
Rešitve: RAZVOJNI KROG ZAJEDAVCEV 

ZAJEDAVEC – organizem ki trajno ali začasno zajedajo drug organizem (en organizem živi na račun 

drugega- ga zajeda; zajedavec ima korist, gostitelj pa škodo) 

 

NOTRANJI ZAJEDAVEC -organizmi, ki živijo v notranjosti drugega organizma( v organih ali telesnih votlinah) 

primeri: gliste, trakulje, sesači 

 ZUNANJI ZAJEDAVEC  - organizmi, ki živijo na zunanji površini drugega organizma; primeri: klopi uši, 

bolhe, komarji 

                2 zunanja zajedavca, pojasni zakaj sta nevarna in kako se pred njima ˝zaščitimo. 

 KLOP:  povzroča boreliozo in klopni meningitis; uporaba zaščitnih sredstev, izbira svetlih oblačil z dolgimi 

rokavi, redno pregledovanje telesa. 

KOMARJI: prenašalci bolezni imenovane malarija; uporaba zaščitnih sredstev,  odstranitev zbiralnikov vode 

(komarji za razvoj rabijo vodo) … 

               2  notranja zajedavca, pojasni zakaj sta nevarna in kako se pred njima zaščitimo. 

               GLISTE: povzročajo bolečine, slabost, krče, človek izgublja na telesni masi; higiena  

               TRAKUJE: povzročajo človek izgublja na telesni masi, utrujenost; - dovolj termično obdelano meso (dobro 

pečeno, kuhano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATUM:                                                        PREVERI SVOJE  ZNANJE   NARAVOSLOVJE 7 

 
Natančno preberi navodila in pot do pravilnih rešitve bo mnogo krajša. 

Želim ti veliko znanja. 

Število možnih točk:  48 točk Število doseženih točk:  Ime in priimek: 
 
 



1. Osnovna gradbena in funkcionalna enota vsakega živega organizma je celica                                        ___/1T 

 
2. V čem se živalska celica razlikuje od  in glivne celice ? Živalska celica nima celične stene,                           ___/2T 

nima vakuole. 

3. Oglej si sliko in odgovori na vprašanja.                                                                                                                     ___/4T 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kako se imenuje medsebojna odvisnost organizmov, kot jo prikazuje zgornja skica?                                                                  

Skica prikazuje PREHRANJEVALNI SPLET (preplet prehranjevalnih verig). 

 

b) Za kaj pravimo, da so živali v ekosistemu potrošniki? 

Živali so v ekosistemu potrošniki, ker hrano porabljajo, niso si je sposobni narediti sami. 

 

c) Na skici obkroži proizvajalce. 

Obkrožiš rastlino . Pojasnilo: rastline so proizvajalci, ker so si sposobne same narediti hrano; iz ogljikovega 

dioksida in vode si pri procesu fotosinteze naredijo sladkor- glukozo (hrana) in kisik. Seveda je pri tem 

potrebna še sončna energija. 

 

d) S pomočjo slike zapiši primer prehranjevalne verige.  Rastlina          listna uš           pikapolonica        sinička 

         sova 

4. Napiši po enega predstavnika posamezne skupine organizmov.                                                                         ___/5T 

 

PRAŽIVALI OŽIGALKARJI PLOSKAVCI VALJASTI ČRVI MEHKUŽCI 

ameba, evglena, 
paramecij, 

morska vetrnica, 
korala,  
 

goveja trakulja, 
svinjska trakulja, 
pasja trakulja 

gliste-podančice, 
žive niti 

Polži, školjke, 
hobotnica, ligenj, 
sipa 

 

5. Zapiši NATANČNO nalogo prebavil. Naloga prebavil je razgradnja hrane. Hrana se mora razgraditi v        ___/1T 

V tako majhne delce, da lahko le ti gredo skozi stene tankega črevesa v kri. 

 

6. Pojasni, kako se prehranjujejo:                                                                                                                                    ___/5T 

a) Enoceličarji hranilne snovi sprejemajo skozi celično membrano (nimajo razvitih prebavil, ker so iz ene celice)    

b) Morske spužve: filtrirajo vodo (voda vstopa skozi dotekalko in odteka skozi odtekale). 

c) Školjke   : filtrirajo vodo 

d) Miš:  hrano sprejema skozi usta, v katerih so zobje in jezik 

 

 



 

7. Na sliki sta lobanji dveh različnih živali.                                                                                                                ____2,5/T 

                lobanja   1                                                lobanja 2    

 

                   Obkroži lobanjo rastlinojedca in  

pojasni svojo odločitev: lobanja št.1 pripada 

mesojedcu, lobanja št.2pa rastlinojedcu. 

Mesojedci  bolj koničaste zobe, imajo 

podočnike- čekane; s pomočjo katerih trgajo 

plen-hrano.                                 

V čem se še razlikujejo prebavila mesojedcev od rastlinojedcev?  Prebavila mesojedcev in rastlinojedcev se 

razlikujejo tudi v dolžini prebavne cevi. Mesojedci imajo krajšo prebavno pot, ker je taka hrana lažje 

razgradljiva. Rastlinska hrana je težje razgradljiva, zato je prebavna pot rastlinojedcev daljša.                                                                                                                                

 

8. Pojasni s čim dihajo:                                                                                                                                                       ___/3T 

- žuželke_dihajo s trahejami- vzdušnicami- preprostimi cevčicami 

- vodni sesalci  dihajo s pljuči (tako kot vsi sesalci) 

- zlata ribica diha s škrgami 

 

9. Kakšna je naloga izločal? Naloga izločal je, da iz telesa izločajo vse tisto, kar organizem                        ___/1T 

ne potrebuje.                   

