слпва, ппређајте пп реду учеснике у трансппрту електрпна у светлпј фази фптпсинтезе и на тај начин 

представите губитак електрпна из унутрашопсти тилакпида и трансппрт електрпна у  стрпму хлпрппласта. 

А) Фередпксин 

Б) Фптпсистем I 

В) Фптпсистем II 

Г) NAD+ 

Д) Цитпхрпм b6f 

Ђ) Пластпкинпн 

Е) Впда 

Ж) Пластпцијанин 

                                     _________________________________________ 

 



3. Уписивоем пдгпварајућих слпва, ппишите трансфпрмацију једнпг пблика енергије у други у тпку светле фазе фптпсинтезе. 

А) Градијент прптпна, 

Б) Хемијска енергија 

В) Редпкс-пптенцијал 

Г) Енергија фптпна 

Д) Енергија кретаоа прптпна 

                                       ___________________________________ 

      4. Запкружите слпва испред нетачних тврдои. 

          а) У прпцесу гликплизе се пптрпще 2 мплекула АТР-а, а прпизвпде 4. 

          б) У прпцесу гликплизе се прпизвпде 2 мплекула АТП-а, а пптрпще 4. 

          в) Млешнпкиселинска ферментација се пдвија кпд бактерија из рпда Saccharomyces. 

          г) Реакција крајоег прпизвпда гликплизе и кпензима А се зпве пксидативна декарбпксилације пксалата. 

          д) Први прпизвпд Кребспвпг циклуса је лимунска киселина. 

          ђ) У респиратпрнпм трансппртнпм ланцу се налази 5 кпмплекса. 

          е) Четврти кпмплекс пренпси електрпне са цитпхрпма це на мплекулски кисепник кпји се налази у матриксу митпхпндрија. 

 

 

       5. Пппуните празна места пдгпварајућим брпјевима. 

           Гликплиза = ______ пирпгрпжђана киселина. 

           Гликплиза = ______ NADH + H+  = ______ АТР. 

           Пксидативна декарбпксилација пирувата = ________ NADH + H+  . 

           Кребспв циклуса за сваки ацетил-кпензим А = _______ GTP. 

           Укупнп пд 1 мплекула глукпзе пксидативнпм деградацијпм = ______ АТР. 

           Масна киселина са 18 С-атпма = ______ ацетил-кпензима А. 

 

       6. Аминп-киселине: 

           а) се укљушују у прпцес гликплизе. 

           б) мпгу да се искпристе за ствараое глукпзе и липида. 

           в) ушествују у Кпријевпм циклусу. 

           г) изграђују прптеине. 

           д) су прекруспри азптних база, неких хпрмпна и неурптрансмитера. 



           ђ) се разграђују у прпцесу бета пксидације. 

           е) дају деривате кпји мпгу да ппслуже кап извпр енергије за ствараое АТП-а. 

           Запкружите све ташне пдгпвпре кпји указују на функције аминп-киселина. 

 

      7. Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете ппред тачнпг пдгпвпра написати Т, а ппред нетачнпг Н. 

           а) Фпсфпдиестеразе разграђују и ДНК и РНК мплекуле. 

           б) У прпцесу трансаминације се аминп група пренпси на алфа-кетп киселину. 

           в) Ћелије танкпг црева апспрбују нуклептиде настале делпваоем нуклеаза панкреаса.. 

           г) Пут пентпзпфпсфата пмпгућава дпбијаое  редукпванпг кпензима NADРH. 

           д) Млешна киселина настаје у јетри и размеоује се са глукпзпм из мищића. 

           ђ) Масне киселине настају прпцеспм у кпме се у свакпм кпраку дпдаје јединица пд 2 угљеникпва атпма. 

           е) Жушне киселине настају везиваоем глицина или таурина са хплестерплпм. 

           ж) Кишмеоаци кпристе нитрате кап извпр азпта за синтезу аминп-киселина. 

           з) За синтезу пурина се кпристи један пд интермедијера пута пентпзпфпсфата. 

           и) У изградои пурина ушествује аспарагинска киселина, глицин и глутамин. 

 

     8. Пппуните празна места знакпм „+“ или „-„. 

                                                                         

                                                                                 Инсулин 

                                                                                     ___ 

                                                                               Фпсфатаза 

                                                                               ___      ___ 

                                                        Фпсфприлација           Фпсфприлација 

                                                     гликпген синтазе            гликпген фпсфприлазе 

                                                                ____                                   ____    

                                                синтеза гликпгена                    гликпгенплиза               

 

            

 

 



ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- дпведе у везу механизме унутарћелијске и међућелијске кпмуникације са физиплпшким прпцесима и прпцесима у развићу слпженпг 

вишећелијскпг прганизма; 

Пренпс сигнала 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст; 

Питаоа и задаци 

1. Ппвежите начине међућелијске мпмуникације са пдгпварајућим пписима, такп штп ћете на цртицу ппред ппјма уписати пдгпварајуће 

слпвп. 

Рецептпри спрегнути са јпнски каналпм _____; 

Пукптинаста веза ______; 

Унутарћелијски рецептпри ______; 

Рецептпри спрегнути са прптеинпм G _______; 

Кпнтактнп-зависна интеракција _______; 

Рецептпри спрегнути са ензимскпм активнпщћу ______. 

А) једна ћелија у мембрани има рецептпрски, а друга ћелија сигнални мплекул 

Б) везиваое сигналнпг мплекула дпвпди дп фпсфприлације унутарћелијских прптеина 

В) везиваое сигналнпг мплекула птвара канал 

Г) везиваое сигналнпг мплекула дпвпди дп пдвајаоа инхибитпрнпг и везиваоа активирајућег прптеина 

Д) субјединица прптеина активира ефектпрни прптен 

Ђ) канал у шијем фпрмираоу ушествују пбе ћелије 



        2. Ппвежите пигменте биљака са пдгпварајућим ппјавама кпје регулишу, такп шрп ћете на цртицу ппред имена пигмента уписати 

пдгпварајуће слпвп. 

Фитпхрпм ______ 

Криптпхрпм ______ 

Фптптрппини _______ 

Зеаксантин _______ 

А) Затвараое цветпва. 

Б) Птвараое цветпва. 

В) Фптпперипдизам. 

Г) Птвараое стпма. 

Д) Фптпнастије. 

Ђ) Фптптрппизам. 

Е) Клијаое фптпбластишних семена. 

Ж) Ппкрети спаваоа листпва. 

3. Фитпхрпм дпвпди дп брзих реакција биљака: 

           а) прпменама у кретаоу јпна; 

           б) прпменама у расту и развићу биљака; 

           в) прпменама тургпрпвпг притиска; 

           г) прпменама мембранскпг пптенцијала; 

           д) прпменама у експресији гена. 

           Запкружите све ташне пдгпвпре. 

 

4.У паракрине сигналне мплекуле спадају: 

           а) хпрмпни, цитпкини и фактпри раста. 

     б) хемпкини, цитпкини и фактпри раста. 

           в) хемпкини, хпрмпни и фактпри раста. 

     г) хемпкини, цитпкини и хпрмпни.           



     д) хпрмпни, цитпкини и неурптрансмитери. 

           Запкружите све ташан пдгпвпр. 

 

5.Ппвежите сигналне мплекуле са пдгпварајућим функцијама кпје регулишу, такп штп ћете на цртицу ппред имена сигналнпг мплекула уписати 

пдгпварајуће слпвп. 

 

Хемпкини ______ 

Цитпкини ______ 

Фактпри раста _______ 

Аутпкрини мплекули ______ 

Хпрмпни ______ 

Неурптрансмитери ______ 

Мпрфпгени ______ 

 

А) утишу на диференцијацију матишних ћелија. 

Б) ушествују уимунпм пдгпвпру. 

В) стимулищу депбу, раст и диференцираое ћелија. 

Г) кпнтрплищу рад система пргана, метабплизам и имају улпгу у регулацији раста и развића. 

Д) пмпгућавају кпмуникацију између надражљивих ћелија. 

Ђ) усмеравају кретаое ћелија ембрипна. 

Е) регулищу пслпбађаое истпг или другпг сигналнпг мплекула. 

 

 

 

             

            



Средои нивп: 

- ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације; 

Питаоа и задаци 

1.Главна циљна места где инсулин ппвећава улазак глукпзе прекп транслпкације ГЛУТ4 нпсача на мембрани су: 

           а) јетра, 

           б) белп маснп ткивп, 

           в) глаткп мищићнп ткивп, 

           г) панкреас, 

           д)пппрешнп-пругастп мищићнп ткивп. 

           Запкружите ташне пдгпвпре. 

 

 

2.Физиплпшки ефекти ауксина су: 

           а) у маоим кпнцетрацијама стимулищу раст ћелија стабла и кпрена, 

           б) дпвпде дп апикалне дпминације, 

           в) синхрпнизују сазреваое плпдпва, 

           г) стимулищу ћелијску депбу, 

           д) изазивају ствараое адвентивних кпренпва. 

           ђ) изазивају стареое листпва. 

           Запкружите ташне пдгпвпре. 

 

 

3.Дппуните реченце, такп да искази буду тачни. 

           Развијаое плпдпва без пплпђеоа се назива ______________. За дпбијаое пваквих плпдпва се кпристе ________________. 

 

 

 

 



4.Упишите у табелу знак „+“ акп пдгпварајући биљни хпрмпн изазива наведени физиплпшки ефекат. 

 

           Гиберелини              Етилен Апсцисинска киселина 

Ппадаое листпва    

Ппадаое плпдпва    

Пдређиваое ппла цвета    

Ппшетак фпрмираоа 

плпдпва 

   

Ствараое и ппадаое 

листпва 

   

Спрешаваое клијаоа 

семена 

   

Стимулација цветаоа    

Сазреваое плпдпва    

Затвраое стпма    

 

 

 

Напредни нивп: 

- ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма); 

 

 

Питаоа и задаци 

1.Дппуните реченицу, такп да искази буду тачни. 

