
Испитна питања за матурски испит 
 

Заједнички део матурског испита  

(писмени испит из српског језика и књижевности) 

 

 Оријентациони списак тема за заједнички део матурског испита  

1. Виљем Шекспир „Ромео и Јулија“, „Хамлет“ 

2. Српска реалистичка приповетка (М. Глишић, Л. Лазаревић, Р. Домановић 

3. Л. Николајвич Толстој „Ана Карењина“ 

4. П. Петровић Његош „Горски вијенац“ 

5. Борисав Станковић „Коштана“, „Нечиста крв“ 

6. Милош Црњански „Сеобе“ I књига  

7. Иво Андрић „На Дрини ћуприја“, „Проклета авлија“ 

8. Меша Селимовић „Дервиш и смрт“ 

9. Албер Ками „Странац“ 

10. Душан Ковачевић „Балкански шпијун“ 

11 Ф. Михајлович Достојевски „Злочин и казна“ 

12. Данило Киш „Енциклопедија мртвих“ 

13. Добрица Ћосић „Корени“ 

14. Васко Попа „Песме“ 

15. ОДЕЉЕЊЕ IV7 – СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ОГЛЕД  

16. Виљем Шекспир „Ромео и Јулија“, „Хамлет“ 

17. П. Петровић Његош „Горски вијенац“ 

18. Борисав Станковић „Коштана“, „Нечиста крв“ 

19. Милош Црњански „Сеобе“ I књига  

20. Иво Андрић „На Дрини ћуприја“, „Проклета авлија“ 

21. Албер Ками „Странац“ 

22. Меша Селимовић „Дервиш и смрт“ 

23. Душан Ковачевић „Балкански шпијун“ 

24. Оноре де Балзак „Чича Горио“ 

25. Добрица Ћосић „Корени“ 

 

 Теме са матурског писменог испита из српског језика и књижевности 

школске 2011/2012: 

1. Судбина нашег народа у Ћосићевом роману „Корени“ 
2. Ја као поротник на суђењу Раскољникову 

3. Не затварај своја врата, нови пријатељи могу доћи 
4. Постаните сунце, па ће вас сви видети 

ОДЕЉЕЊЕ IV7 

1. Камијев „Странац“ као метафора људске отуђености  
2. Сан о лепом у јунацима „Сеоба“ 

3. „Нека твоја глава буде само твоја брига, не дај да јој говоре, нека сама 
открије“ (Електрични оргазам) 

4. Окрени лице према сунцу, па ће сенка падати иза тебе  

 



Посебан део матурског испита  

 

Практичан рад- зубни техничари 

(радни задаци) 

 

 Практичан рад- ТОТАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Израда индивидуалне кашике за отисак безубе вилице 

2. Припрема индивидуалне кашике  за изливање функционалног отиска 

3. Израда загрижајне шаблоне за тоталну протезу 

4. Уношење модела за тоталну протезу у артикулатор  

5. Избор и постава вештачких зуба тоталне протезе   

6. Моделовање тоталне протезе 

7. Улагање модела тоталне протезе  

8. Обрада и полирање тоталне протезе 

9. Репаратура тоталне протезе  

 

 Практичан рад- ФИКСНА ПРОТЕТИКА 

1. Израда  радног модела са покретним радним патрљцима 

2. Припрема радних патрљака за моделовање зубне надокнаде  

3. Моделовање једноделних ливених круница 

4. Моделовање фасетираних круницаа 

5. Моделовање горњег фронталног фасетираног моста  

6. Моделовање горњег бочног фасетираног моста 

7. Моделовање доњег бочног фасетираног моста  

8. Припрама за улагање и улагањеи измоделоване фиксне надокнаде  

9. Израда естетског дела фиксне надокнаде  

10. Моделовање воштане конструкције металокерамичког моста  

11. Израда привремених круница и мостова 

 

 Практичан рад- ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Израда индивидуалне кашике за отисак крезубе вилице 

2. Припрема индивидуалне кашике за изливање функционалног отиска 

3. Израда загрижајне шаблоне за парцијалну протезу 

4. Уношење модела  за парцијалну протезу у артикулатор  

5. Избор и постава вештачких зуба  парцијалне протезе 

6. Израда жичаних ретенционих елемената  

7. Улагање модела парцијалне протезе 

8. Обрада и полирање парцијалне протезе 

9. Репаратура парцијалне протезе 

10. Припрема модела за дублирање 

11. Моделовање скелета протезе  

 

 

 

 



Усмена провера знања- зубни техничари 

(усмена одбрана) 

 

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Материјали за отиске – хидроколоиди 

2. Материјали за израду радног модела - гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде - воскови 

4. Вештачке смоле - акрилати 

5. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде  

6. Индивидуална кашика за отисак  безубе  вилице 

7. Функционални отисак 

8. Загрижајне шаблоне за тоталну протезу 

9. Артикулатори – подела , опис 

10. Постава зуба по принципима уравнотежене оклузије  

11. Моделовање тоталне протезе 

12. Улагање модела тоталне протезе  

13. Обрада и полирање тоталне протезе 

14. Репаратура тоталне протезе  

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 

1. Материјали за отиске –  силикони 

2. Материјали за израду радног модела - гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде - воскови 

4. Ватростални материјали 

5. Вештачке смоле - акрилати 

6. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде  

7. Легуре метала - легуре злата 

8. Легуре метала - сребро-паладијум легуре 

9. Легуре метала - легуре у металокерамичким системима  

10. Керамички материјали - састав и својства керамичких маса.  

