
KВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

1. Прокариотску грађу једра  имају:
а) протозое б) вируси
в) бактерије г) једноћелијске гљиве и бактерије

2. Бактерије се деле на грам позитивне и грам негативне на основу разлике у
грађи:

а) цитоплазмине мембране б) ћелијског зида
в) капсуле г) свих наведених структура

3. Флагеле имају:
а) све штапићасте бактерије б) спиралне бактерије
в) лоптасте бактерије г) само неке штапићасте бактерије

4. Спорогене бактерије стварају:
а) једну ендоспору б) више ендоспора
в) ендо и егзоспоре г) сви одговори су тачни

5. Грам негативне бактерије су:
а) неосетљиве на пеницилин б) црвено обојене по Граму
в) са вишеслојним ћелијским зидом г) сви одговори су тачни

6. Бактерије се не размножавају:
а) води б) ваздуху
г) животним намирницама д) земљи

7. Изван живог организма се не размножавају:
а) бактерије б) протозое в) вируси

8. Вируси могу бити у облику:
а) квадра б) штапића
в) лопте г) сви одговори су тачни

9. Око вирусне нуклеинске киселине налази се омотач који се назива:
а) капсомера б) капсида
в) нуклеокапсида

10. Ћелије инфициране вирусом луче:
а) нуклеополисахариде б) интерферон
в) инсулин



11. Вируси улазе у ћелију:
а) на било ком месту  мембране
б) на оштећеном месту мембране
в) преко рецептора специфичних за одређени вирус

г) ни један одговор није тачан

12. У ком се човековом органу одвија мејоза?
а) хипофизи б) семеницама
в) јетри и слезини г) материци

13. Анаеробно дисање је:
а) ферментација б) респирација
в) транскрипција г) транслација

14. После рођења се не деле:
а) нервне ћелије б) ћелије коштане сржи
в) ћелије јетре г) ћелије цревног епитела

15. Спољне зоне међу ћелијама су:
а) мезозоми б) дезмозоми
в) полизоми г) рибозоми

16. Највећи физиолошки и биохемијски значај у живом свету имају:
а) моносахариди б) дисахариди
в) полисахариди г) тачни су одговори под а) и в)

17. Заокружи биљни угљени хидрат:
а) гликоген б) скроб
в) хитин

18. Један од најбројнијих угљених хидрата је хексоза:
а) малтоза б) галактоза
в) десоксирибоза г) лактоза д) сахароза

19. Заокружи полисахариде који је по грађи сличан целулози:
а) гликоген б) хитин в) скроб

20. Резерве хранљивих материја у животињским ћелијама депонују се у:
а) у јетри б) слезини
в) мишићима г) јетри и мишићима

21. У ћелијама се не депонују као резервна материја:
а) масти б) угљени хидрати
в) беланчевине г) тачне су тврдње б) и в)

22.  Биолошке функције протеина одређују:
а) број аминокиселина б) врста аминокиселина
в) редослед аминокиселина г) број, врста и редослед аминокиселина



23. Протеини губе своју активност ако дође до нарушавања структуре:
а) примарне б) секундарне
в) терцијарне г) кватернарне
д) на било ком нивоу

24. Молекуларнио комплекс органских материја састављен од органске
фосфатне групе, једног шећера и азотне базе назива се:

а) нуклеозид б) нуклеотид
в) нуклеопротеид г) полинуклеотид

25. Рибозоми се налазе на:
а) спољашњим мембранама ендоплазматичног ретикулума
б) једровој мембрани в) слободни у цитоплазми
г) на свим наведеним местима

26. Прокариоте су:
а) вируси б) модрозелене алге и бактерије
в) кваснице г) протозое

27. У току кариокинезе једрова мембрана нестаје:
а) на почетку профазе б) при крају профазе
в) у метафази г) у анафази

28. У процесима секреције ћелије активну улогу имају:
а) митохондрије б) Голџијев апарат
в) центрозом г) ендоплазматични ретикулум

