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03.03.2018 
5. ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА      

9.одделение 
1. Кој слој од листот на фикусот ги заштитува 

клетките од исушување? 
A. Палисаден слој 
B. Сунѓерест слој 
C. Восочен слој 
D. Долен епидермален слој          (1б.) 

2. Која од понудените равенки за фотосинтеза е 
точна? 
A. 6CO2+6H2OC6H12O6+3O2 
B. 6CO2+6H2OC6H12O6+6O2 
C. CO2+H2OC6H12O6+O2 
D. 6CO2+6H2O6C6H12O6+6O2                                         (2б.) 

3. Продукти на процесот на фотосинтеза се: 
A. скроб и вода 
B. глукоза и вода 
C. скроб и кислород 
D. глукоза и кислород                    (1б.) 

4. Извор на секој синџир на исхрана е: 
A. Трева 
B. Инсект  
C. Сонце 
D. Вода                                                    (1б.) 

5. Доколку дојде до оплодување на јаце 
клетката, кој хормон во крвта останува со 
висока концентрација? 

A. прогестерон 
B. LH 
C. FSH 
D.  естроген                               (1б.) 

6. Кој минерал недостига во исхрана на растението 
ако листовите имаат црвеникава боја? 

A. P 
B. K 
C. N 
D. Mg                                                   (1б.) 

7. Движењето на јаце клетката е овозможено од 
присуство на: 

A. трепчести клетки на матката 
B. трепки на површината на јаце клетката 
C.  трепчести клетки на ѕидот на 
јацеводот 
D.  трепчести клетки во јајникот          (1б.) 

8. Која материја се лачи во основата на венечните 
ливчиња кај некои цветови?: 
 

A.глукоза 
B. нектар 
C. восок 
D.  смола                                                        (1б.) 

9. Кој од наведените каритипови припаѓа на 
човек со Даунов синдром? 

A. 44, XY 
B. 44, XX 
C. 45, XY 
D. 46                                                     (1б.) 
(признато како точно) 

10. Кај кое од наведените растенија е 
карактеристично видоизменето стебло ризом? 

A. јагода 
B.  качунка 
C.  бамбус 
D.  кромид                                                       (1б.) 

11. Зиготот додека се дели се снабдува со 
хранливи материи од: 

A. ѕидот на матката 
B.  плацента 
C.  папочна врвца 
D. оплодената јајце клетка 
E.  ниедно од наведените                    (1б.) 

12. Ако менструланиот циклус трае 28 дена, жолтото 
тело е присутно во: 

A. 1/4 
B.  2/4 
C.  3/4 
D.  4/4 од циклусот 
E.  ниту едно од наведените                         (1б.) 

13. Во која клеточна органела се одвива 
процесот на аеробна респирација? 

A. јадро 
B. клеточна мембрана 
C. митохондрија 
D. јадренце                                     (1б.) 

14. Зиготот почнува да се дели на: 
A. две различни клетки 
B. две идентични клетки 
C. четири различни клетки 
D. четири идентични клетки                         (1б.) 
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15. Кој хормон го контролира задебелувањето на 
матката? 
 

A. прогестерон 
B. LH 
C. FSH 

       D. естроген                                          (1б.) 

16. Ембрионот се снабдува со хранливи материи од: 
 
A. ѕидот на матката 
B. плацента 
C. папочна врвца 
D. јајце клетка                                                   (1б.) 

17. Во кој дел од респираторниот систем се 
одвива процесот на размена на гасови? 

A. Бронхиоли 
B. Алвеоли 
C. Бронхии  
D. Артериоли                                   (1б.) 

18. Кој од наведените минерали е потребен на 
растението за да создава ензими? 

A.P 
B. K 
C.N 
D. Mg                                                          (1б.) 

19. Делови на плодникот се: 
 
A. устенце и плодница 
B. устенце, прашник и плодница 
C. устенце, столпче, плодница 
D. столпче, плодница и прашник        (1б.) 

