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5. ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО БИОЛОГИЈА      

8.одделение 
1. Мирисната дразба се прима ако е во: 

A.  гасовита 
B.  течна 
C. цврста 
D. растворена состојба                       (1б.) 

2. Централниот нервен систем се состои од: 
A.  ’рбетни нерви и ‘рбетен мозок 
B.   черепни и ‘рбетни нерви 
C. черепен и ‘рбетен мозок 
D. черепни нерви и ‘рбетен мозок  (1б.) 

3. Кој дел од забот е богат со крвни 
садови и нерви? 

A. Дентин 
B. Глеѓ 
C. Забна пулпа 
D. Забен венец                                 (1б.)   

4. Постојат три вида на чепчиња 
чувствителни на: 
A.   црвена, сина, жолта 
B.   розова, виолетова, жолта 
C. црвена, зелена, сина 
D. црна, зелена, сива                         (3б.) 

5. Мускулите се прикачуваат за коските 
преку: 
A.  зглобови 
B.  тетиви 
C. тетануси 
D. нерви                                               (1б.) 

6. Шареницата е обоен дел од окото во чија 
средина се наоѓа: 
A.  рожница 
B.  садовница 
C. зеница 
D. ирис                                                   (1б.) 

7. Антагонисти се... 
A. бицепс и трицепс 
B.    тетиви 
C.  палечна и лакотна коска 
D.  сите горенаведени                         (1б.) 

8. Мускулите не можат да: 
A.  создаваат сила 
B.  туркаат 
C. се контрахираат 
D. се скусат (соберат)                          (1б.) 

9. Хемороцепторите се наоѓаат на: 
A.   уво 
B.   непце 
C. јазик 
D. јазик и нос                                       (1б.) 

10. Каде се секретира амилазата? 
A.   уста 
B.   желудник 
C. тенко црево 
D. уста и тенко црево                       (1б.)               

11. Забрзувачи на хемиските реакции во 
човечкиот организам се наречени: 

A. Нервни клетки 
B. Ензими 
C. Специјализирани клетки 
D. Сите горенаведени                           (1б.) 

12. Кои молекули кои се присутни во крвта 
се задолжени за уништување на 
бактерии и вируси? 

A. Леукоцити  
B. Хормони 
C. Антитела 
D. Ензими                                             (1б.) 

13. Јаглеродниот диоксид преминува од 
ткивата во крвта по пат на:  
A.  осмоза 
B.  дифузија 
C. оксидација 
D. редукција                                       (1б.) 

14. Најсилен притисок, создаден од 
пумпањето на срцето, може да се 
регистрира во:  

A. артериите 
B. вените 
C. капиларите 
D. артериоли              (1б.) 

15. Кои од следните означуваат дополнителни дигестивни органи? 
A.  плункови жлезди, тироидна жлезда, црн дроб, панкреас  
B. панкреас, жолчен меур, црн дроб, плункови жлезди 
C. црн дроб, тироидна жлезда, слезина, жолчка  
D. желудник, панкреас, дуоденум, жолчка.                                                                             (4 б.) 



Слика 1 
16. Буквата Ѓ на сликата означува: 

A.   Лакотна коска 
B.   Палечна коска 
C. Лопатка  
D. Клучна коска                                 (1б.) 

17. Со буквата Б е означена: 
A. Бутната коска 
B. Лакотната коска 
C. Рамената коска 
D. Градната коска                                  (1б.) 

18. Со буквата В на цртежот е означено: 
 

A. Рамената коска 
B. Двоглав мускул на надлактица 
C. Тетива 
D. Троглав мускул на надлактица        (1б.) 

19. Антагонистот на бицепсот е означен со 
буквата: 

A. В 
B. Г 
C. Д 
D. Е                                                       (1б.) 

20. Доколку дојде до контракција на делот 
од раката означен со Ѓ, тогаш раката: 

A.  Се крева 
B.  Се спушта 
C. Раката мирува 
D. Ниту едно од наведените е точно (1б.) 

21. Доколку дојде до контракција на делот 
од раката означен со В, тогаш раката: 

A.   Мирува 
B.   Се спушта 
C. Се крева 
D. Ниту едно од наведените е точно  (1б.) 

22. Кои од наведените коски се спојуваат 
со синовијален зглоб? 

