
 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА I ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА 

ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА – усмена! 

  
 

     ЗАНИМАЊЕ ФРИЗЕР: 

 

• У коју делатност спада фризерска струка? 

• Сврха и значај фризерског заната? 

• Златна правила за доброг фризера? 

 

       ОПИС САЛОНА И РАДНОГ МЕСТА: 

 

• Како се зове простор у коме фризер обавља свој рад? 

• Из којих се просторија састоји фризерски салон? 

• Где би требао фризерски салон да се налази и како по прописима да изгледа? 

 

  ПРИЈЕМ И ИСПРАЋАЈ СТРАНКЕ- МУШТЕРИЈЕ: 

 

• Који је први контакт са странком и какав би требао бити? 

• Како би фризер требао да се опходи према свакој странци? 

• Како би фризер требао да се креће по салону док обавља своју делатност? 

 

 РУКОВАЊЕ АЛАТОМ, ПРИБОРОМ И АПАРАТИМА: 

 

• Наброј алат у фризерској струци и опиши како га користимо 

• Наброј прибор у фризерској струци и опиши како га користимо 

• Наброј апарате фризерској струци и опиши како их користимо 

 

 ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА: 

 

• Због чега се у фризерском салону мора примењивати заштита на раду? 

• Наброј  лична средства заштите на раду, која се морају примењивати у 

фризерским салонима? 

• Наброј  колективна средства заштите на раду, која се морају примењивати у 

фризерским салонима? 

• Наброј професионалана обољења у фризерској струци? 

 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ: 

 

• Када и како се одржава хигијена у фризерском салону? 

• Шта је дезинфекција и наброј нека средства која се користе у салону? 

• Шта нас обавезују санитарни прописи? 

 

 АНАЛИЗА КОСЕ: 

 

• Како су научници поделили косу по свом облику и опиши их? 

• Када би једну длаку погледали преко микроскопа, шта би видели на уздужном а 

шта на попречном пресеку? 

• Наброј и објасни особине косе? 

 



 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И СТЕПЕН ОШТЕЋЕНОСТИ КОСЕ: 

 

• Којим методама утврђујемо квалитет косе? 

• Врсте косе по свом квалитету 

• Како се понаша дебела а како танка длака, при некој фризерској операцији? 

 

       ХИГИЈЕНА И НЕГА КОСЕ: 

 

• Из којих операција се састоји прање главе? 

• Како шанпон делује приликом прања косе? 

• Средства за негу косе после прања главе? 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ КОСЕ ШИШАЊЕМ: 

 

• Дефиниција и поделе шишања 

• Руковање маказама 

• Стилови шишања 

• Шта нам је потребно од алата и прибора за шишање 

 

ОБЛИКОВАЊЕ И НЕГА КОСЕ И БРАДЕ КОД МУШКАРЦА: 

 

• Технике и шишање мушке фризуреи  

• Прибор и алат потребан за шишање 

• Обликовање браде и бркова 

• Прибор и алат потребан за одржавање неге лица 

 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ ПОСТУПКОМ ВОДЕНЕ ОНДУЛАЦИЈЕ: 

 

• Шта је водена ондулација и како се изводи 

• Механизам водене ондулације 

• Шта је фен ондулација и како се изводи 

 

 

ИЗРАДА ХЛАДНЕ ТРАЈНЕ ОНДУЛАЦИЈЕ:  

 

• Зашто се назива хладна трајна ондулација, историјат 

• Дефиниција и поступак израде хладне трајне ондулације 

• Поступак доброг навијања хладне трајне ондулације 

 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА ПО СТИЛУ И НАМЕНИ: 

 

• Наброј обликовање фризура по стилу и опиши њихову разлику 

• Како смо поделили фризуре према њиховој намени 

• Опиши дневне, коктел, вечерње и фантазија фризуре 

 