20. Кои хормони се лачат повеќе по пукање на 
Графовиот фоликул? 

A. прогестерон и FSH 
B. LH и прогестерон 
C. FSH и LH 

       D. естроген и прогестерон                           (2б.) 
21. Ако бројот на хромозомите во машката 

гамета на растението е 26, колкав ќе биде 
бројот на хромозомите во една коренова 
клетка? 

A. 18 
B. 52 
C. 78 
D.  9                                                     (1б.) 

22. Ако бројот на хромозомите во клетка од листот на 
растението е 38, тогаш бројот на хромозомите во 
женската гамета ќе биде: 

 
A. 76 
B. 38 
C. 19 
D.  8                                                            (1б.) 

23. Кое од наведените растенија се размножува 
со столони? 

A. јагода 
B. качунка 
C. домат 
D. грашок                                           (1б.) 

24. Кај салепот е карактеристично присуство на: 
 
A. столони 
B. грутчести луковици 
C. кртоли 
D. ризом                                                        (1б.) 

25. Крвен сад кој ја носи крвта од срцето до 
белите дробови е: 

A. белодробна артерија 
B.  аорта 
C.  белодробна вена 
D.  ниту еден од наведените садови (1б.) 

26. Колкава е застапеноста на О2 во воздухот? 
A. околу 0,2 % 
B.  околу 2% 
C.  околу 20% 
D.  ниту едно од наведеното  (1б.) 

27. Кои од наведените растенија се расејуваат 
со ветер? 

A. јаболко 
B.  глуварче 
C. грозје 
D.  костен                                           (1 б.) 

28. Кој крвен сад ја носи крвта од белите дробови до 
срцето? 

A. белодробна артерија 
B.  аорта 
C.  белодробна вена 

      D.  ниту еден од наведените садови       (1б.) 
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29. Колкава е застапеноста на СО2 во воздухот? 
A. околу 4% 
B. околу 0,4% 
C. околу 0,004% 
D. околу 40%                                   (1 б.) 
(признато како точно) 

30. Каква енергија се ослободува при процесот на 
аеробна респирација? 

A. хемиска енергија 
B. топлинска енергија 
C. кинетичка енергија 
D. потенцијална енергија                    (1 б.) 

31. Големината на ембрионот кога ќе се вгнезди 
во ѕидот на матката е: 
A. два пати поголем од јајце клетката 
B.  четири пати поголем од јајце клетката 
C.  иста големина со јајце клетката 
D.  помал од јајце клетката                      (1 б.) 

32. Чашкините ливчиња на цветот служат за: 
 
A. заштита на семето 
B.  заштита на цветната дршка 
C.  заштита на младиот цвет 
D.  заштита на ембрионот                             (1 б.) 

33. Доколку едно растение престанува да расте 
и на површината на листовите се појавуваат 
мртви точки, тогаш во исхраната на 
растението недостига: 

A. Mg 
B.  Ca 
C.  K 
D.  P                                                     (1 б.) 

34. Каква форма има поленот кај растенијата кои се 
опрашуваат со помош на ветер? 
 
A.              B.                C.              D.   
 
 
                                                                          

(1 б.) 
35. Која од наведените хемиски реакции го 

претставува аеробното дишење? 
A.C6H12O6 + O2  CO2 + H2O + Е 
B. CO2 + O2  C6H12O6 + H2O + Е 
B. C6H12O6 +6O2 CO2 + H2O - Е 

            D. C6H12O6 + H2O  CO2 + O2+ Е        (1 б.) 

36. Која од наведените клетки се добива со мејотичка 
делба на клетките? 
A. еритроцит 
B.  епидермална клетка 
C.  јајце клетка 
D.  нервна клетка                                               (1 б.) 

37. Кој орган кај жената расте најмногу во текот 
на бременоста? 
A. папочната врвца 
B.  карлицата 
C.  матката 
D.  плацентата                      (1 б.) 

