
ЧОВЕК 

 

 Све што постоји на планети Земљи може се поделити на живу 

материју и на мртву материју. 

 

Мртва материја је све што се не умножава и репродује. Жива материја је 

све што се умножава и репродукује. Живи део се дели на биљке и 

животиње; најпростији облик живе материје су вируси и бактерије. 

 

Наjсавршенији облик живе матетерије јесте људски организaм – 

човек. 
 

 
 

 

Човек, као организација живе материје – људски организам, је 

оспособљен да се умножава, живи и брине о себи. Он је способан да се 

креће, ради, памти прошлост,  предвиђа   будућност, заузима активан 

однос према средини у којој се налази, опажа околину и самога себе, има 

спосбност да зна да постоји,свестан је. 



 Људски организам се састоји из неколико организованих телесних 

система: систем крвоток, који организам снабдева потребним материјама 

и ослобађа организам од непотребних и  штетних материја, систем за 

варење који припрема материје које дају организму енергију и друге 

материје потребне за одржавање организма, тела, систем за кретање и 

физички рад (мишићно – коштанзглобни систем ), систем за 

репродукцију, систем чула којима примамо спољне дражи околног света и 

нервни систем који руководи свим тим системима, целокупним 

организмом. Он омогћава јединствено функ-ционисање људског 

организма и ништа  не ради, ништа се у организму не дешава а да то није 

под дејством нервног система. 

 Нерни систем се из практичних разлога дели на централни нервни 

систем и периферни нервни систем. Централни нервни систем се састоји 

од мозга, кичмене мождине и можданих живаца; а периферни невни 

систем се састоји од живаца који потичу из кичмене мождине и допиру до 

сваког делића организма, а служе да мозак обавесте о ономе што се 

дежава у организму и спољној средини која има било какав однос са 

људским организмом  и друга њихова функција је да пренесу одговор, 

наредбу мозга на организам, да би заузео став према спољном свету.. 

 Мозак се дели на велики мозaк, средишни мозак, међумозак, мали 

мозак и продужену мождину. 

Мозак је извор свих људских активности апсолутно и непорециво. 

 Мозак је седиште душе човека, његовог карактера. Душу човека 

чини јединствено функционисање свих психичких функција. Психичке 

функцијесу: свест, опажање, пажња, памћење, осећања, мишљење, 

интелигенција, воља, нагони и ту мора доћи говор. Ето то чини човека, 

друго не постоји. 

Свако друго тумачење суштине човека је чиста спекулација, незнање, 

заблуда, или зла намерa. Како функционишу психичке функције у 

јединственом систему, таквим се показујемо као људско биће. Ван тога је 

све спекулација и незнање, опет да нагласимо.  



 
---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU 
OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI 

STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U 
BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE 
SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE 

NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE 
IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  

PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
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