
Детска и превентивна стоматологија - Писмен,
Прашања
1. Минерализацијата на коронките на трајните заби, започнува најпрво на:
- трајни латерални инцизиви 
- централни инцизиви 
- млечни канини 
- првите трајни молари 
- премолари 

2. Неправилностите во големината на забите можат да бидат во смисла на:
- микродонција и макродонција 
- микродонција и хиподонција 
- макродонција и хипердонција 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

3. . Ниско ниво на кариес има кога плунката е:
- ретка и серозна 
- густа и муцинозна 
- нема значење 
- леплива 
- пенеста 

4. Aglossia претставува ретка аномалија која означува:
- вроден недостаток на јазикот 
- намален јазик 
- нормален јазик 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

5. Amelogenesis imperfecta во зависност од фазите на развој во кои се наоѓа, оже да се
јави во неколку типа:
- 5 типа 
- 2 типа 
- 3 типа 
- 4 типа 
- 6 типа 

6. Hunterov глосит е патогномичен знак за дефицит на витамин:
- D 
- B2 
- B12 
- C 
- E 

7. Hunter-Schreger пруги претставуваат оптички феномен кој се воочва на надолжен
пресек на глеѓта во вид на:
- светли и темни пруги 
- светли и сиви пруги 



- сиви и темни пруги 
- светли и жолти пруги 
- бели и сиви пруги 

8. Macroglossia претставува развојна аномалија, која се манифестира со
- зголемен јазик 
- намален јазик 
- нормален јазик 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

9. Meziodens претставува:
- прекуброен заб 
- долен заб 
- горен заб 
- премолар 
- инцизив 

10. Schizodontia се јавува како резултат на:
- потполна поделба на забниот зачеток во времето на развиток на забот 
- последица од непотполна поделба на забниот зачеток 
- спојување на два или повеке соседни заби со цементот на корените 
- спојување на два или повеке соседни заби со емајлот на коронките 
- ниеден одговор не е точен 

11. Turnerov zab настанува како резултат на:
- инфекција 
- траума 
- зрачење 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

12. Авулзија е :
- коренска фрактура 
- коронарна фрактура 
- патолошка луксација на забите 
- потполно избивање на забот од алвеолата 
- комбинирана фрактура 

13. Авулзијата е трауматска повреда при која:
- се фрактурирани коронката и коренот на забот 
- зафатени се емајл и дентин со експонирана пулпа 
- забот е комплетно избиен од алвеолата 
- забот е некомплетно избиен од алвеолата 
- сите одговори се неточни 

14. Анамнестички податоци при fractura dentis 2 класа има:
- спонтанa тапа болка 
- провоцирани болки 
- нема болки 
- спонтана пулсирачка болка 
- кај секој пациент е индивидуално 

15. Ангуларен хеилит и стоматит се јавува како резултат на:



- дефицит на витамин A 
- дефицит на витамин Б6 
- дефицит на витамин Д 
- дефицит на витамин Ц 
- дефицит на витамин Е 

16. Анкилоза претставува:
- локално пореметување во никнувањето на забите поради сраснување на корените на млечните заби со
коскеното ткиво на вилицата 
- локално пореметување во никнувањето на забите поради сраснување на вратовите на коронките на
млечните заби со коскеното ткиво на вилицата 
- локално пореметување во никнувањето на забите поради сраснување на коронките на млечните заби со
коскеното ткиво на вилицата 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

17. Анкилоза на заб уште е позната како :
- потонат заб 
- ресорбиран заб 
- импактиран заб 
- реимплантиран заб 
- заб со транспозиција 

18. Анкилоза најчесто се појавува на:
- млечни молари 
- канини 
- премолари 
- инцизиви 
- латерални инцизиви 

19. Вежба со шпатула се препорачува:
- за повеке заби во вкрстен загриз 
- за два долни инцизиви во вкрстен загриз 
- кога еден горен инцизив никне во вкрстен загриз 
- кога еден долен инцизив никне во вкрстен загриз 
- не се препорачува 

20. Витална екстирпација кај фрактура 3 класа се практикува кога:
- поминале 6 часа од повредата 
- поминале 8 часа од повредата 
- поминале 12 часа од повредата 
- поминале 48 часа од повредата 
- не се практикува витална екстирпација 