A.   Коските на прстите 
B.   Бутната коска со карлицата 
C. Коските на главата 
D. Ребрата со градната коска       (1б.) 

23. Клучната коска и лопатката се делови 
на: 

A. Карличениот појас 
B. Граден кош 
C. Раменски појас 
D. Вратот                                    (1б.) 

Прашањата од 16 до 21 се 
однесуваат за слика 1 

 



 Слика 2 
24. Со која буква е означен делот од 

дигестивниот систем каде што 
започнува разложувањето на 
протеините? 

A.   А 
B.   И 
C. Б 
D. Г                                                 (1б.) 

25. Во делот од системот означен со 
буквата А се врши: 

A. Разложување на масти, белковини и 
шеќери 

B. Создавање на панкреатичен сок 
C. Создавање на желудочен сок 
D. Реапсопција на вода                 (1б.) 

26. Со која буква е означен делот од 
дигестивниот систем каде што се 
содава амилазата? 

A.   И  
B.   З 
C. Г  
D. Ѓ                                                (1б.) 

27. Со која буква е означен делот од 
дигестивниот систем каде што се 
содаваат протеазите? 

A.   И  
B.   З 
C. Г  
D. Ѓ                                           (1б.) 

28. Реапсорпција на водата се врши во 
делот од системот означен со буквата: 

A.   А 
B.   И 
C. Б 
D. Г                                              (1б.) 

29. Ензимите кои што вршат разградување 
на мастите во тенкото црево се 
наречени? 

A. Протеази 
B. Амилази 
C. Липази 
D. Птијалин                              (1б.) 

Прашањата од 24 до 28 се 
однесуваат за слика 2 



Слика 3 
30. Делот од бубрегот во кој се врши 

филтрирање на крвта се нарекува: 
A. Бубрежна чашка 
B. Бубрежна пирамида 
C. Нефрон  
D. Бубрежно легенче                        (1б.) 

31. Бубрежните пирамиди се сместени во 
медулата која е означена со буквата: 

A. Г 
B. Б 
C. Д 
D. А                                                  (1б.) 

32. Крвта која која треба да се филтрира ја 
пренесува делот од системот за 
екскреција кој е означен со буквата: 

A. Б 
B. Ж 
C. Е 
D. Ѓ                                                     (1б.) 

33. Крајниот продукт од системот за 
екскреција се излева во делот кој е 
означен со буквата: 

A. Б 
B. Ж 
C. Е 
D. Ѓ                                        (1б.) 

34. Крвта која се носи до срцето од 
бубрезите се пренесува со бубрежната 
вена која е означена со буквата: 

A. Ж 
B. Е 
C. Ѓ 
D. Ниту едно од наведеното  

не е точно                                   (1б.) 

35. Делот од системот за излачување кој 
има улога да ја спроведе урината до 
мочниот меур е означен со буквата Ѓ и 
се нарекува: 

A. Мочен канал 
B. Мочовод  
C. Бубрежно телце 
D. Нефрон                              (1б.) 

36. Улогата на цревните ресички е: 
 

A. Забрзување на реапсорпција на вода 
B. Забрзување на апсорпција на 

хранливите материи 
C. Забрзување на движење на храната 
D. Зголемена површина за апсорпција на 

хранливите материи          (1б.) 

37. Преминувањето на продуктите од 
дигестја, витамини, минерали и вода преку 
епителот на дигестивниот тракт во крвта се 
нарекува: 
A.  дигестија 
B.  секреција 
C. апсорпција 
D. ингестија                                   (1б.) 

