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ПЕТИ РАЗРЕД 

-Биологија проучава целокупну природу и законитости које у њој владају 

-биолошке дисциплине: ботаника (проучава биљке),зоологија (животиње),микробиологија 

(микроорганизме),антропологија (човека) 

-сва жива бића изграђена су од ћелија (основна јединица грађе и функције)  

-животни процеси које обавља сваки живи организам:рађање,раст и развијање,исхрана 

(аутотрофи-сами себи стварају храну;хетеротрофи-користе готову 

храну),дисање,размножавање (полно и бесполно),старење и умирање  

Ћелија 

-ћелија је основна јединица грађе и функције свих живих бића 

-свака ћелија има ћелијску мембрану,једро (хроматин-наследни материјал) и цитоплазму 

са органелама;биљна ћелија осим ових структура поседује и ћелијски зид од 

целулозе,хлоропласте (са хлорофилом;прицес фотосинтезе)и вакуолу (контролише 

количину воде у ћелији);животињска ћелија поред основних структура поседује и 

центриоле (органеле које учествују у деоби) 

-ћелије сличне грађе,функције и порекла се групишу градећи ТКИВА,а више ткива гради 

ОРГАНЕ 

-биљна ткива:покровно,проводно,ткиво за складиштење,ткиво за 

фотосинтезу,механичко.. 

-биљни органи:вегетативни (корен,стабло,лист), репродуктивни (цвет,плод,семе)  

Класификација живог света 

-Живи свет класификован је у 5 царстава 

 Монере-једноћелијски организми без организованог једра (модрозенеле алге и 

бактерије) 

 Протисти-једноћелијски организми са организованим једром (праживотиње и 

једноћелијске алге и гљиве) 

 Биљке 

 Животиње 

 Гљиве                     
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-Вируси нису смештени ни у једно од ових 5 царстава; они немају ни једну одлику живих 

бића осим способност да се размножавају 

-грип,беснило,жутица,дечја парализа,богиње,заушци изазвани су деловањем вируса  

-неки вируси могу се спречити коришћењем вакцина 

-ХИВ вирус изазива сиду,за ову болест лека нема          

- Бактерије припадају царству монера;по облику могу бити бацили (штапићасте),коке 

(лоптасте)и спирили (спиралне) 

-размножавају се простом деобом; могу бити сапрофити (разлажу угинуле организме)или 

паразити (живе на рачун домаћина и наносе му штету);неке бактерије су корисне 

(желудачне,млечне бактерије) 

-бактерије које су изазивачи болести уклањају се коришћењем антибиотика  

-Протисти се деле у неколико група: амебе,бичари,трепљари,спорозое  (види 6.разред ;)) 

Биљке 

-   Постоје ниже и више биљке;ниже биљке су једноставне грађе,немају корен стабло и 

лист; више биљке имају ове органе и могу бири бесцветнице и цветнице; бесцветнице 

немају цвет,а цветнице га имају      

- Биљни органи су корен,стабло,лист (вегетативни органи,који омогућавају биљкама 

живот) и цвет,плод,семе (репродуктивни органи,који служе за размножавање)          

- КОРЕН- вегетативни биљни орган који има улогу у причвршћивању биљке за 

земљу,упијању воде и минералних материја и складиштењу неких хранљивих материја  

- основни делови сваког корена су:коренова капа (заштитна улога),ћелије врха корена 

(раст корена),проводни снопићи (проводна улога)и  коренове длачице (упијање воде и 

мин.материја) 

-према облику корен може бити: осовински (дрвеће),жиличаст (траве), вретенаст 

(шаргарепа,першун) и репаст (цвекла,репа,ротквица) 

-СТАБЛО-вегетативни биљни орган који има улогу у провођењу воде и минералних 

материја из корена до листова и провођење хране (шећера) из листов до других делова 

биљке 

-према облику стабло може бити зељасто (траве),дрвенасто (дрвеће)  
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-основни делови сваког стабла су: кора (једино код дрвенастих),дрвенасти део и срж  

-нека стабла могу бити прображена 

                   -подземна (кртола,луковица,ризом) 

                  -надземна (столоне,рашљике,меснато стабло) 

-ЛИСТ- вегетативни орган који има улогу у процесима дисања,фотосинтезе и 

транспирације 

-делови сваког листа су: лисна основа,лисна дршка,лисна плоча са лисним нервима  

-седећи листови имају само лисну плочу 

-горњи део листа је лице,а доњи је наличје;на наличју се налазе ситни отвори (стоме -

процес дисања и транспирације) 

-лисна нерватура може бити паралелна,мрежаста и лучна  

-прост лист на једној дршци има само 1 лисну плочу,а сложен на једној дршци има  више 

лисних плоча  

-листопадним биљкама лишће жути и опада у јесен,а зимзелене биљке имају листове 

током читаве године 

-ФОТОСИНТЕЗА-обавља се у хлоропластима и то је процес стварања хране у присуству 

СВЕТЛОСТИ,у ком се узима угљен-диоксид,а одаје кисеоник;у овом процесу ствара се 

енергија;биљке су АУТОТРОФИ (саме себи стварају храну)  

-ДИСАЊЕ-процес који се одвија НЕПРЕКИДНО у митохондријама,у ком се узима 

кисеоник,а одаје угљен-диоксид;у овом процесу разлаже се енергија 

-ТРАНСПИРАЦИЈА-процес одавања воде кроз стоме;биљка се овако расхлађује 

-ЦВЕТ- репродуктивни биљни орган цветница;он учествује у размножавању биљака  

-основни делови цвета:чашични листићи,крунични листићи,прашници и тучак 

-прашници су мушки полни органи у којима се налази полен  

-тучак је женски полни орган;његови основни делови су жиг тучка,стубић и плодник у коме 

