
A. ČUTILA in KOŽA

Kje v možganih so centri za VID, SLUH, RAVNOTEŽJE, VOH in OKUS?                                                  
VID-zadnji predel velikih možganov
SLUH-veliki možgani
RAVNOTEŽJE-mali možgani
VOH-osrednji možgani
OKUS-osrednji možgani
Opiši kako na splošno delujejo čutila.                                                                                                  
Čutila uporabljamo za stik s svetom in za izpeljavo dejanj, ki jih hočemo storiti.

OPIŠI ZGRADBO OČESA in naloge posameznih delov                                                                     

ŠARENICA je barvni mišičast kolobar. Uravnava 
količino svetlobe, ki vztopa v oko skozi zenico. ZENICA je odprtina skozi katero  gre svetloba v notranji   del očesa. LEČA lomi svetlobne žarke 
in jih usmerja na mrežnico. Je prozorna in lahko spreminja obliko. OČESNA  TEKOČINA- z njo je napolnjen sprednji del očesa. ROŽENICA 
prozorni del beločnice, ki ščiti lečo. KROŽNA MIŠICA uravnava   debelino leče. VEZNICA je tanka prozorna kožica, ki pokriva sprednji del 
očesa. STEKLOVINA je želatinasta snov, ki napolnjuje notranjost očesa in mu daje obliko. BELOČNICA je bela zunanja zaščitna očesna 
ovojnica. ŽILNICA je druga temna očesna ovojnica, ki ustavlja svetlobo. Vsebuje krvne žile. MREŽNICA je notranja plast za svetlobo 
občutljivih  celic ali vidnih čutnic. RUMENA PEGA je najobčutljivejši del mrežnice, mesto najostrejšega  vida. Stem delom zaznamo samo barve.
VIDNI ŽIVEC prenaša sporočilo do možganov. SLEPA PEGA je mesto kjer izstopa vidni živec in vztopajo v  očesno zrklo žile in živci. Tu ni na 
svetlobo občutljivih čutnih celic.

Kako je oko zavarovano?                                                                                                                        Oči 
ležijo v očesnih votlinah v lobanji, večinoma jih varujejo kosti. Pred močno svtlobo ščiti veka, oko
vlažijo in razkužujejo solze, trepalnice delujejo kot mreža, ki varuje pred prahom, obrvi 
preprečijo, da bi v oko tekel znoj iz čela, beločnica pa ovija oko. Solze odtečejo skozi solzno 
bradavico v nosno votlino.  

OPIŠI KAKO NASTANE SLIKA.                                                                                                 Svetloba se 
od predmeta odbije v oko. Skozi zenico padejo žarki na lečo, ki jih usmeri na mrežnico. Na 
mrežnici nastane ostra, pomanjšana in narobe obrnjena slika; vidne čutnice se vzburijo. Po 
vidnem živcu se vzburjenje prevaja v vidni  center v možganih, ki oblikujejo vidno informacijo.



Kaj so paličice in čepki? Zakaj ob šibki svetlobi vidimo le črno-belo
Paličice in čepki so vidne čutnice: paličice zaznavajo jakost svetlobe, čepki pa se vzdražijo na    različne barve, saj 
so različni čepki občutljivi za različno valovno dolžino svetlobe. Čepki  potrebujejo nekoliko  več svetlobe da se 
vzburijo, zato v poltemi ne vidimo barv.

