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БИОЛОГИЈА 
/ ЗАОКРУЖИТЕ СЛОВО ИСПРЕД  ТАЧНОГ ОДГОВОРА (један одговор је тачан): 
 
1. Ауксини су супстанце које регулишу: 
а) хемијску контролу растења животиња; 
б) хемијску контролу растења биљака; 
в) нервну контролу организама.       _/2 
 
2. Метаболизам је: 
а) стварање сложених оргаских материја из неорганских; 
б) разлагање сложених органскких материја на просте неорганске; 
в) промет материје и енергије у ћелији и организму.    _/ 1 
 
3. Мутације су: 
а) промјене у насљедној супстанци; 
б) промјене у ненасљедној супстанци; 
в) биохемијски процес условљен утицајима спољашњих фактора.   _/1 
 
4. Ген је: 
а) скуп хромозома у ћелији; 
б) сегмент нити ДНК са забиљеженом шифром; 
в) укупност видљивих својстава једног организма.     _/1 
 
5. А ко вам је потребна крв за особу О крвне групе ког ћете од понуђених давалаца 
изабрати: 
а) АО крвне групе; 
б) АБ крвне групе; 
в) БО крвне групе; 
г) ниједног.          _/ 1 
 
6. Дефиниши појам екологије: 
а) наука о међусобним односима организама и њихов узајамни однос према средини као и  

дјеловање средине на организме; 
б) наука о међузависноси истоврсних организама; 
в) наука о животу живих бића и њихових појава.     _/1 
 
7. Шта је популација: 
а) најпримитивнији биолошки систем са комбинацијом квалитативних и квантитативних  

карактеристика; 
б) скуп јединки исте врете на истом простору и у истом времену између којих ностоји  

комбинација генетског материјалаостварујући плодно потомство; 
в) скуп јединки различитих врста на истом простору у истом времену које су међусобно  

повезане начинима исхране.        _/2 
 
8. Шта је екосистем: 
а) квантитативни израз броја јединки изражен тежински; 
б) јединство биотопа и биоценозе; 
в) највиши ступањ еколошке интеграције у којем се смјењују биоценозе. 

_/1 



9. Срце водоземацаје изграђено из: 
а) 2 предкоморе и 2 коморе; 
б) I предкоморе и 1 коморе; 
в) 2 предкоморе и 1 коморе; 
г) 1 предкоморе и 2 коморе. 

_/1 
 
ДОПУНИТЕ РЕЧЕНИЦЕ ТА ЧНИМ ОДГОВОРОМ: 
10. Ако је интерфаза припремна фаза митотичке диобе ћелије, наведи правилам редосљед фаза 
митозе: 
а)____________________________  
б)____________________________ 
в)____________________________ 
г)____________________________        _/2 
 
11. Нормалан број хромозома у соматској пелији човјека је ______________               _/ 1 
 
12. Основна морфо-функционална јединица бубрега је ____________    _/1 
 
13. Дефинисати еколошке факторе: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
            _/2 
 
14. Шта је животна средина? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_/2 
 
15. Наиисати израз за израчунавање стопе наталитета и шта значе изрази формуле за 
израчунавање истог? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
            _/2 
 
16. Од понуђених организама направити правилан ланац исхране у биоценози букове шуме: 
( лисица, шумски миш , буква, смук, јеж, плод букве). 
__________________________________________________________________________________ 
            _/2 
 
17. Нарушавање животне средине изазивају загађивачи који могу бити различити. Набројати их 
и у загради навести који су то: 
а)__________(_________________________________________________), 
б)__________(_________________________________________________). 
            _/2



18. Постоји више начина заштите вода од даљег загађивања а најосновнији начин је постављање 
_________________.                                                                          _/1 
 
19. Како настају киселе кише? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_/2 
 
20. Шта утиче на уништавање озонског омотача и стварање озонских руна? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_/2 



ХЕМИЈА 
ЗАОКРУЖИТЕ СЛОВО ИСПРЕД ТА ЧНОГ ОДГОВОРА (један одговорје тачан) 
 
21. Конфигурација инертног гаса је: 
а) 1s2 2s2 2р6 s1 , 
б) 1s2 2s2 2р3, 
в) 1s2 2s2 2р6 

_/1 
 

 
22. Ако су атомске масе за угљеник 12 и за кисеопик 16, колика је маса у грамима 6,023*1024 

молекула угљен-диоксида? 
а) 44, 
б) 4,4 , 
в) 440 . 
             _/1 
 
23. Неполарна ковалентна веза је заступљена у: 
а) НС1, 
б) М2, 
в) NH3. 
             _/1 
 
24. Масти и уља су: 
а) етери, 
б) естери, 
в) амиди. 
             _/1 
 
 
25. Број угљеникових атома у 2,3,3-триметилпентану је: 
а) 6,  
6) 8,  
в) 9. 
             _/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИЗИКА 
ЗАОКРУЖИТЕ СЛОВО ИСПРЕД ТА ЧНОГ ОДГОВОРА (један одговор је тачан) 
 
26.   Израз еквивалентан 1 N (Njutn) је: 
 a)  kg  m2/s3  , 
 б)  kg  m/s , 
 в)  kg  m/s2 . 

_/1  
 
27. Масени број хемијског елемента означава: 
а) број протона, 
б) број протона и неутрона, 
в) број неутрона. 

_/1 
 

28. Молекуле племенитих гасова су 
а) моноатомне, 
б) диатомне, 
в) полиатомне. 

_/1 
 

29. У SI систему јединица (Међународни систем јединица) јединица за температуру је: 
а) 1 F°, 
6) 1 К, 
в) 1 °С. 

_/1 
 
30. Оhm-ов закон за коло истосмјерне струје гласи: 
a)  I=U/R 
6)  I=U*R, 
в)  I=R/U 

_/1 


