ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ПОЛАГАЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ
1- БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Биологија ћелије. Прокариотска и еукариотска ћелија. Ћелијска мембрана. Ћелијске
органеле. Једро. Разлике између једноћелијских и вишећелијских организама. Животни
циклус ћелије/ћелијске деобе. Вируси. Царство бактерија.

2- БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА
Начини размножавања животиња. Стварање полних ћелија-гаметогенеза, оогенезаопшта шема настанка јајне ћелије; сперматогенеза-општа шема настанка
сперматозоида. Оплођење - ступњеви оплођења. Рани ступњеви ембриогенезе и
органогенеза, браздање - стварање вишећелијског ембриона, гаструлација - стварање
слојевитог ембриона. Настанак осовинских органа - цревне цеви, нотохорде, нервне
цеви. Диференцијација ћелија. Судбинске мапе. Потентност јајних ћелија и
детерминација развића. Ембрионална индукција. Екстраембрионално развиће плацента и врсте плаценти. Старење. Индивидуално развиће човека.

3- ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА
Преглед система органа: Нерви систем. Чула. Систем за циркулацију телесних
течности. Систем органа за дисање. Систем органа за варење и апсорцију хране.
Систем органа за излучивање – осморегулација. Ендокрине жлезде и хуморална
регулација. Промет енергије и терморегулација.

4- МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
Молекуларна организација ћелије. Молекуларна биологија. Нуклеинске киселине структура и биолошка улога. Протеини - структура и биолошка улога. Геном и ген.
Репликација ДНК. Транскрипција. Генетички код. Транслација. Регулација генске
активности. Молекуларна биотехнологија.

5- МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
Наслеђивање биолошких особина. Шта је генетика. Правила наслеђивања.
Хромозомска основа наслеђивања. Хромозоми, генотип и фенотип. Основни принципи
наслеђивања. Типови наслеђивања особина код биљака и животиња. Облици
интеракције међу генима. Извори генетичке варијабилности. Рекомбинације Рекомбинације гена и мапирање хромозома. Мутације. Промене у структури
хромозома. Промене у броју хромозома. Мутагени чиниоци средине. Популациона
генетика. Генетичка структура популације. Динамика одржавања генетичке
полиморфности популација. Генетичка контрола развића - Генетичка контрола
развојних процеса. Генетика човека. Истраживање генома човека. Методе изучавања у

генетици човека. Хромозоми човека. Наследне основе варијабилности људи.
Хромозомопатије – наследне болести као полследица промена у броју и структури
хромозома. Генетичко саветовање – рано откривање наследних болести; генетичко
тестирање и саветовање. Генетичка условљеност понашања људи. Генетичка
условљеност менталних поремећаја.

6- ЕВОЛУЦИЈА
Шта је еволуција. Теорије еволуције. Савремена теорија еволуције. Коеволуција.
Постанак врста. Постанак живота. Еволуција човека.

7- ЕКОЛОГИЈА Основни појмови и принципи екологије. Услови живота –
еколошки фактори. Односи организма и средине; адаптације. Појам популације и њене
основне одлике. Животна заједница – биоценоза. Фотосинтеза и односи исхране.
Екосистем.
Тест питања из Биологије на пријемном испиту у потпуности ће одговарати градиву из
следећих средњошколских уџбеника:
1. БИОЛОГИЈА за I разред гимназије и пољопривредне школе, издање 2003., Н.
Шербан, М. Цвијан, Р. Јанчић (област Биологија ћелије, од 7-73 стране).
2. БИОЛОГИЈА I за I разред медицинске и ветеринарске школе, Д. Балош, Д.
Панић, Б. Стевановић, К. Пауновић, Ђ. Стевановић (област Екологија, од 147-166.
стране).
3. БИОЛОГИЈА за III разред гимназије природно-математичког смера, Р.
Коњевић, Г. Цвијић, Ј. Ђорђевић, Н. Недељковић (област Физиологија животиња 99
– 223 стране).
4. БИОЛОГИЈА III за III разред медицинске и ветеринарске школе, Д.
Маринковић, М. Анђелковић, А. Савић, В. Диклић (област Механизми наслеђивања,
од 21-60. стране и област Генетика човека, од 71-93. стране).
5. БИОЛОГИЈА за IV разред гимназије природно-математичког смера - издање
2005. Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ, С. Јовановић (област Биологија
развића, од 9-32. стране и од 35-42.стране; област Наслеђивање, од 43-66. стране и
од 70-80. стране; област Молекуларна биологија, од 81-127. стране; област
Еволуција, од 129-154. стране и од 162-170. стране)