Naštej napake pri nastajanju slike. Kakšna očala potrebujemo v posameznih primerih?         Nastajanje
slike poteka v različnih predelih možganov. Če so ti predeli uničeni, na primer zaradi poškodbe, pride do
motenj vida.                                                                                             Kratkovidnost                                             
Kdor ostro vidi vse, kar je na razdalji približno petih metrov, bolj oddaljene predmete pa lahko zaznava 
le nejasno in zabrisano, je kratkoviden. Tovrstna napaka vida je največkrat prirojena, po dvajsetem letu 
pa začne izginjati ali se manjša. Kratkovidnost popravimo z ustreznimi kontaktnimi lečami, ker so le te 
pri korekciji kratkovidnosti učinkovitejše od očal. Kratkovidnost, ki je ne korigiramo povzroča lahko 
hude glavobole.                                                             Daljnovidnost                                                                       
Kdor dobro vidi oddaljene predmete, pri branju pa ima težave, je daljnoviden. Pri gledanju na daljavo, 
se mora daljnovidno oko neprestano prilagajati, dodatno prilagajanje bližini lahko povzroči 
prilagoditveni krč očesa in glavobol. Daljnovidnost je pogosteje dedno pogojena, zlasti če nastopi že v 
mladosti. V poznejših letih pa sodi med običajne pojave staranja človeškega telesa. Po štiridestem letu 
očesni leči otrdita in postaneta manj prožni; tako gledanje od blizu, zlasti branje, postaja vse težje. 
Daljnovidnost korigiramo s konveksnimi (izbočenimi lečami) na očalih.                                                             
Astigmatizem                                                                                                                                Astigmatizem je 
prirojena motnja vida, ki nastane zaradi neenakomerno ukrivljene očesne roženice. Običajno je 
povezana s kratkovidnostjo in daljnovidnostjo. Korigiramo jo s posebnimi cilindričnimi (toričnimi) 
lečami, oblikovanimi v krivino, ki popravi neenakomernost roženice. Za korekcijo tovrstne motnje so 
kontaktne leče primernejše od očal.

OPIŠI ZGRADBO UŠESA in naloge posameznih delov.                                                      



               UHELJ- ujame 

zvočne valove ; BOBNIČ-slušni valj ga zatrese ; SLUHOVOD- usmeri zvočne valove, na dlačice  kamor se prilepijo     prašni  delci VERIGA SLUŠNIH 

KOŠČIC(kladivce, nakovalce in stemenice)- nanje se prenese nihanje iz bobniča ; POLKROŽNI  KANALI    in DVE  VOTLINICI- organa za ravnotežje ; POLŽ- 
napolnjen s tekočino, v njem so čutnice za sluh ; EVSTRAHIJEVA CEV(UČESNA TROBLJA)-povezuje srednje uho  z     žrelom,    zato lahko izanačiš zračni pritisk.

OPIŠI KAKO SLIŠIMO                                                                                                                           Sporočilo iz 
čutnic notranjega ušesa v možgane prispe po slušnem živcu. Po sluhovodu valovi potujejo do bobniča. 
Bobnič se zatrese, ko zvočni val udari, slušne koščice se premaknejo, stemenica pa udari po polžu. 
Tekočina v polžu vzvalovi.

Opiši okvare bobniča. Kako jih preprečimo?                                                                                    Okvare 
sluha lahko nastanejo kot posledica vnetja, močnega zvoka ali poka, hrupa. Bobnič s starostjo postaja 
vse manj prožen, zato slišimo vse slabše. Bobnič lahko poškodujejo vsi zvoki nad 90dB. Okvare lahko 
preprečimo tako, da se izognemo zvoku nad 90dB.

Opiši zgradbo notranjega ušesa.                                                                                                      Notranje uho 
je sistem votlin v lubanji in cevi in vrečk v njih. Votline(polž, preddvor in polkrožni kanali)se imenujejo 
koščeni labirint in so napolnjene s posebno tekočino, perilifermo. Vrečke in cevi z z drugačno tekočino 
se imenujejo membranski labirint. to so vrečica, mešiček, polžev kanal in polkrožni kanali.