29. Биолошки активне нерастворљиве материје кроз ћелијску мембрану
пролазе:

а) неутралном дифузијом б) јонском дифузијом
в) активним транспортом г) олакшаном дифузијом

30. Транспорт кроз ћелијску мембрану преко протеинских каналића назива се:
а) дифузија б) осмоза
в) олакшана дифузија г) јонска дифузија

31. Контрола свих биохемијских процеса у живим системима врше:
а) нуклеотиди б) гени
в) ДНК г) ДНК и РНК

32. Микротубулуси деобног вретена су повезана са:
а) секундарним сужењем хромозома б) полизомима
в) примарним сужењем хромозома г) мезозомима

33. У секундарном сужењу хромозома се формира:
а) центромера б) нуклеолус
в)  центрозом г) деобно вретено



34. Заокружи органелу која нестаје у току деобе ћелије:
а) митохондрије б) нуклеолус
в) полизом г) ни једна тврдња није тачна

35. Ендоплазмин ретикулум је повезан са :
а) спољашњом једровом мембраном б) Голџијевим комплексом
в) ћелијском мембраном г) све тврдње су тачне

36. Биосинтезу гликозе и липида обезбеђују:
а) лизозоми б) рибозоми
в) пероксизомиг) мезозоми

37. Најинтезивније се деле и стално обнављају:
а) мишићне ћелије б) нервне ћелије
в) црвена крвна зрнца г) ниједна тврдња  није тачна

38. Деоба ћелије при којој се једро и цитоплазма директно деле назива
се:

а) митоза б) амитоза
в) мејоза г) трансдукција

39. Хромозоми са две потпуно једнаке хроматиде образују се у :
а) интерфази б) профази
в) метафази г) анафази

40. У профази се:
а) хроматински материјал кондензује
б) једрова опна кида и губи у цитоплазми
в) губи структуру једарцета
г) једарце улази у састав хромозома
д) сви одговори су тачни

41. Екваторијална раван се формира у:
а) интерфази б) профази
в) метафази г) анафази

42. Молекули РНК се налазе у:
а) једруб) цитоплазми
в) претежно у цитоплазми и мање у једру

43. За унутрашњу једрову мембрану везани су:
а) полизоми б) протеини везани за репликацију ДНК
в) ендоплазмин ретикулум

44. Полирибозоми су:
а) стално приусутни у цитоплазми
б) у цитоплазми док траје синтеза протеина
в) инвагинације цитоплазмине мембране



45. Број и облик хромозома је :
а) променљив унутар једне врсте
б) карактеристичан за сваку врсту
в) већи у млађих јединки исте врсте

46. Гени су:
а) цела молекула ДНК
б) делови хромозомске ДНК
в) делови РНК и ДНК

47. Скуп свих гена у једној ћелији назива:
а) генотип б) фенотип
в) полиген г) плеотропни гени

48. Мутације настају услед промене:
а) једног нуклеотида б) неколико нуклеотида
в) више гена г) све тврдње су тачне

49. Репликација ДНК се одвија у:
а) С- фази ћелијског циклуса
б) профази мејотичне деобе
в) различитим фазама ћелијског циклуса
г) ни једна тврдња није тачна

50. Фенотип представља:
а) наследну основу једног организма
б) скуп свих гена
в) обележја под којима се препознаје један организам
г) тачне су тврдње а) и в)

51. Антикодони су смештени на:
а) и-РНК б) т- РНК
в) т-РНК и и-РНК г) р-РНК

52. Заокружи органелу која је иста
у свим ћелијама једног организма:

а) мезозом б) рибозом
в) митохондирија г) ни једна од набројаних

53. Различити облици истог гена називају се:
а) плеотропни гени
б) генски алели
в) полигени

54. деобно вретено настаје од:
а) Голџијевог апарата б) микротубула
в) микрофиламената г) митохондрија



55. Ако оба алела једног гена,који се налазе на пару хомологих хромозома
детерминишу стварање две различите варијанте неког протеина десиће се:

а) доминантно рецесивно наслеђивање
б) интермедијарно наслеђивање
в) кодоминантно наслеђивање
г) корелативно или везано наслеђивање

56. Промене у редоследу гена у хромозому називају се:
а) транслокације б) делеције
в) инверзије г) тврдње под а) и в) су тачне

57. Који од наведених чинилаца могу да трансформишу нормалну ћелију у
ћелију рака?

