
ПРИПРЕМА ЗА ТЕСТ   ЗГЛАВКАРИ  
1. Зглавкари имају ________________ грађу тела као и чланковити црви. Чланци нису сви исти  и разликујемо : 

___________________, ____________________ и ______________. Тело је покривено _______________   
_________________. Зглавкари имају _____________ ноге. Када стари оклоп постане тесан зглавкари се 
__________________________ у нови оклоп. У зглавкаре спадају __________________, _____________, 
_____________________ и __________________________. 

2. Заокружи Т  ако је тврдња тачна. 
1) На телу рка разликујемо: главу, груди и трбух који су одвојени.                         Т  Н 
2) Кад му оклоп постане тесан он умре.                                                                            Т  Н 
3) Рак има 10 пари ногу.                                                                                                        Т  Н 
4) Нервни систем је лествичаст.                                                                                           Т  Н 
5) На глави су сложене очи смештене на дршкама .                                                      Т  Н 
6) Крвни систем рака је отвореног типа .                                                                         Т  Н 
7) На боковима главено-грудног дела смештене су шкрге.                                           Т  Н 

3. Напиши по неколико претставника 
Ракови који живе у слаткој води Ракови који живе у сланој води Ракови који живе на копну 
 
 

  

4. Наведи ко све спада у пауколике зглавкаре: 
__________________________________________________________________________________________________. 

5. Тело паука састоји се од  : 
6. Шта се налази на ком делу тела: 

 
 

7. Према начину на који лове плен деле се на: _________________________ и __________________________. 
8. По чему се разликује тело шкорпије од паука? Допуни рећенице. 

На предњем делу тела налазе се ______________________________. На задњем делу тела је: _________________. 
Објасни како шкорпије лови: ________________________________________________________________________  
_________________________________. Тело крпеља од тела паука и шкорпије разликујемо по _________________ 
____________________________________________________________________. 

9. Допуни реченице: 
Тело стоноге је _______________________________ и разликујемо _________________ и _____________________. На 
сваком чланку налази се по _____________________________. Познате стоноге су ____________________ и 
____________________________. 

10. Заокружи Т  ако је тврдња тачна. 
1) Паучинасте жлезде се налазе у устима.               Т   Н 
2) Задњи део тела шкорпије издужен је и чланковит.     Т  Н 
3) Крпељи су паразити .       Т  Н 
4) Шугарац живи на биљкама.                       Т  Н 
5) Тело инсеката обавијено је хитиним.   Т   Н 
6) Хитин лучи кутикула.                           Т  Н 
7) Тело инсеката није чланковито.                       Т  Н 
8) Антене инсеката служе за споразумевање.       Т  Н 
9) Усни апарат инсеката није прилагођен за исхрану .    Т  Н 
10) Нервни систем инсеката је врпчаст.           Т  Н 
11) Инсекти дишу на шкрге.       Т  Н 

11. Наведи стадујуме у развићу инсеката са: 
Потпуним                                                                                      непотпуним      преображајем 
 
 
 



 
12. Значај инсеката у природи: 

За човека  
 
За биљке  
 
За животиње 
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Убаци следеће појмове: 
КУЋНИ ПАУК           
ЦРНА УДОВИЦА 
ПАУЦИ КРСТАШИ 
СКИТНИЦЕ 
ЛИСТОЛИКА ПЛУЋА 
ПАУК ЛЕВКАР 
ВУЧИЈИ ПАУК 
МИМИКРИЈА 
ПАУК ВИОЛИНИСТА 
 

ЗЛАТНИ БАНАНА ПАУК 
ЧЕТИРИ ПАРА НОГУ 
ПАУЧИНАСТЕ ЖЛЕЗДЕ 
СИГНАЛНА НИТ 
ЦВЕТНИ ПАУК 
БАШТЕНСКИ ПАУК 
МРЕЖАРИ 
МРЕЖА 
ПАУЧИНА 

 