Opiši zgradbo in delovanje organa za ravnotežje.                                                                          Sestavljajo 
ga trije polkrožni kanali, ki ležijo drug na drugega pravokotno in so napolnjeni s tekočino endolimfo. Ta 
se po teh kanalčkih pretaka, v prvem gor in dol, v drugem levo in desno in v tretjem naprej in nazaj. 
Kanalčki vsebujejo ravnotežne čutnice z dlačicami, ki se obračajo v tisto smer, kamor potuje tekočina. 
Ravnotežne čutnice so pokrite z želatinasto snovjo, ki vsebuje kristale apnenca. To so ravnotežni 
kamenčki, ki nenehno pritiskajo v smeri zemeljske privlačnosti. Tako lahko določamo, kaj je spodaj in kaj
zgoraj. Premik prenaša ravnotežni živec do malih možganov, ki lahko s tem določijo lego telesa.                



SESTAVLJAJO GA: trije polkrožni kanali, mešiček, vrečica in ravnotežni živec

Kako in kdaj je delovanje organa za ravnotežje moteno?                                                                    Če se 
vrtimo in sicer zato ker ob premikanju ali vrtenju glave tekočina v kanalih zaradi vztrajnosti zaostane, 
krista se odlomi v nasprotno smer kot glava in čutnice z dlačicami v kristi se vzdražijo. Ker prihaja 
sporočilo iz treh različnih koncev hkrati, lahko možgani zelo natančno ocenijo smer in spremembo 
hitrosti premikanja glave. Po hitrem premikanju telesa se tekočina v kanalih ne ustavi tako hitro kot telo
in sporočanje o gibanju iz ravnotežnega organa v možgane se nadaljuje še nekaj trenutkov. Organ za 
ravnotežje je torej upočasnjen.

OPIŠI KAKO VOHAMO IN KAKO OKUŠAMO.                                                                                      VOHAMO 
snovi ki so hlapljive oz plinaste. V nosno votlino med vdihom pride zrak in z njim tudi hlapi različnih 
snovi. Hlapi se prilepijo na dlačice vohalnih čutnic in jih vzdražijo. Čutnice po vohalnem živcu pošljejo 
signal v male možgane.                                                                       OKUŠAMO snovi ki so topne v slini. 
Raztopljene snovi vzdražijo okušalne čutnice, ki se nahajajo v okučalnih popkih, v vdolbinah brbončic. 
Vzdraženje po okušalnem živcu v obliki električnih signalov potuje v možgane. ČUTILI ZA VOH IN OKUS 
STA POVEZANI.

OPIŠI ZGRADBO IN NALOGE KOŽE.                                                                                     

Koža prekriva celoten organizem ter 
opravlja mnogo pomembnih nalog:  Preprečuje vhod plinov in različnih tekočin in izhod toplote ;  ščiti  telo pred UVžarki,  izsušitvijo, tujki ; sodeluje pri 
tvorbi vitamina D ; pomaga uravnavati telesno temperaturo ; je čutilo za pritisk, dotik bolečino,   toploto   in                mraz ; je izločalo

Opiši prvo pomoč pri ranah opeklinah in ozeblinah.                                                                              RANE: 
Pri površinskih navadno zadostuje izpiranje s hladno tekočo vodo in zaščita s sterilno gazo ali 
obližem.Če gazo pred uporabo pomočimo v fiziološko raztopino ali kamilični čaj, se gaza ne bo prilepila 
in zasušila rano.                                                                                                                   OPEKLINE:Pri večjih 



opeklinskih ranah takoj pokličemo pomoč(112), preučimo mesto nezgode(položaj, dostop, nevarnost) in
odstranimo vir toplote-ogenj                                                  OZEBLINE: Spodbujamo gibanje, telovadbo, 
podhlajeni naj pije vroč sladkan čaj, če je možno umik na toploto. Če ima moteno zavest naj ne pije, saj 
obstaja možnost zadučitve. Pri hudi podhladitvi osebo položimo v bočni položaj, nadziramo dihanje in 
bitje srca, ter se pripravljamo na morebitno uživljanje.

B. Spolovila in razmnoževanje

Naštej primarne spolne znake. Kaj so in kdaj se pojavijo?                                                                   So 
spolne značilnosti, ki jih dobi vsak ob rojstvu in so še nedozoreli. To so nerazvita spolovila.  

