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ОрганИзацИја жИвИх БИћа

жИвИ ОрганИзам

а) орган,          б) организам,          в) ткиво,          г) ћелија,          д) органски систем

Правилан/тачан редослед:   1. 2. 3. 4. 5. 

колико нула (0) има у хиљади, ______ у милиону, ______ у милијарди, ________?

величина, облик, животни век, грађа, орган, функционисање, регија тела

а) одговарајући орган ____________________________________________________________, и

б) други орган ____________________________________________________________________.

1. Помешали смо главне нивое организације живих бића. Постави правилан редослед, крени
од једноставнијих према сложенијима.

2. наведи једноћелијска жива бића.
словом ж обележи животиње а словом Б биљке.

3. Вишећелијски организми могу бити грађени и од више милијарди ћелија.

4. као последица поделе функција међу групама ћелија, ткива врше различите животне
функције. наведи неколико животних функција.

5. Подвуци особине по којима су ћелије једног ткива сличне или исте.

6. за неометано обављање дате животне функције неопходно је:
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ћеЛИја И тКИва

а) _________________________________

б) _________________________________

_________________________________

а) ____________________          б) _______________________          в)______________________

г) ____________________          д) _______________________

_____________                     _____________                     _____________                     _____________

а) ________________      б) ________________      в) _______________      г) _______________

која су та ткива која имају много међућелијског простора? ________________________________

која су грађена од дугуљастих ћелија? ________________________________________________

1. нацртај једну ћелију људског организма и означи делове.
а) Где се налази наследни материјал? б) која му је улога?

2. које су најважније материје ћелија?

3. Помешали смо бројеве који приказују садржај воде у три различита организма и у једном
клипу кукуруза. одговарајуће податке упиши у одговарајуће квадрате испод цртежа. 13%,
60%, 84%, 95%

4. именуј ткива које видиш на цртежима.

4
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5

ИСПИтИвање матерИја КОје граде ћеЛИју

У ћелијама је обично много воде и у тој води се растварају и минералне материје. најважније
градивне материје ћелија су беланчевине (назив су добиле по беланцу јајета). свака ћелија, у
мањој или већој мери, садржи и масти. Масти изграђују већи део сланине, путера, маргарина и
уља. 

када једемо кромпир у организам претежно уносимо скроб који организам користи за
добијање енергије. скроб у кромпиру исто тако је сложени шећер као и скроб који се користи у
домаћинствима, слабо се раствара у води. шећер који се налази у воћу, или се добија из
шећерне репе, једноставније је једињење и добро се раствара у води. 

Буди опрезан са материјама и приборима које користиш у току експеримента: денатурисани
алкохол је запаљив и отрован. киселине и базе нагризају. Пламеник након употребе увек угаси.
експеримент изводи искључиво по упутствима наставника.

Маказама или жилетом уситни један лист и стави га у епрувету. садржај епрувете опрезно
загрејавај изнад пламеника. Посматрај зид епрувете. шта си запазио? 

Понови експеримент користећи различите листове, одн. различите органе исте биљке. какву
разлику си запазио? 

осушени лист запали на металној плочи. Преостали пепео је смеса минералних материја које
се налазе у ћелији. Покушај да раствориш пепео у води. шта си запазио? 

стави у епрувету мало водом разблаженог беланцета. Додај мало раствора сода бикарбоне а
након тога неколико капи раствора бакарног сулфата. Упореди боју оригиналног бакарног
сулфата и боју масе која се налази у епрувети.

1. Доказивање воде

2. Доказивање минералних материја

3. испитивање беланчевина
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Мало скроба стави у епрувету, додај мало воде, загревај и мућкај док се не раствори. сачекај
док се охлади. У епрувету додај разређени раствор јода. шта си запазио?

након тога на сличан начин испитај брашно, изрендани кромпир и неко воће. Установи који
узорак садржи скроб а који не. 

Беланчевина која улази у састав длаке – на пример коса човека или руно овце – кератин
карактеристично смрди када га запале и сагоревају. Влакна биљака, као на пример памук од
којег се прави памучно платно или лан, нису таква. ни синтетичка влакна не смрде када их
запалимо. 

сагоревањем упореди длаку (кератин/рожнату материју), памук и синтетично влакно. од свих
материја запали само по једну нит.

шта си запазио? __________________________________________________________________

Масти и уља која се налазе у ћелијама могу се доказати бојењем. најпогоднија боја за то је
судан 3. која се у масти добро раствара и боји масти у црвено. Уколико немамо ту боју можемо
употребити и ситно млевену паприку као боју. 

стави у епрувету малу количину свињске масти, додај мало воде и кувај неколико минута. затим
садржају епрувете додај неколико капи боје или мало алеве црвене паприке. шта примећујеш?
забележи своја запажања.

каква је постала масноћа? __________________________________________________________

каква је постала вода? _____________________________________________________________

Понови експеримент и са семењем биљака (на пример ситно самлевеним семеном бундеве или
кикирикијем). Упореди добијене резултате.

шта си установио? ________________________________________________________________

4. издвајање и испитивање скроба

5. испитивање беланчевина сагоревањем 

6. Доказивање масти и уља

кромпир брашно воће

6

Bio 8_MF  01-37_32613_M  2014.07.25.  10:44  Page 6



КОжа

штити од :________________________________________________________________________

одржава везу са спољашњим светом путем: ___________________________________________

1. осмисли један или два логоа који приказују две функције спољашњег омотача.

2. заштитна и комуникациона функција коже.

3. наведи називе саставних делова коже.

Слојеви коже и

ткива која их граде.

слој

ткиво

слој

ткиво

слој

ткиво

Упиши бројеве на

одговарајуће место.

1. корен длаке, 

2. фоликул длаке, 

3. длака, 

4. лојна жлезда, 

5. знојна жлезда, 

6. епителне ћелије 

које садрже 

пигменте, 

7. орожали део који 

се стално љушти, 

8. крвни суд, 

9. епителне ћелије, 

10. масне ћелије

7
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назив саставних делова                                           коју функцију обавља

1. _____________________________________     1. _____________________________________

2. _____________________________________     2. _____________________________________

3. _____________________________________     3. _____________________________________

4. _____________________________________     4. _____________________________________

5. _____________________________________     5. _____________________________________

6. _____________________________________     6. _____________________________________

отисак прстију упореди са отиском
у уџбенику и са отиском друга у
клупи. (карактеристичне су боре и
линије на длану.

4. наведи који саставни делови коже штите организам од којег типа спољашњег утицаја,
односно које животне фукције обавља? напиши објашњење уз цртеж.

5. Припреми свој отисак прстију тако да прст притиснеш на јестуче за печатирање које није
претерано натопљено мастилом, потом притисни прст на обележено место. Притиском прста
на ово поље остављаш траг/отисак прстију.