21. Витаминот Д има улога во :
- метаболизам на калиум и натриум 
- метаболизам на натриум и фосфор 
- метаболизам на калциум и фосфор 
- метаболизам на калциум и натриум 
- сите одговори се точни 

22. Во 6-та година може да се открие ресорпција на корените на следниве млечни заби:



- латерални инцизиви 
- централни инцизиви 
- млечни канини 
- млечни молари 
- премолари 

23. Во каков медиум треба да се траспортира забот при негова авулзија?
- во стерилна газа 
- во раствор на хидроген 
- под јазик 
- во вода 
- сите одговори се неточни 

24. Во кои случаи доењето може да биде предиспонирачки фактор за кариес ?
- ако подоите се долги и чести 
- не може да биде фактор 
- ако доењето е подолго од една година 
- ако доењето е покусо од една година 
- ако подоите се чести и кратки 

25. Во кој возрасен дијапазон кај детето се препорачува користење на F таблети ?
- од престанок на лактација (доење) до 12 години  
- од 6 години до 12 години 
- не се препорачува давање на таблети 
- од 3 години до 6 години 
- од 4 до 6 години 

26. Во кој период од животот на детето се препорачува прв преглед кај педодонт ?
- од 0 до 12 месеци 
- од 1 до 3 години 
- од 3 до 5 години 
- од 6 - тата година 
- од 2 до 4 година 

27. Во кој период од интраутериниот живот започнува одонтогенезата?
- во 5-та недела интраутерино 
- во 2-от месец 
- со самото формирање на фетусот 
- во 6-от месец интраутерино 
- во 3-от месец интраутерино 

28. Во која возраст се менуваат максиларните централни инцизиви ?
- во 7 та година 
- во 6 та година 
- во 8 та година 
- во 5 та година 
- во 4 та година 

29. Во која категорија на заболување припаѓаат кариесот и пародонтопатијата?
- воспаленија 
- плак асоцирани 
- некрози 



- инфективни заболувања 
- наследни заболувања 

30. Во која од наведените орално - хирушки интервенции кај деца спаѓа во специфични
?
- френулектомија 
- сутура 
- предвремена екстракција 
- екстракција на повеќекорен заб 
- екстракција поради causa ortodontica 

31. Во повреди на периодонталните ткива спаѓаат :
- потрес на забот 
- авулзија 
- интризувна луксација 
- сублуксација 
- сите одговори се точни 

32. Во примарната превентивна стоматологија се применуваат пет постапки со кои
може ефикасно да се спречи појавата на забниот кариес и заболувањата на
пародонтот, меѓу кои и:
- контрола на плакот 
- дисциплина во консумацијата на шеќери 
- употреба на флуориди 
- едукација 
- сите наведени се точни 

33. Врската на ГЈЦ со забите е :
- хемиска 
- микромеханичка 
- физичка 
- макромеханичка 
- комбинирана 

34. Геминација претставува:
- спојување на два или повеке соседни заби со цементот на корените 
- спојување на два или повеке соседни заби со емајлот на коронките 
- последица од непотполна поделба на забниот зачеток 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

35. Главен етиолошки фактор за настанување на катарален гингивитис се:
- микроорганизмите во денталниот плак 
- ниеден одговор не е точен 
- спирални бактерии 
- анаеробни бактерии 
- аеробни бактерии 

36. Главниот патоген бактериски вид, најдиректно инволвиран во кариозниот процес е
- мутанс стрептококи 
- лактобацили 
- спирални бактерии 



- анаеробни бактерии 
- аеробни бактерии 

37. Гласјономерните залевачи перманентно испуштаат:
- фосфати 
- флуор 
- калиум 
- бикарбонати 
- сите наведени 

38. Денталниот плак лесно се отстранува од забните површини само со обично
плакнење на устата?
- се отстранува со плакнење 
- не се отстранува со плакнење 
- се отстранува со забна паста и четка 
- се отстранува со состружување 
- не е возможно да се отстрани 