а) јонизујуће зрачење б) хемијске материје
в) вируси г) сви наведени чиниоци

58. Неправилан кросинг овер jе најчешће узрок:
а) инверзија б) дупликације
в) транслокације г) тврдње под а) и в) су тачне

59. Антитела имају:
а) два тешка и два лака полипептидна ланца
б) на сваком ланцу један константан и један варијабилан регион
в) дисулфидне везе
г) све наведене тврдње су тачне

60. Способност регенерације је:
а) иста код свих једнинки исте врсте
б) иста у свим онтогенетским ступњевима
в) иста за све типове ткива
г) код сисара сведена на ткивну регенерацију

61. Кутикула је:
а) хитински омотач згалавкара
б) издељена у плоче и прстенове
в) састављена од епикутикуле и прокутикуле
г) све тврдње су тачне

62. Неурони су:
а) тела нервних ћелија без наставка
б) ћелије које се не деле
в) ћелије које се интензивно деле
г) ни једна тврдња није тачна

63. У копнених кичмењака кичма је издељена у:
а) три региона б) четири региона
в) пет региона г) шест региона



64. Еколошка ниша обухвата:
а) станишну нишу б) трофичку нишу
в) хиперпросторну нишу г) нише под а) и б)

65. Повећање зелених површина је примарно рационална мера смањења:
а) загађивања воде б) загађивања земљишта
в) загађивања ваздуха г) загађивања хране

66. Коју од наведених болести изазивају вируси?
а) херпес б) сиду
в) велике богиње г) све наведене болести

67. Који је од наведених угљених хидрата најчешће енергетска резерва у
животињама?

а) малтоза б) гликоза
в) рибоза г) гликоген

68. Од гасова присутних у ваздуху веома штетно на биљке и животиње утичу:
а) угљен-диоскид б) сумпор диоксид
в) азот г) сви наведени гасови

69. Који од наведених организама има спољашњу оплодњу:
а) жаба б) кокош
в) гуштер г) мачка

70. Под овулацијом се подразумева:
а) стварање јајне ћелије
б) сазревање оваријалног фоликула
в) прскање фоликула и излазак јајне ћелије
г) сазревање јајне ћелије

71. Који од наведених кичмењака има најразвијенију поткожну мускулатуру?
а) рибе б) водоземци
в) гмизавци г) сисари

72. Пол ембриона човека зависи од
а) јајне ћелије б) сперматозоида
в) јајне ћелије и сперматозоида г) услова средине

73. Кроз мембрану ћелије материје пролазе:
а) селективно
б) дифузијом и осмозом
в) олакшаном дифузијом
г) све тврдње су тачне

74. Који су од наведених зглавкара  највероватније најстарије сувоземне
форме:

а) пауци б) ракови
в) стоноге г) шкорпије



75. Које од наведених болести преносе инсекти:
а) маларија б) болест спавања
в) пегави тифус г) све наведене болести

76. На основу места где живе протозое могу да буду:
а) епизоичне б) ендозоичне
в) морске г) слатководне
д) све тврдње су тачне

77. Процес варења у сисара почиње у:
а) усној дупљи б) желуцу
в) дванаестопалачном цреву г) танком цреву

78. Који је од наведених облика селекције, вероватно, најчешћи у природи:
а) стабилизациона б) прогресивна
в) баланса
г) сви облици селекције заступљени су истом учесталошћу

79. Ако отац болује од хемофилије вероватноћа да ће његов син наследити
болест је:

а) 70 % б) 25 %
в) 0 % г) 100 %

80. У којих се од наведених организама јавља хрскавица:
а) инсеката б) црва
в) морских јежева г) риба

