
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

III разред; Образовни профил: ПЕДИКИР МАНИКИР – ТЕОРИЈА 

(по старом програму) 

 

 

1. Врсте жуљева – опис и узроци настанка 

2. Меки жуљ – узроци настанка, препознавање и начини одстрањивања 

3. Жуљ испод нокта – препознавање и начин одстрањивања 

4. Урастао нокат – узроци настанка, изглед и домен рада 

5. Савети странкама код деформитета стопала – улошци 

6. Гљивична обољења коже 

7. Гљивична обољења нокта – препознавање промена и границе интервенције 

8. Нокат оболео од гљивица – изглед и границе интервенције 

9. Гљивична обољења на кожи стопала – препознавање и границе интервенције 

10. Брадавице(веруке) – препознавање и граница интервенције 

11. Начин дезинфекције код гљивичних обољења коже и ноктију, мере опреза 

12. Препознавање разлике између тврдог, меког жуља и брадавице 

13. Поступци при повреди жуља 

14. Поступци при повреди брадавице 

15. Мере опреза код педикир третмана особа са дијабетесом 

16. Надоградња ноктију – врсте, алат и материјал 

17. Врсте вештачких ноктију 

18. Изливање ноктију – алат, прибор и материјал 

19. Редослед радних операција од изливања ноктију 

20. Редослед радних операција код надоградње ноктију акрил методом 

21. Редослед радних операција код надоградње ноктију гел методом 

22. Могуће алергије и инфекције после надоградње ноктију 

23. Допуна и корекација надограђених ноктију 

24. Која дезинфекциона средства користимо код надоградње ноктију 

25. Шта је ликвид, а шта прајмер и за шта служе? 

26. Технике украшавања ноктију – алат, прибор и материјал 

27. Одржавање алата и прибора након надоградње ноктију 

28. Савети странци о одржавању и неговању надограђених ноктију 



29. Примена Шоловог апарата 

30. Одлике, руковање и примена педографа 

 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

III разред; Образовни профил: ПЕДИКИР МАНИКИР – ПРАКТИЧАН ДЕО 

(по старом програму) 

 

1. Педикир третман стопала са курјим оком 

2. Педикир третман код деформисаног стопала – жуљеви 

3. Педикир третман стопала са тврдим жуљем 

4. Педикир третман стопала са меким жуљем 

5. Педикир третман стопала са ситним жуљевима 

6. Педикир третман стопала са жуљем на чукљу 

7. Педикир третман стопала са хиперхидрозом 

8. Педикир третман стопала са хипохидрозом 

9. Педикир третман ураслог нокта 

10. Педикир третман стопала са гљивичним обољењима нокта 

11. Обрада жуља испод нокта 

12. Суви педикир – Шоловим апаратом 

13. Лепљење типси и обрада турпијом 

14. Надоградња ноктију акрил техником 

15. Надоградња ноктију гел техником 

16. Изливање ноктију акрил техником 

17. Изливање ноктију гел техником 

18. Допуна и корекција надограђених ноктију 

19. Украшавање надограђених ноктију  

 