39. Денталниот плак може да биде:
- супрагингивален и супгингивален дентален плак 
- супгингивален и гингивален дентален плак 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 
- супрагингивален и гингивален дентален плак 

40. Денталниот плак најчесто се среќава на :
- длабоки јамички и фисури на оклузалните површини 
- мазните дентални површини 
- во гингивален сулкус 
- на забниот корен 
- апроксималните површини 

41. Денталниот плак најчесто се срекава:
- долж маргиналната гингива 
- во интерденталните простори 
- во длабоките јамички и фисури 
- на оголените корени 
- сите одговори се точни 

42. Денталниот плак после чистењето на забите започнува да се создава:
- веднаш 
- после 2 часа 
- после 2 дена 
- после 4 дена 
- после 7 дена 

43. Децата според нивното однесување во стоматолошка ординација се поделени на
неколку групи:
- 3 групи 
- 6 групи 
- 2 групи 
- 5 групи 
- 8 групи 



44. Директно прекривање кај фрактура 3 класа се практикува за:
- мал отвор до 1 мм и експозиција до 2 часа 
- мал отвор до 3мм и експозиција до 2 часа 
- мал отвор до 1мм и експозиција до 4 часа 
- мал отвор до 3мм и експозиција до 4 часа 
- не се практикува директно прекривање кај ф-ра 3 класа 

45. До што доведува недостатокот на витаминот А во раната фаза на развој на забите ?
- дегенерација и атрофија на одонтобластите 
- кацификати во пулпината комора 
- дегенерација и атрофија на амелобластите 
- дегенеративни промени на крвните садови на пулпата 
- сите одговори се неточни 

46. До што доведува недостатокот на витаминот Д ?
- тетанија 
- рахитис 
- скорбут 
- herpes simplex 
- сите одговори се неточни 

47. Екстракцијата на првите трајни молари дава најдобри резултати во следните случаи:
- детето треба да биде на возраст од 8 години и да има доказ за постоење на тескоба 
- основниот однос на лаковите треба да биде нормален (класа 1 по Angle) 
- Over bite (преклопот на забите треба да е нормален или редуциран 
- сите трајни заби треба да бидат присутни 
- сите наведени одговори се точни 

48. Ендодонтски третман на еднокорените млечни заби најчесто се состои од:
- витална ампутација 
- мортална ампутација 
- мортална екстирпација 
- директно прекривање 
- витална екстирпација 

49. Ендодонтскиот третман на младите трајни заби се изведува исклучиво со:
- витална пулпотомија 
- витална пулпектомија 
- мортална пулпектомија 
- мортална пулпотомија 
- сите одговори се неточни 

50. За која храна денес се мисли дека е кариогена ?
- условно секоја храна 
- само сахароза 
- сахарозата во слатките 
- киселоста на храна 
- лактозата 

51. За редукција на кариесот рафинираните јагленохидрати треба да се јадат:
- пред главниот оброк 
- после главниот оброк 
- во секое време 



- наутро 
- навечер 

52. За реинплантација на авулзираниот заб најголемо значење имаат следните
фактори:
- возраст 
- големи кариозни деструкции на заб 
- гингивитис 
- обемен губиток на кортикалниот периодонциум 
- сите одговори се точни 

53. За успешна контрола на забниот кариес неопходно е вниманието да биде
фоксирано на пет главни подрачја меѓу кои и:
- механичка и хемиска контрола на дентален плак 
- употреба на флуориди 
- дисциплина во режимот на внесување на шеќери 
- употреба на залевачи на фисурите и јамичките 
- сите одговори се точни 

54. Забниот кариес е динамичен процес, пропратен со наизменични периоди на:
- деминерализација и флуоризација 
- деминерализација и реминерализација 
- реминерализација и флуоризација 
- ниту едно од наведените 
- сите одговори се точни 

55. Забниот кариес е едно од најраспросранетите заболувања кај современиот човек, а
основен предуслов за неговата појава е присуството на:
- дентален плак 
- стекната пеликула 
- анаеробни бактерии 
- аеробни бактерии 
- шеќери 