10. Kako imenujemo izločala žuželk? Izločala žuželk so malphigijeve cevke                                                       ___/1T           

 

11. Kateri organ služi pri človeku za izločanje odvečnih snovi iz krvi? Ledvice                                                  ___ /1T 

 

12. Katera je vloga transportnih sistemov? Navedi vsaj dva. Prenos kisika iz pljuč do celic, prenos               ___/1T 

Prenos hranilnih snovi, ki pridejo skozi stene tankega črevesja do celic, od celic odnašajo odpadne snovi (vodo, 

ogljikov dioksid, strupene snovi), pe njej se pretakajo hormoni … 

13. Riba je mnogoceličar in ima za prenos plinov po telesu razvito krvožilje. Pojasni, zakaj enocelični            ___/1T 
paramecij tega organskega sistema nima?                                                                                                             
Paramecij je enocelični organizem (zgrajeni iz ene same celice), zato kisik lahko preprosto vstopa v paramecij 
preko celične membrane. Riba je večcelični organizem (sestavljena iz več celic, ki se povezujejo v tkiva, ti v 
organe in ti tvorijo posamezne organske sisteme). Ker vsaka celica v telesu potrebuje kisik je krvožilje  tisti 
organski sistem, ki prenaša kisik do vsake celice. 

14. Navedi vsaj tri vloge kože.                                                                                                                                         ___/1,5T 

- Pokriva telo in varuje notranjost telesa pred vdorom tujkov (mikroorganizmov), - uravnava stalno telesno 

temperaturo, - skozi njo se lahko izločajo nekatere snovi, -nekatere živali z njo dihajo … 

15.  Navedi vsaj 4 razloge zakaj se živali premikajo.                                                                                                      ___/2T     

- da se izognejo nevarnosti (plenilcu),- da si poiščejo spolnega partnerja, - da si poiščejo hrano, - da si 

poiščejo primerno življenjsko okolje (bivališče)                                         

16. Katera dva osnovna načina prenašanja sporočil sta se razvila pri živalih?                                                        ___ /2T 

a)hormonski sistem 

b)živčevje 

Kakšna je razlika med njima? S pomočjo živčevja se informacije po telesu prenašajo zelo hitro. Hormonski 

sistem pa informacije po telesu prenaša počasi. 

 



17. Zapiši vlogo čutil pri živalih. Čutila so pomembna zato, da organizmi s pomočjo njih                                  ___/1T 

Zaznavajo okolico (sovražnika, hrano, nevarnosti …) 

 

18. Naštej vseh pet čutil čutilo za vid (oko), čutilo za sluh (uho), čutilo za okus (jezik), čutilo za vonj (nos), čutilo za 

dotik, bolečino, temperaturo (koža)                                                                                                                ___/2T 

 

19. Katera dva načina razmnoževanja poznamo?                                                                                                           ___/1T 

a) spolno 

b) nespolno 

 

 

20. Kako imenujemo oplojeno jajčno celico?                                                                                                                  ___/1T 

Oplojena jajčna celica se imenuje spojek ali zigota 

 

21. Pojasni in navedi primere organizmov:                                                                                                                     ___ /2T                                                                                                             

NOTRANJA OPOLODITEV: je oploditev, pri kateri pride do združitve moške in ženske spolne celice  v 

notranjosti telesa samice 

Primer organizma: mačka, pes, krava, miš, zajec, ptica, želva, krokodil 

 

ZUNANJA OPLODITEV: je oploditev, pri kateri pride do združitve moške in ženske spolne celice  zunaj telesa 

samice, v vodi (drstenje) 

Primer organizma: ribe 

 

22. Odgovori na vprašanja, ki se navezujejo na skico.                                                                          __/2T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Pozorno poglej spodnji dve sliki.                                                                                                                                ___ /2T 

 

 

 

 

 

 

                     Slika A                                                                         Slika B 

a) Kaj predstavlja slika A nepopolno preobrazbo (jajčece- ličinka (je podobna odrasli živali)- odrasla žival ; ni 

razvojnega stadija bube)                    

b)   Kaj predstavlja slika B predstavlja popolno preobrazbo (jajčece-ličinka (ni podobna odrasli živali) buba- odrasla 

žival. 

 

a) Kaj prikazuje skica? razvojni krog žabe 

b) Kako diha paglavec? s škrgami saj živi v vodi 

c) Kako diha odrasla žaba? s pljuči in kožo 



 

 

24. Najdi ustrezne pare.                                                                                                                                                  ___/3T 

 

Ustrezni pari: 

hitinjača- rak 

pobočnica – riba 

stok -kokoš 

polip-morska vetrnica 

drobovnjak – polž 

traheje muha 

1. hitinjača A riba 

2. pobočnica B kokoš 

3. stok C morska 
vetrnica 

4. polip Č polž 

5. drobovnjak D rak 

6.  traheje E  muha 


