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Универзитет у Бањој Луци                                                         Бања Лука__________2012.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. Заокружите тачан одговор. 
А- Да би се из јајне ћелије развио нов организам мора доћи до оплођења 
Б- Код сисара може доћи до оплођења јајне ћелије без оплођења 
В- Развиће јајне ћелије без оплођења назива се партеногенеза 
Г- У пчела се трутови развијају из оплођених јајних ћелија 
 
2. Заокружите тачан одговор. 
А- Бјеланчевине су полипептиди 
Б- Нуклеинске киселине су полипептиди 
В- Аминокиселине су полипептиди 
Г- У  једној молекули протеина налази се више стотина хиљада нуклеинских киселина 
Д- Биолошка специфичност аминокиселина зависи од специфичности протеина 
 
3. Заокружите тачан одговор. 
А- Најзначајнији анаболички процес у природи је фотосинтеза 
Б- Фотосинтеза је катаболички процес 
В- Процес анаболизма карактерише разградња једноставних супстанци уз ослобађање 
енергије 
Г- Фотосинтеза може да се одвија и без присуства хлорофила 
Д- Хемосинтеза се не може одвијати без присуства свјетлосне енергије 
 
4. Заокружите тачан одговор. 
А- Бијела супстанца се налази у унутрашњем дијелу кичмене мождине 
Б- Сива супстанца чини вањски дио кичмене мождине 
В- Бијела супстанца је грађена од нервних влакана и чини вањски дио кичмене мождине. 
Г- Кичмена мождина врши функције виших центара 
Д- Кичмена мождина је проводник само моторних путева 
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5. Капсид вируса је грађен од: 
А- липида 
Б- протеина 
В- угљених хидрата 
Г- минералних материја 
 
6. Основне органеле, заједничке прокариотској и еукариотској ћелији су: 
А- једро 
Б- митохондрије 
В- рибосоми 
Г- мезосом 
 
7. Ћелијско дисање се одвија у: 
А- Голџијевом апарату 
Б- лизозомима 
В- митохондријама 
Г- рибозомима 
 
8. Који од наведених кодона означава престанак синтезе полипептидног ланца: 
А- UGA 
Б- CCU 
В- AUU 
Г- AUC 
 
9. Унутрашње оплођење је карактеристично за : 
А- рибе 
Б- водоземце 
В- птице 
Г- копнене кичмењаке 
 
10. Делеције су: 
А- размјена дијелова нехомологних хромосома 
Б- размјена дијелова хомологних хромосома 
В- промјене у броју хромосома 
Г- губљење појединих дијелова хромосома 
 
11. Анабиоза је: 
А- одлазак животиња на повољнија станишта 
Б- непостојање живота у одређеном географском подручју 
В- вид прилагођавања поикилотермних животиња на ниже температуре од горње границе 
активности врсте 
Г- живот у већим животним заједницама 
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12. Гиберелини су: 
А- хормони раста код животиња 
Б- хормони раста код сисара 
В- ћелијски хормони раста вишећелијских животиња 
Г- хормони коре надбубрежних жлијезда 
Д- биљни хормони који утичу на покрете биљака, цвјетање и активност камбијума 
 
13. Облик бацила је: 
А- лоптаст 
Б- у виду зареза 
В- спирално увијен 
Г- штапићаст 
 
14. За које од крвних ћелија је карактеристично амебоидно кретање: 
А- еритроците 
Б- тромбоците 
В- леукоците 
Г- ни за једне од наведених ћелија 
 
15. Током потпуне метаморфозе инсекти пролазе кроз: 
А- двије фазе 
Б- три фазе 
В- четири фазе 
Д- пет фаза 
 
16. Синтеза протеина се врши у: 
А- нуклеусу 
Б- полисомима 
В- митохондријама 
Г- ДНК молекулама 
Д- лизосомима 
 
