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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
OJ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
Студијски програм  Биологија 
 
 
 

Име и презиме: ________________________ 
Датум: ______________________________ 

 
 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 
ХЕМИЈА 
Заокружите слово испред тачног одговора. Један одговор је тачан. 
1. Елемент који има конфигурацију 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 се налази у сљедећој периоди: 

a) петој 
б)   четвртој 
в)   првој 
г)   трећој 
д)   другој 

2. Оксидациони број угљеника у оксалној киселини, H2C2O4, износи: 
a) +4 
б)   +2 
в)   +5 
г)   +3 
д)   +1 

3. Које од наведених једињења не дисосује у воденом раствору: 
a) цијановодоник 
б)   хлороводоник 
в)   калијум-хидроксид 
г)   арсенаста киселина 
д)   бор-хидрид 

4. У којем од сљедећих једињења угљеник има оксидациони број -2: 
a) CO2 
б)   C2H4 

в)   COCl2 

г)   C2H6 

д)   CH4 

5. Која од сљедећих супстанци у реакцији са водом издваја водоник: 
a) S 
б)   CaC2 

в)   K 
г)   HF 
д)   Zn 

6. Хипохлорити су соли: 
a) хлороводоничне киселине  
б)   перхлорне киселине 
в)   хипохлорасте киселине 
г)   хлорасте киселине 
д)   хлорне киселине 
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7. Колико се милилитара сумпор-диоксида рачунато при стандардним условима ослободи 
растварањем 3 мола бакра у концентрованој сумпорној киселини: 

a) 3010 
б)   420000 
в)   67200 
г)   54100 
д)   38100 

8. Колико је потребно молова сумпор водоника да се у реакцији са сумпор диоксидом 
издвоји 4,8 грама сумпора, ако је атомска маса за сумпор 32: 

a) 0,1 
б)   0,15 
в)   0,3 
г)   0,2 
д)   0,01 

9. Неполарна ковалентна веза је заступљена у: 
a) HJ 
б)   N2 

в)   NH3 

г)   H2O 
д)   Cl2O 

10. Од наведених једињења водоничну везу не може да образује: 
a) CH3COOH 
б)   CH3-NH2 
в)   AsH3 

г)   H3BO3 

д)   HClO4 

11. У којем молском односу реагују алуминијум хидроксид и азотна киселина при настанку 
неутралне соли? 

a) 1:2 
б)   2:3 
в)   1:1 
г)   1:3 
д)   2:1 

12. Колико се мол-атома азота налази у 2,8 грама азота, ако је релативна атомска маса за 
азот 14:                

a) 0,2 
б)   0,5 
в)   2 
г)   1 
д)   0,4 

13. Једнаке запремине различитих гасова при једнаким условима (притисак и температура) 
садрже:  

a) једнак број атома 
б)   једнаке масе 
в)   једнак број молекула 
г)   једнаке молекулске масе 
д)   једнак број мол-атома 

14. Која је температура у степенима С оптимална за дејство већине ензима: 
a) 15-20 
б)   50-60 
в)   20-30 
г)   35-40 
д)   80-100 
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15. Какво просјечно наелектрисање има протеин у изоелектричној тачки: 

a) неутрално 
б)   позитивно 
в)   негативно 
г)   неутрално или позитивно 
д)   неутрално или негативно 

16. Која је од сљедећих аминокиселина ароматична амино киселина: 
a) метионин 
б)   окси-пролин 
в)   аланин 
г)   леуцин 
д)   тирозин 

17. Пикринска киселина је представник: 
a) естара 
б)   амина 
в)   амида 
г)   анхидрида 
д)   нитро једињења 

18. Соли винске киселине се зову 
a) малати 
б)   цитрати 
в)   лактати 
г)   ацетати 
д)   тартарати 

19. Оксидацијом етена са разблаженим воденим раствором калијум-перманганта на собној 
температури настаће: 

a) фенол 
б)   алкан 
в)   етандиол 
г)   етер 
д)   етанал 

20. Које од наведених једињења се налази у хомологном низу са бензеном: 
a) метилциклохексан 
б)   циклобутан 
в)   ксилен 
г)   бутадиен 
д)   бромбензен 

21. Које је једињење етар: 
a) пропенал 
б)   катехол 
в)   диоксан 
г)   ацетофенон 
д)   пирол 

22. Бутан-киселина настаје оксидациојм: 
a) бутанала 
б)   пропанала 
в)   бутина 
г)   бутена 
д)  бутана 
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23. Хиралан (асиметричан) С атом је везан на : 

a) три различите групе 
б)   три различита атома 
в)   два различита атома или групе 
г)   четири различита атома или атомске групе 
д)   четири иста атома или атомске групе 

24. Поред којег витамина није дат одговарајући хемијски назив: 
a) витамин D-калциферол 
б)   витамин А- ретинол 
в)   витамин Е- токоферол 
г)   витамин К- тиамин  
д)   витамин В2-рибофлавин 

25. Амиди су: 
a) киселе супстанце 
б)   неутралне супстанце 
в)   базне супстанце 
г)   амфотерне супстанце 
д)  киселе или неутралне супстанце 
 
 
 
 

БИОЛОГИЈА 
Заокружите слово испред тачног одговора. Један одговор је тачан. 
 