38. Миризбата и бојата на чашкините ливчиња на 
растението му служат за: 
A. привлекување на инсекти 
B.  привлекување на тревопасни животни 
C.  одбрана од тревопасни животни 
D.  ниту едно од наведеното                    (1 б.) 

39. Кои од наведените растенија се размножува 
вегетативно? 

A. јагода и домат 
B.  качунка и јагода 
C.  домат и качунка 

  D.  грашок и јагода                 (2 б.) 

40. Аеробната респирација се одвива во присуство 
на: 
A.CO2 и O2 
B. N2 и CO2 
C. O2 и C6H12O6 

   D.  C6H12O6и CO2                                                             (1 б.) 
41. Што од наведеното претставува плод? 

A. морков  
B. модар патлиџан 
C. компир 
D. цвекло 
E. кртола                                              (1 б.) 

42. Внатрешниот ѕид на трахеата е обложен со: 
A.  клетки со еден камшик 
B.  клетки со цилии 
C.  нервни клетки  
D.  епидермални клетки                       (1 б.) 
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43. Кои од наведените кариотипи кај човек е со 
нормален број на хромозоми? 

A. 2x22, XXY 
B.  45, XY 
C. 44, XY 

      D. 2x22, YY                           (1 б.) 

44. Кои од наведените растенија се расејуваат со 
птици? 

А. Јавор 
B. бреза 
C. боровница 
D. кантарион                               (1 б.) 

45. Дишењето е овозможено со: 
A. стегање и опуштање на меѓуребрените мускули и дијафрагмата 
B.  стегање и опуштање на меѓуребрените мускули и ребрата 
C.  стегање и опуштање на ребрата и дијафрагмата 
D.  стегање и опуштање на дијафрагмата и стомачните мускули                                                  (1 б.) 
 

46. Дифузија претставува движење на честичките од: 
A. средина со помалa концентрација кон средина со поголема концентрација преку 
полупропустлива мембрана 
B. средина со помала концентрација кон средина со поголема концентрација 
C. средина со поголема концентрација кон средина со помала концентрација 
D. сите горенаведени дефиниции се точни                                                                                     (1б.) 
 

47. На каков начин се добиваат идентични близнаци? 
A. ако јајце клетката биде оплодена од два сперматозоиди истовремено 
B. ако  фетусот се подели на два идентични делови 
C. ако  зиготот се подели на два идентични делови 

            D. ако ембрионот се подели на два идентични делови                                                                    (1б.) 
 
48. Во кои растителни ткива се среќаваат хлоропласти? 

A. сунѓерестото и палисадно ткиво 
B. горно епидермално ткиво и палисадно ткиво 
C. палисадното ткиво и долно епидермално ткиво 
D. долно епидермално ткиво и сунѓерестото ткиво                                                                  (1 б.) 

 
49. Улогата на амнионската течност е: 

A.  да го исхранува ембрионот и да го штити од потреси и удари 
B.  да го штити ембрионот од потреси и удари и да го одржува развитокот на ембрионот 
C.  само да го штити ембрионот  
D. ниту едно од наведеното                                                                                                                     (2 б.) 
 

50. Манифестации при недостиг на фосфор во исхраната кај растенијата се: 
A.  растението престанува да расте и венее,лисјата се нежни и млитави 
B.  лисјата се нежни и млитави со црвеникава до кафено-црна боја 
C.  растението престанува да расте и венее, листовите се жолти со мртви точки 
D.  лисјата се нежни и млитави, листовите пожолтуваат                                                                     (2 б.) 
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51. Кои какарактеристики ги поседуваат растенијата кои се опрашуваат со помош на инсекти? 
A.  живо обоени цветови, поленот е леплив или боцкав 
B.  цветовите не се живо обоени, поленот е леплив или боцкав 
C.  цветовите не се живо обоени, поленот е со мазна површина 

      D.  живо обоени цветови, поленот е со мазна површина                                                                     (1 б.) 
 