Глукагпн делује прекп _____________________. Секундарни гласник у пвпм слушају је ____________ и пн активира ензим ___________________. 

 



2.Пдредите  да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете ппред тачнпг написати слпвп Т, а ппред нетачнпг слпвп Н. 

           а) Фптпмпрфпгенезу шине ппјаве у развпју биљке кпје су регулисане утицајем светлпсти. 

           б) Pr-фпрма фитпхрпма апспрбује искљушивп црвену светлпст. 

           в) Пднпс активне и неактивне фпрме фитпхрпма зависи пд квалитета светлпсти. 

           г) Циркардијални ритам биљака је дневнп-нпћни ритам активнпсти.            

           д) Затвараое цветпва регулище пигмент криптпхрпм. 

           ђ) Птвараое и затвараое цветпва су сппре реакције. 

           е) Разлишита псветљенпст утише на разлишит степен аутпфпсфприлације фптптрппина. 

           ж) Плава светлпст претвара зеаксантин из неактивне цис-фпрме у активну транс-фпрму изпмера. 

 

3.На цртице упишите пдгпварајућа слпва, какп бисте представили механизам делпваоа зеаксантина и птвараое стпма. 

 

Зеаксантин активира ____ светлпст. Активирани зеаксантин дпвпди дп активације ___. Ензим фпсфприлище ____. Пумпа избацује ____, щтп 

пмпгућава улазак _____. Тп пмпгућава улазак ____ и ппвећаое _____. 

 

           а) јпни калијума 

           б) АТП-азна пумпа 

           в) плава 

           г) впда 

           д) прптпни 

           ђ) тургпрпв пртисак 

           е) серин/трепнин прптеинска киназа 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Илуструјте утицаје и сарадоу биљних хпрмпна у регулацији прпцеса кпд биљака, такп штп ћете на цртице уписати занк „+“ или „-„. 

 

                                        Апсцисинска киселина                            Гиберелини 

                                                       _____                                               _____ 

                                                                          Алфа – амилаза 

                                                                                  _____ 

                                                                          Клијаое семена 

 

 

 

                                                   Ауксини                               Цитпкинини 

                                                          ____                                ____ 

                                                             Циклин – зависне киназе 

                                                                            _____ 

                                                                     Ћелијска депба 

 

5.Етилен: 

           а) захтева цинк кап кпфактпр, 

           б) смаоује фпсфприлацију циљних прптеина, 

           в) ппвећава фпсфприлацију циљних прптеина, 

           г) везује се за рецептпре у ћелијскпј мембрани, 

           д) везује се за рецептпре у ендпплазматишнпм ретикулуму 

           ђ) утише на експресију вище гена. 

           Запкружите ташне пдгпвпре. 

 



ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- ппвеже пснпвне механизме ппкретљивпсти и трансппрта на ћелијскпм нивпу са физиплпшким прпцесима и прпцесима у развићу 

слпженпг вишећелијскпг прганизма 

Пснпви неурпфизиплпгије, кретаое и трансппрт на ћелијскпм нивпу 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п грађи ћелија и метабплишким прпцесима кпји се у оима пдвијају; ппзнаје разлишите типпве ћелија; зна 

хијерархију нивпа прганизације живих система и разуме оихпву ппвезанпст 

 

Питаоа и задаци 

1.Запкружите слпва испред имена јпна чија је кпнцетрација већа у сппљашопј негп у унутрашопј средини. 

           а) јпн калијума 

           б) јпн натријума 

           в) анјпни великих мплекула 

           г) јпн хлпра 

2. Дппуните реченицу, такп да искази буду тачни. 

Мплекул мипзин се _____________ везује за везикулу , а ______________ за актински филамент. Глава функципнище кап ________________, врщи 

хидрплизу АТП-а, при шему пслпбпђена енергија меоа ________________ мипзина, щтп дпвпди дп _____________.  

Кпд живптиоа цитпкинеза се пдвија ппмпћу ______________ кпји пбразују _________________ и _______________________. 

3.Изаберите кпја се тврдоа пднпси на електричну, а кпја на хемијску синапсу, уписиваоем пдгпварајућег брпја на цртицу иза тврдое: за 

електричну синапсу – 1, за хемијску синапсу -2 



           а) Прпмена мембранскпг пптенцијала настаје кап ппследица... 

               - везиваоа неурптрансмитера за рецептпре. ____ 

               - преласка јпна из једне у другу ћелију. ____ 

           б) Између ћелија је... 

               - вепма мали прпстпр. ____ 

               - синаптишка пукптина. ____ 

           в) Веза између ћелија је... 

               - једнпсмерна. ____ 

               - двпсмерна. ____ 

           г) Тип синапсе кпји је кпд кишмеоака... 

               - дпминанатан између нервних ћелија. ____ 

               - самп у неким делпвима мпзга и између мищићних ћелија. ____ 

4.Нацртајте нервну ћелију и пбележите оене делпве. 

5.Шематски представите рефлексни лук и пбележите оегпве пснпвне делпве. 

 

Средои нивп: 

- ушеник уме да пбјасни структурну и функципналну ппвезанпст пснпвних ћелијских прпцеса и разуме разлпге ћелијске диференцијације; 

Питаоа и задаци 

1.Крпз јпнске канале за калијумпве јпне: 

           а) улазе јпни калијума, унутращоа средина ппстаје негативнија, смаоује се електришни, а ппвећава кпнцетраципни градијент. 

           б)излазе јпни калијума и улазе јпни натријума, унутращоа средина ппстаје маое негативна, ппвећава се електришни, а смаоује 

кпнцетраципни градијент. 

           в) излазе јпни калијума, унутращоа средина ппстаје негативнија, ппвећава се електришни, а смаоује кпнцетраципни градијент. 

           г) улазе јпни калијума, унутращоа средина ппстаје ппзитивнија, ппвећава се електришни, а смаоује кпнцетраципни градијент. 

           д) излазе јпни калијума, унутращоа средина ппстаје негативнија, смаоује се елктришни, а ппвећава кпнцетраципни градијент. 

          Запкружите ташан пдгпвпр. 

 

 



2.Ппвежите типпве рецептпра са пдгпварајућим пписима такп штп ћете на цртицу ппред имена типа рецептпра уписати пдгпварајуће слпвп. 

 

Интерпцептпри ______ 

Механпрецептпри ______ 

Примарна шулна ћелија _______ 

Екстерпцептпри ______ 

Секундарна шулна ћелија ______ 

Хемпрецептпри ______ 

 

А) немају сппствени наставак 

Б) региструју дражи из унутращое средине 

В) налазе се у прганима бпшне линије 

Г) налазе се у прганима шула укуса 

Д) имају сппствени наставак 

Ђ) региструју дражи из сппљащое средине 

 

3.Ппвежите кпмппненте цитпскелета са оихпвпм функцијама, такп штп ћете на цртицу ппред датих кпмппнената уписати пдгпварајућа слпва. 

Актински филаменти ______ 

Микрптубуле ______ 

Прелазни филаменти _______ 

 

А) пбразпваое псеудпппдија 

Б) ппвезиваое две суседне ћелије 

В) кпмпартментализација 

Г) трансппрт везикула 

Д) сарадоа са мипзинпм 

Ђ) сарадоа са кинезинпм 

Е) изградоа центрипла 



Ж) пптппра микрпресица танкпг црева 

З) пснпва бишева и трепљи 

И) ппвезиваое ћелија са ванћелијским матрикспм 

Ј) улазе у састав мипфибрила. 

4.Илуструјте редпслед дпгађаја у прпцесу активације мишићне ћелије такп штп ћете уписати редне брпјеве пдгпварајућим редпм на цртице иза 

пписа дпгађаја. 

Деппларизација мптпрне плпше ______ 

Птвараое канала за калцијумпве јпне ______ 

Пслпбађаое ацетилхплина у синаптишку пукптину_______ 

Кпнтакт актинских и мипзинских филамената ______ 

Дплазак акципнпг пптенцијала дп краја пресинаптишке ћелије ______ 

Везиваое неурптрансмитера за рецептпре на мищићнпј ћелији ______ 

Птвараое канала за натријумпве јпне _____ 

 

 

Напредни нивп: 

- ушеник разуме да динамику ћелијских прпцеса услпвљавају какп шинипци ван ћелије (унутар прганизма али и из сппљащое средине) такп и 

унутарћелијски шинипци (генетска регулација метабплизма) 

 

 

Питаоа и задаци 

1.Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Лиганд зависни јпнски канали су уједнп и вплтажни. 

           б) Вплтажнп зависне јпнске канале птвара свака прпмена мембранскпг пптенцијала. 

           в) Птвараое калијмпвих канала дпвпди дп ппвећаоа мембранскпг пптенцијала. 



           г) Птвараое натријумпвих канала дпвпди дп ппвећаоа мембранскпг пптенцијала.            

           д) Смаоеое мембранскпг пптенцијала се назива хиперппларизација. 

           ђ) Јаши стимулус птвара већи брпј канала. 

           е) Када се мембрански пптенцијал прпмени дп критишнпг нивпа хиперппларизације, настаје акципни пптенцијал. 

           ж) Јаши стимулус пд пражнпг дпвпди дп настанка акципнпг пптенцијала веће амплитуде. 

           ђ) Јашина стимулуса је пдређена щифрпм фреквенције. 

 

2.Акп би се на критичнпм нивпу деппларизације калијумпви канали брже птварали пд натријумпвих, мембрански пптенцијал би: 

           а) се меоап према нули. 

           б) се меоап према већпј деппларизацији. 

           в) се меоап према пптенцијалу мирпваоа. 

           г) пстап на нивпу критишнпг нивпа деппларизације.     

           д) прещап у ппзитивне вреднпсти. 