11. Метал-керамика,веза између легуре и керамичке масе.  

12. Особине керамике и рад са керамиком 

13. Радни модел за фиксне надокнаде  

14.  Једноделне ливене крунице 

15.  Фасетиране крунице 

16. Горњи  и доњи фронтални фасетирани мост 

17. Горњи  и доњи бочни фасетирани мост  

18. Припрама за улагање и улагањеи измоделоване фиксне надокнаде  

19. Термичка обрада ватросталног блока и ливење 

20. Израда естетског дела надокнаде  

21. Поступак израде металокерамичке фиксне надокнаде  

22. Привремне крунице и мостови 

ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА 

1. Материјали за отиске – хидроколоиди 

2. Материјали за израду радног модела - гипс 

3. Материјали за израду модела надокнаде - воскови 



4. Ватростални материјали  

5. Вештачке смоле - акрилати 

6. Инструменти и материјали за обраду и полирање стоматолошке надокнаде  

7. Легуре метала - кобалт-хром-молибден 

8. Индивидуална кашика за отисак крезубе вилице 

9. Загрижајне шаблоне за парцијалну протезу 

10. Артикулатори – подела , опис 

11. Избор и постава вештачких зуба код парцијалне протезе 

12. Ретенциони систем парцијалне плочасте протезе  

13. Улагање модела парцијалне протезе 

14. Обрада и полирање парцијалне протезе 

15. Репаратура парцијалне протезе 

16. Паралелометар  

17. Израда парцијалне скелетиране протезе -  фазе израде 

 
 

Практичан рад- стоматолошке сестре-техничари 

(радни задаци) 

 

 Практичан рад- БОЛЕСТИ ЗУБА 

1. Суво радно поље 

2. Материјали за привремено затварање кавитета 

3. Материјали за дефинитивно затварање кавитета,композити 

4. Материјали за дефинитивно затварање кавитета, амалгами 

5. Гласјономер цементи 

6. Инлеји 

7. Отварање и попуњавање стоматолошког картона, обележавање зуба 

8. Инструменти у болестима зуба  

9. Помоћна средства за постављање испуна 

10. Стерилизација 

11. Средства за индиректно и директно прекривање пулпе 

12. Испитивање виталитета зуба  

13. Врсте локалне анестезије;могуће компликације при давању анестезије  

14. Средства за трајну десензибилизацију пулпе  

15. Ампутационе пасте 

16. Средства за канално пуњење 

17. Припрема инструмената,медикамената и асистирање у терапији гангрене и 

апикалног пародонтитиса 

 

 

 

 Практичан рад- СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 

1. Класификација кашика за узимање отисака  

2. Припрема алгината и асистирање при узимању отисака  



3. Припрема материјала и асистирање при узимању функционалног отиска 

4. Припрема потребног прибора и асисирање при проби мобилних протеза 

5. Послови асистирања приликом предаје мобилних протеза 

6. Фазе израде протезе са ливеном протезном плочом 

7. Административни послови који се обављају при изради мобилних протеза 

8. Потребан прибор и асистирање при узимању отисака једнофазном методом 
(шприц метода) 

9. Припрема материјала и асистирање при узимању отисака двојном  
 корекционом методом 

10. Припрема потребног прибора и асистирање при обради гингивалног 

сулкуса 

11. Припрема материјала и асистирање при изради модела надоградње 
акрилатом 

12. Припрема материјала и асистирање при изради модела надоградње плавим 

воском 

13. Асистирање приликом брушења зуба  

14. Асистирање приликом пробе фиксних протетских радова 

15. Припрема материјала и асистирање приликом цементирања фиксних 
протетских радова 

16. Потребан прибор и асистирање при репаратури фасета  

17. Потребан прибор и асистирање при уклањању старих протетских фиксних 

радова 

18. Административни послови у вези израде протетских радова  

 

 Практичан рад- ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА 

1. Лековиу терапији пародонтопатије-дезинфицијенси(припрема и 
асистирање) 

2. Лекови у терапији пародонтопатије-анестетици 

3. Лекови у терапији пародонтопатије-средства за импрегнацију зуба  

4. Уклањање денталног плака и зубног каменца(инструменти и апарати) 

5. Селективно брушење(инструменти и асистирање) 

6. Паковање десни(конзервативно и хируршко)  

7. Обрада пародонталних џепова (инструменти и асистирање) 