NAŠTEJ SEKUNDARNE SPOLNE ZNAKE. Kaj so, kdaj se pojavijo in kdo sproži njihov pojav?             
Sekundarni spolni znaki so vsi znaki, ki jih dobimo kasneje ob odraščanju. Pojavijo se v puberteti, njihov 
pojav pa sproži hormonska žleza hipofiza, ki v času pubertete neha delovati na priželc, moda in jajčnike. 
FANTJE: pospešena kostna in mišična rast ; povečana telesna masa ; povečana aktivnost in tudi 
agresivnost ; široka ramena ozki boki ; večje grlo, nižji glas ; poraščenost ; povečana dejavnost lojnic v 
koži ; pomikanje lasne črte nazaj, izliv semena. DEKLETA: več podkožne maščobe na prsih, bokih in 
stegnih ; široki boki ozka ranema ; visok glas ; mehkejša koža, povečana dejavnost lojnic v koži ; 
pazdušne in sramne dlake ; menstruacija

OB SKICI POIMENUJ IN OPIŠI DELE MOŠKIH IN ŽENSKIH SPOLOVIL.                                        MOŠKA: 
modnik, obmodek, prostata, samenjak, semenovod, penis, sečnica, moda, kožica ŽENSKA: jajcevod, 
jajčnik, maternica, maternična sluznica, maternični vrat, nožnica, zunanje spolovilo

OPIŠI POT JAJČECA IN POT SEMENČIC.                                                                                           JAJČECE: Vsak 
mesec v enem od jajčnikov dozori eno jajčece. Ob ovulaciji se zrelo jajčece sprosti iz jajčnika v jajcevod. 
Če v 24h sreča semenčico se oplodi, potuje do maternice, kjer se ugnezdi v njeno steno in ženska 
zanosi. Če pa semenčice ne sreča propade in se med menstruacijo skupaj s sluznico in krvjo skozi 
maternični vrat in nožnico izloči.                                                        SEMENČICE: Dnevno jih nastane v 
modih več milijonov. zrele semenčice se shranijo v obmodku. Ob izlivu semena potujejo po 
semenovodu, mimo semenjaka in prostate, tam dobijo tekočino, v kateri plavajo. Moško telo zapustijo 
po sečnici, ki je del spolnega uda. Če moškini ni spolno aktiven, semenčice v obmodku propadejo in se 
vsrkajo nazaj v telo.

Kakšna je kombinacija ženskih in kakšna moških spolnih kromosomov?                                             
ŽENSKIH: 22parov + 1par spolnih kromosomov XX                                                                               MOŠKIH: 
22parov + 1par spolnih kromosomov XY

Kaj je menstrualni cikel? Opiši ga.                                                                                                                 Je 
cikel v katerem dozori in propade eno jajčece. Traja približno 28 dni(normalno med 21 in 35 dni). Med 
menstruacijskim ciklom se dogajajo spremembe v maternici in jajčniku. 1-5 dan se maternična sluznica 
lušči, dozorevati začne novo jajčece. 6-13 dan se maternična sluznica obnovi in stanša. Jajčece se veča in
debeli. 14 dan je ovulacija. Sluznica v maternici se začne debeliti. Zrelo jajčece pride iz jajčnika v 
jajcevod. 15-28 dan je sluznica že zelo debela in pripravljena na sprejem odmrlega jajčeca. Odmrlo 
jajčece potuje proti maternici in se spet izloči.



Kaj je oploditev? Kje pride do oploditve? Opiši dogajanje po oploditvi od spojka do poroda.    
Oploditev je nastanek novega organizma. Do oploditve lahko pride, če vsaj ena semenčica prispe skozi 
maternični vrat v maternico do jajcevoda in je jajčece zrelo. Naslednja dva do tri dni se oplojeno jajčece 
z delitvjo celic povečuje in pomika po jajcevodu proti maternici. Zdaj ga lahko imenujemo že zarodek. V 
maternici lahko prosto lebdi še 3 dni, nato pa se zunanje celice začnejo usmerjati proti steni maternice. 
Sluznica maternice, ki se je med tem pod vplivom ženskega hormona progesterona preobrazila v 
zarodku naklonjeno okolje, ga sprejme. Jajčece se ugnezdi v sluznico, celice, ki ga obdajajo pa skupaj z 
maternično sluznico tvorijo žilje in posteljico. Temu rečemo zanositev. Ženska nosi otroka ki se razvija v 
maternici 9 mesecev, potem se rodi. 