81. У фотосинтези се сунчана енергија претвара у:
а) топлотну енергију
б) хемијску енергију
в) механичку енергију
г) ни један одговор није тачан

82. Коју од наведених органела имају сви ћелијски организми:
а) плазма-мембрану
б) ћелијски зид
в) митохондрије
г) Голџијев комплекс

83. Бичари се размножавају:
а) коњугацијом
б) сменом генерација
в) уздужном деобом
г) попречном деобом

84. Организми са унутрашњом оплодњом стварају у односу на оне са спољним
оплођењем:

а) већи број јајних ћелија
б) исти број јајних ћелија
в) мањи број јајних ћелија



85. постељица се у виших сисара образује од:
а) амниона, хориона и зида материце
б) алантоиса, хориона и зида материце
в) хориона и зида материце

86. Акрозом је:
а) део јајне ћелије
б) хромозом са центромером на једном крају
в) део сперматозоида
г) органела у горњем делу ћелије

87. Ембрион сисара доспева у утерус на ступњу:
а) зачетак од 2 бластомере б) моруле
в) бластоциста г) гаструле

88. Ваљкасти црви:
а) имају отворен крвни систем
б) имају затворен крвни систем
в) немају крвни систем

89. Мешовита крв протиче кроз срце:
а) риба б) амфиба
в) птица г) сисара

90. Лимфни систем се први пут јавља код :
а) бескочмењака б) кичмењака
в) топлокрвних животиња

91. Нервни систем хордата налази се на:
а) леђној страни тела
б) трбушној страни тела
в) бочној страни тела

92. Најнижа систематска категорија је:
а) ред б) род
в) врста г) класа

93. Лествичав тип нервног система имају:
а) пантљичаре б) полипи
в) инсекти г) слепи мишеви

94. Спољашње уво се јавља код:
а) свих кичмењака б) жаба
в) гуштера г) сисара

95. Популација се састоји од:
а) индивидуа различитих врста
б) индивидуа исте врсте
в) живог света на једном станишту



96. Појава отпорних инсеката на дејство инсектицида представља:
а) адаптацију б) модификацију в) мутацију

97. Биоценоза је:
а) скуп више различитих врста
б) скуп јединки исте врсте
в) станишта животне заједнице
г) једна популација

98. Један од основних фактора еволуције је:
а) мимикрија
б) опомињуће бојење
в) природно одабирање

99. Фунгициди уништавају:
а) инсекте б) мишеве
в) гљиве г) корове

100. натријум нитрат је:
а) индустријски мутаген б) хербицид
в) инсектицид г) мутаген хране

101. Примате (Primattes) воде порекло од:
а) старих телеостеи б) дводихалица
в) старих инсективора г) старих карнивора
д) старих стегоцефала

102. Савремена идеја еволуције базира се на претпоставци:
а) о монофилиетском пореклу живог света
б) о полифилиетском пореклу живог света
в) о ванземаљском пореклу живог света
г) о теолошком пореклу живог света

103. Фактори еволуције су:
а) температура,светлост,влага
б) климатски,едафски, орографски
в) променљивост, селекција и наслеђивање
г) миграције, модификације и борба за опстанак

104. Атавизам је:
а) појава органа различитог еволутивног порекла са сличним
функцијама
б) појава особина које су сличне особинама даљих предака
в) метафорички израз Дарвина за конкурентне односе у природи
г) процес повећања генетичке  варијабилности у природним
популацијама.