8. Хируршко лечење пародонтопатије: режањ операција (асистирање, 
инструменти, скидање конца) 

9. Хируршко лечење пародонтопатије: гингивектомија (асистирање, 

инструменти, скидање конца) 

10. Хируршко лечење пародонтопатије:Френектомија(асистирање,инструменти , 
скидање конца) 

 

 Практичан рад- ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА 

1. Припрема радног места пред почетак радног времена за конзервативну 



терапију у дечјој стоматологији 

2. Припрема радног места и асистирање при постављању једноповршинских 
испуна (припрема инструмената, подлога и испуна) 

3. Припрема радног места и асистирање при постављању двоповршинских 

испуна у деце 

4. Припрема радног места и асистирање при терапији дубоког каријеса у деце  

5. Припрема радног места и асистирање при указивању прве помоћи код 
запаљења пулпе и гангрене у деце  

6. Припрема радног места и асистирање за мортану десензибилизацију пулпе 

у деце 

7. Припрема радног места и асистирање код морталне ампутације пулпе у 
деце 

8. Припрема радног места и асистирање код морталне екстирпације пулпе у 

деце 

9. Припрема радног места и асистирање при виталној ампутацији пулпе у 
деце 

10. Припрема радног места и асистирање при виталној екстирацији пулпе у 
деце 

11. Припрема радног места и асистирање при терапији гангрене у деце  

12. Припрема радног места и асистирање при терапији гингивита у деце 

13. Припрема радног места и асистирање при изради сплинтова од жичане 
лигатуре и ацетиленских влакана  

14. Припрема радног места и асистирање код трауматске екстракције зуба у 
деце (реплантација зуба) 

15. Припрема радног места и асистирање код терапије фрактура I и II  класе у 
деце 

16. Припрема радног места и асистирање при дефинитивном збрињавању 

фрактура I и II  класе у деце 

17. Припрема радног места и асистирање при збрињавању фрактура IV класе 

 

 Практичан рад- ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА 

1. Припрема радног места и асистирање при узимању отисака за израду 
студијских модела 

2. Припрема радног места за анализу студијских модела  

3. Припрема радног места за анализу телерендгенског снимка  

4. Припрема радног места и асистирање при изради активних покретних 

апарата 

5. Припрема радног места и асистирање при изради активатора 

6. Припрема радног места и асистирање при цементирању прстенова 

7. Припрема радног места и асистирање при лепљењу бравица 

8. Припрема радног места и асистирање при изради стимулатора  

9. Припрема радног места и асистирање при репаратури ортодонтских 
апарата 

 



 Практичан рад- ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 

1. Припрема рубља, манила и рукавица за стерилизацију и извођење 
стерилизације 

2. Припрема анестетичких средстава за локалну анестезију и асистирање 

3. Припрема сета и асистирање при интраоралној инцизији апцеса 

4. Припрема материјала, потребног прибора и асистирање при површинској 

тампонади рана 

5. Припрема инструмената и материјала за екстракцију доњих молара и 
асистирање 

6. Припрема инструмената и материјала за екстракцију горњих молара и 

асистирање 

7. Припрема инструмената и материјала за сепарацију коренова зуба и 
асистирање 

8. Припрема радног места и пацијента за пластику синуса и асистирање 

9. Припрема радног места за хируршко вађење зуба и асистирање 

10. Припрема инструмената и материјала за уклањање неправилности на 

костном ткиву вилица и асистирање 

 

Усмена провера знања- стоматолошке сестре-техничари 

(усмена одбрана) 

 

1. Зубни каријес, етиологија,фактори који доприносе настанку каријеса  

2. Подела,етиологија и дијагноза обољења зубне пулпе  

3. Антисептична и дезинфицијентна средствау болестима зуба 

4. Терапија запаљене пулпе 

5. Антисепса – дезинфекција у оралној хирургији 

 
6. Асепса – стерилизација у оралној хирургији  

 
7. Инфекције у оралној хирургији  

8. Анатомски односи у горњој вилици – анестезија, компликације код вађења 

зуба 

 

9. Анатомски односи у доњој вилици – анестезија, компликације код вађења 

зуба 

 

10. Подела гингивитиса и терапија 

11. Клиничка слика и терапија пародонтопатије 

 
12. Превентива пародонтопатије 

13. Cheilitis-запаљенски процеси усана 

 
14. Херпеси 

 
15. Најчешће обољења меких делова усне дупље у дечјем узрасту 

 
16. Подела, карактеристике и терапија повреда на млечним и сталним зубима 

код деце 

 17. Повреде потпорног апарата зуба – карактеристике и превенција повреда 

 
18. Редослед ницања зуба и карактеристике млечне дентиције 

 
19. Редослед ницања зуба и карактеристике сталне дентиције 

20. Неправилности појединих зуба  

 
21. Неправилности групе зуба и зубних низова 

 
22. Неправилности оклузије (сагиталне,вертикалне и трансферзалне 

неправилности) 

 

23. Ортодонтски апарати (подела) 

 



