
1

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СРПСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Тест из биологије за I разред гимназије

Републичко такмичење 9. мај 2010.г.

Име и презиме ученика:  __________________________

I Заокружи слово испред тачног одговора:

1. Бочна творна ткива се налазе у зони
а) која је под правим углом у односу на страну-бок стабла или корена
б) која је под оштрим углом у односу на страну-бок стабла
в) која је под тупим углом у односу на страну корена
г) која је паралелна са страном-боком стабла и корена

2. Појединачне склеренхимске ћелије се налазе у свим деловима
а) корена који и даље расту
б) стабла који су престали са растом
в) листова који и даље расту
г) цвета који и даље расту

3. Централни цилиндар корена настаје од
а) унутрашњих делова вегетационе купе
б) спољашњих делова ризодермиса
в) спољашњих делова вегетационе купе
г) спољашњих делова ризодермиса

4. Мушке шишарице цикаса граде
а) спирално распоређене љуспе које носе поленове кесице
б) линерно распоређене љуспе које носе микроспорангије
в) тачкасто распоређени микроспорофили који носе микроспорангије
г) мешовито распоређене љуспе које носе поленове кесице

5. Шашеви су
а) дрвенасте биљке претежно топлих области
б) зељасте биљке претежно хладних области
в) дрвенасте биљке претежно топлих области
г) зељасте биљке претежно топлих области

II Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н, ако тврдња није тачна:
6. Тврдње:
а) Централни цилиндар стабла изграђују спроводна ткива и паренхимске ћелије сржи.

Т Н
б) Лист настаје од вегетационе купе изданка. Т   Н
в) Маховине су се појавиле пре око петсто милиона година. Т   Н
г) Гаметофит папратњача се назива проталијум. Т   Н
д) Голосеменице су изоспорне биљке. Т   Н
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III Повежи одговарајуће појмове:

7. Иза имена врсте допиши слово под којим је означена таксономска категорија
којој припада дата врста.

Категорије:

А. Rhodophyta Б. Phaeophyta В. Bacillariophyta Г.Chlorophyta

Д. Fungi Ђ.Lichenophyta Е. Euglenophyta Ж. Charophyta

Име врсте/организма:

1. Gonium sp. ______

2. Morchella sp. ______

3. Volvox sp. ______

4. Xylaria sp. ______

5. Corralina sp. ______

6. Scenedesmus sp. ______

7. Ulva lactuca ______

8. Hydrodicytion sp. ______

9. Fuligo sp. ______

10. Fragillaria sp. ______

11. Tuber sp. ______

12. Porphyridium sp. ______

13. Ramaria sp. ______

14. Lycoperdon sp. ______

15. Agaricus sp. ______

8. Сврстај биљке у одговарајуће фамилије:

А.  Кукурек фам: ___________________

Б. Бреза фам: ___________________

В.  Дуња фам: ___________________

Г.  Рузмарин фам: ___________________

Д.   Татула фам: ___________________
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IV Обележи схему:
9.
На схеми је: ____________________________

1. _____________________

2. _____________________

3. _____________________

4. _____________________

5. _____________________

6. _____________________

7. _____________________