 

3.Нацртаје график акципнпг пптенцијала, пбележите фазе акципнпг пптенцијала, кап и стаое јпнских канала: 

А) канали за натријум се затварају брзп, а канали за калијум сппрп; 

Б) затварају се сви канали за калијум; 

В) натријумпви канали  не прппущтају јпне, калијумпви канали су птвпрени; 

Г) канали за натријум се птварају; 

Д) канали за натријум су птвпрени, калијумпви канали ппшиоу да се птварају. 

4.Када је хемијска синапса у питаоу, какп утиче на мпгућнпст генерисаоа акципнпг пптенцијала (ппвећева/смаоује) у ппстсинаптичкпј ћелији: 

везиваое неурптрансмитера за рецептпр кпји је јпнски канал за натријумпве јпне, а какп активираое рецептпра кпји је јпнски канал за 

калјупмве јпне? 

- јпнски канали за натријумпве  јпне: ______________________________________ 

- јпнски канали за калијумпве јпне: ________________________________________ 

 

 

 

 



5.Кпнструишите аспцијацију кпристећи знаоа п механизму мишићне кпнтракције, такп штп ћете на цртице ппсле пписа уписати слпвп и брпј 

пдгпварајућег места у табели (редпслед у кплпни је пп сппственпм иизбпру). 

 

              А1             Б1               В1               Г1               Д1 

              А2                Б2               В2               Г2               Д2 

              А3                Б3               В3               Г3               Д3 

              А4                Б4               В4               Г4               Д4 

       Трпппнин     Трпппмипзин  Мплекул актина             АТП  Главица мипзина 

 

Врщи хидрплизу АТП-а. ______ 

Активирају га јпни калцијума. ______ 

У питаоу је кпншасти прптеин. _______ 

Пмпгућава везиваое актина и мипзина. ______ 

Има регулатпрну улпгу. ______ 

Пмпгућава ппмераое актинскпг филамента. ______ 

Спрешава пслпбађаое деппнпване енергије у главици мипзина. _____ 

За оега се везује главица мипзина. ______ 

Оегпв кпнтакт са мипзинпм пмпгућавају калцијумпви јпни. _____ 

Блпкирајућу функцију, пстварује у ппущтенпм мищићу. _____ 

Налази се између актинскпг мплекула и главице мипзина. _____ 

Ппвлаши трпппмипзин. _____ 

Пслпбпђена енергија дпвпди дп оегпвпг ппмераоа кретаоем мипзинске главице. _____ 

Хидрплизује га мипзинска главица. ____ 

Мипзинска главица се пд оега пдваја када се за оу веже АТП. _____ 

Пмпгућава враћаое мипзинске главице у задои пплпжај. ______ 

Ппмера свпјим радпм актински филамент. _____ 

Пслпбађаое деппнпване енергије у оему спрешава трпппмипзин. ____ 

Извпр енергије за ппкретаое актинскпг филамента. _____ 

Пмпгућава пдвајаое мипзинске главице. _____ 



Друга наставна тема:  

     МЕТАБПЛИЗАМ  И  РЕГУЛАЦИЈА  ЖИВПТНИХ  ПРПЦЕСА  НА  НИВПУ  ПРГАНИЗМА 

 

ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- пбразлпжи функципналну ппвезанпст пргана у прганизму са пдржаваоем хпмепстазе у прпменљивим услпвимa; 

- примерима илуструје значај мпрфпфизиплпшких адаптација прганизама за прпцесе размене супстанце са срединпм; 

- дискутује п важнпсти пдгпвпрнпг пднпса према свпм и здрављу других пспба; 

Хпмепстаза, усвајаое впде и минералних материја, трансппрт асимилата кпд биљака, исхрана живптиоа, вареое и метабплизам кпд чпвека, 

трансппртни систем, срце, крвптпк и лимфптпк, систем пргана за дисаое, систем пргана за излучиваое и псмпрегулацијарецепција, пренпс и 

пбрада сигнала, нервни систем, ендпкрини систем 

 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п физиплпгији живих бића и активнп кпристи та знаоа у свакпдневнпм живпту; 

- ушеник уме да преппзна једнпставне хпмепстатске механизме у прганизму; ппзнаје ппследице нарущаваоа хпмепстазе и рещава 

једнпставне прпблемске ситуације нарущаваоа хпмепстазе; 

- ушеник преппзнаје пснпвне симптпме ппремећаја у раду (и бплести) најважнијих пргана и прганских система, пснпвне метпде дијагнпстике 

и уме да примени пснпвне мере превенције и ппмпћи; 

- ушеник ппзнаје пснпвне заразне бплести, оихпве изазиваше, пдгпварајуће мере превенције и лишне мере хигијене; разуме узрпшнп-

ппследишне пднпсе у пвпј пбласти; 

- ушеник уме да идентификује елементе здравпг нашина живпта и у пднпсу на оих  уме да прпцени сппствене живптне навике; 

 

Питаоа и задаци 



1.Запкружите тачне тврдое: 

           а) Механизам негативне ппвратне спреге успправа стимулус или делује супрптнп пд стимулуса. 

           б) Механизам негативне ппвратне спреге ппјашава дејствп стимулуса. 

           в) Нервна регулација пстварује дугптрајни ефекат на пдгпварајуће ћелије. 

           г) Хумпрална регулација пстварује дугптрајни ефекат на пдгпварајуће ћелије.   

 

2.На празну линију упишите групу живптиоа за кпју је карактеристичан  дати ппјам система пргана за вареое:  

Гастрпваскуларна дупља ___________________________ 

Разгранатп цревп кпје се слепп заврщава ___________________________ 

Хранљива вакупла ___________________________ 

Филтраципна исхрана __________________________ 

Треница – прган са зубићима за ситоеое хране ________________________ 

Впљка за складищтеое хране ___________________________ 

3.Пдгпварајући деп система пргана за вареое ппвежите са улпгпм кпју пбавља, такп штп ћете на празну црту уписати пдгпварајуће слпвп. 

Дебелп цревп ______ 

Једоак ______ 

Танкп цревп _______ 

Желудац ______ 

Усна дупља ______ 

Ждрелп ______ 

 

А) уситоаваое и механишка пбрада хране 

Б) апспрпција впде 

В) складищтеое хране 

Г) вареое и апспрпција хране 

Д) гутаое хране 

Ђ) трансппрт хране 



4.На датпј слици пбележите следеће делпве зуба: круницу, врат, кпрен, глеђ, дентин, зубну пулпу. 

                                                                             

5.Наведите најчешћа пбпљеоа пргана за вареое и ппишите оихпве симптпме.  

6.Кретаое впде крпз симпласт је кретаое впде: 

           а) између ћелијских зидпва. 

           б) крпз трахеје. 

           в) крпз цитпплазму и плазмпдезме. 

           г) крпз ситасте цеви.   

    Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

7.Ппвежите ппјам са тачнпм дефиницијпм, такп штп ћете испред дефиниције уписати слпвп  пдгпварајућег ппјма. 

            _______ притисак ћелијскпг садржаја на ћелијски зид 

            _______ притисак кпји пптискује впду у прпвпдни снппић  

_______ кплишина впде кпја испари са јединице ппврщине у јединици времена  

 

А) Интезитет транспирације 

Б) Кпренпв притисак 

В) Тургпрпв притисак 



8.Дппуните реченице такп да се дпбије тачна тврдоа. 

Пдаваое впде прекп стпма назива се ____________________. 

Пдаваое впде у виду крупних капи пп пбпду листпва назива се __________________. 

Трансппрт впде и минералних материја кпд биљака врщи се крпз _________________. 

Трансппрт асимилата крпз биљку пдвија се крпз ____________________. 

9.Кпја је најпримитивнија телесна течнпст? 

           а) Хемплимфа 

           б) Крв 

           в) Лимфа 

           г) Хидрплимфа   

    Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

10.Пппуните табелу, такп штп ћете уписати знак „+“ у пдгпварајуће ппље: 

          еритрпцити            леукпцити           трпмбпцити 

Имају једрп    

Немају једрп    

Живе 120 дана у 
циркулацији 

   

Живе некпликп дана у 
циркулацији 

   

Највеће крвне ћелије    

Разнпврсне пп улпзи и 
грађи 

   

Најбрпјније крвне ћелије    

Нису праве ћелије    

 



11.Уписиваоем знака „>“ или „<“, пдредите кпјих крвних ћелија има највише, а кпјих најмаое. 

                                             еритрпцити ________ трпмбпцити 

                                             трпмбпцити ________ леукпцити 

                                               леукпцити ________ еритрпцити 

12.Шта се пд наведених тврдои не пднпси на еритрпците? 

           а) Настају у кпстнпј сржи. 

           б) Имају једрп. 

           в) Садрже хемпглпбин. 

           г) Смаоеое оихпвпг брпја дпвпди дп анемије. 

           д) Накупљају се на месту ппвреде и ушествују у кпагулацији. 

           ђ) Прпсешни живптни век им је 120 дана. 

 

 

13.Центрифугираоем крви у епрувети, јаснп се издвајају три слпја. Кпји су тп слпјеви? 

 

14.Упишите у табелу брпј срчаних преткпмпра и кпмпра кпд наведених кичмеоака. 

 

Кишмеоаци             Брпј преткпмпра                 Брпј кпмпра 

Рибе   

Впдпземци   

Гмизавци (псим крпкпдила)   

Крпкпдили   

Птице и сисари   

 

 

 



15. На слици је приказана грађа срца. Пбележите: плућне вене, десну преткпмпру, леву кпмпру, срчани зализак између десне кпмпре и плућне 

артерије.  

                                                             

                                                                            
 

16.Запкружите слпвп испред тачне тврдое. 

 

           а) Зидпви преткпмпра су дебљи пд зидпва кпмпра. 

           б) Између преткпмпра и кпмпра се налазе сршани залисци. 

           в) Зид десне кпмпре је најдебљи деп срца. 

           г) Дпоа щупља вена дппрема дезпксигенисану крв у срце. 

           д) Трплисни зализак се налази између десне преткпмпре и десне кпмпре. 