52. Кои од наведените карактеристики се однесуваат на растенија кои се размножуваат бесполово? 

A. потребни се два родитела, оплодувањето е случајно па често се случуваат грешки, 
новодобиените единки најчето се развиваат во близина на родителските растенија 
B.  нема потреба од формирање на голем број плодови и семиња, за кратко време можат да се 
добијат голем број на нови единки, новодобиените единки најчето се развиваат во близина на 
родителските растенија 
C.  нема потреба од голем број семиња и расејување на семето, потребно е вложување на енергија 
за развој на полови органи, новодобиените единки најчето се развиваат во близина на родителските 
растенија 

D.  потребен е само еден родител, нема потреба од оплодување, потомството е со различни 
адаптации кон средината од нивните родители                                                                             (3 б.) 
 

Слика 1 
53. Привремениот орган кој на ембрионот му 

овозможува храна и кислород е обележан со 
буквата: 
A.    а 
B.    б 
C.    г 

       D.  в                                (1 б.) 

54. Органот кој спроведува храна и кислород до 
емрионот е обележан со буквата: 
 
A. а 
B.  б 
C.  г 

      D.  в                              (1 б.) 

55. Буквата а на сликата означува: 
 
A. амнионска мембрана 
B.  плацента 
C.  матка 
D.  амнионска течност                          (1 б.) 

56. Спорен начинот на кој фетусот заземал положба 
во матката можеме да заклучиме дека тој е: 

A. во прво тромесечие од развитокот 
B.  во второто тромесечие од развитокот 
C.  пред раѓање 
D.  сите наведени заклучоци се точни (1 б.) 

Прашањата од 53-56 се 
однесуваат за слика 1. 
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Во текстот подолу е поставен клуч за идентификација. Прашањата од  57  до 62  се однесуваат на 
дихотомниот клуч. 

 
1. A. Има крилја......................................................оди кон 2 

B.  Нема крилја....................................................оди кон 3 

 

2. A. Има два пара крилја......................................оди кон 4 

B.  има еден пар крилја.......................................оди кон 5 

 

3. A. има над четири пара нозе..............................оди кон 6 

B.  има четири пара нозе......................................пајак 

 

4. A. има обоени крилја со шари...............................пеперутка 

B.  има проѕирни крилја без боја и шари.............виленско коњче 

 

5. A. има присуство на апарат за боцкање.............комарец 

B. нема присуство на апарат за боцкање...........домашна мува 

 

6. A. има до десет пара нозе....................................рак 

      B. има над десет пара нозе..................................стоногалка 

 
57.  Кои чекори се користат за да се 

детерминира (одреди) пеперутката? 
A.  1а, 2б, 4а 
B.  1б, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 
D.  1а, 2а, 4б                                  (3 б.) 

58. Кои чекори се користат за детерминира (одреди) 
стоногалката? 
A.  1б, 3б, 6б 
B.  1б, 3а, 6б 
C.  1а, 3а, 6б 

      D.  1б, 3а, 6а                               (3 б.) 

59. Кои чекори се користат за да се детерминира 
(одреди) виленското коњче? 
 
A.1а, 2а, 4б 
B.  1б, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2б, 4б                                          (3 б.) 

60. Чекорите 1б, 3а, 6а се користат за одредување на 
кој организам? 
 
A.  пеперутка 
B.  стоногалка 
C. рак 

      D.  комарец                                         (1 б.)        

61. Кои чекори се користат за да се детерминира 
(одреди) комарецот? 
A.  1а, 2а, 4б 
B.  1б, 3а, 4а 
C.  1а, 2б, 5а 
D.  1а, 2б, 4б                                        (3 б.) 