56. Заболувањата на периапикалните ткива настанваат најчесто како компликација на
заболувањата на пулпата, кои според текот и патохистолошката слика можат да се
поделат на:
- акутни и хронични 
- хронични и серозни 
- акутни и гнојни 
- акутни и серозни 
- гнојни и грануломатозни 

57. Задача на детската стоматологија во прв ред е:
- превенција и лечење на клиничките манифестации на различни патолошки процеси во устата на децата 
- превенција и лечење на клиничките манифестации на различни патолошки процеси во устата на
возрасните 
- превенција и лечење на клиничките манифестации на различни патолошки процеси во устата на
родителите 
- превенција и лечење на клиничките манифестации на различни патолошки процеси во устата на машките
деца 
- превенција и лечење на клиничките манифестации на различни патолошки процеси во устата на женските
деца 



58. Закаснетото никнвање на забите го означуваме како:
- dentitio tarda 
- dentition praecox 
- предмлечни заби 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

59. Здравствената едукација може да се спроведе преку неколку основни методи и тоа:
- индивидуална комникација 
- групно информирање 
- општествено-образовен систем 
- пренесување на информациите преку средствата за јавно информирање  
- сите наведени се точни 

60. Инвагинацијата на забите се јавува на двете дентиции, но најчесто се јавува на:
- горните трајни латерални инцизиви со локализација во foramen cecum 
- долните трајни латерални инцизиви со локализација во foramen cekum 
- горните трајни централни инцизиви со локализација во foramen cekum 
- горните трајни канини 
- горните трајни молари 

61. Иницијална лезија кај кариесот е:
- бела дамка 
- жолта дамка 
- црна дамка 
- ниту едно од наведените 
- се е точно 

62. Јувенилна пародонтопатија се јавува на возраст од :
- 11 до 15 години 
- 8 до 10 години 
- 18 до 20 години 
- 20 до 30 години 
- 30 до 40 години 

63. Каде најчесто се акумулира денталниот плак?
- на мазните површини на забите 
- на туберите на бочните заби 
- во фисурите и јамичките 
- на исполирани амалгамски пломби 
- сите одговори се неточни 

64. Каде се депонираат 90% од ресорбираните флуориди во организмот ?
- клсифицираните ткива во организмот ( скелет и заби ) 
- аорта 
- тетиви и скелетна мускулатура 
- кожа 
- сите одговори се неточни 

65. Каде се депонираат 90% од ресорбираните флуориди во организмот ?
- кожа 
- аорта 
- тетиви 



- скелетна мускулатура 
- калцифицирани ткива во организмот (скелет и заби) 

66. Каде се сместени забните зачетоци во фронталната регија во однос на млечните
претходници ?
- паралелно зад млечните претходници 
- апикално над млечните претходници 
- странично од млечните претходници 
- меѓу млечните претходници 
- сите одговори се точни 

67. Кај Pulpitis acuta serosa partialis болката е:
- остра, интермитентна болка и забот може да се локализира 
- тапа ирадирачка болка и забот неможе да се локализира 
- провоцирачка болка која се смирува веднаш по престанок на иритацијата 
- чувствутелен е на перкусија 
- сите одговори се неточни 

68. Кај кои психолошки типови на деца е отежнато изведувањето на стоматолошки
интервенции ?
- нормално дете 
- воздржано дете 
- потенциозно дете 
- јогунасто дете 
- сите одговори се неточни 

69. Кај кој заболувања на пулпата на трајните заби ќе ја применеме методата на
мортална екстирпација?
- caries profunda complicata 
- pulpitis acuta purulenta totalis 
- pulpitis acuta serosa totalis 
- necrosis pulpae 
- сите одговори се неточни 

70. Каква е врската на гласјономер цементите со забните ткива ?
- микромеханичка 
- хемиска 
- комбинирана 
- макромеханичка 
- сите одговори се неточни 

71. Каква е врската на композитните реставративни материјали и забните супстанци?
- микромеханичка 
- хемиска 
- микромеханичка и хемиска 
- комбинирана 
- сите одговори се неточни 

72. Каква е површината на емајлот на забите во ерупција ?
- порозна, затоа што не е завршена матурацијата 
- компактна, затоа што немало дејство на киселини 
- иста како и кај забите што никнале порано 