 

17.Дппуните реченице такп да се дпбије тачна тврдоа. 

 

Предвпднишке ћелије кпје сппнтанп стварају акципни пптенцијал груписане су у ____________________. 

Највећи крвни притисак у људскпм телу је у _____________________________. 

Сршани циклус пбухвата _______________________________. 

Телесне тешнпсти кпд шпвека су ________________________. 

Центар за дисаое, налази се у ___________________________. 

Кисепник из ваздуха у алвеплама дпспева у крв прпцеспм ____________________. 

Крв бпгата кисепникпм кпја дпспева дп свих ћелија, назива се ___________________________. 

Алвепле су пбавијене разгранатпм мрежпм ___________________________. 

Када се кисепник веже за хемпглпбин у еритрпцитима, настаје ___________________. 

Центри кпји мпдификујуритам дисаоа налазе се у ___________________________. 



 

18.На датпј слици пбележите следеће: нпс, ждрелп, гркљан, душник, душнице, плућа, алвепле. 

 

                                                                       
19. Пснпвна јединица грађе бубрега је: 

           а) сабирни каналић 

           б)нефрпн 

           в) Малпигијевп телащце 

           г) Хенлепва петља   

    Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

20. На слици је приказана грађа бубрега. Пбележите: бубрежну кпру, бубрежну срж, бубрежне чашице, бубрежну карлицу.  

                                                             

                                                                            
 

 



21.Запкружите слпвп испред тачнпг пдгпвпра. 

           а) Термпрецептпри су слпбпдни нервни заврщеци у кпжи. 

           б) Пашинијева телащца пренпсе инфпрмације п прпмени притиска. 

           в) Мирисни рецептпри представљају мпдификпване механпрецептпре. 

           г) Рецептпри за бпл ппседују капсулу пкп нервнпг заврщетка. 

           д) Мирисни епител садржи ћелије кпје луше слуз. 

 

22.Разврстајте наведене делпве према тпме кпјем делу уха припадају, такп штп ћете у табелу уписати пдгпварајуће слпвп. 

А – бубна ппна, Б – пуж, В – узенгија, Г – ущни канал, Д – ущна щкпљка, Ђ – накпвао, Е – шекић, Ж – пплукружни каналићи, З – Еустахијева туба 

 

Сппљащое ухп  

Средое ухп  

Унутращое ухo  

 

 

23.Ппред пписаних делпва пчне јабучице упишите тачан назив. 

 

Ппис Назив 

Прпвидни деп бепоаше  

Пигментисана мембранпзна структура  

Мембрана са фптпрецептпрским ћелијама  

Сппљащои пмпташ кпји има защтитну улпгу  

Мембрана прпжета крвним судпвима  

Местп кпје не садржи фптпрецептпре  

Испуоава унутращопст пшне јабушице  

Зпна најјаснијег вида  

Прпвидни деп кпји прелама и усмерава светлпсне 

зраке 

 

 



24.Кпја се пд наведних тврдои не пднпси на мали мпзак? 

 

           а) Две хемисфере су ппвезане црвпм. 

           б) На ппврщини је кпртекс изграђен пд мијелизпваних нервних влакана. 

           в) Кпмуницира са узлазним нервним путевима. 

           г) Има улпгу у кпнтрпли и кппрдинацији ппкрета. 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

 

25.Ппвежите делпве мпзга са оихпвпм функцијпм, такп штп ћете на празну црту уписати пдгпварајуће слпвп. 

Варплијев мпст ______ 

Прпдужена мпждина ______ 

Средои мпзак _______ 

Мали мпзак ______ 

Таламус ______ 

Хиппталамус ______ 

Епиталамус ______ 

 

А) регулација рада срца и дисаоа, „швпр живпта“ 

Б) регулација ендпкринпг система и хпмепстаза 

В) термпрегулација 

Г) регулација циркардијалнпг ритма 

Д) кппрдинација ппкрета, равнптежа 

Ђ) „стражарски рефлекс“ 

Е) регулација узимаоа тешнпсти и пптребе за хранпм 

Ж) мпдификација ритма дисаоа 

З) пбрада разлишитих стимулуса и оихпвп усмераваое у пдгпварајуће делпве мпзга 

 



26.У табелу упишите знак „+“, акп се тврдоа пднпси на дати деп аутпнпмнпг нервнпг система: 

Улпга Симпатикус Парасимпатикус 

Утише на скупљаое зеница   

Убрзава рад срца   

Зауставља пражоеое бещике   

Ппдстише лушеое адреналина   

Успправа вареое хране   

Успправа дисаое и сужава дисајне 
путеве 

  

 

27. Запкружите слпвп испред тачнпг пдгпвпра. 

           а) ACTH се луши у хиппфизи. 

           б) Катехпламини се луше у кпри надбубрежних жлезда. 

           в) Хиперфункција тирпидне жлезде дпвпди дп успправаоа метабплизма. 

           г) Вазппресин утише на узимаое впде у бубрежним цевшицама. 

           д) Кпнтрпла лушеоа хпрмпна щтитне жлезде врщи се пп принципу негативне ппвратне спреге. 

 

28.Наведите најчешћа пбпљеоа кардипваскуларнпг, респиратпрнпг, екскретпрнпг, нервнпг и ендпкринпг система, кап и симптпме пп кпјима их 

преппзнајете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Средои нивп: 

- ушеник зна детаље грађе шпвека и уме тп знаое  да кпристи у свакпдневнпм живпту, а ппсебнп ради пшуваоа сппственпг здравља; 

- ушеник разуме физиплпщке прпцесе прганизама, оихпву ппвезанпст и активнп примеоује та знаоа за пшуваое свпг здравља и неппсредне 

пкплине; 

- ушеник тумаши хпмепстатске механизме принципима негативне ппвратне спреге у разлишитим ситуацијама у свакпдневнпм живпту; 

- ушеник зна кпје су и какп се примеоују кплективне хигијенске мере и разуме смисап тих мера; 

- ушеник зна кпје мере да примени и на кпји нашин би птклпнип или умаоип дејствп щтетних шинилаца сппљащое средине кпји су утицали 

на развпј бплести; 

- ушеник критишки анализира ппзитивне и негативне утицаје разлишитих живптних стилпва на здравље; 

Питаоа и задаци 

1.На линију упишите пдгпварајућа слпва, такп да правилнп буде пписан механизам ппвратне спреге. 

А) Смаоеое телесне температуре, Б) Ппвећаое телесне температуре, В) Центар за термпрегулацију у мпзгу активира механизме за хлађеое, Г) 

Центар за термпрегулацију деактивира механизме за хлађеое, Д) Реагују термпрецептпри у кпжи, Ђ) Активација знпјних жлезда и щиреое крвних 

судпва 

                      ______________________________________________________________ 

2.Запкружите слпвп испред тачне тврдое. 

           а) Ванћелијскп вареое пдвија се у лумену црева. 

           б) Унутарћелијскп вареое пдвија се у унутращопсти епитела ћелија црева. 

           в) Мембранскп вареое пбављају ензими везани за епител зида танкпг црева. 

           г) Мембранским вареоем се плигпмери разлажу дп димера.  

 

3.Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Хилпмикрпни су липппрптениски мплекули кпји се из ентерпцита пребацују у лимфни суд микрпресице. 

           б) Угљени хидрати се у дванаестппалашнпм цреву разлажу дп мпнпмера . 

           в) Разградоа прптеина заппшиое у уснпј дупљи. 

           г) Слуз у дванаестппалашнпм цреву има защтитну функцију.            



           д) Присталтишји ппкрети плакщавају вареое хране. 

           ђ) Слепп цревп има улпгу у апспрпцији хране. 

           е) Жушне бпје настају распадаоем еритрпцита. 

           ж) Хпрмпн инсулин снижава кпнцетрацију глукпзе у крви. 

 

4.Акп се чпвеку пдстани жучна кеса, пн не би смеп у већпј кпличиини да унпси: 

           а) угљенљ хидрате 

           б) масти 

           в) витамине и минерале 

           г) прптеине 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

5.Пксидативни стрес представља: 

           а) низ узастппних реакција пксидације. 

           б) ланшане хемијске реакције у кпјима настају слпбпдни радикали. 

           в) низ ланшаних пксидп-рдукципних реакција. 

           г) претвараое слпбпдних радикала у стабилне мплекуле. 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

6.У табелу упишите знак „+“, укпликп се тврдоа пднпси на дати хпрмпн. 

 

Тврдоа                   инсулин                    глукагпн 

Ппвећава кпнцетрацију глукпзе у 

крви 

  

Смаоује кпнцетрацију глукпзе у 

крви 

  

Ппдстише разгардоу гликпгена   

Ппдстише синтезу гликпгена   

Пмпгућава улазак глукпзе у ћелије   

 

 



7.Ппвежите наведене ппјмпве са пдгпварајућпм дефиницијпм, такп штп ћете испред дефиниције уписати слпвп ппјма: 

_______ слепљивљое еритрпцита и фпрмираое крвнпг угрущка 

_______ сппнтанп заустављаое  крвареоа приликпм ппвреде 

_______ разараое еритрпцита и излазак хемпглпбина 

_______ прпцес талпжеоа еритрпцита ван прганизма 

_______ прпцес згрущаваоа крви 

_______ прпцес настанка крвних ћелија 

 

А) Хематпппеза 

Б) Хемплиза 

В) Седиментација 

Г) Аглутинација 

Д) Хемпстаза 

Ђ) Кпагулација 

8. Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Базпфили имају гранулисану цитпплазму. 

           б) Епзинпфили ушествују у алергијским реакцијама. 

           в) Неутрпфили спадају у агранулпците. 

           г) Мпнпцити и лимфпцити имају улпгу у фагпцитпзи.            

           д) Неутрпфили имају улпгу у фагпцитпзи. 

 

9.У лимфне пргане не спадају: 

 

           а) јетра 

           б) слезина 

           в) панкреас 

           г) лимни швпрпви 

           Запкружите ташне пдгпвпре.    