105. Који од наведених термина означава географску специјацију:
а) симпатричка б) алопатричка
в) монофилетичка г) ни један одговор није тачан

106. Према већини савремених схватања, основну једнинцу еволуције
представља:

а) ћелија б) организам
в) популација г) врста

107. Постанак нових биолошких врста назива се:
а) специјализација б) специјација
в) биогенија г) филогенија

108. Скуп адаптивних карактеристика једне органске врсте усаглашених са
конкретним условима средине назива се:

а) животна заједница б) еколошка дивергенција
в) животна форма г) еколошка валенца
д) аклиматизација

109. Демекологија је:
а) екологија екосистема б) екологија биома
в) екологија човека г) екологија популација
д) екологија лишајева, гљива и биљака ђ) екологија животиња

110. Мутуализам је:
а) корисно удруживање организама различитих врста
б) конкурентски однос између живих бића
в) однос плена и грабљивице
г) однос продуцента и конзумента
д) корисно удруживање организама исте врсте

111. Биоценоза је:
а) скуп јединки једне врсте
б) станиште животнезаједнице
в) скуп више различитих биљних и животињских врста
г) једна популација

112. Биосфера је:
а) потрошач енергије и материје на земљи
б) произвођач материје и енергије на земљи
в) трансформатор материје и енергије на земљи
г) потрошач искључиво енергије на земљи

113. Компетиција постоји:
а) само између јединки различитих врста
б) само између јединки истих врста
в) између јединки истих и различитих врста
г) само између јединки исте популације



114. Биотички фактори су:
а) орографски, едафски, климатски
б) компетиција,мутуализам, коменсализам, паразитизам
в) мутације, миграције, селекција, генетички дрифт

115. Пирогрожђана киселина у ћелији је:
а) излазно једињење кребсовог циклуса
б) излазно једињење анаеробне гликолизе
в) излазно једињење тамне фазе фотосинтезе
г) улазно једињење анаеробног ћелијског дисања

116. У процесу нитрификације амонијак се оксидује до:
а) гасовитог азота који одлази у атмосферу
б) до азот-моноксида који прелази у нитрате
в) до аминокиселине која се оксидује у нитрате
г) до азотне киселине која се неутралише до нитрата

117. Крајњи продукт разлагања масти у организму су:
а) глицерол и вода
б) глицерол и више масне киселине
в) глицерол и  угљен-диоксид
г) вода и амонијак
д) угљен- диоксид и вода
ђ) аминокиселине и вода

118. Кребсов циклус се одвија:
а) у оксизомима уз присуство оксидаза
б) у ноовоткривеним органелама и митохондријама
в) у  митохондријама и пероксизомима
г) у митохондријама

119. Еукариотске ћелије карактеристичне су за :
а) парамецијум и рибе
б)вирусе, рикеције, хламидије,
в) праживотиње и сунђере
г) све алге и праживотиње

120. Прокариотске ћелије карактеристичне су за:
а) бактерије,амебе
б) бактерије,модрозелене алге
в) вирусе, једноћелијске гљивице
г) бактерије,вирусе

121. Које међу наведеним животињама имају дифузан нервни систем:
а) амеба б) сунђери
в) хидра г) морска саса
д) метиљ



122. Које међу наведеним животињама имају врпчаст нервни систем:
а) хидра б) медуза
в) планарија г) морски јеж
д) пантљичара

123. Које међу наведеним животињама имају ганглионаран нервни систем:
а) медуза б) морска саса
в) рибе г) пужеви д) шкољке

124. Које међу наведеним животињама имају лествичаст нервни систем:
а) метиљи б) змије в) кишна глиста
г) пијавице д) скакавци

125. Које групе организама поседују праву телесну дупљу (целом):
а) пљоснати црви, ваљкасти црви
б) немертине и сви кичмењаци
в) кичмењаци и прстенасти црви
г) пијавице, сисари, рибе

126. Које међу наведеним животињама имају Малпигијеве цевчице као
екскреторне органе:

а) бубашваба б) водоземци
в) лептири г) птице д) корњаче

127. Кишна глиста спада у:
а) зглавкаре б) пљоснате црве
в) Annelida г) мекушце

128. Код којих од наведених животиња функционише само десни аортни лук:
а) белоглави орао, колибри б)кокош, ној
в)жаба, мрмоњак г)шаран, корњача

129. Које су од наведених органела карактеристичне за прокариоте:
а) базална тела
б) нуклеоид
в) Голџијев комплекс
г) рибозоми седиментационе константе 70S
д) рибозоми седиментационе константе 80S