24. Анатомски отисак за мобилне протезе, кашике за отиске и врсте отисних 
материјала 
 25. Функционални отисак за израду тоталних протеза, индивидуална кашика и 
врсте отисних материјала 
 26. Материјали за узимање отисака за фиксне протетске радове, кашика за 
отиске и методе узимања отисака  

 27. Подела фиксних протетских радова и њихове карактеристике  

 
 

Изборни предмет 

(усмени испит) 

 

 Изборни предмет- ФИЗИКА 

1.  Равномерно праволинијско кретање  

2.  Равномерно променљиво кретање 

3.  Равномерно кружно кретање  

4.  Први Њутнов закон  

5.  Други Њутнов закон (формулација, појам масе и појам силе)  

6.  
Основна једначина динамике ротационог кретања (формулација, појам 
момента инерције и појам момента силе)  

7.  Полуга  

8.  Рад  

9.  Њутнов закон гравитације  

10.  Трење  

11.  Закон одржавања механичке енергије  

12.  Закон одржавања момента импулса  

13.  Топлотно кретање молекула (дифузија, Брауново кретање)  

14.  Идеалан гас. Једначина стања идеалног гаса  

15.  Топлотна размена, количина топлоте 

16.  Први принцип термодинамике  

17.  Кулонов закон 

18.  Електростатичко поље, јачина поља 

19.  Омов закон 

20.  Џул-Ленцов закон 

21.  Магнетно поље 

22.  Лоренцова сила 

23.  Амперова сила 

24.  Електромагнетна индукција  

25.  Хармонијске осцилације 

26.  Непригушене, пригушене и принудне осцилације 

27.  Математичко клатно  

28.  Хајгенсов принцип, дифракција талас 

29.  Одбијање и преламање таласа 

30.  Тотална рефлексија 

31.  Лупа 

32.  Енергија, маса и импулс фотона 



33.  Фотоефекат. Ајнштајнова релација  

34.  Корпускуларно таласни дуализам микрочестица. Де Брољева релација 

35.  Борови модел атома водоника  

36.  Квантни модел атома 

37.  Рендгенско зрачење  

38.  Основна својства језгра 

39.  Дефект масе, енергија везе 

40.  Радиоактивни распад 

41.  Фисија, фузија 

42.  Сунчев систем 

 

 Изборни предмет- ХЕМИЈА 

1. Електронска конфигурација  

2. Зависност енергије јонизације од атомског броја хемијског  елемената  

3. Ковалентна веза (пример)  

4. Јонска веза (пример)  

5. Водонична веза  

6. Мол-решавање конкретног задатка  

7. Утицај концентрације на брзину реакције  

8. Ле Шатељеов принцип (хемијска равнотежа)  

9. Раствори – конкретан задатак из концентрације  

10. Јачина електролита и подела  

11. Протолитичка теорија киселина и база  

12. Водоничкни експонент (пх)  

13. Оксидо – редуција (на примеру) 

14. Водоник (примена и особине)  

15. Структура и особине воде  

16. Физичка и хемијска својства елемената 1 групе  

17. Поређење особина елемената 1 и 2 групе  

18. Алуминијум  

19. Алатропске модификације угљеника  

20. Оксиди угљеника  

21. Амонијак 

22. Киселине азота и фосфора  

23. Сумпор – структура и особине  

24. Кисеоник, вода, водоник – Пероксиди озон   

25. Најважнија једињења сумпора  

26. Особине елемената 7 групе  

27. Халогеноводоничне киселине  

28. Особине и грађа прелазних елемената  

29. Комплексна једињења прелазних метала 

30. Угљеник у органским једињењим 

31. Алкани, циклоалкани  

32. Алкени, диени 

33. Алкини  



34. Ароматични угљоводоници 

35. Реакција арена (пример супституције)  

36. Халогени деривати угљоводоника 

37. Подела и номенклатура алкохола  

38. Реакције алкохола 

39. Гилцерол – структура и примена  

40. Феноли  

41. Етри  

42. Добијање алдехида и кетона  

43. Реакције и природа карбоничне групеCO 

44. Монокарбоксилне киселине  

45. Добијање естара  

46. Функционални деривати киселина 

47. Нитро једињења  

48. Амини   

 

 

 Изборни предмет- БИОЛОГИЈА 

1. Грађа прокариотске ћелије  

2. Ћелијске органеле  

3. Једро   

4. Хромозоми  

5. Ћелијска мембрана – грађа и улога 

6. Митоза 

7. Мејоза 

8. Вегетативни биљни органи – корен, стабло, лист 

9. Генеративни биљни органи – цвет, плод, семе 

10. Еколошки појмови – еколошка организација материје  

11. Еколошки фактори – абиотички и биотички 

12. Концепт одрживог развоја. Еколошке промене у природи под дејством 
човека  

13. Извори  и врсте загађивања и нарушавања животне средине и могућност 

заштите 

14. Размножавање животиња 

15. Овогенеза 

16. Сперматогенеза 

17. Оплођење 

18. Типови јајних ћелија и ране фазе ембрионалног развића ( браздање, 
бластулација) 