је јајна ћелија и семени заметак 

-цвет може бити једнополан (има само женски или мушке полне органе) или двополан 

(има и женске и мушке полне органе) 
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-цвет може бити прост (ако је на једној дршци само један цвет) или сложен и онда се то 

зове цваст (на једној дршци налази се више цветова)  

-цвасти: грозд,штит,главица,клас 

-преношење полена из прашника на жиг тучка назива се ОПРАШИВАЊЕ;овај процес врше 

инсекти,ветар,неке друге животиње,вода 

-спајање мушке и женске полне ћелије назива се ОПЛОЂЕЊЕ  

-из плодника ће настати плод,из семеног заметка семе,а из оплођене јајне ћелије клица  

-ПЛОД- репродуктивни биљни орган цветница,развија се из плодника тучка након 

оплођења 

-делови плода:љуска (опна), средишњи део (меснат или сушан) и унутрашњи део који 

облаже семе 

-прости плодови настају из једног плодника,а сложени настају из више плодника (од 

цвасти) 

-плодови могу бити сочни (јабучаст-јабука,коштуница-трешња,бобица-наранџа) и сушни 

(пуцајући-махуна грашка,непуцајући-крупа кукуруза) 

-СЕМЕ- репродуктивни орган који се развија из семеног заметка након оплођења;могу 

бити монокотиледона (траве) или дикотиледона  

-делови семена:семењача (омотач), клицини листићи (котиледони), клица (она се развија 

из оплођене јајне ћелије) 

-делови клице односно будуће биљке су: коренак,стабаоце и пупољчић  

-расејавање је процес разношења семена на неке нове просторе;овај процес врше 

животиње,ветар,вода,човек  

-семе у земљи ће прво набубрити и потом ће се одатле развити клица (нова биљка);овај 

процес назива се клијање; семену су потребни вода,ваздух и топлота да би до клијања 

уопште дошло 

-ВЕГЕТАТИВНО размножавање је облик бесполног размножавања,при чему се нове биљке 

развијају из вегетативних органа (корена,стабла и листа);кртоле,луковице,столоне,ризом; 
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ВИШЕЋЕЛИЈСКЕ АЛГЕ 

-то су становници слатких и сланих вода  

-немају прави корен,стабло и листове,неке су причвршене за дно а неке лебде у води  

-поседују хлорофил (аутотрофни организми),а поред тога имају још неке пигменте  

-зелене алге,харе (пршљенчице),модрозелене алге (оне су МОНЕРЕ,немају организовано 

једро),мрке алге,црвене алге,силикатне алге. 

МАХОВИНЕ 

-живе на изразито влажним местима;обично у тамнијим деловима шуме  

-НЕМАЈУ корен, цвет,плод  и семе,већ ризоиде (то врши  функцију корена) и стабаоце са 

листићима 

-размножавају се спорама које настају у посебној творевини чаури  

-у њих се убрајају лиснате маховине,јетрењаче и тресетнице 

-код њих је заступљена смена полне и беспоне генерације 

ПАПРАТНИЦЕ 

-то су биљке које имају корен,стабло и листове;имају надземно и подземно стабло (ризом)  

-надземно стабло је једногодишње,а подземно вишегодишње 

-у њих се убрајају праве папрати,раставићи и пречице 

ГОЛОСЕМЕНИЦЕ 

-то су биљке чије семе није заштићено,јер немају прави цвет и плод  

-у њих се убрајају четинари (бор,јела,смрча,ариш,оморика..),цикаси и гинко 

-размножавају се полно,поседују шишарке које носе семена  

СКРИВЕНОСЕМЕНИЦЕ 

-најнапредније биљке,имају све биљне органе 

-монокотиледоне биљке су траве и оне су нешто једноставније,а оне  мало напредније су 

дикотиледоне 
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-овој групи припада велики број породица-

руже,купуси,бобови,уснатице,помоћнице,главочике,букве,траве   

ГЉИВЕ 

-спадају у ПОСЕБНО ЦАРСТВО,јер имају неке одлике и биљака и животиња  

-ћелије гљива поседују ћелијски зид који је од хитина (хитин се среће у кутикули 

зглавкара) 

-то су организми који су ограничено покретни,изграђени су од хифа (структуре у облику 

кончића) 

-размножавају се спорама 

-у гљиве спадају плесни (буђи),печурке и квасци  

-неке гљиве су отровне,неке јестиве,а неке су и паразити  човека (изазивају болести 

косопасицу,атлетско стопало и кандидијазу) 

ЛИШАЈИ 

-то су организми изграђени од модрозелених (или зелених алги) и одређених врста гљива  

-овај однос назива се СИМБИОЗА (оба организма имају корист један од другога);алге у 

овом односу врше фотосинтезу,а гљиве ефикасно упијају воду и минералне материје  

-лишаји могу бити жбунасти,листасти и корасти  

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

ПРАЖИВОТИЊЕ 

-то су једноћелијски организми СА организованим једром (дакле,спадају у царство 

Протиста) 

-у њих убрајамо амебе,бичаре,трепљаре и спорозое (подела начињена на основу начина 

кретања и размножавања) 

-бичари (еуглена) се крећу бичем,амебе лажним ножицама,трепљари (парамецијум) 

трепљама, спорозое се најчешће не крећу (живе паразитским начином живота) 

-контрактилне вакуоле овим организмима служе за избацивање воде и штетних материја  
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-хранљиве вакуоле имају улогу у варењу хране 

-дишу читавом површином тела 

-амебе немају сталан облике тела,размножавају се бесполно попречном деобом,а 

неповољне услове преживљавају учаурене у цисту 

-еуглена-храни се МИКСОТРОФНО (дању аутотрофно у присуству светлости врши 

фотосинтезу у хлоропластима,а ноћу хетеротрофно као животињица хвата ситне хранљиве 

