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Универзитет у Бања Луци     Бања Лука,    2009.г. 

ОЈ Природно-математички факултет 

Студијски програм Екологија и заштита животне средине 

 

Име и презиме кандидата:         

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
БИОЛОГИЈА 

Заокружите слово испред тачног одговора (један одговор је тачан). 

1. 

А- Корисна енергија ослобођена током фотосинтезе депонује се у АТП. 

Б- Цјелокупна енергија електрона избачених из хлорофила акумулирана је у АТП. 

В- Фосфоглицеринска киселина је нестабилан молекул. 

Г- Оксидацијом фосфоглицеринске киселине настају прве хексозе. 

 

2. 

А- ДНК налазимо код вишећелијских организама, а РНК код једноћелијских. 

Б- Количина ДНК у свакој ћелији зависи од њезине активности. 

В- Молекула ДНК је организована у виду функционалних јединица које називамо 
генима. 

Г- Највећи број гена лоциран је у нуклеолусу. 

Д- Нуклеолус је мањи дио хромозома, који још називамо сателит. 

 

3. 

А- Биоценоза увијек има карактеристичан и непромјенљив састав. 

Б- Биоценоза је састављена од одређене популације одређеног станишта. 

В- Биоценозу сачињавају разноврсне популације једног станишта. 

Г- Основа животне заједнице је број организама дате популације. 

Д- Основа животне заједнице је биотоп. 
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4. Шумско тло се богати хумусом захваљујући: 

А- опалом лишћу и гранчицама 

Б- органским отпацима животињског поријекла 

В- бактеријама  

Г- гљивама 

Д- свим наведеним факторима 

 

5. Јединствен извор кисеоника на Земљи је процес: 

А- хемосинтезе 

Б- Кребсов циклус 

В- фотосинтезе 

Г- врења 

 

6. У коју категорију еколошких фактора спада висина: 

А- едафске факторе 

Б- климатске факторе 

В- физичке факторе 

Г- орографске факторе 

 

7. Екосистем је еколошка цјелина која обухвата: 

А- биоценозу 

Б- температуру 

В- свјетлост 

Г- влажност 

Д- све наведене факторе 

 

8. Под овулацијом подразумијевамо: 

А- стварање јајне ћелије 

Б- сазријевање оваријалног фоликула 

В- прскање фоликула и излазак јајне ћелије 

Г- сазријевање јајне ћелије 
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9. Пут надражаја у рефлексној реакцији иде: 

А- од рецептора до нервног центра 

Б-  од нервног центра до ефектора 

В- од рецептора преко нервног центра до ефектора 

Г- од рецептора до ефектора 

 

10. Основна јединица грађе ДНК је: 

А- нуклеотид 

Б- нуклеозид 

В- нуклеус 

Г- нуклеоид 

 

11. Мутације су: 

А- замјена генетског материјала 

Б- губљење или стицање генетског материјала 

В- понекад корисне 

Г- све тврдње су тачне 

 

12. У крвној плазми има око: 

А- 55% воде 

Б- 65% воде 

В- 85% воде 

Г- 95% воде 

 

13. Које од наведених животиња спадају у Chordata: 

A- Echinodermata 

Б- Reptilia 

B- Annellida 

Г- Arthropoda 
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14. Најпримитивније чуло кичмењака је: 

А- чуло мириса 

Б- чуло вида 

В- тактилно чуло 

Г- чуло укуса 

 

15. Који од наведених сисара имају  најсложенији желудац: 

А- зечеви 

Б- човјек 

В- говеда 

Г- мишеви 

 

16. Сисари са клоаком насељавају: 

А- Европу 

Б- Азију 

В- Јужну Америку 

Г- Аустралију 

 

17. Појам биотопа односи се на: 

А- дијелове животног простора 

Б- дијелове животне заједнице 

В- подручја која насељава једна врста 

Г- свако подручје настањено једном врстом 

Д- дијелове ограничене еколошким факторима 

 

18. Пластиди су органеле: 

А- алги, биљака и неких праживотиња 

Б- гљива 

В- хордата 

Г- вируса 

Д- риба, водоземаца и гмизаваца 
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19. Дио хромозома за који се вежу нити диобеног вретена зове се: 

А- хромомера 

Б- центромера 

В- центросом 

Г- сателит 

Д- хромонема 

 

20. Ген чијом мутацијом настаје више фенотипских промјена је: 

А- доминантан 

Б- рецесиван 

В- плејотропан 

Г- коодоминантан 

 

21. У састав хемоглобина улази метал: 

А- гвожђе 

Б- магнезијум 

В- бакар 

Г- кобалт 

Д- никл 

 

22. Партеногенеза се као тип размножавања среће код: 

А- сисара 

Б- хидре 

В- инсеката и ваљкастих црва 

Г- човјека 

 

23. Хомеотермни организми су: 

А- птице 

Б- водоземци 

В- корњаче 

Г- гуштери 
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24. Хаплоидан број хромозома имају: 

А- соматске ћелије 

Б- полне ћелије 

В- еритроцити 

В- леукоцити 

Г- тромбоцити 

 

25. Горња граница биосфере је на висини од: 

А-  4 до 6 километара 

Б-  6 до 8 километара 

В- 10 до 12 километара 

Г- 30 до 50 километара. 

