
PREVERJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA 
-CELICA, NASTANEK NOVEGA ŽIVLJENJA, PREBAVILA, DIHALA, KRVOŽILJE - 

 
1. Kakšna veda je biologija? Je naravoslovno veda, ki preučuje zgradbo in delovanje 

organov/organizmov, odnose med organizmi in okoljem. 
 

2. Kaj preučujejo? 
ANTROPOLOGIJA preučuje človeka 

 CITOLOGIJA preučuje zgradbo in delovanje celice 
 SISTEMATIKA razvršča organizme v sisteme (sistematika rastlin/živali) 
 
3. Zakaj biologijo označujemo kot INTERDISCIPLINARNO VEDO? Ker biologija združuje znanje 

različnih ved (biokemija, biofizika, bionika...) 
 

4. S številko (od 1 do 6) označi pravilen vrstni red raziskovanja po stopnjah.                           

5 Znanstvenik analizira dobljene rezultate.  
4 Znanstvenik opravi raziskavo in poskuse. 
6 Znanstvenik potrdi hipotezo in oblikuje poročilo o raziskavi.  
3 Znanstvenik določi potek raziskovanja. 
2 Znanstvenik postavi hipotezo. 
1 Znanstvenik si zastavi raziskovalno vprašanje. 

 
5. Nariši in označi dele živalske celice. 

 
 

6. Telesne celice se delijo z mitozo, spolne celice pa z mejozo. 
 
Zapiši razlike med obema razlikama. 
 

MITOZA MEJOZA 
Delitev telesnih celic  Delitev praspolnih celic  
Število kromosomov se v času cel. delitve 
ohranja (diploidno)  

Število kromosomov se v času cel. delitve 
reducira na polovico (haploidno)  

Nastaneta 2 genetsko enaki celici.  Nastanejo 4 genetsko različne celice.  
Rast in obnavljanje tkiv.  Spolno razmnoževanje. 
 
7. Katere strukture so nosilci dednega zapisa? KROMOSOMI 

Kje se nahajajo? V JEDRU EVKARIONTSKE CELICE 
Opiši njihovo zgradbo: KROMOSOMI SO NITASTE STRUKTURE ZGRAJENE IZ MOLEKULE 
DNA, KI SE OVIJA OKOLI BELJAKOVINSKIH KROGLIC-HISTONOV. 
 
 



8. DOPOLNI: 
Osnovna gradbena enota vseh organizmov je CELICA 
Skupina celic z isto nalogo tvorijo TKIVA 
Delovna enota iz različnih tkiv ORGAN 
 

9. Kaj ponazarjajo slike? MOLEKULO DNA-dvojna vijačnica. NUKLEOTID, gradnik molekule DNA. 

 
10. Kaj so primarni/sekundarni spolni znaki?PRIMARNI SPOLNI ZNAKI so vidni že ob rojstvu in 

določajo spol, SEKUNDARNI SPOLNI ZNAKI se kažejo v času pubertete in jih sprožijo spolni 
hormoni ter se razlikujejo pri fantih in dekletih. 

 
11. Kako imenujemo moške/ženske spolne celice in kje nastajajo? 

ŽENSKE SPOLNE CELICE-JAJČECA, nastajajo v jajčnikih. 
MOŠKE SPOLNE CELICE-SEMENČECA, nastajajo v modih. 
  

12. Razloži pojme: 
EREKCIJA otrdelost in nabreklost spolnega uda 
OVULACIJA obdobje, ko je ženska plodna, sprostitev zrelega jajčeca v jajcevod 
POPADKI krči maternice ob porodu 
ULTRAZVOK naprava s katero pregledajo plod nosečnice 
POPKOVINA preko nje plod dobiva vse potrebne snovi 
MENSTRUACIJA ponavljajoča se krvavitev, ki nastane zaradi izločanja odmerlih jajčec in 
sluznice notranje stene maternice 
 

13. Čemu služijo kontracepcijska sredstva? Naštej jih nekaj. Konracepcija služi za preprečevanje 
nosečnosti in zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi. 
Kondom, kontracepcijske tabletke, obliži, maternični vložki.... 

 
14. Kaj prikazuje slika? Pri vsaki sliki opiši ugotovitve. 

 
 

 
 

15. Kaj so spolno prenosljive bolezni? Bolezni, ki se prenašajo s spolnimi odnosi, včasih tudi s 
krvjo. 
Naštej 4 znake spolno prenosljivih okužb. Izcedek, srbenje, pekoče uriniranje, razjede... 
Imenuj 4 spolno prenosljive bolezni. Hiv, sifilis, gonoreja, genitalne bradavice, genitalni herpes... 
Kako se zaščitimo pred spolno prenosljivimi boleznimi? S kondomom, da nimamo spolnih 
odnosov oz. jih imamo samo z enim zdravim partenerjem. 