честице);размножава се бесполно,уздужном деобом;најпознатија колонија бичара-

волвокс 

-парамецијум-поседује велико и мало једро,мало једро учествује у полном размножавању 

(конјугација);може се размножавати и бесполно-попречном деобом 

-у спорозое се убраја неколико паразитских праживотиња;маларију ИЗАЗИВА плазмодијум 

који је спорозоа,а ПРЕНОСИ га женка маларичног комарца;болест спавања ИЗАЗИВА 

паразитски бичар,а ПРЕНОСИ га мува це-це; дизентерију изазива дизентерична 

амеба;преве 2 болести-једино у тропским областима,дизентерија може и код нас (ако 

пијемо прљаву воду) ;)  

ЖИВОТИЊЕ 

-постоје две теорије о настанку вишећелијских организама 

-према Хекелу они су настали од прелазног облика-колоније једноћелијских организама 

-према Хаџију настали су од прелазног облика-једноћелијског вишеједарног организма 

СУНЂЕРИ 

-становници слатких и сланих вода;НЕМАЈУ ткива,органе ни органске системе! 

-сесилни су (причвршћени за дно) 

-двослојни организми;између унутрашњег и спољашњег слоја налази се пихтијаста маса 

МЕЗОГЛЕЈА (у њој су полне ћелије,пигментне ћелије-дају боју,скелетне и амебоидне 

ћелије-варење хране) 

-дишу целом површином тела,размножавају се полно или бесполно (пупљењем);образују 

колоније 

ДУПЉАРИ 

-код њих се јаљају ткива;имају ЗРАЧНУ симетрију тела  
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-јављају се у два облика-као полипи (сесилни) и медузе (слободноживеће) 

-у њих се убрајају хидре,корали,морске сасе (власуље) и медузе 

-код њих се први пут јавља нервни систем МРЕЖАСТОГ типа! 

-поседују жарне ћелије које служе за лов и одбрану 

-размножавају се полно и бесполно (пупљење),многи су хермафродити (свака једника има 

и мушке и женске полне органе) 

-код медуза се јавља смена полне и беспполне генерације (полип је бесполна,а медуза 

полна генерација) 

ПЉОСНАТИ ЦРВИ 

-имају ДВОБОЧНУ симетрију тела 

-то су први трослојни организми! Између спољашњег и унутрашњег слоја јавља се 

паренхим (сунђерасти слој) 

-у њих убрајамо планарије,метиље и пантљичаре 

-планарије су слободноживеће (влажна места,слатка вода),а метиљи и пантљичаре су 

паразити (пијавке и кукице) 

-код њих се први пут јавља ВРПЧАСТ нервни систем и систем за излучивање у виду 

каналића! 

-дишу целом површином тела 

-планарије имају црево које се слепо завршава,а метиљи и пантљичаре га немају 

-размножавање је полно (хермафродити) и бесполно (код планарије деобом тела)  

-код паразита СТАЛНИ домаћин је онај у коме је паразит у стадијуму одрасле јединке,а 

ПРЕЛАЗНИ домаћин је онај у коме је паразит у стадијуму ларве  

-великом метиљу стални домаћин је говедо,а прелазни барски пуж 

-малом метиљу је стални домаћин овца,а прелазни ливадски пуж или једна врста мрава  

-свињској пантљичари стални домаћин је човек,а прелазни свиња (можемо се заразити 

ако једемо бобичаво месо) 

-говеђој пантљичари стални домаћин је човек,а прелазни говедо 
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-псећој пантљичари стални домаћин је пас,вук или лисица,а прелазни домаћин је 

човек,овца,говедо;човек се може заразити ако мази зараженог пса па ставља руке у уста 

или ако дозволи да му пас лиже руке и лице;ларва,која се зове мехур,одстрањује се 

хируршким путем 

ВАЉКАСТИ ЦРВИ 

-становници вода,влажних станишта,а могу бити и паразити  

-врпчаст нервни систем 

-комплетан цревни систем,први пут у животињском свету! 

-примарна телесна дупља,први пут у животињском свету! 

-дишу целом површином тела 

-имају кутикулу-површински заштитни слој који лучи кожа 

-размножавање-полно,одвојених су полова! 

-у њих спадају паразити трихина,човечја глиста и дечја глиста 

-паразити ваљкастих црва,за разлику од паразита пљоснатих црва НЕМАЈУ никакве пијавке 

и кукице којима се каче за ткиво домаћина 

-трихина изазива болест трихинелозу,живи у телу свиње,пацова и човека,можемо је 

добити ако једемо бобичаво месо  

-дечја и човечја глиста добијају се услед недостатка личне хигијене (стављање прљавих 

руку у уста,ако једемо неопрано воће и поврће..) 

ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ 

- у њих се убрајају кишне глисте,пијавице и морски чланковити црви  

-код њих се први пут у животињском свету јавља ЛЕСТВИЧАСТ нервни систем!  

- код њих се први пут у животињском свету јавља секундарна телесна дупља! 

- код њих се први пут у животињском свету јавља затворен крвни систем! 

-дишу целом површином тела,излучују парним цевчицама,имају комплетно црево,а 

размножавају се полно (хермафродити) 

-имају велику способност регенерације 
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-пијавице су паразити 

МЕКУШЦИ 

-у њих се убрајају шкољке,пужеви и главоношци 

-нервни систем је ГАНГЛИОНЕРАН (први пут)! 

