
11.05.2018 
МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

6. ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР по Природни науки за6. (шесто) одделение(клуч) 
 

1. Во шумските екосистеми се среќаваат дрвенести и тревести растенија кои 
претставуваат основа за исхрана на животинските организми. Некои од примарните 
потрошувачи се исхрануваат со листови од тревестите растенија и со листовите од 
дрвјата, а некои живеат под кората на дрвјата и се исхрануваат со кората и 
дрвесината (дрвото) како што е инсектот поткорник. Понудените организми смести ги 
во соодветните полиња за да добиеш мрежа на исхрана во една шума. 

  
Гасеница 
 

Даб 
 

Поткорник 
 

Јастреб 
 

Зајак 
 

Клукајдрвец 
 

Птицамуварче 
 

Трева 

(8 бода)

  (6 бода) 
 

 

(4 бода)_ 
 



2. Заокружи го точниот одговор. 
 

Апсорпцијата на водата во 
дигестивниот систем се одвива во : 
 
а) тенко црево 
б) дебело црево 
в) желудник 
г) дванаестопалачно црево     

1бод/__                         

 Срцето кај цицачите е: 
 
а) дводелно 
б) троделно 
в) четириделно 
г) не е поделено 

 
1бод/__ 

Дигестијата на 
храната започнува 
од: 
 
а) желудникот 
б) Тенкото црево 
в) Устата 
г) Дебелото црево 

1бод/__ 
 
Мозочното стебло ги контролира: 
 
а) дишењето и движењето 
б) движењето и работата на срцето 
в) дишењето и работата на срцето 
г) работата на срцето и на големиот мозок              2бода/__                          

5 бода/ __ 
 

3. Одговори на прашањата! 

1) Во кои два системи во организмот усната празнина е дел? 
 
Рспираторен и дигестивен систем        (2) 
 

2) Помеѓу кои два системи кај животните се одвива размената на гасови? 
 
Циркулаторен и респираторен систем   (2) 
 

  
3) При движење на крвта низ телото таа поминува низ екскреторниот систем при што се 

формира урина како остаток. Во празните полиња наведи ги редоследно органите во 
екскреторниот систем почнувајќи од органот на формирање до органот за исфрлање н  
урината надвор од телото. На празната линија наведи ја функцијата на органот во 
системот. 

 

Орган : 

Бурези  

  

Мочоводи    Мочен меур   Мочен 
канал, 
уретер, 
уретра 

Функција : 

Филтрирање, 
создавање на 
урина, 
прочистување 
на крвта, 
отстранување 
на отрови ... 

 Транспорт   Складирање, 
собирање на 
урина 

 Исфрлање 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

10 бода /____ 
 



4. Во празните полиња напиши го нивото на организација  во еден екосистем. 

 

 

 

 

 
 

4 бода/______ 
5. На следниов дијаграм претставена е максималната маса (во грами) на шеќер и на 

готварска сол што може да се раствори во 100gвода. Врз основа на следниов график 
определи: 
 
A) Покачувањето на температурата повеќе влијае врз растворувањето во вода на 
______________ отколку на ______________.     1 бод 
 
Б) Колку најмногу грами шеќер може да се растворат во 100 g вода на 20 °C? 
Одговор:   ________________________________________   2 бода 
 
В)Ана правела колачи и за таа цел требала да приготви заситен раствор од шеќер. 
Таа ставила 50 грами шеќер во 100 g  вода, на 20 °C и шеќерот веднаш се растворил. 
Уште колку најмногу грами шеќер може да раствори во водата на оваа температура, 
за да приготви заситен раствор? 
 
Одговор:   ________________________________________   2 бода 
 
 
Г) Во 100 грамивода на 80 °C, може да се растворат најмногу 360 грамишеќер. Колку 
најмногу грами шеќер може да се растворат во 50 грамивода?  



 
Одговор:   ________________________________________   3 бода 

 

 
 

Oдговори: 
 

А) шеќерототколку на готварската сол Б) 200 g  В) 150 g  Г)180 g 
 

8 б. / ______ 
6. Струјно коло е составено од батерија, амперметар, потрошувач и волтметар. Максим 

истражувал како се менува јачината на струјатаво колото со промена на напонот на 
потрошувачот. Податоците ги внесувал во табела. 

 
 
Дополни ја табелата. (2 б.) 
 
Бројната вредност за напонот запиши ја во празната ќелијата од табелата. 
Образложи го одговорот (1 б.) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2:15=4:30=8:60 
Ако напонот го зголемиме за двапати, и јачината на струјата ќе се зголеми за двапати. 
Или сличен одговор кој недвосмислено ја покажува зависноста. 

 

Напон (Волти) Јачина на струја 
(милиампери) 

2 15 
4 30 
8 60 

7. Родителите треба да ги запишат Андреј и Матеј во прво одделение.Андреј и Матеј се 



близнаци, деца како и сите други деца на возраст од шест години. Во податоците од 
формуларот за упис во училиште се бара да се запише тежина на детето. Таткото го 
пополнувал формуларот за Андреј и запишал 200 њутни. Мајката го пополнувала 
формуларот за Матеј и запишала 20 kg. Кој постапил правилно, таткото или мајката? 
(2 б.) 

Образложи го одговорот (1 б.) 
  
Таткото е во право. Тежината е сила и се изразува во њутни, а масата во килограми. 
  Маса (во kg) x 10 = тежина (во њутни).  
 

8. Во пластична чаша ставаме 100 g вода и истата ја ставаме во замрзнувач. После 
неколку часа водата замрзнала. Масата на ледот ќе биде: 

а) помалку од 100 g 
б) 100 g 
в) повеќе од 100 g 
 
Заокружи го точниот одговор. (2 б.) 
 
Образложи го одговорот.(1 б.) 
Масата на супстанцата не се менува. Се промениледруги величини, како 
волуменот и густината, но масата останува иста. 
Водата преминала во друга агрегатна состојба, а масата не се променила. 

 
9. Тело кое мирува и се наоѓа во точка А високо во атмосферата на Земјата е пуштено 

на паѓа. Нацртај ја патеката по која телото поради гравитацијата ќе паѓа кон Земјата. 
(2 б.) 

Образложи го одговорот. (1 б.) 
Сите тела пуштени да паѓаат, паѓаат кон центарот на Земјата. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Коцка мраз плива во чаша со вода. Нацртај ги силите што 
дејствуваат на коцката мраз. (3 б.) 

 
Само една сила во вертикален правец (1 б.) 
Два сили во вертикален правец со спротивна насока (2 б.) 
Два сили во вертикален правец, двете сили имаат ист 
правец, иста големина и спротивна насока (3 б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