19. Гаструлација . Органогенеза  

20. Ембрионалне адаптације 

21. Метаморфоза и регенерација 

22. Протозоа - протисти 

23. Сунђери и Дупљари 

24. Пљоснати црви 



25. Ваљкасти црви 

26. Чланковити црви 

27. Мекушци  

28. Зглавкари  

29. Бодљокошци 

30. Хордати 

31. Рибе 

32. Водоземци  

33. Гмизавци 

34. Птице 

35. Сисари 

36. Нуклеинске киселине: ДНК и РНК  

37. Репликација, транскрипција, транслација 

38. Ген, геном, генетички код  

39. Хромозоми ( врсте и број).  Генски  алели. Појам  генотипа и фенотипа,  
хомозигота хетерозигота  

40. Менделови експерименти и правила наслеђивања 

41. Монохибридно и дихибридно укрштање – дефиниција и објашњење на 

примеру  

42. Типови наслеђивања 

43. Наследне особине човека 

44. Мутације – појам и подела. Мутагени фактори.  

45. Хромозомске  мутације – дефиниција, подела и примери 

46. Наследне болести код људи изазване променама гентичког материјала  

47. Генетичка структура популације и Харди - Вајнбергов принцип 

48. Најважнији ступњеви у процесу еволуције живота на земљи  

49. Теорије еволуције. Дарвинизам и објашњење еволуционих процеса 

50. Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички дрифт, проток гена, 
природна селекција  

51. Порекло човека 

 

 

 

 

 Изборни предмет- МАТЕМАТИКА 

1. Основне логичке операције (коњукција, дисјункција, импликација, 
еквиваленција, негација) 

 2. Исказне формуле, таутологије, и важнији закони закључивања 

3. Декартов производ скупова 

4. Елементи комбинаторике (пермутације, варијације) 
 5. Комбинације 

 6. Скуп рационалних бројева  

7. Приближна вредност реалног броја (грешке)  

8. Пропорционалност величина 



9. Прост и сложен сразмерни рачун  

10. Рачун поделе и мешања 

11. Каматни рачун 

12. Основни појмови у геометрији  

13. Паралелност (дефиниција и аксиома паралелности) 

14. Појам степена и операције са степенима 

15. Растављање полинома на чиниоце 

16. Одређивање нзс-а и нзд-а за полиноме 

17. Операције са реационалним алгебарским изразима  

18. Појам подударности- подударност троуглова 

19. Вектор - појам и операције 

20. Изометријске трансформације 

21. Симетрија 

 22. Линеарна функција и њен график 
 23. Системи линеарних једначина (еквивалентност система и речавање 
система) 

24. Гаусов поступак 

25. Линеарна неједначина са једном непознатом и еквивалентност неједначина 

и њено решавање. 
 

26. Пропорционалност дужи - талесова теорема 

27. Примена сличности на правоугли троугао  

28. Тригонометријске функције оштрог угла правоуглог троугла  
 29. Основне тригонометријске идентичности и њихова примена 

30. Решавање правоуглог троугла  

31. Појам корена и операције са коренима 

32. Појам комплексног броја и операције са комплексним бројевима  

33. Квадратна једначина (решавање без обрасца и са обрасцем)  

 34. Дискриминанта и природа решења квадратне једначине 

35. Вијетове формуле 

36. Квадратна функција - график и испитивање тока 

37. Канонички облик квадратне функције  

38. Квадратна неједначина и начин решавања 
 39. Полиедар 

40. Запремина призме- каваљеријев принцип 

41. Пирамида (површина и запремина) 
 42. Зарубљена пирамида ( површина и запремина) 

43. Прав ваљак (површина и запремина) 

 44. Права купа (површина и запремина) 

 45. Зарубљена купа (површина и запремина) 
 46. Сфера и лопта (површина и запремина) 
 47 Експоненцијална функција  (њен график. анализа тока)  
 48. Експоненцијалне једначине  

 49. Логаритамска функција и њен график 

50. Примена логоритама у решавању разних задатака из нумеролошке    

математике 
 

 

 



 

 Изборни предмет- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

1. ОПШТЕ ТЕМЕ 

1.Travel 
2. The Media 
3.Careers 

4.Challenge 
5.Food 

6.Music 
7.Gadgets 
8.Lifestyles 

2. СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

1.Cells/Tissues 
2.Blood/Transfusion 

3.First Aid/Emergency care 
4.The Teeth 
5.Antibiotics 

6.Vitamins 
7.Gingivitis 

8.Dental Technique 

3. ГРАМАТИЧКЕ ТЕМЕ 

1.Tenses 
2.Modal Verbs 

3.Reported Speech 
4.Passive Voice 

5.Comparison of Adjectives 
6.Conditionals 
7.Articles 

8.Plural of Nouns 

 

 

 Изборни предмет- РУСКИ ЈЕЗИК 

1. ОПШТЕ ТЕМЕ 

1.Семья.Дом 
2.На досуге (фиљм, спорт, музыка) 

3. Праздники.Гости  
4. Дружба 
5. Путешествие 

6. Живопись (Третьяковская галерея ) 
7. Средства масс. информации (газеты и журналы, телевидение...) 

