
 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА II ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ 

СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА – усмена! 

 

КЛАСИЧНО ШИШАЊЕ: 

• Дефиниција, којим резовима радимо класично шишање, подела у класичном 

шишању, да ли је битан квалитет косе када радимо шишање? 

• Опиши израду равног шишања? 

• Опиши овално шишање? 

• Опиши израду буби – копф шишања? 

МОДЕРНО ШИШАЊЕ: 

• Дефиниција модерног шишања, којим резовима радимо модерно шишање? 

• Опиши свих седам резова код модерног шишаења, кад и зашто их користимо? 

МУШКО ШИШАЊЕ 

• Како се дели мушко шишање? 

• Који алат и прибор се користи код мушког шишања ? 

• Одржавање електричне машинице за шишање косе и употреба машинице! 

 

ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА 

• Који алат и прибор  се користи код бријања? 

• Како се користе маказе, чешаљ, бријач и електрична машиница за обликовање 

браде и бркова? 

• Које козметичке препарате користимо за обликовање браде и бркова? 

ОБЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНИХ ДНЕВНИХ ФРИЗУРА: 

• Дефиниција водене ондулације 

• Механизам водене ондулације (шта се са длаком дешава у поступку водене 

ондулације) 

• Да би добро навили водену ондулацију која правила морамо користити? 

• Технике навијања класичних дневних фризура? 

 



 

 

ОСНОВА КЛАСИЧНИХ ФРИЗУРА – ИЗРАДА ТАЛАСА: 

• Како се све могу израдити таласи – врсте таласа 

• Опуиши израду таласа уз помоћ навијача 

• Опиши израду таласа помоћу прстију 

• Опиши израду таласа помоћу шестица 

 

ОБЛИКОВАЊЕ МОДЕРНИХ ДНЕВНИХ ФРИЗУРА: 

• Модерне дневне фризуре обликујемо поступком? 

• Опиши шта се дешава у структури косе при процесу водене ондулације? 

• Опиши целокупан поступак при изради фен ондулације на раван, то јест гладак 

облик 

• Опиши целокупан поступак при изради фен ондулације на локне, то јест коврџав 

облик 

• Како се обликују класичне мушке фризуре? 

 

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ ПОСТУПКОМ ХЛАДНЕ ТРАЈНЕ 

• Дефиниција хладне трајне ондулације? 

• Од када датира хладна трајна ондулација и зашто је добила такво име? 

• За израду хладне трајне ондулације које препарате користимо и објасни њихово 

деловање на коси 

• Механизам хладне трајне ондулације (шта се са длаком дешава у поступку хладне 

трајне ондулације) 

• Техника навијања косе за хладну трајну ондулацију 

• Поступак израде хладне трајне ондулације 

 

КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОГЕНА У ФРИЗЕРСКОЈ СТРУЦИ: 

• Шта је водоник пероксид и у ком облику се може наћи за фризерску струку? 

• Шта теби као фризеру значи ознака на бази боје 1:1, 1:2, 1:3 и шта би у том случају 

означавао први број а шта други? 

 

 



 

 

БОЈЕ ЗА КОСУ: 

• По својој трајности на коси, како смо поделили средства за бојење косе? 

• Спектрални круг – основне, изведене боје, зашто нам је важан при бојењу? 

• Шта се све са бојом може урадити: 

• Наброј основне тонове, како смо их поделили према дубини 

 

БОЈЕЊЕ КОСЕ У ПРИРОДНЕ ТОНОВЕ: 

• Дефиниција бојења косе 

• Опиши где се дешава процес бојења и шта се тачно у самој длаци догађа 

 (механизам бојења)? 

• Опиши Бојење косе у црну нијансу 

• Опиши Бојење косе у смеђе нијансе 

• Опиши Бојење косе у природне плаве тонове 

НИЈАНСИРАЊЕ КОСЕ: 

• Шта је колорисање косе? 

• Опиши поступак колорисања косе 

• Објасни разлику између бојења и колорисања косе 

 

ИЗРАДА ФРИЗУРЕ ПО НАМЕНИ 

• Набројити фризуре по намени! 

• Које су карактеристике дневних, коктел, вечерњих и фантази фризура 

• Које су карактеристике ревијалних, такмичарских фризура? 

 