62. Кои чекори се користат за да се одреди 
домашната мува? 
A.1а, 2б, 5б 
B.  1б, 3а, 4а 
C.  1а, 2а, 4а 

      D.  1а, 2б, 4б                                    (3 б.) 
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Прашањата од 63 до 67  треба да ги одговориш со заокружување на Точно (А) или Неточно (B), и во 
листот за одговори да ги обележиш буквата А за точно или буквата B за неточно                                                                     

(секое прашање носи по 1 бод) 
63. Материјалот кој е изграден од живи клетки и ткива се нарекува 

биосфера. 
Точно Неточно 

64. Во соматските клетки кај човекот има 22 соматски хромозоми. Точно Неточно 
65. Хромозомите кои се наследуваат од двајцата родители и се со иста 

должина се нарекуваат хомологни хромозоми. 
Точно Неточно 

66. Идентичните близнаци можат да бидат со различен пол. Точно Неточно 
67. Сарделата се размножува вегетативно. Точно Неточно 

     Слика 2 
68. Поленовата цевка ја означува бројот: 

A. 14 
B.  4 
C.  15 
D.  8                                 (1 б.) 

69. Семеновиот зачеток е означен со бројот: 
A. 14 
B.  4 
C.  15 

      D.  8                                                           (1 б.) 

70. Кој дел е означен со бројот 16?  
 
A. поленова цевка 
B.  поленово зрно 
C.  жиг 
D.  прашник                       (1 б.) 

71. Женскиот репродуктивен систем кај растенијата е 
преставен со броевите: 
A. 4, 15, 9 
B.  9, 14, 15 
C.  9, 6, 12 
D.  6, 12, 16                                  (3 б.) 

72. Машкиот репродуктивен систем кај 
растенијата е означен со: 
A.16 
B.  9 
C.  6 
D.  1                                   (1 б.) 

73. Транспирацијата се врши преку структурата 
означена со буквата: (слика 3) 

A.  а 
B.  ѓ 
C.  в 

      D.  е                                                          (1 б.) 

Прашањата од  68  до     
73 се однесуваат за 
слика 2.  
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     Слика 3 

74. Со буквата „в“ е посочено на: 
A. палисадно ткиво 
B.  ксилем 
C.  флоем 
D.  долен епидермис                (1 б.) 

75. Со која буква е означено ткивото во кое се одвива 
најголемиот дел од процесот на  фотосинтеза: 

A.д 
B.  ѓ 
C.  а 

            D.  г                                    (1 б.) 

76. Сунѓереста клетка е означена со буквата: 
A. ж 
B.  в 
C.  б 

            D.  д                                        (1 б.) 

77. Стомин апарат е прикажан со буквата: 
A.в 
B.  ж 
C.  е 
D.  а                                   (1 б.) 

78. Со буквата „а“ е посочено на: 
A. палисадно ткиво 
B.  горен епидермис 
C.  сунѓересто ткиво 
D.  долен епидермис                        (1 б.) 

79.  Со која буква е означено ткивото кое има улога во 
заштита на растението од бактерии и вируси 

A. ж 
B.  в 
C.  б 

             D.  д                               (1 б.) 
80. Делот од листот кој е означен со буквата б има улога: 

A. да го штити растението од исушување и му дава зелена боја на листот 
B. да го штити растението од навлегување на бактерии и вируси и да го штити растението од 

исушување 
C. му дава зелена боја на листот и да го штити растението од навлегување на бактерии и вируси 
D. има најголем број на хлоропласти                                                                    (1 б.) 

81. Какво е влијанието на јаглеродниот моноксид кога ќе навлезе во крвотокот? 
A. го намалува капацитетот на еритроцитите да врзуваат CO2 

    B.  го намалува капацитетот на  еритроцитите да врзуваат O2 
C. го зголемува капацитетот на еритроцитите да врзуваат O2 

            D.  ги разградува еритроцитите                                                                                                    (1 б.) 

 

Прашањата од 73 до 80 се  
однесуваат за слика 3.  