1.dozorevanje jajčne celice 
v jajčniku 
3. potovanje zrele jajčne 
celice v jajcevod 
2. ovulacija, stena 
maternice se zadebeli 
4. luščenje stene maternice, 



16. Opiši razliko med MEHANSKO in KEMIJSKO razgradnjo hrane.  
MEHANSKA RAZGRADNJA HRANE=drobljenje in mehčanje hrane z zobmi in slino. 
KEMIJSKA RAZGRADNJA HRANE=razgradnja hrane s pomočjo ENCIMOV. 

 
17. Razloži pojme: 

PERISTALTIKA valovito gibanje prebavne cevi, kar omogoča premikanje hrane vzdolž  
                           prebavnega trakta. 
ENCIM beljakovinska snov, ki v prebavilih omogoča kemijsko razgradnjo hrane. 
DVANAJSTNIK začetni del tankega črevesja 
ČREVESNE RESICE strukture v tankem črevesju, skozi katero se v krvožilje vsrkavajo 
maščobne kisline, aminokisline in enostavni sladkorji. 
SLEPIČ zakrneli organ na začetku debelega črevesja. 

 
18. Kateri organski sistem prikazuje slika? Prebavila 

Poimenuj označene dele. 
 

 
 

19. Kakšnega pomena je trebušna slinavka?Je organ, ki izloča prebavne sokove z encimi v 
dvanajsternik (prebavna žleza) in organ, ki izloča hormone (hormonska žleza). 

 
20. Naštej 3 naloge jeter. Skladišči glukozo v obliki glikogena, skladišči vitamine in minerale, čisti kri 

(odvečne in razstrupljene snovi izloča v žolč), v njih nastaja sečnina, ki se s pomočjo izločal 
izloči iz telesa (seč). 

 
21. V kaj se v prebavilih razgradijo: 

BELJAKOVINE v aminokisline- PEPSIN  
MAŠČOBE v maščobne kisline in glicerol-LIPAZA 
OGLJIKOVI HIDRATI v enostavne sladkorje (glukozo)- AMILAZA 
Pripiši tudi ime encime, ki sodeluje pri razgradnji hranilne snovi. 
 

22. Naštej 3 prehranske motnje in 3 bolezni prebavil.  
PREHRANSKE MOTNJE: anoreksija, bulimija, debelost 
BOLEZNI PREBAVIL: ciroza jeter, gastritis, žolčni kamni 
 

23. Kakšen je pomen dihanja? Izmenjava kisika in ogljikovega dioksida v plučnih/celicah 
24. Kako potuje zrak pri vdihu?nosna votlina-sapnik-sapnici (vstopata v plučni krili), manjše sapnice 

ali bronhiole, plučni mešički ali alveole. 
 

USTNA VOTLINA 

DANKA 

DEBELO ČREVO 

ŽOLČNIK 

JETRA 

JEZIK 

TREBUŠNA SLINAVKA 

TANKO ČREVO 

ZADNJOČNA ODPRTINA 

ŽRELO 

POŽIRALNIK 

ŽELODEC 



25. Razloži pojme: 
SAPNIKOV POKLOPEC preprečuje vstop hrane v sapnik 
ALVEOLA plučni mešiček, kjer se vrši plučno dihanje 
DIFUZIJA prehod plinov iz mesta, kjer je koncentracija večj, tja, kjer je koncentracija manjša 
TREBUŠNA PREPONA  prečnoprogasta mišica, ki omogoča širjenje/krčenje pljuč 
BRONHITIS vnetje sapnic 
 

26. Opiši razliko med pljučnim in celičnim dihanjem.  
PLJUČNO DIHANJE je izmenjava kisika in ogljikovega dioksida v plučnih mešičkih. 
CELIČNO DIHANJE je izmenjava kisika in ogljikovega dioksida v celicah (mitohondrijih) 

 
27. K opisom na levi strani poišči ustrezen pojem na desni strani.            
B     1. Med boleznijo se njihovo število poveča.    A-eritrociti 
D     2. Predstavlja tekoči del krvi.     B-levkociti 
A     3. Če jih primanjkuje, se pojavi slabokrvnost.   C-trombociti 
B     4. So različnih oblik.      D-krvna plazma 
C     5. Ustavljajo krvavitev. 
D     6. Prenašajo hormone in druge snovi. 
 
 
28. OZNAČI DELE SRCA.                
 

 
 

29.  Dopolni.                 
Žile, ki odvajajo kri od srca imenujemo ODVODNICE ali ARTERIJE.  
Žile, ki kri dovajajo v srce imenujemo DOVODNICE ali VENE. 
Najtanjše žile v našem telesu imenujemo LASNICE ali KAPILARE . 
 
30. Kateri dve nalogi opravlja limfni sistem? Dopolnjuje delovanje krvnega sistema in gradi imunski 
sistem. 
 
31. Kaj so limfni vozli? Ali bezgavke so zadebelitve na limfnih žilah, skozi katere se limfa čisti in 
precedi. V njih nastajajo posebne skupine levkocitov. 

PLJUČNA 
ARTERIJA 

LEVI 
PREDDVOR 

DESNI 
PREDDVOR 

LEVI 
PREKAT 

DESNI 
PREKAT 

AORTA 