- подобро минерализирана во однос на другите заби 
- сите одговори се неточни 

73. Каква паста се применува за канално полнење при ендодонтскиот третман кај
младите трајни заби?
- антибиотска паста 
- јодоформ - хлумски паста 
- паста на база на база на калциум хидрооксид 
- паста на база на кортикостероиди 
- сите одговори се неточни 

74. Каква тераписка постапка се превзема кога ќе се докаже присуство на орален фокус
кај млечни заби ?
- ендодонтски третман на забот причинител 
- екстракција на забот причинител 
- примена на примарни превентивни мерки 
- мониторинг на забот причинител 
- ртг евалуација на состојбите на забот причинител 

75. Каква трауматска повреда претставува Infractio substantio adamantinae?
- фрактура на коронка и корен 
- фрактура на емајл и дентин 
- напукнување на емајл 
- фрактура на дентин и цемент 
- сите одговори се точни 

76. Какви пасти се употребуваат по спроведениот ендодонтски третман на млечни
заби?
- меки канални полнења со апликација на гутаперка штифтови 
- тврди канални полнења со апликација на гутаперка штифтови 
- меки ресорптивни пасти без гутаперка штифтови 
- меки ресорптивни пасти со гутаперка штифтови 
- сите одговори се неточни 

77. Какви флуоридни препарати се применуваат во егзогената профилакса?
- примена на таблети со флуориди 
- флуорирање на водата за пиење 
- примена на флуорирани раствори, лакови и желеа лок 
- флуорирање на млекото за пиење 
- сите одговори се неточни 

78. Какви флуоридни препарати се применуваат во ендогената профилакса ?
- примена на таблети со флуориди 
- примена на флуорирани раствори за испирање на уста 
- импрегнирање на забите со флуорирани раствори 
- примена на желеа за четкање на забита 
- сите одговори се неточни 

79. Како резултат на што настанува Турнеров заб?
- рахит 
- фузија 
- инфекција на периапикалниот простор на корените на 



- недостаток на витамин Ц 
- сите одговори се неточни 

80. Како резултат на што настанува флуорозата на забите?
- намален внес на флуориди во организмот за време на 
- зголемен внес на флуориди во организмот за време на 
- наследно заболување 
- трауматско оштетување на забите 
- сите одговори се неточни 

81. Како се вика субгингивален абцес карактеристичен за детската возраст ?
- флегмона 
- абцес 
- парулис 
- фистула 
- сите одговори се неточни 

82. Како се викаат формативните клетки одговорни за создавање на емајлот ?
- амелобласти 
- фибробласти 
- остеобласти 
- цементобласти 
- одонтобласти 

83. Како се манифестира иницијалниот кариес на емајлот?
- caries media 
- caries profunda 
- секундарен кариес 
- бело петно 
- сите одговори се неточни 

84. Како се нарекува процесот на формирање на емајлот ?
- амелогенеза 
- дентиногенеза 
- цементогенеза 
- остеогенеза 
- сите одговори се неточни 

85. Како се нарекува специфичниот тип на кариес на млечните заби ?
- циркуларен кариес 
- рецидивен кариес 
- секундарен кариес 
- хроничен кариес 
- сите одговори се неточни 

86. Како се нарекуваат патолошките агенси во оралните фокуси ?
- фокал супстанции 
- орални микроорганизми 
- бактериски токсини 
- дентогени периапикални процеси 
- вирулентна бактериска флора 

87. Како се одржува интактноста на површината на емајлот ?



- со рамнотежа на де и реминерализација 
- со активна одбрана од страна на емајлот 
- со ензимска активност на плунката 
- со спроведување на орална хигиена 
- со вградување на минерали од плунката 

88. Како се поделени пулпините заболувања според локализацијата ?
- акутни  
- парцијални 
- рецидивирачки 
- хронични 
- сите одговори се неточни 

89. Како се прави план на терапија кај дете на 5 годишна возраст ?
- се прави приоритет според времето на физиолошка смена на млечните заби 
- се санира по ред 
- се почнува со централни инцизиви 
- се санира најургентниот заб 
- нема потреба од план на терапија 

