
Koja je oво праживотиња? 

 

изазива болест дизентерију, која изазива грчеве у стомаку, пролив (дијареја) и 

повишену температуру;  

- назива се „болест прљавих руку“ јер се преноси прљавим рукама, загађеном 

храном, водом и прибором за јело; 

- одбрана од ове болести подразумева хигијену руку, воде и прибора за јело, прање 

воћа и поврћа које се користи у свежем стању. 

 

          

 

Кпја је пвп праживптиоа? 

изазива болест спавања која је честа у Африци; 

- ове бичаре, који живе у крви животиња и човека, преноси мува це-це која се храни 

крвљу; 

- зараза се преноси са животиље или са зараженог на здравог човека; 

- код оболелих се јавља несавладива потреба за сном, а ако се не лечи ово обољење 

може довести и до смрти. 

 

          

 

 

Кпја је пвп праживптиоа? 

- овај паразит изазива болест маларију; 

- преносилац је маларични комарац који се претходно хранио крвљу заражене 

особе; 

- како ови комарци живе у мочварним пределима маларија се још назива и мочварна 

грозница; 

- овај паразит напада црвена крвна зрнца и у њима се размножава. Услед тога крвна 

зрнца пуцају а ослобођене јединке паразита заражавају нове ћелије; 

- оболели од маларије осећају умор, имају повишену температуру и грозницу. 

 

          

 



I ПРАЖИВОТИЊЕ – ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ 

Заокружи тачан или све тачне одговоре (ако их има више). 

1. Праживотиње имају: 

а) Органеле за кретање   в) Ћелијски зид 

б) Ћелијску мембрану   г) Хранљиву вакуолу 

2. Еуглена спада у: 

а) Амебе     в) Трепљаре 

б) Бичаре     г) Праживотиње које стварају споре 

Допуни започету реченицу: 

3. Амебе се крећу помоћу ____________________________________. 

4. Део ћелије праживотиња који садржи наследни материјал је ______________. 

5. Бичарима бич служи за ___________________. 

6. Праживотиње које поседују два једра су ____________________. 

7. Уздужна деоба је тип ________________________ размножавања. 

8. Испод слике напиши име организма. 

На цртежу стрелицом обележи контрактилну вакуолу, хлоропласте и бич. 

 

 

 

 

Приказана праживотиња на слици је:  _____________________________________  

 

9. Словима су обележене поједине карактеристике праживотиња. Упиши одговарајуће 

слово на линију уз одговарајући организам. 

а) Бичар    ___ Папучица 

б) Дизентерија   ___ Еуглена 

в) Трепље    ___ Амеба 



10. Прочитај пажљиво причу и одговори на постављена питања. 

„Брат мога комшије се прошле недеље вратио из Африке. Обилазио је велике мочваре где 

се врше истраживања налазишта нафте. Жалио се да тамо има ужасно много комараца и 

да су велики „к’о роде“. Од јуче има високу температуру, тресе га грозница и стално је 

уморан.“ 

 

Од које болести је оболео овај човек? ______________________________ 

Изазивач ове болести је ______________ а преноси је _____________________. 

Који део организма напада изазивач ове болести? ________________________. 

 

 

I ПРАЖИВОТИЊЕ – ХЕТЕРОТРОФНИ ПРОТИСТИ 

Заокружи тачан или све тачне одговоре (ако их има више). 

1. Праживотиње имају: 

а) Органеле за кретање   в) Ћелијски зид 

б) Ћелијску мембрану   г)  Хлоропласте 

2. Папучица спада у: 

а) Амебе     в) Трепљаре 

б) Бичаре     г)  Праживотиње које стварају споре 

Допуни започету реченицу: 

3. Трепљари се крећу помоћу ____________________________________. 

4. Једро ћелије праживотиња садржи __________________________. 

5. Бичари за кретање користе ___________________. 

6. Амебе се крећу помоћу ____________________. 

7. Уздужна деоба је врста ________________________ размножавања. 

8. Испод слике напиши име организма. 

На цртежу стрелицом обележи контрактилну вакуолу, велико и мало једро и трепље. 



 

 

Приказана праживотиња на слици је:  _____________________________________  

9. Словима су обележене поједине карактеристике праживотиња. Упиши одговарајуће 

слово на линију уз одговарајући организам. 

а) Дизентерија  ___ Папучица 

б) Трепље   ___ Еуглена 

в) Бичар   ___ Амеба 

10. Прочитај пажљиво причу и одговори на постављена питања. 

„Читао сам један чланак из Африке. Пише да тамо живе неке много незгодне муве које се 

хране крвљу животиња и човека. Од њиховог убода добије се температура и стално си 

поспан. То је, ако се не лечи, смртоносна болест.“ 

 

О којој болести се ради? ______________________________ 

Изазивач ове болести је ___________________________________. 