-крвни систем-отворен 

-дишу шкргама или примитивним плућима 

-размножавају се полно (најчешће су хермафродити) 

-већина поседује љуштуру,а она настаје лучењем посебног органа плашта  

-шкољке немају главу,имају само мишићави орган стопало;дишу шкргама  

-сифон је посебан отвор на задњем делу тела,кроз који циркулише вода  

-пужеви живе и у водама и на копну;имају главу,труп и стопало 

-у љуштури му се налази сви органи;копнене врсте дишу примитивним плућима,а воден е 

шкргама 

-радула је назубљени језик којим ситне храну 

-2 пара пипака на глави (на дужим се налазе очи,а краћи служе за осећање мириса и 

додира) 

-у главоношце се убрајају сипе,лигње,хоботнице и наутилус (једини има љуштуру у овој 

групи) 

-мастиљава кеса-у њој се ствара мастило које служи са самоодбрану 

-имају главу и труп  

ЗГЛАВКАРИ 

-најбројнија група животиња,има их у свим животним срединама  

-у њих се убрајају ракови,пауколики зглавкари,стоноге и инсекти  

-сви имају ХИТИНСКИ омотач (пресвлачење) 

-ЛЕСТВИЧАСТ нервни систем 
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-крвни систем-отворен 

-ракови-имају главено-грудни и трбушни регион 

-3 пара усних ножица,5 пари ногу за кретање (1.пар су клешта),6 пари трбушних ножица  

-излучивање-антеналним жлездама 

-имају сложене очи (мозаични вид);антене (чуло додира,мириса) 

-дишу шкргама,одвојених су полова 

-пауколики зглавкари-имају главено-грудни регион и трбух 

-пауци- 2 пара усних ножица,4 пара ногу за ходање 

-паучинасте жлезде служе за израду мреже 

-дишу листоликим плућима,одвојених су полова  

-крпељи-паразити који сисају крв;шугарац изазива шугу;крпељ заражен посебном врстом 

бактерије може изазвати лајмску болест 

- шкорпије- на задњем делу тела имају отровну жлезду са бодљом 

-стоноге- на њиховом телу разликују се глава и труп са многобројним чланцима  

-на сваком чланку је по један пар ногу;врло су грабљиве 

-инсекти- тело им је подељено на главу,груди и трбух 

-3 пара усних ножица,на грудима 3 пара ногу за ходање;већина инсеката на леђима 

поседује 1 или 2 пара крила 

-вид им је мозаичан,антене добро развијене (чуло додира,мириса) 

-имају различите усне апарате (лизање,бодење,сисање..) 

-дишу трахејама (систем цевчица) 

-излучивање се врши цевчицама које се изливају у црево 

-метаморфоза (преображај)-развиће инсеката кроз више стадијума 

-потпуна метаморфоза (јаја-ларва-лутка-одрасла јединка);код 

лептира,мува,стрижибуба;ови стадијуми не личе једни на друге  
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-непотпуна метаморфоза (јаје,ларва-одрасла јединка);код 

скакаваца,стеница,бубашваба;сви стадијуми овог развића личе једни на друге,односно 

личе на одраслу јединку 

-мимикрија-обојеност која имитира спољашњу средину у којој животиња живи  

-у инсекте убрајамо: вилине 

коњице,бубашвабе,термите,правокрилце,ваши,буве,стенице,тврдокрилце,лептире,опнокр

илце, двокрилце 

БОДЉОКОШЦИ 

-,становници мора,имају зрачну симетрију тела;немају развијен главени регион 

-крећу се посебним системом водених ножица 

-нервни систем је дифузно-врпчаст (3 нервна прстена од којих зракасто крећу нервне 

врпце) 

-дишу шкргама,немају посебне цевчице за излучивање,већ то обављају преко дела црева 

и шкрга 

-одвојених су полова;имају велику способност регенерације 

-у њих убрајамо морске јежеве,звезде,кринове,краставце и змијуљице  

ХОРДАТИ 

-животиње које имају посебан потпорни орган-хорду 

-код њих се први пут јавља ЦЕВАСТ НЕРВНИ СИСТЕМ! 

-туникате (плашташи)-хорду имају само ларве у репном региону;пракичмењаци-имају 

хорду читавог живота;кичмењаци-имају хорду у току ембрионалног развића 

-најпознатији пракичмењак је амфиоксус или копљача, живи заривен у песак (у мору)  

КИЧМЕЊАЦИ 

- имају главу,труп,реп и по 2 пара удова;двобочна симетрија тела;дишу шкргама ,плућима 

и кожом 

-имају заштиту на кожи у виду крљушти,перја и длака  

-добро развијена чула,цеваст нервни систем,излучују бубрезима  
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-одвојених су полова,спољашње оплођење се јавља код колоуста,риба и водоземаца,код  

осталих група је унутрашње оплођење 

-у кичмењаке спадају колоусте,рибе,водоземци,гмизавци,птице и сисари  

-колоусте- то су кичмењаци без вилица,код њих се хорда задржава целог живота;паразит 

је храни се крвљу других риба;позната је дунавска паклара и мноооогоооо је гадна  

-рибе- становници вода,дишу шкргама;имају крљушти на кожи и оне их штите  

-имају леђно,репно,подрепно,трбушна и грудна пераја (трбушна и грудна су парна пераја)  

-БОЧНА ЛИНИЈА!-служи им за оријентацију у простору,за осећање вибрација воде  

-крвни систем је затворен,СРЦЕ има 1 комору и 1 преткомору;НЕМАЈУ сталну телесну 

температуру! 

-РИБЉИ МЕХУР!-код кошљориба (ајкуле га немају)и омогућава риби да се креће на тачно 

одређеној дубини 

-размножавање је полно,оплођење спољашње  

-рибе се деле на ајкуле и раже,штитоноше (јесетра,моруна)и праве кошљорибе 

(сом,шаран,штука,пастрмка-слатководне;скуша,туна,зубатац,ослић,сардина-морске) 

-водоземци- настали су од шакоперки (латимерија-дводихалица) 

-имају танко влажну кожу у којима постоје слузне жлезде (код неких представника и 

отровне жлезде);на кожи нема длака,крљушти ни перја  

-дишу плућима,али делом и преко коже 

-жабе пролазе кроз метаморфозу (пуноглавац );имају пловне кожице,мужјаци имају 

резонаторе (крекетање) ;) 

-срце им има 2 преткоморе и 1 комору! НЕМАЈУ сталну телесну температуру! 