8
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ИнфеКцИје И БОЛеСтИ

1. Прва одбрамбена линија организма је: ______________________________________________

од чега штити? ___________________________________________________________________

2. Друга одбрамбена линија организма је: _____________________________________________

од чега штити? ___________________________________________________________________

1. зашто неће у сваком случају од инфекције настати болест?

2. одбрамбене линије нашег организма.

3. напиши знак Х на одговарајуће место.

4. Повежи одговарајуће појмове.

бактерија

једноћелијске животиње

вирус

гљивице

9

изазивач болести паразит преносилац болести

вирус грипа (инфлуенце)

ваш

изазивач болести спавања

маларични комарац

мува

мала дечија глиста

бактерија тетануса

крпељ

тетанус

овчије богиње

маларија

кожне болести

туберкулоза/сушица

запаљење грла

болест спавања

беснило

инфлуенца (грип).
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здравље КОже

зашто неко има суву кожу?  _________________________________________________________

како та особа треба да користи сапун? ________________________________________________

заокружи оне које су по твом мишљењу стварно неопходни.

• средство за чишћење _____________________________________________________________

• средство за хигијену ______________________________________________________________

1. Повежи одговарајуће појмове.

2. организам има свој механизам „подмазивања коже”. који је тај?

3. Покушај на основу сећања написити какве хигијенска и козметичка средства (то јест
хемикалије) имате у купатилу.

4. наведи примере када је четкица за нокте

5. објасни како наизменично туширање хладном и топлом водом тренира кожу и крвне
судове.

штедња воде

хигијена

алергија

растварање масти

упарена кожа

бактерије

гљивична обољења коже

разне хемикалије

сапун

туширање

влажна површина коже

недовољно умивање

синтетички доњи веш

10
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шта мислиш да ли туширање има још неке предности?

СИСтем Органа за Кретање

6. зашто је повољније туширање од купања?

7. зашто можемо тврдити да је ношење затворене убуће без чарапа штетно за здравље?

1. наведи делове људског скелета.

11
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2. Цртеж приказује попречни пресек грудног коша. напиши називе три врсте костију.

3. Црвеном бојом означи на цртежу цевасте, а плавом бојом пљоснате кости. именуј
обележене кости и упиши их у одговарајућу колону. заокружи на цртежу најмање четири
зглоба.

4. напиши називе делова цевастих костију

12

Цевасте кости Пљоснате кости
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Потражите три комада пилећих костију отприлике исте величине. Једну кост ставите дан-два у
неразблажено сирће, другу спалите у пламену пламеника, а трећу одложите. Упоредите тврдоћу
и еластичност костију које сте на два различита начина третирали са трећом која није обрађена
него је одложена.

своја искуства забележите у радну свеску. ____________________________________________

здравље СИСтема Органа за Кретање

5. нацртај један зглоб и означи делове.

урадите следеће експерименте.

1. Једноставним линијама (шематски) нацртај из профила грбаво, неправилно држање тела,
односно сколиозу (бочно искривљење кичме) на леђима. напиши знак х на одговарајуће
место табеле.

13

Неправилна кривина кичменог стуба

Спречава рад срца

Препоручено је јачање мишића екстремитета

Искривљење кичме у бочну страну

Грбаво, неправилно држање тела Искривљење кичменог стуба
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образложење: ____________________________________________________________________

напиши шта си установио: __________________________________________________________

испод цртежа напиши начин корачања.

______________     ______________     ______________     ______________     ______________

______________     ______________     ______________     ______________     ______________

2. који спортови се могу препоручити особама које имају лоше држање тела? образложи и
заокружи одговарајућ цртеж.

3. Мокрим ногама/табанима стани на лист папира, отисак табана обележи хемијском
оловком, сачекај да се папир осуши и изрежи. Упореди са одговарајућим цртежима у
уџбенику.

4. човек има равне табане. Помоћу неколико линија уцртај у квадрат „лук” костију стопала, а
након тога црвеном линијом уцртај како би требало да изгледа здрав лук. У 5-6 слика нацртај
низ вежби које би поправиле равне табане.

14
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СажетаК

животна заједница  јединка  ћелија  орган  ткиво  

Вирус: __________________________________

Биљна ћелија:  ___________________________

Људска ћелија:  __________________________

2. од наведених појмова шта садрже поједине формације? словне ознаке појмова упиши на
одговарајуће место.

1. који ниво организације приказују поједини цртежи?

5. Упиши знак Х на одговарајуће место у табели.

15

Угануће Ишчашење Прелом

Кидају се крвни судови

Истеже се зглобна капсула/чаура

Покидају се лигаменти

Повреду изазива претерано
јако механичко дејство

Отекне 

Треба ставити гипс

Треба наместити

Грч мишића

1

2 3

4 5

а) вода,
б) беланчевина,
в) ћелијски зид,
г) ћелијско једро,

д) ћелијска мембрана, 
ђ) наследни материјал, 
е) ћелијска плазма
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обележи словима В, ш односно з по једно
место на скелету где се кости спајају
срастањем, шавом или зглобом. 
именуј кости обележене словима које
познајеш.

а) ___________________________________

б) ___________________________________

в) ___________________________________

г) ___________________________________

д) ___________________________________

ђ) ___________________________________

е) ___________________________________

ж) __________________________________

3. на доле нацртаном скелету именуј регије/делове тела обележене бројевима, обоји рамени
појас и карлични појас. 

4. испуни табелу уписивањем по једног примера.

16

Тип ткива Где се налази у кожи
Где се налази у систему органа 

за кретање

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

…

1

2

3

4

а

б

в

г

д

ђ

е

ж
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метаБОЛИзам

дИСање

обележи стрелицама како се за време
дисања крећу гасови између организма
и спољашње средине.

1. шта је суштина дисања? напиши.

2. именуј органе нацртане на цртежу. Уцртај позицију пречаге/дијафрагме приликом удисаја
црвено и приликом издисаја плаво.

17

11

6

7

8

9

1

2

3

4

5
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Пут ваздуха до дисајне површине ______________, ваздух се загрева _____________,

заједнички пут хране и ваздуха је __________, место размене гасова је __________, гласове

стварамо у _______________, граде је хрскавице у облику слова с ________________, уколико

је носна шупљина затворена омогућава доток ваздуха _________________, збир

____________________ чини дисајну површину, ___________________ је обложен трепљастом

слузокожом, једна ________________ води у десно плућно крило, друга _______________ води

у лево плућно крило, __________________ су обложене густим сплетом капилара.

удахнути ваздух                              издахнути ваздух

3. У овом задатку одговори бројевима из задатка број 2.

4. Прикажи на два кружна дијаграма састав удахнутог и издахнутог ваздуха користећи део
текста који је у уџбенику писан ситним словима.

*5. израчунај колико литара ваздуха се измени у плућима у стању мировања за један сат.
колики удео је у томе издахнутог угљен-диоксида?

18
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здравље СИСтема Органа за дИСање

тако почиње обољење  ____________________________________________________________, 

Прва последица је ________________________________________________________________, 

изазивачи се размножавају _________________________________________________________, 

изазивачи се даље шире __________________________________________________________.