KAKO SE ZAŠČITIŠ PRED NEZAŽELJENO NOSEČNOSTJO? NAŠTEJ IN OPIŠI KONTRACEPCIJSKA 
SREDSTVA. Pred nezaželjeno nosečnostjo se lahko začšitiš s pravilno uporabo kontracepcije. Najbolj 
zanesljiva kotracepcija je kondom- ščiti pred nezaželjeno nosečnostjo in tudi pred SPB. kondom je 
gumijasta prevleka za moški spolni ud. Zelo zanesljivi so tudi materični vložki. So kovinska ali plastična 
spirala, ki jo ginekolog vstavi v maternico. Preprečujejo ugnezditev jajčeca. Zelo zanesljiva zaščita proti 
nezaželjeni nosečnosti so še kontracepcijske tabletke in hormonski obliži. Oboje je hormonski pripravek,
ki preprečuje zorjenje jajčec. So pa tudi manj zaneslive zaščite-to so naravne metode, ki so največkrat 
povsem nezanesljive. Samostojno so manj zanesliva tudi spermicidna sredstva, ob uporabi diafragme ali
kondoma pa so kar učinkovita.

NAŠTEJ SPB. KAKO SE ZAŠČITIŠ PRED NJIMI, KAJ STORIŠ, ČE SUMIŠ, DA SI OKUŽEN-A?                     
Klamadijske okužbe, genitalni herpes, genitalne bradavice, sramne uši, trihomoniaza, gonoreja, sifilis, 
HIV, virusni hepatitis. Zaščitiš se z uporabo kondoma, imaš enega zvestega partnerja, se redno umivaš in
menjaš spodnje perilo, razmisliš preden se odločiš za spolni odnos, po spolnem odnosu uriniraš (malo 
pomaga), izogibaš se stikov z osebami, ki so najverjetneje okuženi. Če sumiš, da si okužen obiščeš 
zdravnika, obvestiš partnerja in se nikakor ne zdraviš sam.

RAZLOŽI POJME:                                                                                                                                         seme ali 
sperma-tekočina, ki vsebuje semenčica                                                                                      erekcija-otrditev
moškega spolnega uda zaradi pritoka krvi                                                                    moda-žleze, ki 
proizvajajo semenčice in moške spolne hormone                                                                   ovulacija-
sprostitev zrelega jajčeca iz jačnika v jajcevod                                                                               jajčnik-
shramba za jajčeca                                                                                                                          spojek ali zigota-
oplojeno jajčece                                                                                                                    ZARODEK-organizem 
do 3 meseca, ni še podoben človeku                                                                            PLOD-organizem od 3 do 
9 meseca, razviti so že vsi organi, plod se le še veča                                                 posteljica ali placenta-
Posteljica je organska struktura, polna porodne vode, ki se med nosečnostjo razvije v maternici. Razvije 
se iz iste celice kot zarodek in deluje kot pomožni 'instrument' za vzdrževanje otrokovega življenja. Na 
zunanji strani se posteljica preko horionskih resic prodre k maternici, na notranji steni pa s popkovino 
povezuje mater in otroka.        
sterilizacija-proces onemogočanja oploditve posameznega osebka, tako , da moškim prerežejo 
semenovode, žanskam pa jajcevode                                                                                                          DVOJNA
KONTRACEPCIJA-kontracepcija pri kateri ženska uporabi hormonski pripravek ali tablete, moški pa 
kondom                                                                                                                           URGENTNA 
KONTRACEPCIJA- hormonske tabletke za uporabo čim prej po nezaščitenem spolnem odnosu, 



najpozneje v roku 120ur.