90. Како се препознава негативното дејство на локален фактор врз забниот зачеток во
формирање?
- Тарнеров заб 
- нарушена е бојата на забите 
- нарушена е структурата на целна група на заби 
- нарушена е формата и големината на забот 
- сите одговори се точни 

91. Како се рефлектира влијанието на наследниот фактор врз структурата на забот ?
- има промени на еден заб 
- промените се нотираат на цела група на заби 
- нема промени кај дентицијата 
- промените се генерализираат на целото забало 
- сите одговори се точни 

92. Како се спроведдува терапијата на белото петно?
- препарација на кавитет 
- импрегнација со флуорови препарати 
- превентивно пломбирање 
- ендодонтски третман 
- сите одговори се неточни 

93. Како се спроведува ендодонтскиот третман кај заби со незавршен раст на корен ?
- со мортална ампутација 
- со витална ампутација 
- со мортална екстирпација 
- со висока ампутација 
- сите одговори се неточни 

94. Како се третира кариес профунда кај млечни заби кај кои се уште не започнал
процес на физиолошка ресорпција ?
- се девитализира 
- мортална ампутација 



- екстракција 
- витална пулпектомија 
- пулпата индиректно се прекрива со калциум хидроксид и ГЈЦ 

95. Каков вид на метаболизам се одвива во првата фаза на созревањето на денталниот
плак?
- аеробен 
- анаеробен 
- не се случуваат метаболички процеси 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

96. Каков е третманот на трауматската повреда авулзија на млечни заби?
- забот се реимплантира и имобилизира 
- забот не се реимплантира и имобилизира 
- забот се реимплантира во инфраоклузија 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

97. Каков е третманот на трауматската повреда интрузија на млечен заб?
- забот се извлекува до оклузалната рамнина 
- забот се остава да рееруптира спонтано 
- забот се имобилизира и извлекува постепено 
- забот се екстрахира 
- сите одговори се неточни 

98. Каков процес е белото петно?
- иреверзибилен процес 
- реверзибилен процес 
- структурна аномалија на забот 
- хиперминерализација на емајлот 
- сите одговори се неточни 

99. Кога е најдобро да се изврши залевањето на фисурите на трајните заби?
- веднаш по еруптирањето 
- две години по еруптирањето 
- при појава на кариозен процес 
- при апроксимален кариес 
- сите одговори се неточни 

100. Кога завршува растот на коренот на младите трајни заби ?
- по една година по еруптирањето 
- по 6 месеци по еруптирањето 
- по две години по еруптирањето 
- по 3 години по еруптирањето 
- сите одговори се неточни 

101. Кога започнува процесот на физиолошка ресорпција на корените на млечните
инцизиви ?
- во 2 година од животот 
- во 3 година од животот 
- во 4 година од животот 



- во 5 година од животот 
- во 7 година од животот 

102. Кога се применува ендогената флуоридна профилакса ?
- по еруптирањето на забите 
- во периодот на развојот на забите 
- при дијагностициран дентален кариес 
- кај возрасни кариес активни пациенти 
- сите одговори се неточни 

103. Кое е најефикасно средство за хемиска контрола на плакот ?
- хлорхексидин 
- триклосан 
- натриум хипохлорид 
- динатриумфосфат 
- сите одговори се точни 

104. Кои видови на пулпни воспаленија се карактеристични за млечни заби во процес
на ресорпција ?
- акутни 
- пролиферативни 
- хронични 
- улцерозни 
- дифузни 

105. Кои заби од млечната дентиција се важни за правилната оклузија и зачувувањето
на просторот за трајните заменици?
- централни и латерални горни инцизиви 
- левите горни и долни премолари 
- канините и вторите млечни молари 
- долните млечни инцизиви 
- сите одговори се точни 

106. Кои заби се најчесто зафатени со циркуларниот кариес ?
- горните фронтални млечни заби 
- горните фронтални трајни заби 
- долните фронтални млечни заби 
- долните фронтални млади трајни заби 
- сите одговори се неточни 

107. Кои заболувања ги вбројуваме во категоријата акутни дентогени инфекции ?
- апсцес и флегмона 
- хроничен апикален пародонтитис 
- јувенилна пародонтопатија 
- акутен пурулентен тотален пулпитис 
- сите одговори се неточни 

