
EVOLUCIJA-preverjanje in utrjevanje 
 

1. Naštej temeljne lastnosti živih sistemov.  
Rast, razvoj, razmnoževanje, prehranjevanje, izločanje, dihanje, umiranje. 
 

2. Kateri kemijski elementi v največji meri sestavljajo organske molekule?  
Ogljik, vodik, kisik... 
 

3. Kdo velja za očeta EVOLUCIJSKE TEORIJE? Charles Darwin 
 

4. Na katerih (4) spoznanjih je Darwin oblikoval evolucijsko teorijo?  
- Raznolikost osebkov, 
- Čezmerno potomstvo, 
- Boj za obstanek, 
- Dedovanje lastnosti. 
-  

5. S pomočjo katerih dokazov (6) potrjujemo evolucijsko teorijo?  
- Opazovanje posledic evolucije-spreminjanje vrst, 
- Opazovanje fosilov, 
- Primerjanje zgradbe organizmov, 
- Primerjanje razvoj zarodkov, 
- Preučevanje geografske razširjenosti vrst, 
- Primerjanje biokemijskih in molekularnih lastnosti organizmov. 

 
6. V vsaki novi generaciji je navadno veliko več potomcev, kot je staršev. Zakaj?  

Ker preživijo le redki, praviloma le toliko, kolikor je staršev. 
 

7. Razloži pojem »BOJ ZA OBSTANEK« 
- Tekmovanje za dobrine (življenski prostor, voda, hrana), 
- Boj za razmnoževanje (prenos genov na potomce). 

-  
8. Opiši NARAVNI IZBOR na primeru BREZOVEGA PEDICA. Učb. str 63 

Zaradi industrializacije in onesnaževanja okolja se število lišajev na drevesih močno 
zmanjša, zaradi česar postanejo »sivi« brezovi pedici bolj vidni in lažji plen pticam. 
Temnejši pedici pa so se uspešneje prekrivali, zato so preživeli in se razmnoževali. 
Temnejši pedici so imeli v danem okolju ustrezne lastnosti. Obratno se zgodi ob 
pojavu čistilnih naprav, ko se lišaji »vrnejo« in imajo svetlejši pedici ustreznejšo 
lastnost.  

 
9. Kaj je POPULACIJA?  

Skupina osebkov iste vrste, ki živijo na istem prostoru ob istem času in se med seboj 
lahko razmnožujejo-izmenjujejo genski material. 
 



10. Od česa je odvisen FENOTIP osebka?  
Od dednih informacij (genotipa) in okolja. 
 

11. Katera dva dejavnika vplivata na GENSKO RAZNOLIKOST? 
Mutacije in prekrižanje genskega materiala med mejozo. 
 

12. Kaj so MUTACIJE?  
Spremembe v genotipu, ki so posledica vplivov okolja ali normalnega celičnega 
delovanja in procesov v celici. 
 

13. Kakteri dejavniki povzročajo mutacije?  
Mutageni dejavniki (virusi, sevanja, kemijske snovi, prehrana...) 
 

14. Kakšen vpliv imajo mutacije na osebek?  
Lahko so koristne, škodljive ali pa nimajo nikakršnega vpliva na organizem. 
 

15. Kdaj se mutacije dedujejo?  
Če se zgodijo pri delitvi spolnih celic. 
 

16. Naštej nekaj organizmov, kjer se samec razlikuje od samice. Utemelji zakaj.  
RACA MLAKARICA (rjava samica manj opazna-poveča možnost preživetja potomcev), 
PAV (samec s pisanim perjem uspešneje dvori samici). 
 

17. Kaj je UMETNI IZBOR? Zakaj je pomemben?  
Človekovo načrtno poseganje v križanje, da bi dobili osebke, ki so njemu koristni. 
 

18. V Sloveniji živita dve vrsti močerada, planinski in navadni močerad. Planinski močerad 
zraste do 16 cm, navadni pa do 28 cm. Oglej si sliki in odgovori na vprašanja. 

   
PLANINSKI MOČERAD       NAVADNI MOČERAD 

a. Telo planinskega močerada se od navadnega močerada razlikuje po velikosti in barvi. 
Pojasni te razlike. Upoštevaj razmere v katerem živita obe vrsti.  
Planisnski močerad živi v hladnejšem okolju. Črna barva mu omogoča večjo 
absorbcijo sončne svetlome in s tem ogrevanje telesa. Ker je manjši potrebuje tudi 
manj hrane. 

b. V samici navadnega močerada se ličinka razvija v telesu približno pol leta, nato jih 
odloži v tolmune goznih potkov. Preobrazba ličinke v odraslo žival poteka v vodi in 
traja nekaj mesecev. Planinski močerad za razmnoževanje ne potrebuje vode, 
zadošča mu dovolj vlage. Je živoroden. Ličinke se razvijejo v telesu samice in šele po 
2-4 letih se izležeta dva popolnoma preobražena mladiča.  
Pojasni razloge za razliko v razmnoževanju med obema vrstama močerada. 
Pri planinskem močeradu  tako razmnoževanje omogoča lažje preživetje potomcev v 
ostrejših klimatskih razmerah. 

c. Pojasni zakaj traja preobrazba v telesu samice pri planinskem močeradu v višjih legah 
dlje kot v nižjih legah. 
Zato da samice izleže razvite potomce, ki bodo lažje preživeli v hladnejših razmerah.  