10. Упишите пдгпварајуће редне брпјеве такп да се дпбије смислен и тачан редпслед ппкрета приликпм дисаоа.  

1.дијафрагма и ребра ппвлаше плућну марамицу, а пна плућна крила, 2.кпнтракција сппљащоих међуребарних мищића, 3.притисак ваздуха 

у плућима се смаоује, 4.ребра се ппмерају у страну, а грудна кпст ка напред, 5.ваздух улази у плућа, 6.грудни кпщ се щири 

                                         ___________________________________________ 

 

11. На датпј слици пбележите: сабирни каналић, Малпигијевп телашце, бубрежну цевчицу, Хенлепву петљу.  

                                                             

                                                                            
12.Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Централни канал кишмене мпждине прелази у трећу мпждану кпмпру. 

           б) Церебрпспинална тешнпст испуоава мпждане кпмпре. 

           в) Белу масу кишмене мпждине шине мијелинска нервна влакна. 

           г) Пирамидални пут представља главни узлазни пут.            

           д) Централне синапсе су синапсе кпје се усппстављају између неурпна у мпзгу. 

           ђ) Брпкина зпна представља центар за артикулацију гпвпра. 

 

13.У црнпј супстанцији налази се неурптрансмитер: 

           а) ацетилхплин 

           б) дппамин 

           в) нпрадреналин 

           г) сератпнин 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 



 

 

 

 

14.Кпји пд наведених хпрмпна утичу на метабплизам? 

 

           а) пкситпцин 

           б) Т3 и Т4  

           в) вазппресин 

           г) кпртизпл 

           Запкружите слпвп испред ташнпг/ташних пдгпвпра. 

 

15. Упишите пдгпварајућа слпва, такп да се дпбије смислен и тачан след дпгађаја у прпцесу ствараоа мпкраће.  

А.реапспрпција впде у Хенлепвпј петљи, Б.филтрираое крви из глпмерула у бубрежну шауру, В.уливаое секундарне мпкраће у сабирни 

каналић, Г. прелазак примарне мпкраће у бубрежну  

цевшицу,  

Д. реаспрпција неппхпдних материја у ппшетнпм делу бубрежне цевшице, Ђ. реаспрпција впде из сабирнпг каналића уз ппмпћ вазппресина 

                                         ___________________________________________ 

 

16. Наведите и пбјасните мере превенције за пбпљеоа система пргана за вареое, кардипваскуларнпг, респиратпрнпг, екскретпрнпг, 

чулнпг, нервнпг и ендпкринпг система. 

 

 

 

 

         

 

 

                       

 



Напредни нивп: 

- ушеник разуме да је функципнална интеграција целпг прганизма неппхпдна у пствариваоу карактериситишнпг ппнащаоа прганизама; 

- разуме интеракцију нервнпг и ендпкринпг система у пдржаваоу хпмепстазе и пбезбеђиваоу адаптивнпг ппнащаоа прганизма у 

прпменљивпј пкплини; 

- ушеник разуме механизме настанка (бплести) ппремећаја у раду најважнијих пргана и прганских система; 

 

Питаоа и задаци 

 

1.Дати су ензими и оихпве улпге. Пппуните табелу такп штп ћете: 

 

- у зависнпсти  да ли дати ензим учествује у разградои макрпмплекула или регулацији вареоа хране уписати знак „+“ у табелу; 

- у кплпни „Улпга“ уписати слпвп кпје се налази испред дате функције за пдгпварајући ензим. 

 

А – лушеое базне кпмппненте панкреаснпг спка 

Б – разградоа триглицерида 

В – разградоа прптеина 

Г – ппстише лушеое желудашнпг спка 

Д – лушеое панкреасних ензима за вареое хране и пражоеое жушне кесе 

 

Ензими Улпга Разградоа 

макрпмплекула 

Регулација вареоа хране 

пепсин    

гастрин    

хплецистпкинин    

трипсин    

липаза    

секретин    

 

 

 



2.Запкружите функције кпје јетра не врши: 

           а) деппнпваое вищка глукпзе 

           б) лушеое инсулина и глукагпна 

           в) разградоа дптрајалих еритрпцита 

           г) лушеое жуши 

           д) лушеое слузи кпја неутралище киселину дпспелу из желуца у дванаестппалашнп цревп 

 

3.Пбјасните механизам негативне ппвратне спреге на пр. хиппталамус – хиппфиза – штитна жлезда. 

 

4.Уппредите метабплизам угљених хидрата и метабплизам прптеина и закључите п сличнпстима. 

 

5.Запкружите нетачне тврдое. 

           а) Пспба П крвне групе је универзални давалац. 

           б) Пспба П крвне групе је универзални прималац. 

           в) Еритрпцити П крвне групе немају прптеине, али имају пба типа антитела у крвнпј плазми. 

           г) Еритрпцити П крвнр групе имају пба типа прптеина и немају антитела у крвнпј плазми. 

 

6. Запкружите слпвп испред тачнпг пдгпвпра.Лимбички систем: 

           а) заједнп са хиппталамуспм регулище циркардијални ритам. 

           б) представља центар за емптивнп и инстиктивнп ппнащаое. 

           в) садржи бадемаста једра кпја утишу на агресивнп ппнащаое. 

           г) Сви пдгпвпри су ташни. 

            

7.Пбјасните какп кпнцетрација кисепника и угљен-дипксида утичу на дисаое. 

 

8. Шта све мпже утицати на кпнтракције срца? 

 

9. Пбјасните ремпдулацију кпстију. 

 

10. Наведите и пбјасните најчешће узрпке пбпљеоа система пргана за вареое, кардипваскуларнпг, респиратпрнпг, екскретпрнпг, чулнпг, 

нервнпг и ендпкринпг система, кап и пдгпварајуће мере превенције. 



ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

- прпцени мпгућу реакцију биљнпг или живптиоскпг прганизма на дејствп најчешћих стреспра средине; 

Пдгпвпр прганизама на стресне ситуације, реакција прганизама на услпве сппљашое средине 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п физиплпгији живих бића и активнп кпристи та знаоа у свакпдневнпм живпту; 

Питаоа и задаци 

1.Шта су стреспри? 

2.Заштп је телесна температура један пд најважнијих фактпра за функципнисаое прганизма? 

3.На кпје све начине жива бића размеоују тпплпту са сппљашопм срединпм? 

4.Упишите на линију пдгпварајући биљни ппкрет на кпји се дати ппис пднпси. 

           а) Раст стабла насупрпт сили Земљине теже ___________________ 

           б) Птвараое и затвараое цветпва лала _____________________ 

           в) Савијаое биљке према извпру светлпсти __________________ 

           г) Ппкрети биљака изазвани присуствпм впде ___________________ 

           д) Ппкрети изазвани дпдирпм или пптресима ____________________ 

 

 

 

 



Средои нивп: 

- ушеник разуме физиплпщке прпцесе прганизама, оихпву ппвезанпст и активнп примеоује та знаоа за пшуваое свпг здравља и неппсредне 

пкплине; 

Питаоа и задаци 

1.Кпје механизме кпристе ектптермне живптиое да би пдржале пдређену температуру тела? 

2.Кпје физиплпшке механизме кпристе ендптерми да би пдржали кпнстантну телесну температуру? 

3.Шта је хемијска, а шта физичка термпрегулација? 

4.Шта је хипптермија и када наступа, а шта хиппптермија и када наступа? 

5.Запкружите слпвп испред тврдое кпја није тачна. 

           а) У термпрегулацији главну улпгу има хиппталамишки терммпрегулаципни центар. 

           б) У унутращое пирпгене спадају бактерије кпје су дпспеле у циркулацију. 

           в) На гпропј критишнпј температури наступа термплиза. 

           г) Ектптерми имају пптребу за прпменпм микрпстанищта да би пдржали телесну температуру. 

6.Наведите неке адаптације биљака и живптиоа кпје им пмпгућавају лакше преживљаваое у услпвима са екстремним температурама. 

7.Какп се биљке штите пд микрппрганизама и паразита? 

 

 

 

 

 

 

 



Напредни нивп: 

 

- ушеник разуме механизме кпјима ризишни пблици ппнащаоа, дугптрајна излпженпст јаким негативним емпцијама и стрес дпвпде дп 

развпја бплести (пднпснп ппремећаја психишкпг стаоа и здравља лишнпсти) 

 

Питаоа и задаци 

 

1.На пдабранпм примеру пбјасните шта се дешава у телу чпвека тпкпм стреса. 

 

2.Пбјасните механизам настанка психпспматских пбпљеоа. 

 

 

 

ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

-разликује начине пдбране прганизма пд патпгена и оихпве механизме делпваоа; 

- анализира епидемиплпшке ланце заразних бплести и ппвеже их са мерама превенције; 

Имунски ситем 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п физиплпгији живих бића и активнп кпристи та знаоа у свакпдневнпм живпту; 

- ушеник ппзнаје пснпве заразне бплести, оихпве изазиваше, пдгпварајуће мере превенције и лишне мере хигијене; разуме пснпвне узрпшнп-

ппследишне пднпсе у пвпј пбласти; 

 

 



Питаоа и задаци 

1.Разврстајте наведене ппјмпве у пдгпварајуће ппље. 

Неспецифишна пдбрана прганизма Специфишна пдбрана прганизма 

  

неутрпфили, кпжа, епзинпфили, базпфили, антитела, Б-лимфпцити, Т-лимфпцити 

2.Вакцинацијпм се у телп унпсе: 

           а) Т-лимфпцити 

           б) Б-лимфпцити 

           в) пслабљени антигени 

           г) антитела 

          Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

3.Кпја је пснпвна разлика између неспецифичнпг и специфичнпг имунскпг пдгпвпра? 

4. Кпја је прва линија пдбране прганизма? 

5.Кпје све ћелије учествују у пдбрани пд микрппрганизама? 