Дисање кроз уста:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Дисање кроз нос:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

1. Формирање запаљенских обољења система органа за дисање може се описати следећим
редоследом. 

2. зашто су алергијска обољења везана баш за кожу и систем органа за дисање?

3. наведи такве материје које се не налазе у природи, али их ипак заједно са ваздухом
удишеш.

4. обележи правац кретања ваздуха. Дисање кроз нос обој црвеном, а кроз уста плавом
бојом. објасни предности и мане обе врсте дисања.

19
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20

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________

(настави набрајање ако постоји више фактора.)

ИСПИтИвања у везИ Са дИСањем

сода-воду добијамо када уводимо угљен-диоксид у воду. Помешај кречну воду са сода-водом.
Посматрај шта се дешава. 

запажање: _______________________________________________________________________

Помоћу ове хемијске реакције докажи угљен-диоксид који настаје при издисају. 
налиј мало кречне водице у епрувету или у мању лабораторијску чашу. Преко сламчице полако
и из дубине плућа удувавај ваздух у кречну воду.

шта се дешава? __________________________________________________________________

6. наведи факторе због којих је пушење изузетно штетно за здравље. 

7. на који начин може да се повећа дисајна површина и капацитет плућа?

1. како се може доказати угљен-диоксид који настаје при издисају?

5. који је значај удисања ваздуха кроз нос.
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Балон лоптастог облика надувај колико год можеш, једним дубоким удахом. Добро завежи отвор
балона и траком измери колико сантиметара износи обим
балона (о). користећи следећу формулу можеш изра-
чунати, отприлике, колико си кубних сантиметара ваздуха
издахнуо из својих плућа.
0,02 • о • о • о = V
Други начин тачног математичког мерења запремине плућа
је следећи: из обима израчунамо радијус (O=2rp) и помоћу
радијуса израчунамо запремину V=4/3r3

p. Али као приб-
лижна вредност одговара и претходни много једноставнији
начин израчунавања.
Још један начин мерења запремине плућа је следећи: из
једне стаклене флаше, на којој су назначене мерне јединице за запремину, удувавањем ваздуха
истискујемо воду и на тај начин можемо очитати са скале на флаши која је запремина издахнутог
ваздуха. 

Један човек, у просеку, у једном минуту 16 пута удахне. Приликом једног удисаја удахне око пола
литра ваздуха. измерено је да је кисеоник 21% удахнутог ваздуха, а 16% издахнутог ваздуха. 
израчунај колико ваздуха удахнеш за један сат. након тога израчунај колико кисеоника утрошиш
у току једног сата. 

Ваздух/сат:  ___________________________      кисеоник/сат:  ____________________________

и сам на себи можеш да тестираш разлику између удисаја када се подиже грудни кош, односно
спушта пречага?

код мушкараца чешће је трбушно дисање а код жена грудно. то је заначајно у току трудноће јер
се на тај начин мање притиска плод.

2. колика је запремина удахнутог ваздуха?

3. колико кисеоника трошимо?

4. Грудно и трбушно дисање

21
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хранљИве матерИје

а) варење, б) јело, в) коришћење у ћелијама, г) апсорпција, д) хранљиве материје, ђ) намирнице

исправан редослед: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

вода 64% (плаво),

беланчевине 20% (црвено),

масти 10% (зелено),

минералне материје 5% (црно),

скроб и шећер 1% (жуто)

1. Уписивањем бројева фомирај правилан редослед.

2. Уз помоћ уџбеника опиши хранљиве материје.

3. од којих једињења колико има у нашем организму? направи дијаграм. на основу података
обоји квадратиће до одговарајуће висине (одговарајућег односа).

22

Назив хранљиве материје
Главне карактеристике (органска

или неорганска материја)
За шта их употребљава организам
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вИтамИнИ

1. неорганска једињења, 2. веома је мало потребно, 3. градивни елементи, 4. органска
једињења, 5. недостатак не изазива поремећаје, 6. нерастворљива једињења, 7. узимамо их у
готовом или полуготовом облику, 8. недостатак изазива обољења, 9. то су једињења која служе
као извор енергије, 10. за организам је потребна велика количина, 11. наш организем не може
их производити/синтетизирати, 12. растварају се или у води или у мастима, 13. наш организам
их сам производи/синтетизује 

1. заокружи бројеве тврдњи које су карактеристичне за витамине.

2. окарактериши витамине по азбучном реду.

3. Дневна количина Це витамина која је потребна за људски организам износи отприлике 50
милиграма. Бројеви поред цртежа показују колико Це витамина има у 100 грама тих биљака.
израчунај и упиши у слободне рубрике колико грама дате биљке покрива дневну потребу Це
витамина.

23

Назив У чему се раствара? Шта штити и који му је значај? Где се најчешће налази?

Биљка mg gr Биљка mg gr Биљка grmg

5 6 2

200 7 170

10 45 25

166 5 5
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СИСтем Органа за варење КОд чОвеКа

секутићи:
_________________

очњаци:
_________________

кутњаци:
_________________

зубе доње вилице на цртежу б) означи бројевима из цртежа а).

1. напиши називе делова органског система за варење. Црвеном бојом заокружи бројеве који
обележавају делове предњег црева.

2. Цртеж под словном ознаком а) приказује вилицу човека. каквог су типа приказани зуби.
одговори бројевима.

24

9

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

116

789

215

314

413

5
11

12

610

а) б)
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назив сока за варење:___________________________________ ____________________

састав: _______________________________________________ ____________________ 

који га орган производи?_________________________________ ____________________ 

шта вари?  ____________________________________________ ____________________ 

сок за варење који разлаже скроб производи ______, производи материје које разлажу беланче-

вине ______, производи материју која масти разбија у ситне масне капљице ______, производи

материје које хемисјки разлажу масти ______, место где се апсорбује сварена храна ______,

производи сону киселину/хлороводоничну киселину ______, место формирања измета ______,

производи жуч ______, производи цревни сок ______, овде отпадне материје напуштају органи-

зам ______, почетни део средњег црева ______,  црвуљак се везује за тај део црева ______.

Покушај да сажваћеш један залогај хране секутићима. шта примећујеш? 
Проматрај свој организам и установи шта још осим хране може да изазове лучење пљувачке?

3. нацртај зуб човека и означи делове.

4. напиши пут хране у предњем цреву.

5. опиши/карактериши сокове за варење у предњем цреву.

6. на које органе се односе следеће тврдње. одговори бројевима из задатка број 1.

активности

25
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здрава ИСхрана

а) количински одговарајућа (шта више): ______________________________________________

б) по квалитету није одговарајућа: __________________________________________________?

1. шта значи ако сматрамо да је исхрана просечног Mађара?

2. наведи карактеристична јела чувене „мађарске кухиње” оцени их оценама од 1 до 5, али
не на основу укуса већ из аспекта здраве исхране.