108. Кои материјали се применуваат за залевање на фисури и јамички?
- фосфат цемент 
- композитен залевач 
- течен композит 
- амалгам 
- сите одговори се неточни 



109. Кои микроорганизми се одговорни за иницирање на денталниот кариес ?
- мутантни стрептококи 
- мешовита орална флора 
- хемолитични стрептококи 
- лактобацили 
- стафилококи 

110. Кои од наведените бактерии имаат најголемо кариогено значење?
- streptococcus sanguis 
- neisseria 
- streptococcus mutans 
- ecsherihia colli 
- сите одговори се неточни 

111. Кои се индикации за директно прекривање на пулпата на млечните заби?
- caries profunda complicata  
- pulpitis acuta serosa partialis 
- асимптоматска витална пулпа без фетор 
- pulpitis acuta purulenta totalis 
- заб со периапикална патологија 

112. Кои се индикации за индиректно прекривање на пулпата на млечните заби?
- заб со екстензивен кариес со провоцирачка, но не и спонтана болка 
- заб со екстензивен кариес со спонтана болка 
- заб со ирадирачка болка и болка на топло 
- заб во период на физиолошка смена 
- сите одговори се неточни 

113. Кои се карактеристики на млади трајни заби ?
- ресорпција на корени 
- голема коронка 
- незавршен раст на коренот / ните 
- физиолошка абразија 
- сите одговори се неточни 

114. Кои се негативни особини на композитните реставративни материјали?
- естетски не задоволуваат 
- механички не се отпорни 
- термичка експанизја 
- контракција на пломбата 
- сите одговори се неточни 

115. Кои се неправилности во бројот на забите ?
- макродонција 
- хипердонција 
- геминација 
- хипоплазија 
- сите одговори се неточни 

116. Кои се неправилности во големината на забите?
- хиподонција и хипердонција 
- ротација и транспозиција 
- макродонција и микродонција 



- инвагинација и анодонција 
- сите одговори се неточни 

117. Кои се неправилности во позиција на забите?
- микродонција 
- макродонција 
- инвагинација 
- анодонција 
- инклинација 

118. Кои се неправилности во формата на забите?
- микродонција 
- транспозиција 
- инвагинација 
- анодонција 
- сите одговори се неточни 

119. Кои се предностите на амалгамските пломби ?
- штедење на тврдите забни супстанци 
- хемиска врска со забот 
- добри естетски особини 
- долго времетраење 
- сите одговори се неточни 

120. Кои се профилактички мерки во спречување на денталниот кариес ?
- превентивно залевање на дентални фисури 
- пломбирање на забите со штедење на забна супстанца 
- испирање на џебовите со воден млаз 
- превентивно пломбирање на забите 
- сите одговори се точни 

121. Кои се стекнати наслаги на забите ?
- примарна емајлова кутикула 
- бело петно 
- денталниот плак  
- секундарна забна кутикула 
- сите одговори се неточни 

122. Кои средства се применуваат за залевање на фисурите?
- цинкоксид еугенол 
- амалгам 
- композитни залевачи 
- цинкфофатен цемент 
- сите одговори се неточни 

123. Кои фактори учествуваат во зголемувањето на ризикот од орални заболувања?
- несоодветна исхрана 
- инсуфициентна орална хигиена 
- неинформираност на популацијата  
- модерен начин на живот 
- сите наведени 

124. Кој вид на микроорганизми имаат преваленција во првата фаза на созревање на
денталниот плак?