130. Који од наведених кичмењака имају најразвијенију поткожну мускулатуру:
а) сисари б) рибе
в) гмизавци г) водоземци
д) птице

131. Које су основне карактеристике кичмењака:
а) ендоскелет б) Малпигијеве цеви
в) шкржно црево г) кожне жлезде
д) цеваст нервни систем



132. Излучивање код ваљкастих црва обавља се:
а) дифузијом преко целе површине коже
б) преко протонефридија
в) преко разгранатог црева
г) помоћу метанефридија

133. Који од наведених кичмењака имају функционалан мезонефрос:
а) све Amniota б) само сисари
в) рибе и водоземци г) само водоземци



134. Затворен крвоток имају:
а) амфиоксус, пужеви б) мекушци, бодљокошци
в) корњаче, нематине г) обли и прстенасти црви
д) крпељи, гуштери ђ) мекушци

135. Које од наведених животиња не поседују крвни систем:
а) тврдокрилци б) ваљкасте глисте
в) прстенасте глистe г) пљоснати црви
д) бодљокошци ђ) инсекти

136. Органеле са две мембране су:
а) рибозоми и једро б) митохондрије и пластиди
в) једро и лизозоми г) једро и Голџи систем

137. Органеле са једном мембраном су:
а) рибозоми и митохондрије
б) ендоплазматични ретикулум и митохондрије
в) рибозоми и хлоропласти
г) ни један одговор није тачан

138. Crossing-over је:
а) чешћи у сперматогенези него оогенези
б) чешћи у оогенези него сперматогенези
в) размена хомологих фрагмената између сестринских хроматида
г) у пахитену мејозе II

139. Овипарност је:
а) рађање живих младунаца
б) избацивање јаја у спољашњу средину
в) полагање јаја која ће се оплодити у спољашњој средини

140. Уколико се гамети разликују називају се:
а) псеудогамети
б) изогамети
в) анизогамети

141. У бесполно размножавање спада:
а) оогамија б) стробилацција
в) пупљење г) изогамија

142. Браздање јајне ћелије сисара почиње:
а) у јајоводу, пре оплођења
б) одмах по оплођењу
в) у стадијуму моруле

143. Сертолијеве ћелије луче:
а) тестостерон б) прогестерон
в) естроген

144. Апсорпција воде код кичмењака претежно се одвија у :
а) предњем делу црева б) желуцу
в) танком цреву г) једњаку
д) ни један одговор није тачан



145. Код којих се животиња међу наведеним врстама јавља хетеродентизам -разлике у изгледу и
функцији зуба:

а) вук б) харинга
в) зидни гуштер г) миш

146. Које од наведених животиња имају плућа у грудној дупљи:
а) жаба, гуштер б) змија
в) домаћа патка г) лисица
д) крокодил

147. Које се од наведених животиња убрајају у Анамниоте:
а) пастрмка б) пас
в) жаба г) мачка
д) кукавица

148. Које се од наведених животиња убрајају у инсекте:
а) крпељ, шугарац б) паук
в) вашка г) шкорпија
д) стонога ђ) стеница

149. Нервни систем инсеката је:
а) лествичаст, са израженим стапањем појединих ганглија
б) врпчаст
в) цеваст
г) дифузан

150. Минералне материје у коштаном ткиву кичмењака заступљене су претежно солима:
а) калцијума и натријума
б) калцијума и хлорида
в) калцијума и магнезијума
г) калцијума и гвожђа
д) калцијума и фосфата

151. Екосистем је:
а) скуп свих биљних и животињских врста
б) географски простор са свим факторима средине
в) комплескно структурно- функционално јединство живе и неживе природе, односно

биотопа и биоценозе и односа међу њима

152. Врста је :
а) група различитих организама који настањују биотоп
б) група јединки исте класе које настањује различита станишта
в) група репродуктивно изолованих јединки, међусобно сличне морфологије и

физиологије

153. Процес фотосинтезе омогућио је да се повећа количина кисеоника што је било веома значајно
за :