8.А.С.Пушкин,Сергей Есенин 
 

2. СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

1.Питание и здоровье 

2.Тело человека 
3.Системы органов 



4.Ротовая  полость 
5.Зубы  
6.Как хранить лекарства  

7.Медссестри 
8.Прикус.Протезирование(з. техники)  

3. ГРАМАТИЧКЕ ТЕМЕ 

1.1-ое склонение существительных 
2.2-ое склонение существительных 

3.3- е склонение существительных 
4.Изъявительное наклонение(индикатив-прошедшее,настояшие и будущее 
времена) 

5.Адъективное склонение 
6.Страдателная  конструкция 

7.Действительное причастие настоящего  и прошедшего времени  
8.Страдательное причастие настояшего и прошедшего времени  
 

 

 

 

 Изборни предмет- ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

1. ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

1.Avignon,La ville d Annecy 
2.Les emblemes de la France 

3.Le Quebec 
4.La Belgique 

5.L Ile de France 
6.Le metro Parisien 
7.Nice,Cannes 

8.Cezanne,Van Gogh,Renoir 
 

2. СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

1.L Asepsie 

2.La temperature 
3.Le pouls 
4.Le sang 

5.Les vitamines 
6.L alcoolisme 

7.La carie dentaire 
8.L extraction d une dent 
 

3. ГРАМАТИЧКЕ ТЕМЕ 

 

1.Члан-одређени,неодређени,деони 

2.Управни и неуправни говор 



3.Преглед садашњег,прошлих и будућих времена  
4.Герундив и партицип презента,партицип  прошли  
5.Компарација придева-правилна и неправилна 

6.Слагање времена 
7.Зависне реченице 

8.Постављање питања 
 

 

 

 Изборни предмет- НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

1. ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

1.Weltsprachen 

2.Ausbildung 
3.Freunde 

4.Jugend 
5.Der klon 
6.A.Einstein 

7.Freizeit 
8.Umwestschutz 

 

2. СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

1.Karies 

2.Das herausziehen der Zahne 
3.Kreislauf 

4.Vitamine 
5.Blutdruck 
6.Zahnfleischerkrankungen 

7.Suchtkrankheit 
8.Zahnschmelz 

3. ГРАМАТИЧКЕ ТЕМЕ 

 

1.Partizip 1. als Attribut 

2.Partizip 2. Als Attribut 
3.Modalsatz 
4.Finalsatz 

5.Wortstellung 
6.Infinitivsatz 

7.Adjektivdeklination 
8.Valenz der Verben 
 

 

 

 Изборни предмет-ФИЛОЗОФИЈА 

1. Филозофски правци и дисциплине 



2. Милетска школа 

3. Хераклит 

4. Питагорејска школа 

5. Софисти 

6. Сократ 

7. Платонова етичка и политичка схватања 

8. Аристотелова етика мере  

9. Беконова теорија идола 

10. Локова критика теорије урођених идеја  

11. Декартови принцип Cogito ergo sum и методска правила вођења људског 

ума 

12. Кантова етика дужности 

13. Хегелова феноменологија духа  

14. Ничеов захтев за превредновање свих вредности 

15. Шопенхауеров песимистички поглед на свет 

16. Бергсонов интуиционизам 

17. Кјеркегорови стадијуми на животном путу човека  

18. Сартрово схватање слободе и одговорности 

19. Хоркхајмерова и Адорнова Дијалектика просветитељства 

20. Ерих Фромова критичка теорија друштва  

21. Агне Хелер у одноду Модерна-Постмодерна 

 

 

 Изборни предмет- ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

1. Шта је музика и њена улога у друштву?  

2. Музика првих цивилизација 

3. Музика средњег века 

4. Музика ренесансе 

5. Музика барока и настанак опере  

6. Бах и Хендл 

7. Музика класике 

8. Бечки класичари 

9. Музика романтизма 

10. Опера у XIX веку 

11. Романтизам у словенским земљама  

12. Српска музика XIX века 

13. Импресионизам 

14. Музика XX века у свету 

15. Српска музика XX века 

16. Џез и популарна музика  

17. Примењена музика 

 

 

 Изборни предмет- ПСИХОЛОГИЈА  



(за стоматолошке сестре-техничаре) 

