
U krugu života Ime:

1. Što je uzrok različitim oblicima ponašanja živih bića
koji se mogu uočiti tijekom duljeg razdoblja
proučavnja?

A Uzrok je taj što je svako živo biće jedinstveno
i drugačije se ponaša.

B Uzroci su prilagodbe promjenjivim životnim
uvjetima staništa.

2. Svjetlost i temperatura životni su uvjeti koji se na
staništu mijenjaju ....

Odaberi 2 odgovor(a)

A godišnje.

B dnevno.

C svako stoljeće.

D sezonski (tijekom godišnjih doba).

3. Što se još  mijenja promjenom temperature na
staništu?

A Udio vlage. B Udio zraka.

4. S obzirom da su živa bića na staništu izložena
promjenama životnih uvjeta poput temperature
zraka, svjetlosti, udjela vlage, živa bića kako bi
preživjela, moraju  ...

A im se pokoriti.

B im biti prilagođena.

C biti spremna na svaku promjenu.

D proučavati što ih sve može zadesiti.

5. Zašto dolazi do izmjene dana i noći ili promjene
temperature tijekom godine?

Odaberi 2 odgovor(a)

A Radi promjena vremenskih prilika.

B Radi kretanja Zemlje oko Sunca.

C Radi okretanja Zemlje oko svoje osi.

6. Izmjena dana i noći te promjena temperature
tijekom godine izmijenjuju se ...

A cirkuski. B ciklički. C ciklonski.

7. Koju posljedicu uzrokuju izmjena dana i noći te
promjena temperature tijekom godine kod živih
bića?

A Kod živih bića zamjećuju se određena
ponašanja koja se ciklički ponavljaju.

B Živa bića nisu povezana s cikličkim
promjenama u prirodi.

8. Označi neka ciklička ponavljanja kod živih bića.

Odaberi 4 odgovor(a)

A Popodnevno spavanje.

B Seoba ptica.

C Zimski san.

D Klijanje sjemenki.

E Učenje.

F Cvjetanje biljaka.

9. Što je važno za opstanak vrste?

A Zabava. B Razmnožavanje.

10. Zašto je razmnožavanje važno za opstanak vrste?

Odaberi 2 odgovor(a)

A Zato jer je životni vijek svakog živog bića
ograničen te se za opstanak vrste  moraju
rađati nove jedinke.

B Da nas ima.

C Zato da vrsta ne izumre.

11. Koje vremensko razdoblje označava životni ciklus?

A Razdoblje od razmnožavanja odraslog
organizma (roditelja) pa do spolne zrelosti
potomka.

B Razdoblje od rođenja do smrti.
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