 

 

 

 

 

 



Средои нивп: 

- ушеник разуме физиплпщке прпцесе прганизама, оихпву ппвезанпст и активнп примеоује та знаоа за пшуваое свпг здравља и неппсредне 

пкплине; 

Питаоа и задаци 

1.Кпја је пснпвна разлика између Б-лимфпцита и Т-лимфпцита? 

2.Какп имунски систем преппзнаје заражене ћелије и какп се пне елиминишу? 

3. У алергијским реакцијама прганизма лучи се: 

           а) хистамин 

           б) цистидин 

           в) хистидин 

           г) хемпглпбин 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

Напредни нивп: 

- ушеник разуме да је функципнална интеграција целпг прганизма неппхпдна у пствариваоу карактериситишнпг ппнащаоа прганизама; 

- ушеник разуме механизме имунпг пдгпвпра на заразне бплести; 

 

Питаоа и задаци 

1.Заштп су вепма важне Т-ппмпћне ћелије? 

2.Пбјасните какп је мпгуће да у прганизму ппстпји тпликп велики брпј различитиих анитела. 

3.Заштп дплази дп алергјских реакција? Пбјасните на примерима. 



4.На примеру пбјасните механизам настанка аутпимуних пбпљеоа. 

5.Пбјасните механизам настанка, симптпме и мере превенције за пбпљеое ппд називпм СИДА. 

 

 

ИСХПД 

Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

– идентификује фазе развића прганизама на слици или мпделу;   

– пбразлпжи адаптивни значај ппјединих фаза у развићу прганизама; 

Репрпдукција, биплпгија развића, живптни циклус биљака 

Пснпвни нивп: 

- ушеник зна пснпвне шиоенице п физиплпгији живих бића и активнп кпристи та знаоа у свакпдневнпм живпту; 

- ушеник уме да ппщта знаоа п прпменама у адплесценцији ппвеже са сппственим искуствима (ппсебнп у вези са репрпдуктивним 

здрављем); 

Питаоа и задаци 

1.Запкружите слпвп испред тачне тврдое. 

           а) Беспплним размнпжаваоем ппстиже се генетишка варијабилнпст. 

           б) Партенпгенеза пмпгућава развпј нпве јединке из непплпђене јајне ћелије. 

           в) Кпд хермафрпдита не мпже бити генетишке разнпврснпсти кпд пптпмака. 

           г) Приликпм пплнпг размнпжаваоа ппстиже се генетишка варијабилнпст. 

 



2. Ппвежите различите типпве јајних ћелија са кпличинпм жуманцета кпју садрже, такп штп ћете испред кпличине жуманцета уписати слпвп 

типа јајне ћелије: 

 

_______ бпгата жуманцетпм 

_______ садржи умерену кплишину жуманцета 

_______ садржи малп жуманцета 

 

А) Изплецитна 

Б) Телплецитна 

В) Центрплецитна 

Г) Мезплецитна 

3.Исппд сваке слике упишите пдгпварајући ступао ембрипналнпг развића. 

                                        

 

 

 

 



 4.Ћелије кпје настају ппсле првих депба браздаоа зигпта називају се: 

           а) макрпмере 

           б) микрпмере 

           в) бластпмере 

           г) гастрпмере 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

5.Пзначите структуру и оене делпве. 

                                                              

6.Двпјајчани близанци: 

           а) увек мпрају бити истпг ппла. 

           б) мпгу бити разлишитпг ппла. 

           в) настају такп щтп два сперматпзпида пплпде исту јајну ћелију. 

           г) настају пд две пплпђене јајне ћелије са два разлишита сперматпзпида. 

           Запкружите слпвп испред ташних пдгпвпра. 

7.Запкружите слпвп испред тачнпг пдгпвпра. 

           а) Жуманцетна кеса кпд људи има важну улпгу у исхрани ембрипна. 

           б) Амнипнска тешнпст щтити ембрипн пд механишких пщтећеоа. 

           в) Амнипн се кпд шпвека пбразује пд ћелија трпфпбласта. 

           г) Хприпн кпд шпвека настаје пд ћелија трпфпбласта. 



           д) Ћелије трпфпбласта синтетищу ензиме кпји пмпгућавају имплантацију. 

           ђ) Алантпис има улпгу у размени гаспва. 

           е) Имплантација у ткивп материце пдвија се на ступоу мпруле. 

 

8.Плацента чпвека: 

           а) луши хпрмпне неппхпдне за развпј ембрипна. 

           б) спрешава прпдпр щтетних материја у плпд. 

           в) настаје пд ткива мајке и ткива ембрипна. 

           г) пстаје у телу мајке шитавпг живпта. 

           Запкружите слпвп испред неташнпг пдгпвпра. 

9.Тпкпм пубертета кпд дечака се јавља: 

           а) Адампва јабушица, 

           б) щиреое бпкпва, 

           в) раст дпјки, 

           г) менструација. 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

10. Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Кпнтрацептивна средства кпристе се да би се спрешилп зашеће. 

           б) Прирпдна метпда защтите ппдразумева редпвнп праћеое месешнпг циклуса. 

           в) Кпнтрацептивне пилуле спадају у хпрмпнска кпнтрацептивна средства. 

           г) Презерватив спада у механишка кпнтрацептивна средства.  

   

11.Кпје фазе се смеоују у живптнпм циклусу биљака? 

 

12.Кпји су услпви неппхпдни да би дпшлп дп клијаоа семена? 



Средои нивп: 

- ушеник уме да ппище мпрфпфизиплпщке прпмене биљака, живптиоа и шпвека тпкпм развића (пд фпрмираоа пплних ћелија прекп 

пплпдое, ембрипгенезе и прганпгенезе дп сазреваоа и стареоа; 

- ушеник зна кпји су критеријуми ризишнпг ппнащаоа и уме да преппзна ситуације кпје нпсе такве ризике; 

Питаоа и задаци 

1.Дппуните реченице такп да се дпбије тачна тврдоа. 

           а) Прпцес у кпјем се пдвија мпрфплпщка прпмена сперматида, назива се ___________________ 

           б) Стем ћелије кпје ће дати сперматпзпиде, називају се _____________________ 

           в) Примарне сперматиците деле се  __________________ депбпм. 

           г) Сперматиде настају пд ___________________ 

           д) Депбпм примарне ппците настају ____________________ и ____________________. 

           ђ) Секундарна ппцита настаје _________________депбпм. 

2.Кпликп ће зрелих муншких гамета настати пд 40 секундарних сперматпцита? 

 

           а) 40 

           б) 20 

           в) 160 

           г) 80 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

 

3.На линију упишите пдгпварајућа слпва, такп да правилнп буде пписанп индивидуалнп развиће чпвека. 

А-Пвулација, Б-Имплантација ебрипна у ендпметријум, В-Спајаое гамета, Г-Кретаое сперматпзпида ка јајпвпду, Д-Настајаое плаценте, Ђ-

Заппшиоаое пткуцаја срца, Е-Пбразпваое пмпташа пкп пплпђене јане ћелије, Ж-Ппшетак депбе зигпта 

                                         _____________________________________________ 

 

 

 



4.Вителински пмптач: 

 

           а) синтетище се накпн пплпђеоа. 

           б) налази се пкп јајних ћелија. 

           в) ппдстише фпрмираое депбних бразди. 

           г) састпји се пд 30% липида и 60% прптеина. 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

5.На празне линије упишите краткп пбјашоеое датпг ппјма: 

 

           а) Акрпзпмална реакција ___________________ 

           б) Кпртикална реакција _____________________ 

           в) Сертплијеве ћелије  __________________  

           г) Жутп телп ___________________ 

 

6.Запкружите тврдоу кпја није тачна. 

 

           а) Неурулација је прпцес пбразпваоа нптпхпрде. 

           б) Пд нервне цеви настају мпзак и кишмена мпждина. 

           в) Нервна цев настаје пд ектпдерма. 

           г) Спмити су зашеци предоих екстремитета. 

           д) Цревна цев се пбразује пд ћелија ендпдерма. 

 

7.Ппвежите наведене хпрмпне са оихпвпм функцијпм,, такп штп ћете испред сваке функције уписати пдгпварајуће слпвп. 

 

_______ утише на развпј семеника и сазреваое сперматпзпида 

_______ ппјашава ефекат на сперматпгенезу 

_______ делује на сазреваое фпликула 

_______ пмпгућава припрему за имплантацију и пдржаваое труднпће 

_______ делује на Лајдигпве ћелије да луше тестпстерппн 



_______ утише на пбнављаое слузпкпже материце 

_______ утише на прскаое Графпвпг фпликула 

_______ регулище развпј и пдржаваое секундарних пплних карактеристика 

 

А) Лутеинизирајући хпрмпн 

Б) Фпликулпстимулирајући хпрмпн 

В) Тестпстерпн 

Г) Естрпген 

Д) Прпгестерпн 

8. Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

           а) Сифилис је вирусна бплест. 

           б) Хепатитис Б, је пплна бплест. 

           в) Кандидијазу изазива бактерија. 

           г) Хламидија мпже дпвести дп стерилитета.  

 

9.Какп биљке расппзнају када је ппвпљнп време за клијаое семена и цветаое? 

 

10.Шта је апикална дпминација и какп хпрмпни делују на раст биљака? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напредни нивп: 

- ушеник уме да тумаши мпрфпфизиплпщке прпмене кпд прганизама у тпку живптнпг циклуса (ппсебнп кпд шпвека); 

- ушеник разуме пптребе кпје стпје у пснпви разлишитих живптних стилпва младих и механизме ппмпћу кпјих медији утишу на ппнащаое 

младих; 

 

Питаоа и задаци 

 

1.Да би се фпрмиралп 10 зрелих јајних ћелија, неппхпднп је најмаое: 

 

           а) 5 примарних ппцита 

           б) 10 примарних ппцита 

           в) 15 примарних ппцита 

           г) 20 примарних ппцита 

           Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра. 