- системи органа за варење,излучивање и размножавање завршавају се 

КЛОАКОМ;оплођење је спољашње 

-у водоземце убрајамо репате водоземце (даждевњак,мрмољак,човечја рибица) и 

безрепе водоземце (жабе) 

-гмизавци- први прави копнени кичмењаци;имају крљушти 

-добро развијена чула 
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-дишу плућима 

-срце има 2 преткоморе и 1 комору!,ОСИМ КОД КРОКОДИЛА (његово срце има 2 

преткоморе и 2 коморе);НЕМАЈУ сталну телесну температуру! 

- системи органа за варење,излучивање и размножавање завршавају се 

КЛОАКОМ;оплођење је унутрашње 

-гуштери имају велику способност регенерације 

-у гмизавце спадају:гуштери,змије (отровне код нас-шарка и поскок!),корњаче,крокодили 

(некада су се у ову групу животиња убрајали и диносауруси  ) 

-птице- тело им је прилагођено летењу-лаке,шупље кости,снажни грудни мишићи,перје 

-перје осим за летење служи и за терморегулацију (паперје,покривна пера и велика 

контурна пера);митарење-мењање перја 

-имају кљун,немају зубе ;)  

-срце им има 2 преткоморе и 2 коморе,ИМАЈУ сталну телесну темпратуру! 

-поседују вољку (ту се храна сакупља и натапа пљувачком),а поседују и бубац у коме се 

врши механичка обрада хране 

-дишу плућима (имају ваздушне кесе) 

- системи органа за варење,излучивање и размножавање завршавају се 

КЛОАКОМ;оплођење јњ унутрашње 

-у птице убрајамо певачице (славуј,кос,ласта),коке (паун,ћуран,тетреб),селице 

(роде,чапље,дивље патке и гуске),грабљивице (кобац,орао,сова,јастреб,соко),голубови 

(гугутке и грлице) 

-птице воде порекло од гмизаваца а предак птица је Археоптерикс 

-сисари- на њиховој кожи налазе се длаке (крзно,руно,чекиње);лињање-мењање длаке 

-у кожи се налазе знојне,лојне и млечне жлезде 

-рожне творевине коже-папци,нокти,канџе,копита,рогови 

-чула су јако добро развијена,цеваст нервни систем  

-4 врсте зуба (секутићи,очњаци,прекутњаци и кутњаци) 
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-дишу плућима;срце има 2 преткоморе и 2 коморе;ИМАЈУ сталну телесну температуру! 

-излучивање преко бубрега,нема клоаке;систем органа за варење,излучивање и полни 

систем имају одвојене отворе ;) 

-размножавање полно;женка носи младе у материци,беба је повезана са мамом пупчаном 

врпцом  

-у сисаре убрајамо:торбаре (кенгур,коала),љиљке (слепе мишеве),бубоједе 

(ровчица,јеж,кртица),глодаре (миш,пух,пацов,веверица,дабар),звери (мачке,пси,медвед), 

сисаре у морима (кит,делфин), копитаре (зебра,коњ,магарац),папкаре 

(свиње,овце,козе,говеда,јелен) 

 

ГЕОЛОШКА ДОБА И ТЕОРИЈА ЕВОЛУЦИЈЕ 

-Земља је настала пре око 5 милијарди година,а прво живо биће се појавило у праокеану 

пре око 3,5 милијарди година 

-прастаро,старо,средње и ново доба 

-прастаро доба (настанак корала,сунђера,вишећелијских алги);трајало око 3 милијарде 

година 

-старо доба (тада су живели водоземци,гмизавци и инсекти и огромне папратнице)  

-средње доба (развитак голосеменица,диносауруси,праптице);диносауруси изумрли пре 

око 65милиона година сматрају научници 

-ново доба-траје и даље (настанак скривеносеменица,сисара и птица)  

-2 теорије које објашњавају еволуцију-Ламаркова и Дарвинова 

-Ламарк је тврдио да се организам мења услед промена у природи (пример жирафе-она је 

издужила свој врат јер је јела са високог дрвећа);организмима се мењају поједини органи 

тако да им то повећава могућност преживљавања;ова теорија одбачена је као нетачна  

-жирафа није издужила свој врат,већ су се у популацији појавиле жирафе које су случајно 

имале дуже вратове и оне су успевале да преживе,да се паре и оставе потомство;ово је 

касније објаснио Дарвин 

-Дарвин је тврдио да се некада у популацији догоди случајно нека промена (ова промена 

била је заправо мутација на неком гену,дакле наследна је);ако је та случајна промена 
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корисна,она ће се одржати у популацији,тако што ће јединке које носе ту промену 

остављати потомство које ће такође носити ту промену,јер је наследна  

-тако нпр.у природи опстају јелени са великим,раскошним роговима,они са 

окрњеним,малим и слабашним роговима не могу да преживе у тој борби за опстанак;само 

ће јелени са раскошним роговима добијати женке у борбама,а своје „добре гене“ који 

омогућавају те рогове оставиће потомству 

-природна селекција-природа „одабира“ оне боље,снажније јединке које могу да преживе 

сурове услове живота 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Ljudi danas 

 Evropeidni tip-bela boja kože,severnije su ljudi plave boje kose i svetlih očiju,a južnije ovi 

ljudi imaju tamniju kosu i kožu 

 Mongoloidni tip-žuta boja kože,kose oči (zadebljali kapci zbog vetrova),crna kosa 

 Negroidni tip-crna boja kože,krupna usta,loknasta crna kosa 

 