Који део организма напада изазивач ове болести? ________________________. 

 



 

1. Дппуни реченице: 
Амебе живе у       ,      , али и 
у       и    . Оне се крећу ппмпћу    
    . 
Дишу          , а штетне материје избацују 
прекп            . Неппвпљне услпве преживљавају у пблику  
  .  
У цревима чпвека живи           . Она изазива бплест 
     . 
Храни се      и ствара ране у        .  
Чпвек је     
и има      у стпмаку. 
2. Пппуни табелу, такп штп ћеш исппд назива прганеле уписати оену функцију. 

хранљива вакупла једрп Кпнтрактилна вакупла Лажна нпжица 

    

 



1. Реши укрштеницу пдгпвараоем на питаоа и пппуоаваоем празних ппља 

1. Изазивач маларије 

2. Оргнанела за кретаое кпд папучице 

3. Представник пве групе праживптиоа је еуглена 

4. Царствп вишећелијских прганизама кпји се хране хетерптрпфнп 

5. Изазивач бплести спаваоа 

6. Пренпсник бплести спаваоа је инсект це-це ... 

7. Скамеоени пстаци биљака и живптиоа 

8. Бплест кпју изазива паразитска амеба 

9. Оснпвна јединица грађе и функције свих живих бића. 

10. Одлика праживптиоа-меоаое места у прпстпру. 

11. Једнпћелијска живптиоа, кпја се храни кап биљка. 

 

     1            

    2 т            

  3 б              

     4 ж           

   5 т             

   6 м             

    7 ф            

8 д                

  9 ћ              

10 к                

     11 е           

 

Кпначнп решеое:         



2. Пппуни табелу. 

Паразитска праживптиоа Бплест кпју изазива Начин пренпшеоа 

   

   

   

 

3. На пснпву пписа пдреди п кпм ппјму је реч и оегпв назив упишу у табелу. 

Опис ппјма Ппјам 

Органела у кпјпј се варе честице хране  

Кратки танки наставци кпји ппмажу у кретаоу и 
исхрани папулице 

 

Регулише кпличину впде у цитпплазми  

Амеба са заштитнпм ппнпм  

 

 

4. Ппвежи ппјмпве са леве и десне стране. Наппмена: неки ппјмпви су 
заједнички за више група праживптиоа. 
бич          АМЕБЕ 
лажне нпжице 
кпнтрактилне вакупле 
хранљиве вакупле 
трепље 
пчна пега         БИЧАРИ 
пппречна депба         
уздужна депба 
пплнп размнпжаваое 
ћелијска уста 
великп и малп једрп        ТРЕПЉАРИ 
 

1. Заокружи организме који се убрајају у праживотиње 

амебе, бактерије, бичари, алге, трепљари, спорозое           ___/4 

 



7. Пажљиво прочитај особине праживотиња са десне стране и упиши њихове бројеве испод одређене 

групе протиста. 

                   трепљар  амеба    

 1. једноћелијски организам 

 2. вишећелијски организам 

 3. има сталан облик тела 

 4. мења облик тела 

 5. има велико и мало једро 

 6. има ћелијска уста 

 7. образује цисту 

 8. размножава се попречном деобом 

 9. размножава се полно     

  

         

 

 

9. Пажљиво прочитај реченицу и заокружи Т, уколико сматраш да је тачна, или Н, ако је нетачна. 

 

а. Лажне ножице  еуглени служе за кретање. Т  Н 
б. Дизентерична амеба изазива болест спавања Т     Н 
в. Амеба са заштитном опном зове се циста Т    Н 
г. Очна пега служи за разликовање светлости од таме. Т    Н 
д. Папучица дише читавом површином тела. Т    Н 
ђ. Папучица храну узима преко целе површине тела. Т    Н 
е. Све праживотиње су паразити Т   Н 
ж. Пре сваког јела треба опрати руке Т    Н          
 ____/8 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7.  Пажљиво прочитај особине праживотиња са десне стране 

и упиши њихове бројеве испод одређене групе протиста. 

                амеба                    бичар    

     1. 

једноћелијски 

организам 

     2. 

вишећелијски 

организам 

     3. има сталан облик тела 

     4. мења облик тела 

      5. има хлоропласте 

      6. храни се само хетеротрофно 

      7. храни се миксотрофно 

      8. размножава се уздужном деобом 

      9. има храниљиве вакуоле 

 

        

 

  

 кпоугација-пплнп размнпжаваое  

кпд трепљара (прдставник парамецијум-папучица)                          кплпнијарни бичар- Вплвпкс 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 

 

 

Венпв дијаграм-пспбине праживптиоа.  У дијаграм унети пспбине кпје су карактеристичне за 

сваку групу, кап и пспбине кпје су им заједничке (на местима преклапаоа кружница) 



 