C. TEHNIŠKI DAN-Skrb za zdravje

Katere osebe lahko oživljamo? Nezavestne

Kako oskrbimo nezavestnega, ki diha in mu ne deluje srce?                                                                    
Sprostimo mu dihalne poti, iz ust odstranimo vse tujke, oskrbimo vidne poškodbe, ga namestimo v 
bočni položaj in pokličemo pomoč. Lahko mu nudimo masažo srca.

KAKO UKREPAMO, ČE NALETIMO NA NEZAVESTNEGA, KI NE DIHA IN MU NE DELUJE SRCE?             
Pokličemo pomoč, oskrbimo najbolj nujne poškodbe in mu nudimo umetno dihanje ter masažo srca.

KAKO PRI POŠKADOVANCU PREVERIMO DIHANJE?                                                                                          
Glavo približaš njegovim ustom in gledaš prsni koš. Poslušaš če diha in ali se mu dviguje prsni koš. Če ne 
čutimo sape in se poškodovancu prsni koš ne dviga, poškodovanec ne diha. V tem primeru pokličemo 
112 in poškodovancu nudimo umetno dihanje in masažo srca.

Kaj je avtomatski defibrilator?                                                                                                                                
Naprava, ki nam pomaga pri oživljanju in masaži srca. Daje nam navodila in omogoča lažje oživljanje. Z 
njim skozi srce prizadetega spustimo sunek električnega toka.

KAKO POMAGAMO PRI POVRŠINSKIH RANAH IN KAKO PRI GLABOKIH? Kaj je tetanus?                             
POVRŠINSKE: Rano izperemo, zaščitimo s sterilno gazo in preverimo, če je bila osaba cepljena proti 
tetanusu. Oseba mora obiskati zdravnika. GLOBOKE: Preučimo mesto nezgode, osnovni pregled, 
ustavimo krvavitev, rano imobiliziramo in oseba mora obiskati zdravnika. TETANUS je bolezen, ki jo 
povzroča okužba rane z bakterijo Clostridium tetani. Zanj je značilno krčenje vlaken skeletnega mišičja. 
Do okužbe navadno pride zaradi onesnaženja rane, pogosto gre za ureznino ali globoko vbodno rano.

Kako ustavimo zunanjo krvavitev?                                                                                                                           
S posrednjim pritiskom na najbližji točko, s kompresijsko obvezo (na rano položimo več plasti sterilne 
gaze, nanjo položimo trši predmet, ki bo pritiskal na rano, čvrsto povijemo s povojem in imobiliziramo), 
ali z neposrednjim pritiskom (na vratu, v dimljah in v podpazduhi na moremo narediti kompresijske 
obveze, zato na rano položimo plast sterilne gaze, čez damo nerazvit povoj in pritiskamo s 4imi prsti).

Kako delimo krvavitve glede na mesto v telesu? Kako prepoznamo notranjo krvavitev?                           
Na zunanje, notranje in podkožne. Notranjo krvavitev prepoznamo tako, da je oseba v šoku, ima bledo, 
hladno in potno kožo, željo po pitju, pospešeno in plitvo dihanje, utrujenost, bolečina, nazavest, hiter 
utrip žile.

KAKO POSKRBIMO ZA ZDRAVJE ZOB?                                                                                                                      
S primerno prehrano, rednim ščetkanjem oz higijeno, rednimi obiski zobozdravnika in zaščito zob