а) стварање озонског омотача као заштитног слоја
б) процес ћелијског дисања
в) ефикасније искоришћавање енергије депоноване у органским молекулима
г) све наведене реченице су тачне

154. Миграције:
а) могу да измене генетички састав популације



б) доприносе одржавању константне генетичке структуре популације
в) не мењају битно промену генетичке структуре
г) ни један одговор није тачан

155. Беланчевине су:
а) главни извор енергије у организму
б) неки хормони
в) основни градивни материјал ћелије
г) основни састојак  ћелијских ензима

156. Који од наведених супстрата могу да користе бактерије хемосинтетичари:
а) гвожђе б) водоник сулфид
в) метан г) магнезијум

157. Структурне хромозомске аберације су:
а) монозомије, анеуплоидије и полиплоидије
б) инсерције, дупликације и делеције
в) химеризам, анеуплоидије и тризомије
г) супституције, модификација и транзиције

158. Крајњи продукт гликолизе су:
а) угљен диоксид и вода б) млечна киселина
в) пирогрожђана киселина г) велика количина АТП

159. Неорганске соли неопходне су за:
а) одржавање осмотског притиска б) транспорт органских молекула
в) нормалну активност нервног система и мишића
г) за окоштавање

160. Хемосинтеза је карактеристична за:
а) аутотрофне бактерије б) алге
в) нитрификационе бактерије г) бактерије са хлорофилом

161. Зелене биљке користе за синтезу органских материја:
а) азот из амонијака б) елементарни азот из атмосфере
в) азот из органских материја г) азот из минералних соли

162. Промене у броју хромозома сусрећу се код следећих аномалија:
а) костобоље б) полидактилије
в) Тарнеровог синдрома г) Клинефелтеровог синдрома

163.Полиплоидија је :
а) вишеструко увећање појединих парова хромозома
б) увећање целокупног сета хромозома
в) многоструко смањење појединих хромозома
г) умножавање полних хромозома

164. Аеробна фаза ћелијског дисања одвија се у :
а) цутоплазми б) пластидима
в) лизозомима г) митохондријама

165. По броју хромозома соматске ћелије су :
а) исте као и зреле полне ћелије
б) исте као и сперматогоније
в) полиплоидне или тетраплоидне
г) исте као оогоније



166. Еуплоидије су:
а) нормално стање хромозомског сета у мејози
б) правилно умножавање целих гарнитура хромозома
в) умножавање или смањење диплоидног броја хромозома за један или више хромозома
г) смањење броја хромозома за n-број

167. Промене броја хромозома могу бити:
а) полиплоидија и анеуплоидија
б) полиплоидија и трансдукција
в) еуплоидија и анеуплоидија
г) транслокација и инверзија

168. Окружите групе ћелија у којима је завршена мејоза:
а) соците I, сперматоците I
б) сперматиде и оотиде
в) сперматогоније и оогоније
г) сперматоците II, ооците II и полоците I

169. Промене у броју хромозома не срећу се код следећих аномалија:
а) Даунов синдром б) Паркинсонов синдром
в) Едвардов синдром г) Леженов синдром

170. Које од наведених ћелија су највише диференциране:
а) сперматогоније б) овум
в) ооците II г) сперматиде

171. Окружите групу ћелија која настаје после телофазе I :
а) ооците I, сперматоците I
б) сперматогоније и оогоније
в) сперматоците II, ооците II, полоците I
г) сперматиде и оотиде

172. Код којих је од наведених животиња мушки пол хетерогаметан:
а) код човека, винске м ушице, коња
б) код гмизавца, домаће кокоши, лептирова
в) код мајмуна,слепог миша,бубоједа
г) код стеница, краба, човека

173. Окружите слово под којим се налази тачан одговор:
а) кодон је триплет нуклеотида на и РНК
б) антикодон је триплет дезоксирибонуклеотида на тРНК
в) кодон је комплементаран антикодону
г) антикодон је одговоран за везивање рРНК