1. Предмет и гране психологије  

2. Методе и технике психолошког истраживања 

3. Органске основе психичког живота  

4. Развој психичог живота 

5. Осећаји  

6. Опажаји 

7. Опажање особа 

8. Пажња 

9. Учење условљавањем и инструментално учење 

10. Учење увиђањем и учење по моделу 

11. Појам и врсте памћења  

12. Појам и узроци заборављања 

13. Психолошки услови успешног учења 

14. Појам мишљења и мисаони процес 

15. Врсте мишљења 

16. Интелектуалне спосбности 

17. Емоције 

18. Емоционалност у адолесценцији 

19. Значај емоција за ментално здравље,психосоматска обољења 

20. Појам и врсте мотива 

21. Задовољење и осујећење мотива и механизми одбране 

22. Интересовања 

23. Ставови и вредности 

24. Структура личности 

25. Свест о себи 

26. Динамика личности 

27. Социјализација личности и чиниоци социјалног учења 

28. Теорије личности  

29. Нормално и ненормално понашање 

30. Облици неприлагођеног понашања 

31. Комуникација 

32. Живот у групи  

33. Групни процеси 

34. Терапијске групе и процеси  

 

 

 Изборни предмет- ТОТАЛНА ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

1. Анатомске формације горње вилице које  утичу на ретенцију тоталне 

протезе 

2. Анатомске формације доње вилице које  утичу на ретенцију тоталне 
протезе 

3. Границе горње и доње тоталне протезе 

4. Анатомски отисак безубе вилице 

5. Припрема анатомског отиска за изливање и изливање 



6. Припрема анатомског модела за израду индивидуалне кашике  

7. Израда индивидуалне кашике  за компресиони и акомпресиони 
функционални отисак 

8. Функционални отисак 

9. Припрема горњег и доњег функционалног отиска за изливање и изливање 

10. Припрема  модела за израду загрижајног шаблона  

11. Загрижајне шаблоне и израда горње и доње загрижајне шаблоне 

12. Вилични зглоб и кретање доње вилице 

13. Међувилични односи 

14. Протетска раван и њено одређивање 

15. Линијске назнаке на загрижајним шаблонима  

16. Артикулатори – подела, опис 

17. Избор вештачких зуба за тоталну протезу 

18. Постављање горњих предњих зуба  

19. Постављање доњих предњих зуба  

20. Постављање горњих бочних зуба  

21. Постављање доњих бочних зуба  

22. Сагитална и трансверзална компензациона крива 

23. Моделовање тоталне протезе у воску 

24. Улагање тоталне протезе  

25. Полимеризација акрилата  

26. Обрада и полирање тоталне  протезе 

27. Репаратура тоталне протезе  

28. Тотална имедијатна протеза 

 

 

 Изборни предмет- ФИКСНА ПРОТЕТИКА (за зубне техничаре) 

1. Отисци за фиксне надокнаде – отисци еластомерима 

2. Принципи брушења зуба и демаркација препарације  

3. Индивидуална кашика за фиксни протетски рад – карактеристике , израда  

4. Израда радних модела са покретним радним патрљцима  

5. Артикулатори – подела, опис 

6. Крунице – индикације, подела, захтеви за добро урађену круницу 

7. Једноделна ливена круница – карактеристике, моделовање 

8. Фасетирана круница – карактеристике, моделовање 

9. Припрема за улагање и улагање круница  

10. Термичка обрада ватросталног блока ( предгревање, жарење и ливење) 

11. Механичка обрада и полирање изливених круница 

12. Израда естетског дела круница   

13. Телескоп крунице – карактеристике , индикације , израда  

14. Примена паралелометра у фиксној протетици 

15. Наменске крунице – карактеристике, индикације, израда  

16. Инлеји - карактеристике, подела, израда  

17. Ливене надоградње – карактеристике, израда  

18. Мостови – индикације, контраиндикације, елементи мостова 



19. Бочни мостови – захтеви за добар мост (статика мостова) 

20. Бочни мостови – захтеви за добар мост (хигијена и естетика мостова)  

21. Горњи фронтални фасетирани мост – статика , естетика и хигијена 

22. Полуфиксни инлеј мост  

23. Привремени мост  – карактеристике , индикације, израда  

24. Семициркуларни мост - карактеристике , индикације, израда  

25. Општи појмови о керамици – својства керамике и рад са керамиком  

26. Металокерамичке зубне надокнаде – моделовање и улагање 

27. Металокерамичке зубне надокнаде – обрада изливеног објекта  

28. Металокерамичке зубне надокнаде – дегасирање и оксидација 

29. Металокерамичке зубне надокнаде – израда естетског дела(печење керамике ) 

30. Легуре у металокерамичким системима 

31. Веза метала и керамике  

32. Термичка обрада изливених фиксних надокнада ради хомогенизације и 
повећања тврдоће 

 

 

 Изборни предмет- ПАРЦИЈАЛНА ПРОТЕЗА (за зубне техничаре) 