3. које намирнице познајеш које су релативно јефтине а ипак здраве (на пример због великог
садржаја витамина)?

4. Упореди здрав однос дневних оброка са сопственом праксом. Ако је целокупна дневна
количина 100 посто на горњу линију напиши исправну процентуалну расподелу хране у
односу на дневне оброке (доручак, ужина, ручак, итд.) а на доњу линију како то изгледа у твом
случају. користи слику број 3 на 43. страни уџбеника.

26

карактеристике оцена

Процентуални

однос оброка
Доручак

Преподневна

ужина
Ручак

Поподневна

ужина
Вечера

%

%
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а) пролив? _______________________________________________________________________

б) затвор/опстипација? _____________________________________________________________

Да превенција пролива или превенција затвора зависи више од тебе? _____________________

________________________________________________________________________________

Моја телесна тежина/маса: _______ kg

о тога вода: ______ kg, беланчевине: _____ kg, масти: _____kg, минералне материје: ______ kg,

шећер: _____ kg, скроб: _____ kg. 

5. Уцртај на два цртежа две фазе настанка каријеса.

6. који је разлог за 

7. Повежи одговарајуће појмове.

8. коришћењем података из задатка број 3. на  22. страни израчунај у којој количини се
налазе наведене материје у твом организму.

27

б) Узнапредовали каријес
Више се не може спасити зуб

а) Почетна фаза каријеса
зубар још може спасити зуб

оштећена слузокожа желуца

изазивају бактерије

питање је и начина живота

опасно је по живот

„запаљење слепог црева”

и нервоза (стрес) доприноси формирању

акција отклањања отрова

пролив

запаљење трбушне марамице

чир на желуцу

запаљење слепог црева

затвор (опстипација)

запаљење црвуљка

каријес зуба
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ИСПИтИвања у везИ Са ИСхранОм

Узми у уста парче коре хлеба и добро сажваћи. Помешај добро са својом пљувачком. региструј
какав укус осећаш у устима након неколико минута жвакања. 
запажање: _______________________________________________________________________

стави у епрувету разређени раствор беланцета. Прокувај садржај епрувете. као резултат
кувања, честице беланчевина ће очврснути и денатурисати. Подели у 4 епрувете пахуљасти
садржај. У прву епрувету стави сону киселину и пепсин у праху. У другу стави само пепсин у
праху. У трећу само сону киселину, а у четврту ништа. 

запази из које епрувете ће нестати пахуљасти талог, дакле, где ће се обавити варење
беланчевина. овим експериментом можеш показати шта је све потребно за варење у желуцу.
Упиши своја запажања у табелу.

Жуч је тешко набавити па се овај експеримент може извршити и са детерџентом. Детерџент исто
тако разбија маст на ситне капљице као и жуч. овакав експеримент се зове модел експеримент. 
стави у једну епрувету 4, а у другу 5 cm3воде. У обе епрувете додај 5 капи јестивог уља. У
епрувету у коју си сипао само 4 cm3 воде, додај 1 cm3 течног детерџента. Добро помешај
садржај обе епрувете. одложи на неколико минута и забележи шта се десило у обе епрувете.
објасни своја запажања. 

само вода и уље: _________________________________________________________________

Вода, уље и жуч/течни детерџент: ____________________________________________________

1. ефекат варења пљувачке

2. ефекат варења желудачног сока

3. Дејство жучи

1. Сона киселина и пепсин

у праху
2. Пепсин у праху 3. Сона киселина 4. Ништа

28
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цИрКуЛацИја

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

5. _________________________________________

6. _________________________________________

а) у стању мировања: _________________       б) након неколико чучњева: _________________

одговори бројевима из задатка број 1. ________________________________________________

резултат: ________________________________________________________________________

Претходно си већ израчунао колико  кисеоника користи организам у једној минути. сад већ и то
можеш да израчунаш колико кисеоника 1 литар крви предаје/преноси ћелијама. 

резултат: ________________________________________________________________________

1. означи делове срца. 

2. измери свој пулс.

3. У којем делу срца се увек налази крв засићена угљен-диоксидом? 

4. израчунај колико крви избацује срце у року од 1 минуте, ако се у једној минути грчи
(контракује) 72 пута а приликом једне контракције у крвне судове убацује 80 cm3.

5. Покушај рукама опонашати функционисање срца: затегни обе шаке 72 пута у минути.
Провери колико дуго си способан да вршиш тај рад. када се умориш мисли на то да твоје
срце целог живота, без престанка тако ради.  

5.

1.

6.

3.

4.

2.

29
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а) мали крвоток

б) велики крвоток

а) капилар,      б) вена,      в) лимфни канал,      г) лимфни суд,      д) међућелијски простор

1. 2. 3. 4. 5. 

6. Допуњавањем цртежа формирај крвотоке а након тога именуј делове који су означени
бројевима. на крају стрелицама означи пут крви.

7. којим путем доспева свежа крв из плућа до ћелија? одговори бројевима.

8. стави у исправан редослед кружења лимфе.

30

број име

број име

9b

10

9a

8

5

6a

7

1 3

2 4

6b

Bio 8_MF  01-37_32613_M  2014.07.25.  10:44  Page 30



Крв чОвеКа

шта се дешава са њом када напусти крвни суд? ________________________________________

Просечна количина? _______________________________________________________________

Где се стварају ћелијски елемнти крви? _______________________________________________

Где се разлажу ћелијски елементи крви? ______________________________________________

1. Помоћу уџбеника испуни табелу. Поред бројева упиши називе ћелијских елемната крви.

2. опште особине крви.

3. на овој симболичној траци представи количину крви коју узимају приликом (добровољног)
давања крви у односу на укупну количину.

31

Ћелијски елементи крви и њихове особине

Назив

1.

2.

3.

Број у једном

mm3
Животни век Ћелијско једро Функција

3.2.

1.
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__________________________________

_______________________________      ____________________________________

_____________________________     _____________________________

а) ___________________________     _____________________________

б) ___________________________     _____________________________

1. такав је имунитет против малих богиња, 2. такав је имунитет против запаљења грла, 3. тако
се формира имунитет против дечје парализе, 4. такав је имунитет против тетануса, 5. формира
се након прележане болести, 6. базира се на деловању белих крвних ћелија, 7. нема времена
сачекати да организам произведе сопствена антитела, 8. постиже се давањем вакцине, 9. у
организам се убацује ослабљени изазивач болести, 10. антитела производи организам
животиња.

здравље СИСтема Органа за цИрКуЛацИју

4. какви типови имунитета постоје против болести?

5. У табелу која представља типове имунитета упиши бројеве на одговарајуће место.

1. Повежи одговарајуће појмове.