Ćelija 

-ćelijska membrana (polupropustljiva),citoplazma sa organelama,jedro 

-organele: ribozomi (sinteza belančevina),endoplazmatična mreža (na njoj su ribozomi,ima još 

ulogu i u sintezi šećera),goldžijev aparat (njegovim radom nastaju lizozomi),lizozomi (razgradnja 

nepotrebnih materija),mitohondrije (ćelijsko disanje) 

-u jedru se nalazi DNK molekul (nasledni materijal) i on gradi hromozome 

DEOBA ĆELIJE 

-u jedru svake telesne ćelije čoveka nalazi se 46 hromozoma,a u jedru polne ćelije 23 

-u polnim je duplo manje jer kad se spoje u procesu razmnožavanja jajna ćelija i spermatozoid sa 

po 23 hromozoma,nastaje oplođena jajna ćelija sa 46 ;) 
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-mitoza-deoba telesnih ćelija;od jedne ćelije nastaju 2 nove sa po 46 hromozoma;4 

faze:profaza,metafaza,anafaza i telofaza;interfaza prethodi deobi i tu se prethodno 

udvostručava broj hromozoma kao i količina šećera,belančevina i masti  

-mejoza-deoba kojom nastaju polne ćelije;od jedne ćelije sa 46 hromozoma nastaju 4 sa po 23 

hromozoma;u njoj se stvaraju gameti (muška polna ćelija-spermatozoid i ženska polna ćelja-

jajna ćelija);u mejozi se prvo dešava redukciona deoba u kojoj se smanjuje broj hromozoma na 

pola,a onda za njom ide deoba koja je ista kao mejotička 

 

     

TKIVA 

 Pokrovno (epitelno) – pokriva površinu tela, unutrašnje organe i telese duplje; 

zaštitna uloga 

 Vezivna tkiva-  rastresito, masno, elastično, krvno, koštano i hrskavičavo; daju 

potporu telu,ispunjavaju prostore između organa i povezuju ostala tkiva u organizmu 

- Mišićno -      Glatko (zidovi unutrašnjih organa)  

- Poprečno prugasto (mišići koji imaju ulogu u pokretanju tela)  

- Srčano (srce) 

 Nervno – gradi nervni sistem 

 

 

KOŽA 

 Pokožica- spoljašnji sloj kože,sadrži pigment melanin i provitamin D 

 Krzno- središnji deo; krvni sudovi,nervni završeci (bol),čulni organi 

(toplo,hladno,pritisak),kožni organi (nokti,dlake,znojne i lojne žlezde)  

 Potkožni sloj-unutrašnji deo kože; masno tkivo ovog sloja ima ulogu u zaštiti od 

hladnoće 

Sluzokoža oblažeunutrašnje organe i telesne duplje. 

Uloge kože:  Zaštita,izlučivanje,regulacija telesne temperature;od provitamina D pod 

uticajem UV zraka stvara se vitamin D koji je potreban za razvoj kostiju. 
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Bolesti kože:  

- Bakterijska-akne 

- Gljivična- atletsko stopalo i kosopasica 

- Virusna- bradavice 

- Parazitska- šuga (izaziva je šugarac,paukoliki zglavkar); vašljivost (izazivaju ih 

vaške,insekti) 

- Odsustvo melanina,depigmentacija – bolest vitiligo 

 

 

 

SKELETNI SISTEM 

Koštano tkivo- izgrađeno od koštanih ćelija, koštane mase (soli Ca i P-čvrstina i osein-elastičnost) 

 Duge kosti (ekstremiteti) 

 Kratke kosti (kičma, šake, stopala) 

 Pljosnate kosti (lobanja, grudni koš, rameni i karlični pojas)  

Delovi duge kosti su čašica,jabučica i telo kosti. 

Pokosnica prekriva površinu kosti (krvni sudovi i nervi).Ispod nje je čvrsta koštana masa,a u 

njenom centru šupljina kosti (koštana srž u kojoj se stvaraju eritrociti)  

Hrskavica- gradi je hrskavičavo tkivo;velika elastičnost (ušna školjka,nosna pregrada i dušnik)  

Veze između kostiju:  

 Šav (nepokretna veza)- kosti lobanje su ovako povezane 

 Hrskavica (polupokretna veza)- kičmeni pršljenovi i rebra sa grudnom kosti su ovako 

povezani 

 Zglob (pokretna veza)- jabučica 1 kosti ulazi u čašicu druge (koleno,lakat,skočni zglob..)  

Skelet:  

 Kosti glave (kosti lobanje i kosti lica) 

 Kosti trupa - kičmeni stub (33-34 pršljena), rebra (12 pari), grudna kost  

 Kosti udova – Kosti ruku; rameni pojas (ključna k. i lopatica),nadlaktica (ramena kost), 

podlaktica (lakatna kost i žbica),kosti šake 

                        - Kosti nogu; karlični pojas (bedrenjača,sednjača,preponjača),natkolenica 

(butna kost), potkolenica (golenjača i lisnjača),kosti stopala  
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Uloge skeleta: čvrstina,oslonac,potpora organizmu; štiti unutrašnje organe; kosti udova zajedno 

sa mišićima imaju ulogu u kretanju. 

Bolesti kostiju: deformacije kičme (skolioza,kifoza),ravni tabani, 

rahitis,reuma,srtritis,osteoporoza, povrede (iščašenje,uganuće,otvoren i zatvoren prelom)  

 

MIŠIĆNI SISTEM 

 

 Glatko – gradi zidove unutrašnjih organa  

 Poprečno prugasto- gradi skeletne mišiće; po obliku mogu biti vretenasti, pločasti, 

trakasti, lepezasti i kružni  

 Srčani mišić- gradi srce 

Fiziološke osobine mišića : elastičnost,nadražljivost i kontraktilnost 

Oboljenja mišića: povrede (istegnuće,nagnječenje,pucanje mišića), atrofija mišića 

 

NERVNI SISTEM 

Nervna ćelija (neuron) imaju kratke nastavke dendrite i 1 dug nastavak akson ili neurit.  