17. Под наталитетом се подразумјева: 
А- смањивање бројности једне популације 
Б- повећање бројности у оквиру биоценозе 
В- повећање бројности одређене врсте у некој биоценози 
Г- продукција нових јединки у популацији 
Д- повећање масе у оквиру популације 
 
18. Екосистем је еколошка цјелина која обухвата: 
А- биоценозу 
Б- температуру 
В- свјетлост 
Г- влажност 
Д- све наведене факторе 
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19. Срце птица грађено је из: 
А- једне преткоморе и једне коморе 
Б- двије преткоморе и једне коморе 
В- двије преткоморе и непотпуно преграђене коморе 
Г- двије преткоморе и двије коморе 
 
20. Које су од наведених органела за кретање карактеристичне за протозое: 
А- псеудоподије 
Б- трепље 
В- бичеви 
Г- ундулентна мембрана 
Д- све наведене органеле 
 
21. Аутотрофна исхрана подразумјева: 
А- синтезу сложених органских материја из простих 
Б- синтезу органских материја из неорганских путем фотосинтезе и хемосинтезе 
В- синтезу органских материја из неорганских само путем фотосинтезе 
Г- све типове синтетичких процеса 
Д- све видове коришћења органских материја из околине 
 
22. Пластиди су органеле: 
А- биљака и животиња 
Б- искључиво биљака 
В- биљака и нижих животиња 
Г- биљака и виших животиња 
Д- нижих биљака и животиња 
 
23. У тамној фази фотосинтезе долази до: 
А- ослобађања СО2 
Б- везивања кисеоника 
В- везивања СО2 
Г- фотолизе воде 
Д- ниједног од наведених 
 
24. Улога хемоглобина је у: 
А- хемосинтези 
Б- регулацији крвног притиска 
В- преношењу кисеоника 
Г- преношењу  хормона 
Д- регулацији температуре 
 
25. Мјесто гдје је највише видних ћелија у оку назива се: 
А- слијепа мрља 
Б- жута мрља 
В- очни живац 
Г- шареница 
Д- сива мрља 
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ХЕМИЈА 
 
Заокружите слово испред тачног одговора (један одговор је тачан). 
 
26. Координативна веза је заступљена у: 
 A- C2H6 
 Б- AsH3    
 В- NH3   
 Г- CO   
 Д- CO2 

 
27. Од сљедећих елемената у виду молекуле се не појављује: 
 A- озон   
 Б- водоник  
 В- хлор   
 Г- неон   
 Д- флуор 
 
28. При реакцији 4 мола натријума са вишком воде добиће се, рачунато при     
стандардним условима, одређена количина водоника која у ml износи:  
 А- 2240    
 Б-  224   
 В- 11,2  
 Г- 44800   
Д- 11200 
 
29. Која од сљедећих формула представља формулу слабог електролита? 
 А- LiOH  
 Б- H2SO4  
 В- Fe(OH)3    
 Г- K2CO3   
 Д- HCl 
 
30. Која од сљедећих реакција није могућа? 
 А- Zn + H2SO4→ZnSO4 
 Б- Cu + 2HCl→CuCl2 + H2 
 В- Mg +2HNO3→Mg(NO3)2 + H2 
 Г- Ca + H2S04→CaSO4 + H2 
Д- Al + 3HCl→AlCl3 +3/2 H2 
 
31.  У којем моларном односу реагују калцијум-хидроксид и фосфорна киселина при 
настанку примарног калцијум-фосфата? 
 А- 1:3  
 Б- 3:1  
 В- 1:1 
 Г- 2:1 
 Д- 1:2 
 



 6

 32. Koја запремина  угљен-диоксида у литрима, рачунато при стандардним условима, 
настаје термичким разлагањем 16,8 g натријум–карбоната, ако је атомска маса за 
натријум 23?   
 A- 1,12 
 Б- 3,36 
 В- 2,45  
 Г- 2,24  
Д- 3,16 
 
