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  03.03.2018 
5. ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА      

7.одделение 
 

1. Кој од наведените видови храна содржи 
скроб? 

 
A. сирење, компири, домати 
B. пипер, спанаќ, брокула 
C. пченица, леб, компир 
D. грав, тестенини, јајца                      (1 б.) 

2. Во кој од наведените примери има 
производство на звучна енергија? 

 
A. светење на светулка 
B. гепард што трча 
C. човечки говор  
D. автомобил во движење             (1 б.) 

3. Водата кај кактусите се складира во: 
A. А. стеблото 
B. Б. коренот 
C. В. трновите 
D. Г. во сите делови                                 (1 б.) 

4. Кој извор на енергија е секогаш на 
почетокот на секој синџир на исхрана? 

A. трева 
B. вода 
C. сонце 
D. микроорганизми                      (1 б.) 

5. Хемиската енергија која се создава кај 
растенијата се пренесува до другите живи 
организми преку: 

 
A. исхрана 
B. воздух 
C. вода 
D. движење                                              (1 б.) 

6. Кај кој од наведените организми има 
најголем внес на енергија преку 
исхраната? 

 
A. омнивори 
B. карнивори 
C. продуценти 
D. хербивори                                  (1 б.) 

7. Која од наведените  животински клетки не 
поседува јадро? 

 
A. нервните клетки 
B. сперматозоидите 
C. јајце клетката 
D. еритроцитите                                  (1 б.) 

8. Кој од наведените делови на растението 
не е чувствителен на светлина? 

A. лист 
B. корен 
C. цвет 
D. стебло 
E. пупки                                       (1 б.) 

9. Како се нарекува клеточната структура која 
што управува со активноста на 
растителната клетка? 

 
A. Клеточна мембрана 
B. Клеточно јадро 
C. Клеточен ѕид 
D. Клеточен сок                                      (1 б.) 

10. Различни ткива кои заеднички 
извршуваат одредена функција 
формираат: 

 
A. А. организам 
B. Б. органски систем 
C. В. орган 
D. Г. органели                                 (1 б.) 

11. Според герминативната теорија: 
A. болестите се предизвикани од вируси 
B. болестите ги предизвикуваат 

микроорганизми 
C. болестите ги предизвикуваат  

протозои                                         (1 б.) 

12. Машки гамети кај растенијата се: 
A. поленовите зрна 
B. прашниците 
C. плодникот 
D. семеновите зачетоци                 (1 б.) 

13. Во цврстите супстанци: 
 
A. честичките се допираат меѓу себе, можат 

да се движат и да ја менуваат положбата 
B. честичките се густо збиени, можат да 

вибрираат и да не ја менуваат 
положбата 

C. честичките се многу оддалечени и не може 
слободно да се движат                   (3 б.) 

14. Како може да се докаже ослободувањето 
на јаглеродниот диоксид? 

A. со реакција со киселини при што се добива 
бел талог 

B. со реакција со хидроксиди при што се 
добива бел талог 

C. со реакција со калциум хидроксид при што се 
добива калциум хлорид                     (1 б.) 
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15. На кој од следните организми му е 
потребна клетка домаќин за да 
преживеат? 

A. едноклеточни алги 
B. протозои 
C. мувли 
D. вируси 
E. бактерии                                          (1 б.) 

16. Кои од следните супстанции се во течна 
агрегатна состојба на 20 oC? 

 
A. маргарин, протеини, скроб 
B. масло, јаглерод диоксид, скроб 
C. масло, алкохол, клеточен сок 
D. вода, калциум карбонат, скроб   (3 б.) 

17. При ослободување на енергијата во 
процесот на дишење се создаваат: 

 
A. јаглероден моноксид и вода 
B. јаглероден диоксид и кислород 
C. јаглероден моноксид и кислород 
D. вода и кислород 
E. вода и јаглероден диоксид              (2 б.) 

18. Во кои клетки се наоѓаат хлоропласти: 
 
A. еритроцити, механички клетки 
B. трахеи и вакуоли 
C. епидермални клетки 
D. палисадни клетки, стомини клетки 
E. коренова капа                         (2 б.) 

19. Кои од следните структури не ги поседува 
животинската клетка: 

 
A. клеточна мембрана и клеточен ѕид 
B. клеточен ѕид и вакуола 
C. цитоплазма и клеточен ѕид 
D. вакуола и клеточна мембрана           (2 б.) 

20. Кои од наведените животни користат 
ехолокација: 

 
A. пештерска мечка, рак 
B. делфин, лилјак 
C. риба, кит 
D. пингвин, ајкула                            (2 б.) 

21. Вирусите се:  
 
A. клеточна форма на жива материја 
B. бесклеточна форма на жива материја 
C. повеќеклеточна форма на нежива материја 
D. клеточна форма на нежива материја (1 б.) 