1. Отолити слушног апарата кичмењака су кристали CaCO3: 
a) изнад чулних ћелија унутрашњег уха 
б)   смјештени у средњем уху 
в)   смјештени у бубној дупљи 
г)   у слушном каналу 

2. Капсид вируса је грађен од: 
a) липида 
б)   протеина 
в)   угљених хидрата 
г)   минералних материја 

3. Ћелијска мембрана се састоји из: 
a) једног слоја липида и два слоја протеина 
б)   два слоја липида и два слоја протеина 
в)   два слоја липида и једног слоја протеина 
г)   два слоја липида и једног слоја протеина хидрофилним крајем окренутим према 
спољашњој површини мембране 

4. Јединствен извор кисеоника на Земљи је процес: 
a) хемосинтезе 
б)   Кребсов циклус 
в)   фотосинтезе 
г)   варења 

5. Које су од наведених РНК најзаступљеније у ћелији: 
a) иРНК 
б)   тРНК 
в)   рРНК 
г)   количина различитих РНК је приближно иста 

 



 5

6. Према савременим схватањима 3 данашње расе људи настале су од: 
a) Homo erectus 
б)   неандерталца 
в)   кромањонца 
г)   Homo sapiens sapiens 

7. Обавезан хомозигот за наведену крвну групу је особа: 
a) А крвне групе 
б)   Б крвне групе 
в)   О крвне групе 
г)   Рх+ крвне групе 

8. Ћелијско дисање се одвија у: 
a) Голђијевом апарату 
б)   лизозомима 
в)   митохондријама 
г)   рибозомима 

9. За настанак озонског омотача било је неопходно : 
a) да се повећа количина слободног кисеоника 
б)   да се појаве аутотрофни организми 
в)   да се образује хлорофил 
г)   све тврдње су тачне 

10. Промет калцијума и фосфора регулише хормон: 
a) штитне жлијезде 
б)   тимуса 
в)   параштитне жлијезде 
г)   гуштераче 

11. Коју од наведених болести преносе инсекти: 
a) маларија 
б)   болест спавања 
в)   пјегави тифус 
г)   све наведене болести 

12. Који од наведених сисара имају најсложенији желудац:  
a) зечеви 
б)   човјек 
в)   говеда 
г)   миш 

13. У сисара се: 
a) у свим венама налази крв богата CO2 
б)   у свим артеријама налази крв богата O2 

в)   вена cava улива се у лијеву преткомору 
г)   аортом из лијеве коморе оксидована крв одводи из срца 

14. Дјело „Постанак врсте“ написао је: 
a) Чарлс Дарвин 
б)   Карл Маркс 
в)   Фридрих Енгелс 
г)   Луј Пастер 
д)   Жорж Кивије 

15. Најважнији биокатализатори у живим системима су: 
a) хормони 
б)   витамини 
в)   ензими 
г)   ауксини 
д)   цитокинини 
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16. Природан облик постојања практично њсвих врсњта живих бића је: 
a) популација 
б)   биоценоза 
в)   животна заједница 
г)   породица 
д)   биотоп са биоценозом 

17. Гдје се врши оплодња јајета код врсте Homo sapiens : 
a) у јајнику 
б)   у Графовом фоликулу јајника 
в)   у материци 
г)   у вагини 
д)   у јајоводу 

18. Бијела крвна зрнца (леукоцити) настају у: 
a) јетри 
б)   слезени 
в)   лимфним судовима 
г)   лимфобластима 
д)   лимфи 

19. Сепса настаје када: 
a) дође до нервног шока 
б)   наступи висока температура организма 
в)   микроби гнојења доспију у крв 
г)   дође до великог излива крви 
д)   дође до поремећаја основних функција нервног система 

20. У грађи унутрашњег уха не учествује: 
a) бубна опна 
б)   еустахијева цијев 
в)   пуж 
г)   мјехурићи 
д)   полукружни каналићи 

21. Дио хромозома за који се вежу нити диобеног вретена зове се:  
a) хромомера 
б)   центромера 
в)   центрозом 
г)   сателит 
д)   хромонема 

22. Бактериофаги су:  
a) вируси који паразитирају у бактеријама 
б)   група бактерија 
в)   симбиоза бактерија и фага 
г)   организми који се хране бактеријама, са вишим степеном организације  
д)   леукоцити који фагоцитозом уништавају бактерије 
 
Допуните сљедеће реченице: 

23. Основни процес разлагања органских материја у земљишту је _____________________.  
 

24. Организми који се хране угинулом органском материјом називају се ________________. 
 

25. Ксилем и флоем образују  _____________________________________. 
 

 


