
I. EVOLUCIJA 
 
1. Kdo velja za očeta EVOLUCIJSKE TEORIJE? 
2. Na katerih (4) spoznanjih je Darwin oblikoval evolucijsko teorijo? 
3. S pomočjo katerih dokazov (6) potrjujemo evolucijsko teorijo? 
4. V vsaki novi generaciji je navadno veliko več potomcev, kot je staršev. Zakaj? 
5. Razloži pojem »BOJ ZA OBSTANEK«. 
6. Opiši NARAVNI IZBOR.  
7. Kaj je POPULACIJA? 
8. Kaj je FENOTIP in od česa je odvisen? 
9. Katera dva dejavnika vplivata na GENSKO RAZNOLIKOST? 
10. Kaj so MUTACIJE? 
11. Kateri dejavniki povzročajo mutacije? 
12. Kakšen vpliv imajo mutacije na osebek? 
13. Primerjaj posledice mutacij v telesnih in spolnih celicah . 
14. Kaj je UMETNI IZBOR? Zakaj je pomemben? 
15. Zakaj so pomembne prilagoditve organizmov na trenutne življenjske razmere? 
16. Opiši prilagoditev vrste na mraz in vročino. 
17. Opiši prilagoditev vrste kot zaščito pred plenilci. 
18. Opiši prilagoditev organizmov na življenje v vodi. 
19. Katere prilagoditve rastlinam omogočajo preživetje v sušnih razmerah? 
20. Kaj so HOMOLOGNI ORGANI? 
21. Kaj so ANALOGNI ORGANI? 
22. Zakaj so si v zgodnji fazi razvoja zarodki različnih vrst vretenčarjev zelo 

podobni? 
23. Na primeru opiši VZAJEMNO EVOLUCIJO. 
24. Opiši kako pride do odpornosti bakterij na antibiotike. 
25. Opredeli pojma VRSTA in POPULACIJA. 
26. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da iz ene vrste nastaneta dve novi? 
27. kaj je ENDEMIT? Naštej nekaj slovenskih primerov 
28. Kdaj vrsto opredelimo kot IZUMRLO VRSTO? 
29. Naštej nekaj vzrokov za izumiranje vrst. 
30. Kaj so FOSILI? Kako nastanejo? 
31. Naštej nekaj fosilov, najdenih v Sloveniji. 
32. Kaj so ŽIVI FOSILI? Naštej jih nekaj. 
33. Kdaj se je razvil zadnji skupni prednik primatov? 
34. Katere so značilnosti primatov? 
35. Katere so človeku najbolj sorodne opice? 
36. Kdaj se je odcepila veja razvoja človeka od ostalih opic? 
37. Koliko človečnjakov naj bi do danes obstajalo? Naštej jih 5, ki smo jih spoznali. 

Po čem se med seboj razlikujejo? 
38. Od kod izvira SODOBNI ČLOVEK? 

 
 
 
 



II. RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV 
 
1. Katera biološka panoga se ukvarja z razvrščanjem organizmov? 
2. Na osnovi česa so organizme v sisteme razvrščali nekoč in na osnovi česa jih 

razvrščajo danes? 
3. Kdo je začetnik sistematike? 
4. Kakšno poimenovanje vrst je uvedel Line? 
5. Katera je osnovna sistematska enota? Naštej višje sistematske enote. 
6. Kako določimo vrsto? 
7. Razloži določanje z DIHITOMNIM KLJUČEM. 

 
 
 
 

III. RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ 
 
1. Razloži pojem BIODIVERZITETA. 
2. Na katerih ravneh se kaže BIOTSKA PESTROST? 
3. Kako lahko ocenimo biotsko pestrost? 
4. Kateri dejavniki vplivajo na biotsko pestrost? 
5. Kaj označujemo z izrazom »VROČA TOČKA BIOTSKE PESTROSTI«? 
6. Kje na našem planetu je pestrost živih bitij večja? 
7. Kako se pestrost ekosistemov spreminja z geografsko širino? 
8. Opiši biotsko pestrost Slovenije. 
9. Kaj vpliva na biotsko pestrost Slovenije? 
10. Zakaj pri nas in v svetu biotska pestrost upada? 

 
 
 
 
 

IV. EKOLOGIJA 
 
1. Razloži pojem EKOSISTEM. Naštej jih nekaj. 
2. Kateri dejavniki vplivajo na značilnosti ekosistema? 
3. Kaj so BIOMI? Kaj je BIOSFERA? 
4. Kakšni so lahko prehranjevalni odnosi med posameznimi organizmi življenjskih 

združb? 
5. Opiši naslednje prehranjevalne odnose: 

a. TEKMOVANJE 
b. SODELOVANJE 
c. PRISKLEDNIŠTVO, 
d. PARAZITIZEM. 

6. Kaj je MIKORIZA? 
7. Kaj je PREHRANJEVALNA VERIGA? Kako je sestavljena? V kaj se povezuje? 

 



8. Imenuj prehranjevalni verigo: 
a. v gozdu 
b. na travniku 
c. v morju 
d. v jezeru 

9. Kateri dejavniki vplivajo na spremembe v ekosistemih? 
10. Kaj se zgodi po požaru gozda? 
11. S čim se ukvarjajo EKOLOGI in s čim OKOLJEVARSTVENIKI? 
 