NAŠTEJ IN OPIŠI BOLEZNI ZOB.                                                                                                                              
PARADONTOZA ali vnetje dlesni: Se začne tako, da se raztopi sklenina, če tega ne popravimo dovolj 
hitro se razširi v zobovino in naprej v pulpo. Na dnu nastane gnoj in zob oteče, bakteije pa lahko pridejo 
v kri in se razširijo po celem telesu. Do paradontoze pride zaradi nezadostne nege zob. Če si ne 



umivamo zob redno, se na površini zobovja naredi obloga iz ostankov hrane in odmrlih celic ustne 
sluznice. Paradontozo preprečimo z manjšo uporabo sladkane hrane in pijač, najmanj dvakrat dnevnim 
ščetkanjem in rednimi obiski zobozdravnika. KARIES ali zobna gniloba: Nastane zaradi delovanja 
določenih mikrobov v ustni votlini. Ti mikrobi spreminjajo v zobnih oblogah sladkor v kisle produkte, ki 
uničujejo zobno tkivo. Najprej nastane bel madež, kost izgine in se raztaplja zaradi bakterijskih strupov. 
Zobje postanejo majavi in lahko izpadejo. Zobno gnilobo ali karies lahko preprečimo z ustrezno ustno 
higieno in z izogibanjem kariogeni hrani. Kariogena hrana je hrana, ki vsebuje veliko sladkorja in se rada 
lepi na zobno površino.

D.Snovi v živih sistemih

KAKŠNE SO SNOVI V ŽIVI IN NEŽIVI NARAVI? Naštej molekule.                                                                    
Živa narava so živali, rastline, gljive in bakterije (C, H, N, O, Sn), neživa narava pa so voda (H2O), 
sladkor(C2H12O6), kisik- zrak(O2), vodik(H2), CO2, N2, NaCl...

Kateri elementi tvorijo snovi v živih bitjih? Naštej nekaj makro- in mikroelementov.                                
Biogeni elementi. MAKROELEMENTI so v živih bitjih prisotni v večjih količinah in so nujno potrebni za 
življenje: OGLJIK, VODIK, KISIK, DUŠIK, ŽVEPLO, FOSFOR. MIKROELEMENTI so ravno tako pomembni za 
življenje: KALCIJ, MAGNEZIJ, ŽELEZO, JOD.

Kaj je BIOGENI ELEMENT? Element, ki gradi živa bitja.

Kako se razlikujejo molekule živega sveta od neživega?                                                                                
Molekule živega sveta so večinoma sestavljene iz ogljika (glukoza, fruktoza, celuloza, škrob, mlečni 
sladkor, maščobe, ogljikovi hidrati, beljakovine, testosteroni, vitamini, alkoholi...) in so bolj 
zakomplicirane. Molekule nežive narave pa so preproste (voda, ogljikov dioksid, zrak...)           

Kakšen je pomen vode za živa bitja?                                                                                                                        
Za živa bitja na Zemlji je voda najpomembnejša snov, saj gradi živa bitje, je medij, v katrem v celici 
potekajo biokemijski procesi, je topilo, je transportno sredstvo in omogoča počasnejše temperaturne 
spremembe.

OPIŠI KROŽENJE OGLJIKA V NARAVI.                                                                                                                     V
naravi je veliko ogljika v obliki CO2. CO2 iz ozračja preide v rastlino→s fotosintezo se oblikuje v glukozo, 
ogljik se vgradi v organske snovi, potem se porablja za dihanje, kjer se razgradi in sprosti nazaj v ozračje 
kot CO2. Lahko pa gre za fosilna goriva  in se z gorenjem sprosti nazaj v ozračje.

KAJ JE NAJMANJŠA ENOTA ŽIVEGA SVETA? Zakaj?                                                                                         
Najmanjša enota živega sveta je celica. Ker je osnovna enota življenja in je vse zgrajeno iz celic.

KAKO SE CELICE V ŽIVIH BITJIH POVEZUJEJO?                                                                                                   
Celice se povezujejo v tkiva, tkiva se povezujejo v organe, organi pa v organski sistem.

E. Celica- osnovna enota živih bitij

OPIŠI EVOLUCIJO RAZVOJA CELIC.                                                                                                                      
Zemljo so najprej poseljevale preproste prokariontske celice (brez jedra, vse so enocelične- bakterije), 



pozneje pa so se iz njih razvile evkariontske celice (imajo jedro- gljive, živali, rastline). Zaradi skupnega 
prednika imajo vse današnje celice skupne značilnosti. Celice in organizmi pa se zaradi nenehne 
evolucije med seboj tudi razlikujejo.

