
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

II разред; Образовни профил: ПЕДИКИР МАНИКИР – ТЕОРИЈА 

(по старом програму) 

 

 

 

1. Кератинизација и хиперкератоза 

2. Кератинска средства – састав и употреба 

3. Врсте коже и утврђивање статуса коже 

4. Одлике суве коже и узроци настанка 

5. Савети и врсте препарата за продужену негу 

6. Одлике, изглед и нега ноктију на ногама 

7. Деформације ноктију 

8. Задебљао нокат – узроци настанка и поступци правилне обраде 

9. Превентивне мере од могућих повреда и инфекција при раду 

10. Поступци при повреди у току педикир третмана 

11. Лакирање ноктију на ногама 

12. Изглед нормалног стопала и нега 

13. Облици стопала 

14. Врсте деформитета стопала и нега чукљева 

15. Чукаљ – узроци настанка, препознавање и домен рада стручњака 

16. Нега стопала са хиперхидрозом 

17. Примена препарата и савети за одржавање хигијене код хиперхидрозе стопала 

18. Појам и врсте депилације 

19. Састав воскова и тачка топљења 

20. Депилација топлим воском – апарати, прибор, материјал и начин извођења 

21. Депилација хладним воском – апарати, прибор, материјал и начин извођења 

22. Индикацје и контраиндикације за извођење механичке депилације 

23. Хемијска депилација – облици препарата и начин деловања на длаку 

24. Структура, боја и дебљина длаке 

25. Контраиндикације за извођење хемијске депилације 

26. Електродепилација – припрема апарата, прибора, странке и извођење 

27. Депилација лица и врата 

28. Врсте жуљева – узроци настанка и превенција стварања жуљева 

29. Могуће компликације при третману жуља 



30. Тврди жуљ – узроци настанка, препознавање и начин отклањања 

31. Жуљ без нуклеуса – узроци настанка, препознавање и начин отклањања 

32. Жуљ код особа са проширеним крвним капиларима – узроци настанка, 

препознавање, домен рада и мере опреза при раду 

33. Оштрење алата на камену  каишу 

34. Дезинфекција и стерилизација алата и прибора 

 

 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

II разред; Образовни профил: ПЕДИКИР МАНИКИР – ПРАКТИЧАН 

ДЕО 

(по старом програму) 

 

 

1. Обрада хиперкератинских наслага на метатарзалном делу стопала 
2. Обрада хиперкератинских наслага на прстима 
3. Педикир третман стопала са хиперхидрозом 
4. Педикир третман стопала са хипохидрозо 
5. Педикир третман задебљалог нокта 
6. Педикир третман код деформације стопала – чукаљ 
7. Педикир третман стопала са тврдим жуљем 
8. Педикир третман стопала са жуљем без нуклеуса 
9. Педикир третман жуља код особа са проширеним крвним капиларима 
10. Депилација целих ногу – топлим воском 
11. Депилација целих ногу – хладним воском 
12. Депилација целих руку – топлим воском 
13. Депилација целих руку – хладним воском 
14. Депилација руку – топлим воском 
15. Депилација руку – хладним воском  
16. Депилација наусница – топлим воском 
17. Депилација наусница – хладним воском 
18. Подсецање и обрада правилних облика ноктију на стопалу 
19. Обликовање ноктију на ногама и лакирање 



 

 

 

 