32

Природни Вештачки

Активни

Пасивни   –––––––

закречење крвних судова

проширење вена

излив крви у мозак

леукемија

малокрвност/анемија

инфаркт срца 

размноже се нефункционалне/болесне беле крвне ћелије

мало је хемоглобина

смањује се еластичност зида крвних судова

настаје хематом

настанку доприносе масна јела

један део органа одумире

болест коронарних крвних судова
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___________________________________________________________________________

какве су му последице?
који фактори повећавају ризик настанка инфаркта срца?

а) _______________________________      г) _______________________________

б) _______________________________      д) _______________________________ 

в) _______________________________       

2. Уцртај у графикон вредности крвног притиска код разних обољења везаних за крвни
притисак на приказан начин. (Податке ћеш пронаћи у делу који је писан ситним словима.)

3. који је разлог настанка инфаркта срца?

4. Упиши знак х на одговарајућа места.

33

20

10

kPa Hgmm

нормалан крвни
притисак, 

низак крвни притисак висок крвни притисак

150

100

050

Малокрвност Леукемија

у вези је са хемоглобином

рак крви

смањено снабдевање кисеоником

нечега је премало

светлија боја крви

смањени имунитет
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ИзЛучИвање

а) Биљке: ________________________________________________________________________

б) Животиње, човек: _______________________________________________________________

1. како жива бића одстрањују отпадне материје које настају у току обављања животних
функција?

2. шематски нацртај систем органа за излучивање код човека и обележи/назначи делове.

3. напиши називе делова бубрега.

34

а

б

в
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како? чиме?

4. У табели упиши знак + на одговарајућа места.

5. Преко којих система органа вода напушта наш организам? напиши називе на одговарајућу
линију.

6. осмисли једну табелу у којој ћеш упоредити функционисање бубрега и плућа. шта
одстрањују и одакле. Где и како се ствара оно што бубрези одстрањују.  шта се дешава
приликом недостатака функционисања (отказивања). шта се дешава ако бубрег престане да
ради?

35

Ћелијски

елементи крви
Шећер Кухињска со Беланчевина

Отпадне

материје

Налази се у крви која улази у бубрег

Налази се у крви која излази из бубрега

Налази се у филтрату

Налази се у мокраћи

а

б

в

г

спољашњи омотач

систем органа
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укупна количина крви (l) 

број црвених крвних зрнаца у једном кубном милилитру (ком.)

број белих крвних зрнаца у једном кубном милилитру (ком.)

број пулса (откуцаја) у минути

дневно потребна количина енергије (kJ)

дневно потребна количина C витамина (mg)

број удисаја у минути

дневно потребна количина воде (l)

количина ваздуха приликом једног удисаја

СажетаК

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

4. ___________________________________

5. ___________________________________

6. ___________________________________

Пут крви

Мали крвоток:  _________________ Велики крвоток: _____________________

1. напиши називе делова који су на цртежу обележени бројевима. Формирај два крвотока.

2. Прочитај и допуни табелу подацима који се односе на човека.

36

6

3

4

5

1

2
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Потражи обољења која су међусобно повезана, повежи их нумерисаним стрелицама и на дну
листа објасни суштину повезаности.

4. Попуни табелу.

Где се дешава
Материје које

учествују

Одакле крећу и куда

доспевају
Промена енергије

Исхрана

Пренос материја

Метаболизам који

изграђује

(анаболизам)

Метаболизам који

разграђује

(катаболизам)

Дисање

Излучивање

Најчешће обољење Начин превенције

Кожа

Кретање

Исхрана

Циркулација

Дисање

Излучивање

37

3. Допуни прегледну табелу метаболизма.
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Регулација

ОснОвни пОјмОви Регулације

а) Физичке карактеристике: _________________________________________________________

б) Хемијске карактеристике: _________________________________________________________

а) Попијемо један литар течности.

б) Наша крв ______________________________________________________________________

в) Наша хипофиза _________________________________________________________________

г) Наши бубрези __________________________________________________________________

д) Наша крв ______________________________________________________________________

1. Које су карактеристике унутрашње средине?

2. Допуни „причу” о регулисању количине течности у организму. Поједине тачке су потези

овог процеса регулације, следе једна за другом, произилазе једна из друге.

*3. Убележи пет тачака из претходног задатка  (од а, до д,) у следећи графикон.

38

а) б) в) г) д)

садржај

воде у

ћелијама  
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а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________________

ХОРмОнски систем

Жлезда:  _________________________________________________________________________

Лучење:  _________________________________________________________________________

Унутрашње лучење:  _______________________________________________________________

1. У крв убризгају екстракт хормона штитне жлезде.

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

*4. Реч је о регулисању телесне температуре птичице. На основу уцртаног графикона објасни

поједине кораке и периоде процеса. (Усправна осовина приказује телесну температуру.)

1. Објасни следеће изразе.

2. Напиши шта се дешава на појединим тачкама „круга“ регулације ако смо са

експерименталним циљем некој особи у крв убризгали хормон штитне жлезде.

39

2. хипофиза

4. штитна жлезда

1. крв 3. крв

а)

°C

б) в) г)
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1. ______________________       2. ______________________       3. ______________________

• регулише: ______________________________________________________________________

• не регулише: ____________________________________________________________________

резерве             " шећер у крви        " мишићне ћелије

X             X   

Чула 1

3. Који су хормони хипофизе који директно делују на организам?

4. Хормони чије лучење хипофиза

5. Допуни следећу табелу.

1. Напиши пример за сваку врсту дражи.

2. Повежи оне појмове који су у међусобној вези.

40

Одговорни хормон

––––––––––––

Ниво шећера у крви

Биолошки „задатак”

Болест која се јавља
приликом недостатка

физичка хемијска

спољашња

унутрашња

драж

надражај

осет

очни живац (оптички нерв)

светло

центар за вид

рецептор

зеница
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од исушења? _____________________________________________________________________

од прејаке светлости? ______________________________________________________________

од повреде? ______________________________________________________________________

3. Напиши на линије одговарајуће изразе.

4. Који део од чега штити око

5. Напиши на линије називе делова ока. Црвеном бојом означи место рецептора. Једном

другом бојом уцртај очно сочиво када око гледа на предмет који се налази у близини.

6. Посматрај вибрирање сијалице (неонске цеви) која је наспрам тебе, а након тога учини

исто посматрајући је са стране/бочно. У првом случају више користиш чепиће, а у другом

случају светлост видиш штапићима. Коју разлику си запазио? 

7. Наведи неколико активност које преоптерећују око.

ту се ствара

центар за вид

41
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Затвори десно око и постави испред себе овај цртеж на раздаљину од око 50 сантиметара, а

левим оком прати знак +. Полако приближавај цртеж и пажљиво прати када ће нестати бела

мрља. Шта ће се десити ако још више приближиш цртеж?

Чула 2

Такође назначи заградом:

1. где је драж, 2. где је надражај, 3. где је осет

а) у пужу: ________________________________________________________________________

б) у полукружним каналићима: ______________________________________________________

8. Лако се можеш осведочити о слепој мрљи.

1. Упиши називе који недостају и на горњој линији означи витичастим заградама делове

спољашњег, средњег и унутрашњег уха.