Kje se v celici nahaja dedni zapis?                                                                                                                      
Dedni zapis nosi molekula DNA, ki se nahaja v celičnem jedru. Dokler se jedro ne deli se DNA nahaja v 
obliki nitk, ko se jedro pripravi na delitev se DNA oblikuje v kromosome.

Opiši zgradbo DNA in razloži, kako se podvojuje.                                                                                               
Ima obliko dvojne vijačnice. Zgrajena je iz nukleotidov. Nukleotid je osnovna gradbena enota in je 
zgrajen iz baze, sladkorja in fosfatnih ostankov. DNA se podvoji tako, da se kovalentne vezi med 
sladkorjem in fosfatnimi ostanki raztrgajo in nastaneta dve novi verigi. Vsaka veriga naredi natančno 
kopijo. Iz ene molekule nastaneta dve popolnima enaki.

Kaj je KROMOSOM?                                                                                                                                             
Kromosom je gosta struktura v katero se med celično delitvijo tesno zvijejo niti DNA. 

Kaj je GEN?                                                                                                                                                           GEN 
je najmanjši del molekule DNA, ki nosi zapis za eno beljakovino.

Kakšna je razlika med mejozo in mitozo?                                                                                                           
Mejoza je proces celične delitve, pri katerem iz telesne(praspolne) celice nastanejo spolne celice 
gamete. Med oploditvijo se moška in ženska spolna celica združita v novo celico, zigoto, iz katere 



nastane nov organizem. Delitev celic z mejozo je torej pomembna za nastanek novega organizma. 
Mitoza je tudi proces celične delitve, razlika pa je v tem, da pri mitozi iz ene materinske celice nasteneta
dve poplnoma enaki hčerinski celici. Delitev celic z mitozo je pomembna pri rasti in obnavljanju 
organizmov.

Naštej nekaj oblik nespolnega razmnoževanja.                                                                                                
Ločimo več vrst nespolnega razmnožrvanja: podvojevanje, vegetativno razmnoževanje, brstenje in 
razmnoževanje s trosi.                                                                                                                                       -
podtaknjenci pri rastlinah

-delitev celice pri enoceličarjih (mitoza)

-fragmentacija pri spužvah in zvezdah

-deviška plodnost ali partenogeneza

-brstenje (morska veternica)

-kloniranje

Kakšne so prednosti spolnega razmnoževanja?                                                                                               
Ima to prednost, da izredno pospeši nastajanje novih kombinacij dednega materiala.

RAZLOŽI POJME                                                                                                                                                    
Prokariont: Prokarionti so organizmi, ki v celicah nimajo jedra in so obstajali že veliko prej kot organizmi
z jedrom (evkarionti). Med prokarionte uvrščamo bakterije in arheje.                                                
Evkarionti: Evkarionti so organizmi z jedrom. Lahko so enocelični ali večcelični. Med evkarionte štejemo
vse rastline, živali in glive.                                                                                                                      Evolucija: 
Evolúcija je biološki proces, pri katerem se genski zapis populacij organizmov spreminja iz generacije v 
generacijo. Čeprav so spremembe znotraj posamezne generacije majhne, se organizmi z njihovim 
kopičenjem zlagoma spreminjajo in sčasoma lahko ta proces vodi v nastanek novih vrst.                             
Diploidno število kromosomov: Diploidno število kromosomov je, 46 dvokromatidnih kormosomov.       
Hlaploidno število kromosomov: Haploidno število kromosomov je 23 enokromatidnih kromosomov.    
Homologni kromosom: Diploidni organizmi imajo v jedru vsake telesne celice 2 garnituri kromosomov, 
vsako od enega starša. Takim parom kromosomov rečemo homologni kromosomi. Homologni 
kromosomi so enaki po velikosti in obliki. 

 

          

 