 

ХЕМИЈА 

Заокружите слово испред тачног одговора (један одговор је тачан). 

26. Који од наведених процеса представља хемијску промјену? 
а) испаравање        б) горење        в) топљење     г) дестилација      д) екстракција 

 
27. Елеменат који има конфигурацију 1s² 2s² 2  3s² 3  4s¹ се налази у слиједећој 

периоди: 
а) петој б) четвртој    в) првој г) трећој д) другој 
 

28. Једнаке запремине различитих гасова при једнаким условима (притисак и 
температура) садрже: 
а) једнак број атома  б) једнаке масе в) једнак број молекула 
г) једнаке молекулске масе  д) једнак број мол-атома 
 

29. Заокружи слово испред једињења у којем је заступљена јонска веза: 
а) CH4  б) O3  в) AlF3  г) AsH3 д) CO2 

 
30. Ако је атомска маса за магнезијум 24, онда ће при сагоријевању 4,8 г овог метала у 

струји чистог кисеоника настати количина магнезијум-оксида која у грамима 
износи: 
а) 16  б) 24  в) 8  г) 32  д) 40 
 

31. У колико грама воде треба растворити 100 г натријум-сулфата да би се добио 5% 
раствор: 
а) 2000 б) 1500 в) 1900 г) 1200  д) 1100 
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32. Која од слиједећих, формулама представљених соли, настаје реакцијом N2O5 и 
NaOH? 
а) NaNO3 б) NaNO2 в) Na2CO3 г) NaHCO3 д) Na2SO3 

 
33. Која од слиједећих формула представља јаку базу? 

а) Pb(OH)2 б) CsOH в) Al(OH)3 г) Fe(OH)2 д) Sn(OH)4 
 

34. Колика је моларна концентрација глукозе ако је њених 1,8 г растворено у 500 г 
воде и ако је молекулска маса за глукозу 180? 
а) 0,1   б) 0,01  в) 0,2  г) 0,15  д) 0,02 
 

35. Која од наведених једначина представља реакцију оксидо-редукције? 
а) HCl + NaOH                       NaCl + H2O 
б) Mg + 2HCl                        MgCl2 + H2 
в) CaO + H2SO4                       CaSO4 + H2O 
г) P2O3 + H2O                         2H3PO3 
д) SO3 + 2KOH                      K2SO4 + H2O 

 
36. Зелена галица има формулу: 

а) CuSO4 × 5H2O  б) MgSO4 × 7H2O  в) FeSO4 × 7H2O  
г) Na2CO3 × 10H2O  д) CaSO4 × 2H2O 
 

37. У молекулама алкана су заступљене: 
а) само сигма везе б) јонске везе  в) једна сигма и једна пи веза 
г) једна сигма и двије пи везе д) трострука веза 
 

38. Хомолог хептана је 
а) октен б) етан  в) пентин г) ацетилен     д) бензен 
 

39. Колики је оксидациони број атома угљеника у етану? 
а) -2         б) -3      в) -4    г) 0   д) +3 
 

40. Бутин има: 
а) три изомера  б) два изомера  в) четири изомера 
г) нема изомера д) пет изомера 
 

41. Оксидациони бројеви C-атома у хлороформу и дихлорметану су: 
а) +2 и -2 б) +4 и -2 в) +2 и -4 г) -4 и +4 д) +2 и 0 
 

42. Ако оксидацијом неке количине етанола са кисеоником настану 4 мола угљен-
диоксида, колико настане молова воде?  
а) 2  б) 4  в) 8  г) 6  д) 5 
 

43. Фенол у реакцији са калијум-хидроксидом даје: 
а) бензен б) тоулен в) со  г) естар д) киселину 
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44. Карбонилна група је карактеристична за: 
а) алдехиде и кетоне  б) само алдехиде  в) само кетоне 
г) само алифатичне алдехиде  д) само алифатичне кетоне 
 

45. Реакцијом алкохола и алдехида настаје: 
а) кетон  б) етар  в) полуацетат  г) имин д) амид 
 

46. Која од слиједећих киселина има геометријске изомере? 
а) стеаринска   б) палмитинска в) бутерна 
г) олеинска  д) октан-киселина 
 

47. Соли винске киселине се зову? 
а) малати б) цитрати  в) лактати г) ацетати  д) тартарати 
 

48. Лактоза се састоји из: 
а) глукозе и галактозе  б) глукозе и манозе   в) галактозе и манозе 
г) манозе и фруктозе  д) глукозе и фруктозе 
 

49. Која је температура, у степенима ºC, оптимална за дејство већине ензима? 
а) 15 – 20  б) 50 – 60  в) 20 – 30  г) 35 – 40  д) 80 – 100 
 

50. Казеин је: 
а) фосфопротеид  б) нуклеотид   в) тетрапептид  
г) глукопротеид  д) хромопротеид  
 

 

 

 