22. Тифус, дифтерија, менингитис се болести 
предизвикани од: 

 
A. вируси и бактерии 
B. патогени бактерии 
C. бактериофаги 
D. сите одговори се точни   (1 б.) 

23. Микроорганизмите растат најбрзо кога 
имаат: 

 
A. висока температура и јаглероден диоксид 
B. висока температура, вода и кислород 
C. светлина и ниска температура 
D. ниска температура и кислород          (3 б.) 

24. Во процесот на фотосинтеза се создава и 
ослободува: 

 
A. Масти, хемиска енергија, кислород 
B. Протеини, јаглерод диоксид 
C. Шеќер, кислород, хемиска енергија 

D. Минерали, вода, кислород          (1 б.) 
25. Микроорганизмите кои предизвикуваат 

грип најлесно се пренесуваат преку: 
A. допир 
B. крв 
C. воздух 
D. лимфа                                                (1 б.) 

26. На која температура водата има 
најголема густина 

A. 4 °С 
B. 100 °С 
C. 0 °С 
D. -4 °С                                            (1 б.) 

27. Растенијата ја примаат водата од почвата 
преку корењата како резултат на: 

 
A. Респирација 
B. Кондензација 
C. Трансплантација 
D. Транспирација                                      (1 б.) 

28. Животинските организми преку исхраната 
внесуваат: 

 
A. сончева енергија 
B. хемиска енергија 
C. звучна енергија 
D. електрична енергија                 (1 б.) 

29. Кој дел од растението расте во насока на 
земјината тежа: 

A. Стеблото 
B. Коренот 
C. Листовите 
D. Цветовите                                       (1 б.) 

30. Кои од наведените организми можат да 
вршат фотосинтеза 

A. Црвени алги, мовови и дрвја 
B. Мовови, дрвја и габи 
C. Папрати, квасци и мувли 
D. Парамециум, еуглена и амеба   (3 б.) 
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31. Кои од следните организми дишат?  
 

A. растенија 
B. луѓе 
C. животни 
D. микроорганизми 
E. сите наведени 

(1 б.) 

32. Животинските организми ослободуваат 
вода преку потење при што оддаваат: 

 
A. топлина 
B. светлина 
C. кислород 
D. протеини                                    (1 б.) 

33. Кај кои од следниве организми се 
среќаваат рецептори за детекција на 
инфрацрвено зрачење? 

A. Лилјаци 
B. Змии 
C. Делфини 
D. Растенија 

(1 б.) 

34. Кај кои од следниве организми се 
среќаваат рецептори за промена на 
притисок и бранување на вода? 

 
A. Крап, пастрмка, мрена 
B. Делфин, крап, пастрмка 
C. Грбав кит, делфин, ајкула 
D. Корал, лосос, медуза               (3 б.) 

35. Кои од следниве организми го детектираат 
Земјиното магнетно поле? 

 
A. Гугутка, орел, славеј 
B. Гулаб, ластовичка, штрк 
C. Куче, гулаб, ластовичка 
D. Делфин, гулаб, слон                         (3 б.) 

36. Кај кој од следниве организми се 
среќаваат Лоренцови ампули?  

 
A. Лосос 
B. Лос 
C. Син кит 
D. Ајкула                                          (1 б.) 

37. Кои органи од растенијата можат да се 
движат во зависност од сончевата 
светлина? 

A. Цвет, корен 
B. Лист и цвет 
C. Стебло и корен                                  (2 б.) 

38. Кој од наведените организми имаат лажни 
ножиња? 

A. Парамециум и амеба 
B. Амеба 
C. Парамециум 
D. Еуглена                                  (1 б.) 

39. Кои од наведените творби се 
едноклеточни? 

 
A. Зигот,сперматозоид и јајце клетка 
B. Цвет, прашници и толчници 
C. Прашници и поленови кесички          (1 б.) 

40. Кој од следниве организми се размножува 
со пупење? 

 
A. А. Јаглика 
B. Б. Бука 
C. В. Квасец                                   (1 б.) 

41. Која pH вредност се смета за кисела? 
 

A. pH = 6,7 
B. pH = 8,4 
C. pH = 7,1 
D. pH = 9 

(1 б.) 

42. Во која од наведените шуми се одвива 
најбрзо распаѓање на органската 
материја? 

A. Тропска шума 
B. Пустина 
C. Букова шума 
D. Дабова шума                       (1 б.) 

43. Кои од следните болести ги 
предизвикуваат вирусите? 

 
A. Маларија, туберкулоза, грип 
B. Грип, сипаници, маларија 
C. Грип, сипаници, САРС 
D. Сипаници, САРС, дифтерија         (3 б.) 

44. Кои од наведените растенија се 
опрашуваат со инсекти? 