Akson je obavijen beličastim omotačem mijelinom. 

Nervno tkivo gradi mozak i kičmenu moždinu; siva masa (telo neurona i dendriti), bela masa 

(aksoni) 

Fiziološke osobine nervnih ćelija- nadražljivost i provodljivost 

Sinapsa- mesto prelaska impulsa sa jedne na drugu nervnu ćeliju (sa neurita prve na endrite 

druge) 

Više nervnih vlakana obavijenih zajedničkom opnom grade nerv; osećajni,pokretački i mešoviti. 

 Centralni nervni sistem 

- Mozak ; produžena moždina (čvor života srce i disanje),srednji mozak, mali mozak 

(ravnoteža i koordinacija pokreta), međumozak (termoregulacija, glad,žeđ,sitost),veliki 

mozak (govor,više nervne delatnosti-crtanje,pisanje,učenje,pamćenje,sluh i vid) 
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- Kičmena moždina- centri refleksnih radnji; refleksni luk (receptor,osećajni 

nerv,centar,motorni nerv,efektor),refleksi (urođeni,stečeni) 

 Periferni nervni sistem- čine ga nervi; moždani (12 pari) i moždinski (31 par) 

 Autonomni- čine ga simpatikus i parasimpatikus; grade ga nervi i ganglije. 

Oboljenja nervnog sistema: meningitis,dečja paraliza,besnilo,epilepsija,multipla 

skleroza,moždani udar. 

 

 

ŽLEZDE SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM 

Hormoni- supstance koje se izlučuju u krv 

 Hipofoza- hormon rasta,utiče na rast i razvoj čoveka; hormoni koji regulišu rad ostalih 

endokrinih žlezda. 

 Štitna- tiroksin, utiče na metabolizam,rad srca,nervnog sistema. 

 Paraštitne- luči hormon koji kotroliše nivo Ca i P u krvi i kostima  

 Grudna- posle puberteta se smanjuje,do tada ima ulogu u imunitetu 

 Gušterača (pankreas)- dvojaka funkcija (žlezda i sa spoljašnjim i sa unutrašnjim 

lučenjem).Kao spoljašnja pomaže pri varenju a kao unutrašnja luči insulin i glukagon 

(regulacija šećera u krvi). 

 Nadbubrežna- srž luči adrenalin, kora luči hormone koji utiču na promet mineralnih 

materija u organizmu. 

 Polne žlezde- testisi luče testosteron, jajnici luče progesteron i estrogen. 

 bolesti: patuljast i džinovski rast (hipofiza),gušavost i Bazedovljeva bolest (štitna ž.), 

dijabetes (pankreas), Adisonova bolest (nadbubrežna ž.) 

 

SISTEM ČULNIH ORGANA 

 Vrste receptora,na osnovu vrste draži na koju reaguju: 

 Mehanoreceptori-receptori u koži  (bol,pritisak i dodir),receptori u mišićima i 

unutrašnjim organima, čulo sluha. 

 Termoreceptori- reaguju na promenu toplote,u krznu kože;  toplotu (usne i obrazi), 

hladnoću (leđa,grudi,oko pojasa) 

 Hemoreceptori- čulo mirisa (u nosu), čulo ukusa (u ustima-slatko,slano,gorko,kiselo) 

 Fotoreceptori- čulo vida. 
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Delovi oka: beonjača, sudovnjača (prokvrljenost), mrežnjača (fotoreceptori; čepići za 

boju,štapići za tamno-svetlo).  

Beonjača u prednjem delu prelazi u rožnjaču. 

Dužica je obojeni deo oka,u centru dužice je otvor- zenica. 

Iza dužice je očno sočivo. 

Žuta mrlja-deo mrežnjače sa najgušćim rasporedom čepića i štapića. 

Slepa mrlja-deo mrežnjače sa najmanjom gustinom čepića i štapića,odatle polazi očni nerv. 

Unutar očne jabučice je pihtijasta masa- staklasto telo. 

Pomoćni delovi oka- mišići oka,kapci,suzne žlezde,trepavice,obrve i vežnjača.  

Bolesti oka: kratkovidost,dalekovidost,razrokost,daltonizam,povrede oka,konjuktivitis 

(bakterijski ili virusni),katarakta. 

Delovi uha: Spoljašnje uho (ušna školjka i spoljašnji ušni kanal,bubna opna); srednje uho 

(čekić,nakovanj,uzengija,Eustahijeva tuba); unutrašnje uho (puž, 3 polukružna kanalića, 2 

mehurića-i sluh i ravnoteža) 

Bolesti uha: upala uveta,povreda bubne opne,gluvonemost,morska bolest. 

 

SISTEM ORGANA ZA VARENJE 

 Usna duplja -jezik,zubi (sekutići,očnjaci,pretkutnjaci,kutnjaci), pljuvačne 

žlezde;mehanička obrada hrane (žvakanje) 

 Ždrelo 

 Jednjak 

 Želudac- HCl,enzimi (hemijska obrada hrane) 

 Tanko crevo- početni deo je dvanaestopalačno crevo; u tanko crevo se ulivaju izvodni 

kanali jetre i gušterače. 

 Debelo crevo- slepo crevo na mestu prelaska tankog u debelo; debelo crevo završava se 

analnim otvorom. 

Jetra- luči žuč i skladišti je u žučnoj kesi (na ovaj način se olakšano vare masti)  

Pankreas- žlezda sa spoljašnjim i unutrašnjim lučenjem; luči enzime koji pomažu pri varenju.  
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Oboljenja organa za varenje: gastritis, čir želuca, rak creva, bakterije (salmonela i trbušni 

tifus),virus (žutica), paraziti (dizenterija-dizenterična ameba, trihina,dečja i čovečja glista-

valjkasti crvi,pantljičare i metilji-pljosnati crvi),poremećaj u ishrani (anoreksija i bulimija). 