2. Каквог је карактера кретање течности?

3. Нацртај где на језику највише осећаш укус лимуна. (Пре тога окуси лимун.)

спољашњи слушни канал слушне кошчице течност рецептор мождана кора

42
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испитивања у вези са Чулима

а) Читај текст. Како видиш оловку? __________________________________________________

„Колико” оловака видиш? _______________________________________________________

б) Сада обрати пажњу на слова на оловци. ___________________________________________

Да ли овако можеш читати текст књиге? ___________________________________________

Како видиш слова књиге? _______________________________________________________

Закључак: ____________________________________________________________________

в) У којем случају је очно сочиво било пљоснатије? ____________________________________

У међувремену кажипрстом десне руке нежно потисни десно око из правца слепоочнице према

носу. При том посматрај шта се дешава са испруженим кажипрстом леве руке.

Шта видиш ако у међувремену најпре зажмуриш на лево око и поново га отвориш?

4. Попуни табелу.

1. На половини удаљености између твојих очију и отворене књиге која је пред тобом постави

оловку паралелно са страницом књиге, а усправно на редове.

2. Испред себе постави усправно испружени кажипрст леве руке и фиксирај га са оба ока. 

Дражи Чуло Рецептор
Где се налазе ти

рецептори у чулима?

Светлост

Треперење

Промене кретања

Хемијске материје

Додир, хладно, убод

43
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Да ли осећаш горак укус?

На врху језика: ________________________ На ивици језика: ___________________________

Након тога објасни зашто осећаш непријатан горак укус када прогуташ таблету калмопирина?

Нацртај где осећаш горак укус на језику.

Танком хемијском означи на надланици свог суседа површину величине 1 cm2. Пређи длачицом

преко означене површине тако да ти друг не гледа шта радиш. Означи тачкицом где је осетио

додир. Тако ћеш добити мапу тактилних телашца. 

Колико си тачкица означио на 1 cm2? ______________

Сада поновите експеримент на подлактици уместо надланице.

Колико су удаљене тачкице једна од друге

а) на надланици? _____________________        б) на подлактици? ________________________

Закључак: _______________________________________________________________________

неРвна ћелија, неРвни систем

3. Преполови таблету калмопирина. Дотакни комадић таблете прво врхом језика а затим

ивицом. 

4. Длаку из једне четке завуци у засечен крај шибице. 

1. Наведи делове нервне ћелије.

44
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3. Нацртај нервну ћелију и на ћелијској мембрани означи надражено стање које управо

пролази од кратких пријемних продужетака према неуриту.

4. Допуни скицу. Напиши по једну врсту као пример.

5. Повежи појмове који су у међусобној вези.

2. Нацртај четири нервне ћелије које су кружно повезане једна са другом.

45

није централизован

мрежасти нервни систем

нпр.: ______________

нервни систем

нема

нпр.: ______________

нпр.: ____________ нпр.: човек

има

централизован нервни систем

ганглијски нервни систем

дугачак

кратак

производи једињење које преноси надражај

може бити у надраженом стању

делује на њега драж

пријемни продужетак (дендрит)

неурит (аксон)

нервни завршетак
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гРађа неРвнОг система

мождана кора

мождински нерв

мали мозак

мождано стабло

рецепторска ћелија

сива маса

1. Напиши називе појединих делова центра нервног система.

2. Обојеним стрелицама означи на цртежу претходног задатка у којим правцима пролазе

неурити у кичменој мождини.

3. Повежи одговарајуће појмове.

4. Повежи одговарајуће појмове.

46

централни нервни систем периферни нервни систем

мождана кора

групе ћелија испод мождане коре

мали мозак

мождано стабло

регулисање циркулације

дисање

осећај глади

вољно кретање

регулисање телесне температуре

осећај бола

гутање

усклађивање финих (прецизних) покрета
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1. драж, 

2. рецептор, 

3. осећајни/сензитивни неурит, 

4. центар у кичменој мождини, 

5. осећај бола

део ћелије

спроводи надражај у једном правцу

спроводи надражај у два правца

сноп

Рефлекси

Испуни табелу уписивањем примера.

5. Плавом бојом означи пут „надражаја бола” а црвеном покретачки/моторички неурит/аксон.

Упиши бројеве у цртеж.

6. Повежи одговарајуће појмове.

1. Одакле, куда и какав надражај преноси нервно влакно (неурит)?

47

центар рефлекса рефлекс

кичмена мождина

мождано стабло

мождана кора

Одакле Куда? Карактер надражаја

1.

2.

3.

3.

2.

1.

нерв неурит/аксон
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• црвеном бојом којим путем се

преноси надражај ако поглед на

лимун изазове лучење пљувачке; 

• плавом бојом ако лучење пљувачке

изазове реч лимун; 

• зеленом бојом којим путем се

преноси надражај када чујемо реч

лимун и пред нама се створи слика

лимуна.

вегетативни неРвни систем

2. Обележи стрелицама и упиши у шематском приказу где се налази драж а где надражај.

Означи црвеном тачком где се врши пренос надражаја.

3. Означи 

1. Подела нервног система

2. Настави линију која приказује функционисање (рад) срца.

(Не заборави да синусни чвор срца ради аутоматски.)

48

нервна ћелија

за пријем

дражи

мишић

укус 

вид

центар

за слух

лучење пљувачке

По грађи

По функцији

стање мировања пресецамо нерв који

стимулише

пресецамо и нерв

који блокира

центар
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а) учење,      б) убод – трзај,      в) издисај,      г) лучење пљувачке

1. кичмена мождина __________, 2. мождано стабло __________, 3. мождана кора __________.

Црвеном линијом подвуци безусловне рефлексе.

Вегетативни нервни систем: _______________   Соматски нервни систем: __________________

1. вољне активности, 2. може садржати и осећајни/сензитивни нерв, 3. симетрични/паралелни

нервни путеви, 4. регулишу рад срца, 5. свесни смо надражаја, 6. може имати центар и у

можданом стаблу, 7. стално је у тесној вези са можданом кором,

здРавље неРвнОг и ХОРмОнскОг система

У којој мери одступа добијена просечна вредност од у овом узрасту 

неопходних девет сати спавања?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Заокружи називе оних средстава која су штетна по здравље.

3. Попуни следећу табелу.

4. Напиши слова поред одговарајућих центара нервних система.

5. Напиши бројеве на одговарајуће место.

1. Свако нека израчуна колико сати спава дневно. Након тога израчунајте просек на основу

података најмање десеторо деце, а резултат прикажите на овом кружном дијаграму.

2. Наведи неколико стимулативних средстава и материја.

12

0

618

Делови центра за дисање Драж Како делују на дисајне мишиће?

49

Bio 8_MF  38-64_32613_M  2014.07.23.  15:20  Page 49



На овом сопственом примеру објасни шта значи активан одмор.

• сличности: ______________________________________________________________________

• разлике: ________________________________________________________________________

3. Састави разноврстан и здрав дневни распоред.