 
A. Врба, глуварче, кактус 
B. Глуварче, кокиче, слива 
C. Даб, бука, топола 
D. Врба, слива, бука               (1 б.) 

45. Во градбата на цветот влегуваат: 
 

A. Луковици, толчници, прашници 
B. Венечни ливчиња, чашкини ливчиња, перести 

листови 
C. Толчници, прашници 
D. Венечни ливчиња, толчници, прашници     

                                                                      (1б) 

46. Во кој орган кај кактусите се одвива 
фотосинтеза? 
 

A. Стебло 
B. Корен 
C. Лист 
D. Цвет                                        (1 б.) 
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Слика 1 
 
 

47. Со кој број е означена структурата која го 
претставува наследниот материјал? 

 
A. 7 
B. 8 
C. 9 
D. 5                                                             (1 б.) 

48. Со кој број е означен делот од клетката во 
кој се одвиваат сите хемиски реакции? 
 

A. 5 
B. 6 
C. 3 
D. 10                                                        (1 б.) 

49. Кои од структурите прикажани на сликата 
се карактеристични само за растителна 
клетка? 

 
A. 2, 6, 7 
B. 5, 8, 10 
C. 3, 9, 6 
D. 1, 4, 10                                (3 б.) 

50. Со број 4 е означен следниот структурен 
дел на растителната клетка: 

 
A. цитоплазма 
B. лизозом 
C. вакуола 
D. хлоропласт                          (1 б.) 

51. Која од органелите има функција во 
процесот фотосинтеза? 

A. 5 
B. 6 
C. 10 
D. 4                                                         (1 б.) 

52. Која од структурите и дава потпора и 
заштита на растителната клетка? 

A. 1 
B. 8 
C. 2 
D. 3                                                  (1 б.) 

53. Циклусот на водата на Земјата се одвива преку следните процеси: 
 
A. Преципитација, кондензација, транспирација, испарување, цедење 
B. Преципитација, радијација, транспирација, испарување, цедење 
C. Преципитација, кондензација, транспирација, испарување, седиментација 
D. Преципитација, кондензација, транспирација, пастеризација, цедење                         (5 б.) 
54. Каква боја има хидрогенкарбонатниот 

индикатор? 
 

A. Портокалово-црвена 
B. Жолта 
C. Зелена 
D. Сина                                                (1 б.) 

55. Доколку има присуство на јаглероден 
диоксид, како се обојува 
хидрогенкарбонатниот индикатор? 
A. Портокалово-црвена 
B. Жолта 
C. Зелена 
D. Сина                                       (1 б.) 

 

Прашањата од 47 до 52 се 
однесуваат за слика 1. 
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56. Која равенка ја опишува фотосинтезата? 
 

A. Вода+шеќер+светлина → енергија + 
јаглероден диоксид 

B. Вода+јаглерод дикосид+светлина → 
шеќер + кислород 

C. Вода+јаглерод диоксид+хемиска 
енергија → јаглероден диоксид + 
кислород 

D. Вода+шеќер+светлина → енергија + 
кислород                                   (3 б.) 

57. Во процесот на дишење кај растенијата 
се ослободува: 

 
A. Вода и јаглерод диоксид 
B. Вода и кислород 
C. Кислород и глукоза 
D. Глукоза и јаглерод диоксид 

(1 б.) 

58. Енергетската вредност на 100 грама ориз 
изнесува 128 калории. Колкава енергетска 
вредност ќе има 60 грама ориз изразено во 
килоџули? 
 

A. 537,6 килоџули 
B. 322,5 килоџули 
C. 32,25 килоџули 
D. 53,76 килоџули                                        (5 б.) 

59. Ако енергетската вредност на 35 
милилитри малсиново масло изнесува 
309,4 калории. Колку калории ќе има во 
100 милилитри маслиново масло? 

 
A. 1299,4 
B. 108,29 
C. 884 
D. 88,4                                         (5 б.) 

слика 2 
60. На слика 2  е прикажан експеримент за докажување на присуство на кој гас? 

A. Јаглероден моноксид 
B. Јаглероден диоксид 
C. Јаглерод 
D. Кислород                                                                                                                   (1 б.) 

Прашањата од 61 до 65 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) 
61. Цветните растенија се размножуваат со проста делба Точно (А) Неточно (В) 

62. Цветните растенија создаваат гамети. Точно (А) Неточно (B) 

63. Цветните растенија немаат вистински корен.  Точно (А) Неточно (В) 
64. Хлорофилот учествува во процесот на фотосинтеза. Точно (А) Неточно (B) 

65. Енергетската вредност на храната се изразува во џули.  Точно (А) Неточно (B) 

 
 
 
 
 
 
 

Прашањето 60 се однесува 
за слика 2. 
 