 

Прашањата од 30 до 35 се 
однесуваат за слика 3 



38. Кога срцето дозволува навлегување на 
редуцирана крв? 

A. Кога се контрахира 
B. Кога се олабавува 
C. Кога се отвораат залистоците на вените 
D. Кога се отвораат залистоците на 

артериите                                   (1б.) 

39. Каков крвоток се сретнува кај коскените 
риби? 
A. Лакунарен крвоток 
B. Отворен крвоток 
C. Затворен крвоток 
D. Двоен крвоток                             (1б.) 

40. Каков крвоток има полжавот? 
A. Лакунарен крвоток 
B. Отворен крвоток 
C. Затворен крвоток 
D. Двоен крвоток             (1б.) 

41. Кој од наведените крвни садови има 
најдебел мускулен слој? 

A. Вени  
B. Артериски капилари 
C. Артерии 
D. Венски капилари                  (1б.) 

42. Кој од наведените крвни садови има 
најголем напречен пресек - дијаметар 
(лумен)? 

A. Аорта 
B. Белодробна артерија 
C. Белодробна вена 
D. Капилари                                     (1б.) 

43. Кои молекули кои се присутни во 
леукоцитите се задолжени за 
уништување на бактерии? 

A. Хормони 
B. Антитела 
C. Ензими 
D. Тромбоцити                    (1б.) 

44. Која од наведените коски се вбројува во 
подвижниот дел на долните 
екстремитети? 

A. Карлична коска 
B. Бутна коска 
C. Палечна коска 
D. Карпални коски                                  (1б.) 

45. Кои од наведените ткива се обновува 
(регенерира): 

A. Епидермално ткиво 
B. Коскено ткиво 
C. Крвно ткиво 
D. Нервно ткиво 
E. Сите наведени ткива                     (1б.) 

46. Позитивен Бенедиктов тест означува: 
A. Присуство на скроб со сино обојување на растворот 
B. Присуство на шеќер со сино обојување на растворот 
C. Присуство на јаглехидрати со жолто-портокалово обојување на растворот 
D. Присуство на скроб со жолто-потокалово обојување на рaстворот                                (2 б.) 

 
47. Залистоците во срцето не дозволуваат крвта да протекува од: 
A. Лева комора кон лева преткомора 
B. Лева преткомора кон лева комора 
C. Десна преткомора кон десна комора 
D. Десна преткомора кон лева преткомора                                                                             (1б.) 

 
48. Позитивен Луголов тест означува: 
A. Присуство на скроб со сино обојување на рстворот 
B. Присуство на шеќер со сино обојување на растворот 
C. Присуство на јаглехидрати со жолто-потокалово обојување на растворот 
D. Присуство на скроб со жолто-потокалово обојување на растворот                                (2 б.) 

 
49. Рефлексинот лак се состои од следниот редослед: 

A.  ефектор, нерв, мозок, дразба, рецептор 
B.  дразба, рецептор, мозок, нерв, ефектор 
C. рецептор, нерв, мозок, ефектор, дразба 
D. дразба, рецептор, мозок, ефектор, нерв                                                               (5 б.) 

50. Кои типови рецептори се наоѓаат во кожата? 
A. Допир, светлина, звук, притисок 
B. Притисок, температура, хеморецептори, болка 
C. Допир, болка, притисок, температура 
D. Температура, допир, болка, хеморецептори                                                         (4 б.) 



51. 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                                                                       (1 б.) 
 

52. Доколку некој човек има кожа на која се појавуваат рани, тогаш кај него е констатирано: 
A. Недостаток на витамин Д и појава на скорбут 
B. Недостаток на витамин Ц и појава на скорбут 
C. Недостаток на витамин Д и појава на рахитис 
D. Недостаток на железо и појава на анемија                                                          (2 б.) 
E.  