 

SISTEM ORGANA ZA DISANJE 

 Nos i nosna šupljina 

 Ždrelo (zajednički organ za varenje i disanje!) 

 Grkljan (glasne žice) 

 Dušnik 

 Dušnice (bronhije)-ulaze u pluća 

 Bronhiole-u plućima 

 Plućni mehurići (alveole)-u plućima 

Pluća-levo i desno plućno krilo 

Disanje-proces razmene gasova kiseonika i ugljen-dioksida; može biti plućno i ćelijsko. 

Oboljenja organa za disanje: bakterijska (gnojna angina),bronhitis (virusi i bakterije),upala 

pluća,astma,tuberkuloza (bakterija;vakcina be-se-že),rak pluća. 

 

SISTEM ORGANA ZA CIRKULACIJU 

Krv- tečno vezivno tkivo; prenosi gasove, hranljive supstance, hormone, ima ulogu u odbrani 

organizma (imuni odgovor) i regulaciji telesne temperature 

 Krvna plazma 

 Krvne ćelije- crvena krvna zrnca (eritrociti),hemoglobin prenosi kiseonik; stvaraju se u 

koštanoj srži 

                                      - bela krvna zrnca (leukociti),odbrana organizma-imunitet;koštana 

srž,slezina,limfni čvorovi 

                                     -  krvne pločice (trombociti),zgrušavanje krvi; koštana srž. 

Limfa-   izgrađena od krvna plazme i belih krvnih zrnaca 
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Krvne grupe :  

 O univerzalni davalac, prima samo svoju grupu 

 A prima svoju i O 

 B prima svoju i O 

 AB univerzalni primalac, davalac je samo svojoj grupi. 

Srce-mišić; 2 pretkomore i 2 komore; između odeljaka su srčani zalisci  

Krvni sudovi- vene (dovode krv u srce),arterije (odvode krv; aorta je najveća) i kapilari (najmanji 

krvni sudovi,mogu biti arterijski i venski). 

Veliki krvotok- krv bogata kiseonikom odlazi od srca do svih organa 

Mali krvotok- krv bogata ugljen dioksidom odlazi od srca do pluća gde se razmene gasovi,pa iz 

pluća u srce (krv je opet bogata kiseonikom). 

Kontrakcija srca-sistola (gornji pritisak),opuštanje srca-dijastola (donji pritisak) 

Limfotokom se kreće limfa kroz posebne sudove i izliva se u mežućelijske prostore. 

Imuni sistem-sistem odbrane organizma od raznih antigena (virusa i bakterija). Limfociti 

proizvode antitela koja uništavaju viruse i bakterije. 

 Prirodni pasivni imunitet-sa majke na bebu 

 Prirodni aktivni imunitet- kada sami preležimo neku bolest,pa postanemo imuni 

(boginje) 

 Veštački pasivni imunitet- serumi sa gotovim antitelima 

 Veštački aktivni imunitet- vakcine sa malom količinom umrtvljenih virusa ili bakterija 

Oboljenja krvnog sistema: Hipertenzija (povišen pritisak),infarkt srca,moždana kap,srčane 

mane,anemija,leukemija. 

 

SISTEM ORGANA ZA IZLUČIVANJE 

-Bubrezi,mokraćovodi,mokraćna bešika i mokraćna cev. 

Bubreg- bubrežna kora i bubrežna srž; nefron je osnovna jedinica građe bubrega-cevčica sa 

spletom krvnih sudova. 

Srž čine bubrežne čašice i bubrežna karlica. 



24 
 

Od bubrega odlaze mokraćovodi do bešike koja reaguje na istezanje (kada se napuni) i šalje 

informaciju nervnom sistemu. 

-primarna i sekundarna mokraća 

-mokraćna cev je kod žena odvojena od reproduktivnih organa,dok je kod muškaraca ova cev 

zajednički odvod mokraće i polnih produkata. 

Bolesti sistema za izlučivanje: pesak i kamen u bubregu,rak bubrega ili mokraćne bešike. 

 

SISTEM ORGANA ZA RAZMNOŽAVANJE 

Ženski: jajnici (tu nastaju jajne ćelije),jajovodi,materica,rodnica (vagina),stidnica  

Muški: semenici (testisi; tu nastaju spermatozoidi), pasemenici, semevodi,mokraćna cev. 

Prostata je žlezda koja luči semenu tečnost i uliva se u mokraćnu cev. Semena tečnost i 

spermatozoidi čine spermu. 

-ovulacija- oslobađanje jajne ćelije iz jajnika; dešava se svakog meseca; ako jajna ćelija ne bude 

oplođena, izlazi zajedno sa menstrualnom krvlju iz reproduktivnog trakta žene. 

-oplođena jajna ćelija naziva se zigot.  

-posteljica je organ koji je izgrađen od tkiva majke i embriona; embrion se hrani 9 meseci preko 

pupčane vrpce. 

Nasleđivanje pola: muškarac ima 22 telesna hromozoma+ X ili Y polni hromozom, a žena 22 

telesna+ X polni hromozom.Pol deteta zavisi od toga da li muškarac da svoj X ili Y hromozom. 

XY je dečak, XX devojčica. 

Oboljenja organa za razmnožavanje:  

 bakterijske (hlamidija,gonoreja,sifilis) 

 virusne (herpes, hiv, hepatitis b) 

 gljivične (kandida) 

 Tumori prostate,testisa,jajnika,materice. 

Kontracepcija-zaštita od polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće 

(prezervativ,dijafragma,spirala,pilule) 

 

 