19. Razmisli, ali gre pri spodnjih dvojicah organov za homologne ali analogne organe. 
Ustrezno označi. 

 

 
 
 



20. Izberi pravilni odgovor. 
KRILA pri METULJIH in PTICAH  
a. imajo skupni evolucijski izvor. 
b. so homologni organi. 
c. so nastala z vzajemno evolucijo. 
d. so se razvila zaradi postopnega prilagajanja podobnemu okolju, vendar nimajo 

skupnega evolucijskega izvora. 
 

PRIMER DVEH HOMOLOGNIH ORGANOV STA (SO) 
a. prhuti netopirja in krilo metulja. 
b. prhuti netopirja in človeška roka. 
c. okončine želve in bramorja. 
d. prednje grebilne okončine započnice in bogomolke. 
 

21. Razloži, zakaj so si kaktusi in mlečki po zgradbi zelo podobni, čeprav evolucijsko niso 
zelo sorodni. 
Ker živijo v podobnih življenskih razmerah (suši), so razvili podobne strukture (dolge 
korenine, trne...) 
 

22. Razloži, kako listi v obliki iglic iglavcem omogoča preživetje glede na razmere v 
njihovem življenskem okolju. 
Manjše izhlapevanje vode (transpiracija). 
 

23. Kaj je vzajemna evolucija. Opiši na primeru. 
Je medsebojna evolucijska prilagoditev dveh vrst, ki je odvisna odnosa, v katerem sta 
vrsti.  
Npr.: GALAPAŠKA ŽELVA-OPUNICIJA (učb. str. 76) 
          KOSTANJEVA ŠIŠKARICA-KOSTANJ (učb. str. 77) 
          ORHIDEJE-ŽUŽELKE (učb. str. 78)... 
 

24. Razloži, zakaj antibiotiki najprej uničijo večino bakterij, nato pa postanejo vse manj 
učinkoviti.  
 

 
 
 



25. Na sliki sta kopenska in morska želva. Primerjaj njuni zunanji zgradbi telesa. Opiši, 
kako sta se prilagodili na okolje v katerm živita. 

 

   
 
 NOGE-morska želva prilagojene na plavanje, kopenska pa na hojo. 
 OBLIKA OKLEPA-morska želva bolj hidrodinamično obliko, kar ji omogoča lažje  
 plavanje. 
 

26. Razloži, kako lahko iz ene predniške vrste nastaneta dve vrsti. Ali lahko nastane več 
vrst? Od česa je odvisno?  
Ločitev ene populacije v dve ali več ločenih populacij lahko privede do nastanka dveh 
ali več vrst. Zaradi mutacij se namreč razlike med osebki ločenih populacij postopno 
povečujejo, saj med njimi ne prihaja več do križanja in izmenjave genskega materiala. 
S časoma so razlike tako velike, da se v primeru združitve ne morejo več uspešno 
razmnoževati.  
 

27. S pomočjo katerih dokazov lahko potrdimo teorijo o premikanju celin? Ali lahko s 
pomočjo zemljevida sveta sklepaš, kako so se celine premikale?  
Teorijo lahko dokažemo s pomočjo fosilnih najdb. 
S pomočjo zemljevida sveta-oblike celin, lahko sklepamo kako so se celine premikale. 
 

28. Kaj se lahko zgodi majhni populaciji z majhno gensko pestrostjo? 
- Eden od obeh alelov lahko v naslednji generaciji izgine, 
- Parjenje v sorodstvu i s tem zmanjšanje genetske pestrosti  v naslednjih 

generacijah. 
 

29. Kdaj rečemo, da je vrsta izumrla?  
Ko propade zadnji osebek vrste in je vrsta popolnoma izginila. 
 

30. Kaj so možni vzroki za množična izumrtja?  
Globalne katastrofe (trki kometov, izbruh vulkanov, segrevanje ali ohlajanje 
ozračja...). 
 

31. Kako se je imenovalo morje na vzhodu Slovenije? Na osnovi česa sklepajo, da je bilo 
takratno morje toplejše, kot je Jadransko morje?  
Morje se je imenovalo PARATETIDA.  
Da je bilo toplejše od današnjega Jadranskega morja lahko sklepamo na osnovi 
fosilnih najd (Orjaški morski pes, korale, ribe, polži...) 
 
 



32. Za mamuta sta bila značilna oblilno podkožno maščevje ter maščobna grba na hrbtu 
in glavi. Zakaj današnji slon tega nima?  
Mamut je živel v ledeni dobi-termoizolacija. 
 

33. Razloži pojme: 
FOSIL –ostanek nekdaj živečega organizma 
VODILNI FOSIL –fosili, značilni za točno določeno geološko obdobje 
ŽIVI FOSIL-maloštevilni predstavniki nekoč živečih skupin organizmov, ki se skozi 
geološka obdobja do danes niso spremenili ali pa so se spremenili zelo malo. 
 

34. IZBERI PRAVILNI ODGOVOR: 
Z analizo DNA so ugotovili, da je človeku najbolj soroden: 

a. Gibon 
b. Lemur 
c. Oragutan 
d. Šimpanz 

       Dvonožna hoja je bila ena izmed pomembnih novosti v razvoju človeka, saj je  
       omogočala: 

a. Hitrejši beg pred plenilci 
b. Premagovanje večjih razdalj 
c. Razvoj možganov 
d. Uporaba sprednjih okončin za različna opravila, to pa je pospešilo razvoj 

možganov 
      Prvo kameno orodje za lov in nabiralništvo je izdeloval: 

a. Neandertalec 
b. Pokončni človek 
c. Sodobni človek 
d. Spretni človek 

 
 