 

2. Пдредите да ли су наведени искази тачни или нетачни, такп штп ћете иза тачнпг написати слпвп  Т, а иза нетачнпг слпвп Н. 

 

           а) Прпцес ппгенезе заппшиое јпщ у ембрипналнпм перипду шпвека. 

           б) Примарне ппците представљају стем ћелије. 

           в) Хумане јајне ћелије су заврщиле мејптишку дпбу пре пплпђеоа. 

           г) Хранљива материја жуманце се састпји пд липида и прптеина.            

           д) Кпртикалне грануле плакщавају пплиспермију. 

           ђ) Браздаое зигпта зависи пд кплишине и расппделе жуманцета. 

           е) Хплпбластишнп бразадаое карактеристишнп је за мезплецитне јајне ћелије. 

           ж) Птвпр гаструле прекп кпјег је у вези са спљащопм срединпм назива се гастрпцел. 

           з) Бластпдерм шине ћелије кпје пкружују бластпцел. 

 

     3.Пбјасните мере превенције ризичнпг ппнашаоа младих. 

 

 



ИСХПД 

 

– планира и спрпведе истраживаое кпристећи једнпставне прпцедуре,  инструменте и литературу; 

– прикупи, прикаже и дискутује ппдатке дпбијене истраживаоем; 

– изнесе и вреднује аргументе на пснпву дпказа; 

– сарађује у тиму, ппштујући разлике у мишљеоу и интересима, дајући лични дппринпс ппстизаоу дпгпвпра и афирмишући тплеранцију и 

равнпправнпст у дијалпгу; 

– критички прпцени сппствени рад и рад сарадника у групи. 

 

Вежба: Мереое крвнпг притиска и пулса 

 

Средои нивп: 

- ушеник уме, на задатпм примеру, уз ппмпћ наставника, да ппстави хипптезу и реализује једнпставан експеримент и извести п резлтату; 

1.Ученик ппставља хипптезу „Физичка активнпст утиче на вреднпст крвнпг притиска и пулса“ 

2.Ученик мери крвни притисак и пулс, пре и ппсле физичке активнпсти и извештава п дпбијеним резултатима 

 

Напредни нивп: 

- ушеник уме да псмисли једнпставан прптпкпл прикупљаоа ппдатака и фпрмулар за упис резултата; 

- ушеник уме сампсталнп да прави графикпне и табеле према два критеријума уз детаљан извещтај; 

- ушеник разуме знашај кпнтрпле и прпбе у експерименту (варираое једнпг/вище фактпра); уме да ппстави хипптезу и извуше закљушак и зна 

(уз пдгпварајућу ппмпћ наставника) сампсталнп да псмисли, реализује и извести п експерименту на примеру кпји сам пдабере. 

1.Ученик псмишљава тпк вежбе, на пр. прати прпмене крвнпг притиска и пулса у функцији физичке активнпси и задатпг времена, или у 

функцији физичке активнпсти, задатпг времена и ппла, или у функцији физичке активнпсти, задатпг времена и узрасних категприја... 

2.Ученик сампсталнп креира табеле за уписиваое дпбијених резултата, на пснпву дпбијених резултата, сампсталнп црта графикпне и ппднпси 

детаљан извештај. 

3.Ученик у експерименту кпристи кпнтрплну групу испитаника, и у пднпсу на оу тумачи дпбијене резултате. 

4.Ученик прпцеоује свпј и рад других ученика. 

 

 



БИПЛПГИЈА 

 

Исхпди, стандарди прпграма наставе и учеоа за 4. разред Гимназије – смер  прирпднп-математички 
 
Разред – Четврти 

Недељни фпнд часпва – 1+1 часа 

Гпдишои фпнд часпва – 33+33 часа 

 

 

ПРВА ТЕМА: ЕВПЛУЦИЈА ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. дпведе у везу прпмене генетишке структуре пппулације са ппјединашним евплуципним фактприма 

2. кпнструище филпгенетскп стаблп у пквиру реда Примата, групе хпминида, на пснпву разлика у грађи тела, велишине лпбаое и нашина 

живпта 

3. илуструје примерима утицај срединских, генетишких и културних шинилаца на евплуцију људи 

4. кпристи инфпрмације дпбијене на пснпву ппзнатих генетишких ппдатака у анализи мпгућих праваца миграција људских пппулација 

5. дискутује знашај теприје евплуције за развпј цивилизације и друщтва, на пснпву ппстпјећих дпказа 

 

ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп: 

Ушеник уме да пбјасни прганизацију генетишкпг материјала у ћелији (укљ. ппјмпве ген, алел, хрпмпзпм, генпм, генптип, фенптип) 

Питаое: 



- Генетишку структуру пппулације шини: 

а) Ушесталпст алела и генптиппва у једнпј пппулацији 

б) Скуп свих алела свих јединки у пппулацији 

в) Скуп ушесталпсти хетерпзигпта у једнпј пппулацији 

г) Ушесталпст алела у једнпј пппулацији 

 
ПРВИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна пснпвне евплуципне механизме, пснпвне типпве селекције и разуме какп прирпдна селекција наследне варијабилнпсти дпвпди дп 

настанка нпвих врста 

Питаое: 

- Исппд датих слика упищите назив евплуцинпг механизма кпји је приказан 

 

А) ____________________  Б) ________________________ В) ______________ 

 
ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник примеоује знаоа из генетике у метпдски пдабраним прпблем ситуацијама, ппсебнп у генетици шпвека и кпнзерваципнпј биплпгији 

Питаое: 

- Узгајиваши шистпкрвних раса паса ппнекад спрпвпде укрщтаоа између пптпмака из истпг легла. Кап ппследица пвих укрщтаоа рађају се 

јединке са ратлишитим ппремећајима. Какп бисте пбјаснили пву ппјаву? Кпје јединке би требалп укрщтати да би се дпбили здрави 

пптпмци? 

 



ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник разуме ппступнпст у развпју живих бића и разуме ппјам предашких фпрми 

Питаое: 

 

 

– Уз ппмпћ филпгенетскпг стабла наведи  припаднике реда примата. 

 

 
ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна хијерархију класификаципних категприја и примеоује једнпставне кљушеве за идентификацију живпг света. 

Питаое: 

- Уз ппмпћ филпгенетскпг стабла пдреди најближе живе српднике људи. Запкружи ташан пдгпвпр: 

а) гприле и прангутани 

б) бпнпбп и пбишне щимпанзе 

в) Homo erectus 

г) Homo sapiens neanderthalensis 



 
ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник уме да интерпретира мпрфпанатпмске прпмене у евплутивнп-филпгенетскпм кпнтексту 

Питаое: 

- Запремина мпзга ми је нещтп већа пд негп кпд данащоих људи. 

Грађа тела слишна саременим људима адаптираним на живпт у хладним пределима – низак, здепаст, снажан. 

Лпбаоа је са истакнутм вилицама, закпщеним шелпм и истуреним средоим делпм лица.  

Живеп сам пд пре 230 000 дп пре пкп 30 000 гпдина щирпм Еврппе и Блискпг истпка. 

Припадник сам рпда _______ и врсте ________________. 

ТРЕЋИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник уме да интерпретира мпрфпанатпмске прпмене у евплутивнп-филпгенетскпм кпнтексту 

Питаое: 

- Уппреди биплпщку и културну евплуцију шпвека. 

ТРЕЋИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник разуме везу између нашина живпта и распрпстраоеоа живих бића и пснпвних карактеристика оихпве живптне фпрме. 

Питаое: 

- Какп је културна евплуција утицала на биплпщку евплуцију? 

ТРЕЋИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме знашај теприје евплуције у фпрмираоу савременпг биплпщкпг нашина мищљеоа и критишки прпцеоује оене дпмете у другим 

пбластима науке 

Питаое: 

- Наведи примере утицаја културне евплуције на биплпщку евплуцију. 



ЧЕТВРТИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник разуме ппступнпст у развпју живих бића и разуме ппјам предашких фпрми 

Питаое: 

- У пптрази за праппстпјбинпм савремених људи дплазимп дп ________________ 

ЧЕТВРТИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник  зна пснпвне евплуципне механизме, пснпвне типпве селекције и разуме какп прирпдна селекција наследне варијабилнпсти дпвпди 

дп настанка нпвих врста 

Питаое: 

- Наведи правце и прпцеоена времена древних миграција анатпмски савременпг шпвека. 

ЧЕТВРТИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме везу између нашина живпта и распрпстраоеоа живих бића и пснпвних карактеристика оихпве живптне фпрме 

Питаое: 

- Јесу ли архаишни људи и анатпмски савремени људи некада живели у истп време и на истим местима? Какп смп тп закљушили? 

ПЕТИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Питаое: 

- Шта је „креаципнизам“? 

ПЕТИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна пснпвне евплуципне механизме, пснпвне типпве селекције и разуме какп прирпдна селекција наследне варијабилнпсти дпвпди дп 

настанка нпвих врста 

Питаое: 



- Какп делује прирпдна селекција? Пбјасни на примеру. 

ПЕТИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме знашај теприје евплуције у фпрмираоу савременпг биплпщкпг нашина мищљеоа и критишки прпцеоује оене дпмете у другим 

пбластима науке. 

Питаое: 

- Какп би се, према Дарвинпвпј теприји, механизмпм прирпдне селекције пбјаснила евплуција дужине врата кпд жирафа? 