4. Упиши знак Х на одговарајуће место.

5. Потражи сличности и разлике између алкохоличара и наркомана (нпр. хероинисте).

6. Зашто су опасни препарати за бади-билдинг?

50

активностсати активностсати

Несаница Алкохолизам Нервни слом Душевна болест

Правилан дневни распоред може
решити проблеме

Не може се лечити

И кока кола га може изазвати

„Лек” може бити промена средине

Захтева медицинску негу
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а) за тебе: _______________________________________________________________________

б) за твог најбољег пријатеља: ______________________________________________________

испитивања у вези са РегулацијОм

Резултат:  __________________ секунди.

У стању мировања отприлике сваке 3 секунде удахнеш. Који је разлог што овога пута твој центар

за дисање много дуже „спава”?

1. мерење: ______________,      2. мерење ______________,      3. мерење:  ______________.

Број пулса за пола минуте (просек): __________________________________________________

Сада поред клупе уради 25 чучњева без престанка и поново зебележи број (такође три пута за

редом).

1. * мерење: _____________,      2. * мерење _____________,      3. * мерење:  _____________.

Број пулса за пола минуте (просек): __________________________________________________

На основу резултата нацртај дијаграм.

7. Наведи такве ствари и активности које пружају осећај самозадовољства.

1. Седећи на свом месту, изврши брзо 20 што дубљих удисаја и издисаја. Опусти се након

тога и запази после колико времена ће се сам од себе покренути механизам дисања.

2. Опипај сопствени пулс и забележи број откуцаја срца за пола минуте. Мерење изврши три

пута.

51

20

1. 2. 3. 1.* 2.* 3.*25 чучњева

40

60

80
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Резултат: ________________________________________________________________________

Сада поновите експеримент тако да твој сусед свесно покуша задржати трептање.

Да ли је успео? ___________________________________________________________________

Какав закључак можеш извести на основу резултата у вези са инервацијом мишића који покрећу

очни капак?

________________________________________________________________________________

Резултат: ________________________________________________________________________

Након краћег времена (у међувремену најповољније је да твој сусед жмури) понови експеримент

тако да твој сусед свесно покуша задржати рефлекс.

Резултат: ________________________________________________________________________

Какав закључак можеш исвести на основу резултата у вези са инервацијом мишића који

скупљају зеницу ока?

Резултат: ________________________________________________________________________

Закључак: _______________________________________________________________________

а) ______________________________________________________________________________

б) _________________________________________________________________________

Установи која драж какву драж замењује тим условним рефлексима.

3. Трептање је један од одбрамбених рефлекса ока. Испред лица свога суседа нагло и

неочекивано замахни руком. Запази да ли ће сваки пут трепнути.

4. Други одбрамбени рефлекс ока је сужавање зенице приликом јаког светла. Батеријском

лампом нагло засветли у лице свог суседа и запази како се скупља зеница.

5. Батеријском лампом засветли у лице свог суседа, али тако да светлиш само у једно око а

друго засенчиш својом свеском поставивиши је у раван носа. Погледом прати зеницу у коју

не светлиш.

6. Потражи условне рефлексе који су повезани са школским животом.
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Рефлекс Оригинална драж Драж која замењује

а)

б)
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сажетак

а) дражи Б) Чулни органи в) Хормонски систем г) нервни систем

1. Светлост 1. Око 1. Хипофиза 1. Нерви

2. Хемијске 2. Уво 2. Штитна жлезда 2. Кичмена мождина

3. Треперење 3. Полукружни каналићи 3. Гуштерача 3. Мождано стабло 

4. Притисак 4. Језик 4. Надбубрежна жлезда 4. Велики мозак

5. Ниво СО2 5. Нос 5. Јајници 5. Соматски

нервни систем

6. Кретање 6. Кожа 6. Семеници 6. Вегетативни

нервни систем

Приказаћемо ти три примера. Настави ред.

1. Навели смо дражи, чулне органе, делове хормонског и нервног система. Спаривањем

одговарајућих бројева обележи повезаност међу њима.

53

А1-Б1 Око прихвата светлосну драж

А1-Б6 Под дејством светла у кожи се ствара Де витамин

А1-Д4 Под дејством светлосне дражи у великом мозгу се ствара слика/осет

Обољење Начин превенције

Чулни органи

Нервни систем

Хормонски систем

Систем органа за

размножавање

2. Попуни табелу.
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РазмнОжавање и РазвОј јединке

систем ОРгана за РазмнОжавање кОд ЧОвека

1. кичмени стуб, 2. мошнице (скротална кеса) 3. мокраћна бешика, 4. полни уд, 5. пасеменици,

6. чмар (анални отвор) , 7. мокраћовод, 8. семеници, 9. дебело црево

а) Део система органа за излучивање:

_____________________________________

б) Део система органа за размножавање:

_____________________________________

в) Део система органа за варење:

_____________________________________

г) Део система органа за кретање:

_____________________________________

Где се производе? _________________________________________________________________

Да ли се производе континуирано или циклично? _______________________________________

1. На цртежу који приказује уздужни пресек једног дела тела мушкарца, бројевима означи

наведене органе и делове тела.

2. Нацртај један сперматозоид/мушку полну  ћелију и означи његове делове.

3. Карактеристике сперматозоида/мушке полне ћелије. Одговори на следећа питања.

54
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1. кичмени стуб, 2. јајовод, 3. мокраћна бешика, 4. право црево, 5. родница (вагина), 6. јајници,

7. мокраћна цев, 8. материца, 9. чмар (анални отвор), 

а) Део система органа за излучивање:

_______________________________________

б) Део система органа за размножавање:

_______________________________________

в) Део система органа за варење:

_______________________________________

г) Део система органа за кретање:

_______________________________________

а) промене слузокоже материце

б) сазревање јајне ћелије

в) термин менструације

Пречник јајне ћелије је? ____________________________________________________________

Да ли сазревају континуирано или циклично? __________________________________________

Колико незрелих јајних ћелија има у јајницима девојчица? _______________________________

Од тих незрелих јајних ћелија колико сазрева у току живота? _____________________________

4. На цртежу који приказује уздужни пресек једног дела тела женског организма бројевима

означи наведене органе и делове тела.

5. Шематски нацртај женски полни (менструациони) циклус. Везицама у боји обележи:

6. Карактеристике јајних ћелија. Прочитај у уџбенику део писан ситним словима и одговори

на следећа питања.
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0 10 20 30 40 дани
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мушкаРац и жена

Билошки: ________________________________________________________________________

Абиолошки: ______________________________________________________________________

Жена: ______________________________           Мушкарац: _____________________________

1. изражена маљавост, 2. производња полних ћелија, 3. широки кукови, 4. у крви има женских

хормона, 5. континуирано се производе полни хормони, 6. у крви има много женских хормона, 7.