33. Који од сљедећих парова  једињења су изомери? 
 А- 1-пентен и n-пентан   
 Б- 2-пентен и 2-хексен  
 В- 2-пентен и 1-пентен 
 Г- 2-пентен и n-пентан   
 Д- 3-хексен и n-хексан 
 
34. У структури етина заступљене су: 
 А- двије сигма и три пи везе 
 Б- двије сигма и двије пи везе 
 В- три сигма и двије пи везе 
 Г- три сигма и три пи везе 
 Д- само сигма везе 
 
35. Реакција нитровања бензена је: 
 А- реакција адиције    
 Б- реакција супституције   
 В- реакција  полимеризације       
 Г- реакција оксидације      
 Д- реакција  елиминације 
  
36. Акролеин је: 
 А- циклични кетoн  
 Б- ароматски алдехид  
 В- незасићени алифатски  алдехид     
 Г- алкин 
 Д- етар 
 
37. Одузимањем воде из молекуле етанола  настаје једињење које: 
 А- има троструку везу 
 Б- полимеризацијом даје полиетилен 
 В- не даје реакције адиције 
 Г- припада алканима 
 Д- припада гликолима 
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38. Реакцијом алкохола и алдехида настаје: 
А- кетон 
Б- етар 
В- полуацетал 
Г- имин 
Д- амид 
 
 39. Маса од 0.2 g неког двовалентног метала реагује са 0.6 g сирћетне киселине. 
Колико износи релативна атомска маса  тог метала? 
  А-20 
  Б- 39 
  В- 23 
  Г- 27 
  Д- 40 
 
 40.  Соли винске киселине се зову: 
  А- малати 
  Б- цитрати 
  В- лактати 
  Г- ацетати 
  Д- тартарати 
 
41. Двобазна киселина је: 
 А- млијечна 
 Б- карболна 
 В- бутерна 
 Г- јабучна 
 Д- лимунска 
 
42. Ароматични шесточлани циклус, са редним атомом азота, као хетероатомом, зове 
се: 
 А- пиримидин 
 Б- диоксан 
 В- пирол 
 Г- пиридин 
 Д- пиразин 
 
43. Заокружи одговор који није тачан!  Пиролов прстен улази у састав сложених 
молекула, као што су: 
 A- порфирин 
 Б- пиридоксал 
 В-хемоглобин 
 Г-хлорофил 
 Д- витамин B12 
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  44. Колико се грама глукозе може добити  из 648 g кромпира, ако је проценат    
скроба у кромпиру  25% и ако је атомска маса за угљеник 12? 
   А- 175 
   Б- 140 
   В-180 
   Г- 135 
   Д- 150 
  
   45. Који од набројаних дисахарида у себи садржи  везану D-галактозу ? 
     A- сахароза 
     Б- лактоза 
     В- трехалоза 
     Г- малтоза 
     Д- целобиоза 
    
   46. Која од сљедећих аминокиселина је неесенцијална? 
     А- аргинин 
     Б- триптофан 
     В- пролин 
     Г- метионин 
     Д- валин 
  
    47. Природни протеини су по правилу изграђени од: 
      A-бета-аминокиселина  L-конфигурације 
       Б-алфа-аминокиселина  D-конфигурације 
       В- алфа-аминокиселина  L-конфигурације 
       Г-гама-аминокиселина  D-конфигурације 
       Д- гама-аминокиселина  L-конфигурације 
 
     48. Биуретску реакцију не дају: 
      А- све аминокиселине 
      Б- глутатион 
      В- дипептиди 
      Г- трипептиди 
      Д- протеини 
    
     49. Који од сљедећих хормона не припада групи хормона хипофизе? 
       А- кортикотропни хормон 
       Б- тиреотропни хормон 
       В- глукагон 
       Г- соматотропин 
       Д- окситоцин 
 
     50. Оптимални pH за активност већине ензима се налази у подручју: 
          А- 4-8              Б- 6-10 
          В- 2-6              Г-5-10  
          Д- 3-7 