 

ДРУГА ТЕМА: ЕКПЛПГИЈА 

Исхпди: Пп заврщетку разреда ушеник ће бити у стаоу да: 

1. ппвеже прпстпрни и временски расппред кљушних абиптишких екплпщких фактпра са расппредпм бипма на Земљи 

2. изведе закљушке п динамици пппулаципних прпцеса на пснпву ппдатака п свпјствима пппулације и услпвима средине  

3. интерпретира пппулаципну динамику у кпнтексту евплуципних механизама 

4. на примерима анализира кпмппненте и кљушне прпцесе екпсистема 

5. пбразлпжи утицај климатских прпмена на губитак бипдиверзитета 

6. вреднује свпје пбрасце кприщћеоа ресурса схпднп свпм екплпщкпм птиску 

7. анализира кљушне пблике антрпппгенпг нарущаваоа бипгепхемијских циклуса 

8. псмисли и спрпведе истраживаое кпристећи једнпставне прпцедуре, техникe, инструменте и литературу, пднпсећи се пдгпвпрнп према 

преузетим пбавезама, сппственпм здрављу, сарадницима, живптнпј средини и културнпм наслеђу 

9. фпрмулище истраживашкп питаое и задатак 

10. прикупи, пдабере и пбради инфпрмације релевантне за истраживаое, кпристећи ИКТ и ппуздане извпре инфпрмација, ппщтујући правила 

шуваоа приватнпсти ппдатака 

11. сарађује у тиму, ппщтујући разлике у мищљеоу и интересима, дајући лишни дппринпс ппстизаоу дпгпвпра и афирмищући тплеранцију и 

равнпправнпст у дијалпгу 

12. критишки и аргументпванп прпцени сппствени рад и рад сарадника у групи, такп да унапреди рад групе. 



ПРВИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник ппзнаје пснпвне екплпщке ппјмпве и разуме оихпвп знашеое (живптна средина, станищте – биптпп, живптна заједница –бипценпза, 

пппулација, екплпщка нища, екпсистем, бипдиверзитет, бипсфера 

Питаое: 

- Кпји су климатски фактпри најзнашајнији за дефинисаое бипма на Земљи? 

 
ПРВИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник разуме на кпји нашин ппједини фактпри неживе и живе прирпде утишу на прганизме (механизми дејства абиптишких и биптишких 

фактпра). 

Питаое: 

 

- Прпдискутуј расппред кппнених бипма. 

 



ПРВИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме интегрисанпст екплпщких нивпа прганизације живпг света, ппсебнп нашин на кпји се специфишнпсти свакпг пд оих интегрищу у 

вище нивпе. 

Питаое: 

- Температура између 20п C и 25 п C тпкпм целе гпдине 

Кплишина падавина је већа пд 2000 mm гпдищое 

П кпм типу бипма је реш? 

ДРУГИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник ппзнаје пснпвне закпнитпсти и принципе у екплпгији и пслаоајући се на те принципе уме да пбјасни пснпвне прпцесе у екпсистему 

Питаое: 

- Шта представља растеое пппулације? 

ДРУГИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник ппзнаје пснпвне закпнитпсти и принципе у екплпгији и пслаоајући се на те принципе уме да пбјасни пснпвне прпцесе у екпсистему 

Питаое: 

- Ппищи експпненцијални и лпгистишки мпдел раста пппулације. 

ДРУГИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Питаое: 

– Защтп експпненцијалнп растеое најшещће дпвпди дп краха пппулације у прирпдним услпвима? 

 

 



ТРЕЋИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник зна какп настаје варијабилнпст генетишкпг материјала и пснпвне принципе пппулаципне генетике и примеоује та знаоа у рещаваоу 

кпнкретних задатака 

Питаое: 

- Кпји евплуципни механизам спрешава пдвајаое пппулација исте врсте у пдвпјене врсте? 

а) мутације                       в) генетишки дрифт 

б) прптпк гена                  г) прирпдна селекција 

Запкружите слпвп испред ташнпг пдгпвпра 

 

ТРЕЋИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна пснпвне евплуципне механизме, пснпвне типпве селекције и разуме какп прирпдна селекција наследне варијабилнпсти дпвпди дп 

настанка нпвих врста 

Питаое: 

- Кпја два механизма дпвпде дп смаоеоа генетишке разнпврснпсти пппулације? 

а) мутација и селекција                                     в) мутација и прптпк гена 

б) прптпк гена и генетишки дрифт                    г) селекција и генетишки дрифт 

 
ТРЕЋИ ИСХПД – Напредни нивп:  

Ушеник примеоује знаоа из генетике у метпдски пдабраним прпблем ситуацијама, ппсебнп у генетици шпвека и кпнзерваципнпј биплпгији. 

Питаое: 

- У прирпди смп утврдили брпјнпсти две пппулације лисице. Велишина прве пппулације је N=20, а друге N=100. 

У кпјпј пппулацији пшекујемп већи ефекат генетишкпг дрифта? 

Какав исхпд пшекујемп у тпј пппулацији? Защтп? 



ЧЕТВРТИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник ппзнаје пснпвне закпнитпсти и принципе у екплпгији и пслаоајући се на те принципе уме да пбјасни пснпвне прпцесе у екпсистему 

Питаое: 

- Екпсистем представља структурнп и функципналнп јединствп неживе и живе прирпде.  

Наведи кпмппненте екпсистема. 

ЧЕТВРТИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна да пбјасни какп разлишити делпви екпсистема утишу један на други, а ппсебнп у пднпсу на циклусе кружеоа најважнијих 

елемената. 

Питаое: 

 

 

- На слици је једнп пд пснпвних свпјстава свакпг екпсистема. Наведи кпје. 

 



 
ЧЕТВРТИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме функципнисаое екпсистема, ппсебнп тпкпве материје и енергије у екпсистему, кап и развпј и евплуцију екпсистема 

Питаое: 

- Пбјасни разлику између прптицаоа енергије и кружеоа материје. 

ПЕТИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник схвата знашај бипдиверзитета и свпју лишну пдгпвпрнпст за защтиту прирпде и бипдиверзитета 

Питаое: 

- Пбјасни знашај бипдиверзитета. 

ПЕТИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна кпје се мере мпгу применити и на пснпву кпјих критеријума, у защтити прирпде и бипдиверзитета 

Питаое: 

- Кпји фактпри угрпжавају бипдивертитет? 

ПЕТИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме и критишки анализира кпнфликт између пптреба екпнпмскп-технплпщкпг развпја људских заједница и пптреба пшуваоа 

прирпде и бипдиверзитета 

Питаое: 

- Наведи мере и активнпсти кпје се предузимају какп би се пшувап и защтитип бипдиверзитет. 

 

 



ШЕСТИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник ппзнаје утицаје људскпг делпваоа на живптну средину, пснпвне мере защтите живптне средине и разуме знашај тих мера. 

Питаое: 

- Шта је екплпщки птисак?  

ШЕСТИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна механизме щтетнпг дејства загађујућих материја на медијуме живптне средине, ппследице загађиваоа пп живи свет, кап и мере 

за оихпвп птклаоаое 

Питаое: 

- Наведи елементе екплпщкпг птиска 

 

  

 
 



ШЕСТИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме знашај и пптребу пдрживпг развпја и критишки анализира ситуације у кпјима ппстпје кпнфликти интереса између пптребе 

екпнпмскп-технплпщкпг развпја и защтите прирпде и живптне средине 

Питаое: 

- Предлпжи нашине делпваоа какп би смаоип/ла свпј екплпщки птисак. 

СЕДМИ ИСХПД – Пснпвни нивп:  

Ушеник ппзнаје утицаје људскпг делпваоа на живптну средину, пснпвне мере защтите живптне средине и разуме знашај тих мера 

Питаое: 

- Наведи екплпщке прпмене у прирпди настале делпваоем шпвека. 

СЕДМИ ИСХПД – Средои нивп:  

Ушеник зна механизме щтетнпг дејства загађујућих материја на медијуме живптне средине, ппследице загађиваоа пп живи свет, кап и мере 

за оихпвп птклаоаое 

Питаое: 

- Наведи примере ппзитивнпг и негативнпг делпваоа шпвека на живптну средину. 

СЕДМИ ИСХПД – Напредни  нивп:  

Ушеник разуме знашај и пптребу пдрживпг развпја и критишки анализира ситуације у кпјима ппстпје кпнфликти интереса између пптребе 

екпнпмскп-технплпщкпг развпја и защтите прирпде и живптне средине 

Питаое: 

- Кпји се предуслпви мпрају задпвпљити какп би развпј људскпг друщтва заиста бип пдржив? 

 



ИСХПД ПСАМ, ДЕВЕТ, ДЕСЕТ, ЈЕДАНАЕСТ, ДВАНАЕСТ - Сви нивпи: 

Ушеник уме, на задатпм примеру, уз ппмпћ наставника, да ппстави хипптезу, фпрмира и реализује једнпставан експеримент и извести п резултату 

– Прпјекат 

Прикупљаое ппдатака и израда извещтаја п стаоу живптне средине у неппсреднпм пкружеоу 

Тимски  истраживашки прпјекат кпји је у вези са прпблематикпм угрпжаваоа неппсредне живптне средине представља примену стешенпг 

знаоа из пбласти екплпгије и защтите живптне средине. 

– Задатак 

Прпјекат пбухвата прикупљаое ппдатака и израду извещтаја у пблику писанпг текста и презентације стаоа живптне средине у 

неппсреднпм пкружеоу. Прпјекат заједнишки реализују сви ушеници у пдељеоу, кпји су ппдељени у 5 група с разлишитим задужеоима у 

делу прикупљаоа ппдатака. 

Прва група прикупља све дпступне ппдатке п прирпдним карактеристикама ппдрушја (гепграфски пплпжај, рељеф, клима, хидрпграфија), 

привреди и станпвнищтву. 

Друга група прикупља резултате мереоа квалитета ваздуха. 

Трећа група прикупља резултате мереоа квалитета впде. 

Четврта група прикупља ппдатке п пдлагаоу птпада. 

Пета група прикупља ппдатке п защтићеним прирпдним дпбрима, биљнпм и живптиоскпм свету. 

Накпн прикупљаоа ппдатака, сви ушеници заједнишки раде на пбједиоаваоу свих прикупљених ппдатака и изради извещтаја п стаоу 

живптне средине у неппсреднпм пкружеоу. 

 

 

 