снажна мускулатура, 8. надбубрежне жлезде производе мушке полне хормоне, 9. секундарне

полне карактеристике

Црвеном бојом подвуци оне које су карактеристичне за жене а плавом оне које су

карактеристичне за мушкарце.

2. Који могу бити биолошки и абиолошки разлози ако је једна жена мушкобањаста?

3. Напиши бројеве на одговарајуће место.

4. Наведи оне жлезде са унутрашњим лучењем које имају улогу у формирању

сексуалних/полних карактеристика.

5. Наведи такве друштвене обичаје који су у исто време и полне/сексуалне улоге, и разликују

се по континентима.

1. Попуни следећу табелу.

Сексуалне/полне

карактеристике
Мушкарац Жена

Примарне

Секундарне

Абиолошке
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РазвОј људске јединке 1

1. зигот, 2. ембрион, 3. плод/фетус, 4. оплођавање, 5. морула

Исправан редослед: _______________________________________________________________

1. ____________________________________            5. ____________________________________

2. ____________________________________           6. ____________________________________

3. ____________________________________           7. ____________________________________

4. ____________________________________

подвезују и пресецају пупчану врпцу покреће се дисање новорођенчета

рађа се тело плода рађа се постељица

пуца плодова овојница (водењак) отиче плодова водица

мишићи материце се периодично снажно грче рађа се главица плода 

1. Помоћу слике број 1. на 107. страни уџбеника установи исправан редослед разних фаза

ембрионалног развоја.

2. Именуј делове материце у којој се налази плод.

3. Уписивањем бројева постави правилан редослед разних фаза порођаја.

1

2

3

4

5

6

7

57
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РазвОј људске јединке 2

0 година 10 година 20 година

Када си био најнесигурнији приликом обележавања? ___________________________________

1. На оси која представља животни век убележи – ако треба и са преклапањем –

карактеристичне старосне границе појединих периода животног века.

2. Упиши своје белешке о периодима животног века у табелу.

3. Шта се догађа са зубима у појединим периодима животног века?

58

Назив периода Карактеристике телесног развоја Карактеристике душевног развоја

Одојче Мало дете
Школски

узраст
Пубертет

Адолесценци

ја/младост

Одрасло

доба
Старост

Млечни

зуби

Трајни зуби

Број зуба
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здРавље система ОРгана за РазмнОжавање

и сексуалнОг живОта

редовита

изливају се полне ћелије

знак биолошке зрелости

повремено се дешава

сексуални снови

поремећај функције

1. Наведи чињенице, аргументе који показују да је из сексуалног/полног аспекта организам

пубертетлије зрео односно да није зрео.

2. Да ли је и за дечаке опасна прерана сексуална активност?

3. Повежи одговарајуће појмове.

4. Упореди две најпознатије сексуалне/полне болести.

59

Девојка Дечак

Зрео

Није зрео

полуција (ноћна ејакулација) менструација

Сифилис СИДА

Изазивач болести

Где улази у орга-
низам изазивач
болести?

Шта оштећује?

Да ли проузрокује

смрт?

Да ли постоји

вакцина?

Да ли можемо да

лечимо?
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сажетак

мушки полни уд, покретљива ћелија, материца, највећа ћелија, семеник, изражена маљавост, 

широки кукови, родница (вагина), има бич, непокретна ћелија, пасеменик, јајовод, дојке, снажна

мускулатура/мишићи, јајник, пуније облине тела, јајна ћелија, јастучићи масног ткива,

сперматозоид/мушка полна ћелија

60

1. Шта је карактеристично за систем органа за размножавање код човека? Разлике између

мушкарца и жене. Допуни табелу. Доле наведене појмове упиши на одговарајуће место.

2. Шта је карактеристично за развој човека након рођења? На основу наученог пажљиво

допуни табелу.

Телесне карактеристике Душевне карактеристике Појављивање зуба

Одојче Одојче веома брзо расте

Мало дете
Воли да се игра, да слуша

приче

Школски узраст
На почетку овог периода

мењају се зуби.

Пубертет
Нагло се издужи/порасте,

незграпно се креће

Адолесценција/

младост

Боре се са светом за свој

статус одрасле особе.

Одрасло доба

Старост Испадају зуби

Полне ћелије и

карактеристике

Полни органи и 

делови

Секундарне

полне

карактеристике

Мушкарац

полна ћелија:

полни орган:

Жена

полна ћелија:

полни орган:

Bio 8_MF  38-64_32613_M  2014.07.23.  15:20  Page 60



пОнављање на кРају

шкОлске гОдине

1. Именуј системе органа и упиши на одговарајуће место редне бројеве наведених појмова.

Анализирајте како су дати системи органа повезани са осталим системима.

61

1. црвуљак, 

2. душнице, 

3. ждрело, 

4. гркљан, 

5. желудац, 

6. гуштерача, 

7. душничке цевчице,

8. мокраћна цев, 

9. мокраћна бешика, 

10. мокраћовод, 

11. душник, 

12. алвеоле, 

13. јетра, 

14. једњак, 

15. носна шупљина,

16. дванаестопалачно 

црево, 

17. дијафрагма, 

18. усни отвор, 

19. срце, 

20. плућа, 

21. слепо црево, 

22. дебело црево, 

23. право црево, 

24. танко црево, 

25. бубрег, 

26. пљувачна жлезда
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2. Именуј системе органа и упиши на одговарајуће место редне бројеве наведених појмова.

Анализирајте како су дати системи органа повезани са осталим системима.
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1. главна вена 

организма, 

2. главна артерија 

организма, 

3. капилари организма, 

4. лобања, 

5. кости подлактице, 

6. материца, 

7. кости лица, 

8. лева комора, 

9. лева преткомора, 

10. ребра, 

11. бутна кост/кост 

надколенице, 

12. ембрион, 

13. надлактица, 

14. кичмени стуб, 

15. родница/вагина, 

16. десна комора, 

17. десна преткомора, 

18. кости ручја, 

19. пупчана врпца, 

20. кључна кост, 

21. кости ножја, 

22. кости потколенице, 

23. лопатица, 

24. плодова овојница, 

25. плодова водица, 

26. карлична кост, 

27. грудна кост, 

28. вратни кичмени пршљен,

29. јајник, 

30. јајовод, 

31. чашична кост, 

32. плућна вена, 

33. мрежа плућних 

капилара, 

34. плућна артерија
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1. производња адреналина, 

2. мождани нерв, 

3. центар условног рефлекса, 

4. рецептор за хемијске дражи, 

5. мождински нерв, 

6. центар хормонског система, 

7. сок за разлагање скроба, 

8. производња инсулина, 

9. мали мозак, 

10. центар за лучење пљувачке, 

11. штитна жлезда, 

12. нерви, 

13. производња активирајућих хормона, 

14. периферни нервни систем, 

15. кичмена мождина

3. Именуј системе органа и упиши на одговарајуће место редне бројеве наведених појмова.

Анализирајте како су дати системи органа повезани са осталим системима.
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