1. Индикације за израду парцијалне протезе 

2. Топографске класификације крезубости 

3. Субтотална протеза 

4. Израда индивидуалне кашике за парцијалну протезу 

5. Облик зуба и ретенција – екватор и меридијан зуба  

6. Тежиште протезе и ретенциона линија 

7. Екваторијална кукица 

8. Бонихард кукица 

9. Паралелометар – делови и примена 

10. Припрема модела за израду кукица и загрижајних шаблона  

11. Избор зуба и постављање зуба за парцијалну протезу 

12. Моделовање парцијалне протезе у воску 

13. Улагање парцијалне протезе 

14. Полимеризација акрилата  

15. Обрада и полирање парцијалне плочасте протезе 

16. Репаратура парцијалне протезе 

17. Делови скелетиране протезе – непчане спојнице 

18. Делови скелетиране протезе – подјезични лук 

19. Оклузални наслон 

20. Нејеве кукице 

21. Припрема модела за дублирање 

22. Дублирање модела 

23. Моделовање воштаног скелета парцијалне протезе 

24. Обрада и полирање металног скелета; електролитичко полирање 

 

 

 Изборни предмет- БОЛЕСТИ ЗУБА 



 (за стоматолошке сестре-техничаре) 

1. Стални зуби 

2. Морфолошки облик зуба 

3. Хистолошка грађа зуба  

4. Зубни каријес 

5. Терапија каријеса, Блекови принципи препарације кавитета 

6. Подела кавитета по Блеку 

7. Дубоки каријес 

8. Етиологија и дијагноза обољења зубне пулпе 

9. Обољења зубне пулпе  

10. Антисептична и дезинфицијентна средства 

11. Терапија запаљења пулпе, витални захвати 

12. Терапија запаљења пулпе, мортални захвати 

13. Некроза и гангренозно запаљење пулпе  

14. Запаљења апикалног пародонцијума  

15. Могући инциденти при лечењу зуба  

16. Указивање прве помоћи на одељењу болести зуба, бесвесна стања 

17. Лечење зуба код посебних пацијената  

18. Рендген дијагностика у болестима зуба  

19. Материјали за привремено затварање кавитета 

20. Материјали за дефинитивно затварање кавитета, композити  

21. Материјали за дефинитивно затварање кавитета, амалгам  

22. Гласјономер цемент 

23. Стерилизација 

24. Средства за директно и индиректно прекривање пулпе 

 

 Изборни предмет- СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА 

(за стоматолошке сестре-техничаре) 

1. Подела зубних надокнада и њихове карактеристике  

2. Инлеји – протетске индикације за израду инлеја  

3. Директна индиректна метода израде инлеја 

4. Ливена надоградња са кочићем – карактеристике и индикације 

5. Израда надоградња плавим воском и акрилатом  

6. Израда надоградње на вишекореним зубима 

7. Подела круница и индикације за њихову израду 

8. Брушење зуба за круницу – демаркациона линија (облици, значај) 

9. Обрада гингивалног сулкуса (методе, прибор) 

10. Цементирање фиксних протетских радова  

11. Металокерамички радови – фазе израде 

12. Мостови – елементи моста, индикације и контраиндикације за њихову 

израду 13. Корекциона метода узимања отисака (материјали, прибор) 

 
14. Шприц метода – једнофазна (материјали, прибор) 

 
15. Индивидуална кашика у фиксној протетици  

 
16. Карактеристике отисних материјала – подела 

 
17. Чување и обезбеђивање отисака до изливања 

 



18. Заштита зуба у току и после брушења  

 
19. Пасте за фиксирање привремених радова 

 
20. Моделовање круница – фазе израде, особине материјала  

 
21. Израда естетског дела крунице (фасете) 

 
22. Класификација безубости и начини санирања 

 
23. Подела парцијалних протеза – фазе израде 

 
24. Елементи парцијалне протезе 

 
25. Анатомски отисак (материјал за анатомске отиске)  

 
26. Алгинати 

 
27. Карактеристике кашике и узимање анатомских отисака код парцијалне и 

тоталне безубости 
 28. Функционални отисак – карактеристике кашика, значај отиска  

 
29. Одређивање М.В.О. – прибор, асистирање 

 
30. Фазе пробе и предаја тоталне протезе 

 
31. Имедијатна протеза 

 
32. Репаратура парцијалних и тоталних протеза 

 
33. Улога природних и вештачких зуба  

 
34. Стерилизација инструмената који се користе у протетици 

35. Стоматолошки картон – начин попуњавања, обележавање зуба 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Изборни предмет- ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 

(за стоматолошке сестре-техничаре) 

1. Стерилизација у сувом стерилизатору 

2. Стерилизација воденом паром под притиском 

3. Дезинфекциона средства 

4. Преоперативна припрема пацијента 

5. Биолошки антисептици 

6. Општа анестезија 

7. Локална анестезија 

8. Локална анестетичка средства и компликације при давању локалне 
анестезије 

9. Инфекције орофацијалне регије  

10. Флегмона пода усне дупље 

11. Дентогени апцеси 

12. Бактеријемија и сепса 

13. Физичке, хемијске и биолошке повреде орофацијалне регије  

14. Импактирани и прекобројни зуби  

15. Цисте и тумори  

16. Препротетска хирургија  

17. Екстракције зуба и компликације  

18. Хемостаза 

19. Пацијенти ризика 