53. Крвта која има светлоцрвена боја во споредба со крвта која е сино-црвеникава, 
знаеме дека: 

A.  е оксигенирана, содржи многу кислород и протекува низ левата страна од 
крвотокот во телото 

B.  содржи многу кислород, содржи повеќе леукоцити и протекува низ левата страна 
од крвотокот во телото 

C.  содржи малку кислород,  протекува низ левата страна од крвотокот во телото и е 
оксигенирана 

D.  протекува низ десната страна од крвотокот во телото, содржи повеќе леукоцити и 
е оксигенирана 

E.   е оксигенирана,  протекува низ вена и содржи малку кислород. 
(3 б.) 

Прашањата од реден број 54 до 84 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) 

54. Под метаболизам се подразбираат хемиските процеси на 
разложување на материите во огранизмот. Точно (А) Неточно (B)  

55. Во бубрежната кора (кортекс) има голем број цевчиња кои ја 
собираат урината од нефроните. Точно (А)  Неточно (B) 

56. Во внатрешноста, бубрегот е поделен на 3 дела: кора, 
срцевина и леѓенче. Точно (А) Неточно (B)  

57. Артериите низ телото содржат залистоци со кои се 
овозможува еднонасочно протекување на крвта. Точно (А) Неточно (B)  

58. Вообичаено најбројни клетки во крвта се леукоцитите. Точно (А)  Неточно (B)  

59. Тромбоцитите содржат клеточно јадро. Точно (А) Неточно (B)  
60. Увото е сетилен орган за слух и рамнотежа. Точно (А)  Неточно (B) 
61. Ушниот канал завршува со мембрана наречена ушно 

тапанче. Точно (А)  Неточно (B) 

62. Виличната коска е поврзана со мозочниот дел од черепот 
преку подвижен зглоб. Точно (А) Неточно (B) 

63. Зглобот во рамото може да се движи во два правци. Точно (А)  Неточно (B)  
64. Рамото претставува висечки зглоб. Точно (А)  Неточно (B)  
65. Течноста во подвижните зглобови се нарекува синовијална 

течност. 
Точно (А)  Неточно (B) 

66. Контрахираниот бицепс ја свиткува раката во лактот. Точно (А)  Неточно (B) 
67. Мускулите при контракција се издолжуваат. Точно (А)  Неточно (B) 
68. Контрахираните мускули создаваат сила на влечење. Точно (А) Неточно (B) 
69. Долгите коски имаат една епифиза и две дијафизи. Точно (А)  Неточно (B) 
70. Рецепторите ја носат дразбата до мозокот. Точно (А)  Неточно (B)  



71. Слушниот полжав е исполент со течност. Точно (А)   Неточно (B)  
72. Звучните вибрации се намалуваат минувајќи преку слушните 

канали. Точно (А) Неточно (B)   

73. Интезивните звуци можат да предизвикаат глувост. Точно (А) Неточно (B)  
74. Надворешното уво се состои од три слушни ковчиња. Точно (А)  Неточно (B)  

75. Естахиевата туба служи за израмнување на вибрации. Точно (А)  Неточно (B)  

76. Размената на гасови помеѓу крвта и ткивата се одвива преку 
ѕидовите на артериите. 

Точно (А)  Неточно (B)  

77. Низ малиот крвоток циркулира само оксигенирана крв. Точно (А)  Неточно (B)  
78. Безрбетните животни имаат отворен крвоток. Точно (А) Неточно (B) 
79. Коронарните артерии носат редуцирана крв. Точно (А)  Неточно (B)  

80. Вените кои се спојуваат со десната преткомора содржат 
залистоци на нивниот влез во комората. 

Точно (А)  Неточно (B)  

81. При работата на срцето, преткоморите и коморите се 
контрахираат во исто време. 

Точно (А)  Неточно (B)  

82. Пулсот може да се почувствува со палпалција на вените. Точно (А)  Неточно (B)  
83. Пулсот е еднаков на бројот на контракции на преткоморите за 

време од една минута. Точно (А)   Неточно (B) 

 

 


