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Драги осмаци,

БИОЛОГИЈА 3.ЧАС

Наставна јединица

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА -БИОДИВЕРЗИТЕТ

-обрада-

Ваш задатак : 

-погледајте ТВ час на платформи Моја школа -РТС Планета

-у свесци написати текст из презентације у зеленим пољима

-користећи презентацију,уџбеник (стр.11-13.) ,радну свеску и ТВ час

научити лекцију

-у радној свесци урадити питања стр. 10.

-обновити претходне лекције.

Надам се да редовно радите.

Желим вам срећан и успешан рад !

Наставница биологије -Данијела Јукић



Када су се појавили први живи организми?

Први живи организми појавили су се у праокеану пре око 3,5 
милијарди година.

Који су услови омогућили настанак 
живота у води?

Када се у води накупила довољна концентрација угљеника , 
водоника , азота и кисеоника  створенини су услови за појаву првих 

живих организама.



Који су услови омогућили развој живота на 
копну?

Развој живота на копну  омогућили су развој атмосфере и 
озонског слоја , уз остале услове.

Како су се хранили први живи организми ?

Први живи организми хранили су се хетеротрофно.

Појава којих организама представља важан моменат за еволуцију 
живог света?

Важан моменат у еволуцији живог света је појава 
аутотрофних организама.





Царство Број врста 

Животиња 1 400 000

Биљака 290 000

Гљива 100 000

Протиста 200 000

монера 10 000



Назив:
(грчка реч)        Bios- живот
(латинска реч)       diversus-разноврсност

НЕЖИВА ПРИРОДА                                    БИОДИВЕРЗИТЕТ



Биодиверзитет одликују различитости 
унутар врсте и међу врстама.

Биодиверзитет:
1.Генски  диверзитет :генске разлике 
међу јединкама исте врсте
2.Специјски  диверзитет: разлике међу 
врстама 
Species –врста
3.Екосистемски бидиверзитет: 
различита животна станишта и 
животне заједнице.



Бројност врста на неком подручју зависи од услова живота који на том 
подручју владају.

Да ли је већа разноврсност у 
тропској кишној шуми или у 

пустињи?



Стални хемијски састав ваздуха 

Кисеоник
21% азот 

78 %

Угљен-диоксид
0,03%

Остали гасови





Рекреација , одмор  и здравље 



Естетска вредност





ЦАРСТВО МОНЕРА

-једноћелијски организми без организованог једра
-бактерије
-аутотрофна или хетеротрофна исхрана

значај

Када смо већ поменули царства да се подсетите  ако сте заборавили!
Свакако ће вам користити за завршни испит!



амеба

Трепљар
(парамецијум)

Бичар
(зелена еуглена)

ЦАРСТВО ПРОТИСТА
-једноћелијски , колонијални и вишећелијски  организми са организованим 
једром
-алге  , праживотиње , слузаве гљиве , водене буђи
- аутотрофна , хетеротрофна и миксотрофна исхрана 

алге



Плесни 
или буђи квасци печурке





Стара мајка стомак лечи.