- streptoccocus mutans 
- actynomyces 
- streptoccocus salivarius 
- lactobacuillus cessei 
- sta�loccocus aureus 

125. Кој е најдобриот начин за чување на избиениот заб до доаѓање во стоматолошка
ординација ?
- во вода 
- во млеко 
- во салфетка 
- под јазик 
- сите одговори се неточни 

126. Кој индекс за процена на состојбата на оралното здравје е најпогоден ?
- КЕП 
- КИП 
- КЕЗ 
- КИЗ 
- КИО 

127. Кој од овие елемнти може да навлегува во зрелиот дентален плак ?
- кислород 
- сахароза 
- кисели метаболити 
- бикарбонати 
- сите одговори се неточни 

128. Која е тераписката постапка при фрактура на емаилот и дентинот со експонирана
пулпа кај заби со незавршен раст на корен кога поминале повеќе часови од траумата ?
- директно прекривање на пулпата  
- надоградба со композитен ретсавративен материја 
- висока витална ампутација 
- мортална ектирпација 
- сите одговори се неточни 

129. Која е најчестата хронична дентогена инфекција во детска возраст?
- флегмона на образот 
- флегмона на подот на усната празнина 
- целулит 
- абсцес на субменталниот предел 
- парулис 

130. Која е постапката при крвави стоматолошки интервенции кај пациенти заболени
оф Хемофилија ?
- се бара писмена согласност од хематолог 
- се интервенира без согласност 
- се интервенира внимателно 
- се интервенира со примена на локална анестезија 
- сите одговори се неточни 

131. Која е тераписката постапка при Infactio supstantio adamantinae?



- имобилизација со жичано композитна шина  
- изработка на композитна капа 
- импрегнација со флуоридни препарати 
- превентивно пломбирање 
- сите одговори се неточни 

132. Која е тераписката постапка при трауматската повреда фрактура II класа на заб?
- витална пулпотомија и композитна надградба 
- изработка на композитна надградба 
- мортална пулпотомија и композитна надградба 
- витална пулпектомија и надградба од гласјономер цемент 
- директно прекривање на пулпа и композитна надградба 

133. Која е тераписката постапка при фрактура на емаилот и дентинот со екпонирана
пулпа кај заби со завршен раст на корен кога поминале повеќе часови од траумата ?
- директно прекривање на пулпата 
- висока витална ампутација 
- витална екстирпација 
- мортална висока ампутација 
- сите одговори се неточни 

134. Која е целта на терапијата на кариес на млечни заби?
- детето да нема болки 
- да се остварува мастикаторниот ефект на забите 
- да се надоместат изгубените делови на забите 
- зачувување на комплетното здравје на млечните заби до физиолошката смена 
- сите одговори се точни 

135. Која од наведените состојби е најургентна ?
- синкопа 
- хистеричен напад 
- колапс 
- локална алергиска реакција 
- анафилактичен шок 

136. Која особина е физиолошки процес кај забите од млечната дентиција?
- апексогенеза и апексификација на коренот/ите 
- ресорпција на коренот/ите 
- атрофија на коренот/ите 
- анкилоза на коренот/ите 
- сите одговори се неточни 

137. Која стратешка определба за залевање на дентални фисури има најголемо
оправдување ?
- залевање на сите трајни заби со фисурен систем 
- залевање на фисурите на трајни молари 
- залевање на фисурите на млечните молари 
- залевање на фисурите на премоларите 
- сите одговори се точни 

138. Количината на вода во денталниот плак се движи од :
- 70-80% 
- 80-85% 



- 85-90% 
- 65-70% 
- 60-65% 

139. Колкав дел на внесените флуориди се излачува преку урината?
- 60-70% 
- 80-90% 
- 50-60% 
- 20-50% 
- 30-50% 

140. Колку време е потребно за формирање на пеликулата на денталната површина
после орална хигиена?
- 2 часа 
- 24 часа 
- 2 дена 
- 30 минути 
- 5 минути 

141. Колку време пред физиолошката смена започнува процесот на ресорпција на
корените на млечните заби ?
- 3 години пред физиолошка смена 
- 1 година пред физиолошка смена 
- 6 месеци пред физиолошка смена 
- 2 години пред физиолошка смена 
- 1,5 години пред физиолошка смена 

142. Колку изнесува оптимална кариес - профилактична концентрација на флуоридите
во водата за пиење ?
- 1 mg F/I (ppm) вода 
- 0,5 mg F/I (ppm) вода 
- 2 mg (ppm) вода 
- 2,5 mg (ppm) вода 
- сите одговори се неточни 

143. Колку трае првата фаза од населувањето на микроорганизмите во денталниот
плак?
- 12 часа 
- неколку часа 
- 1 ден 
- 3 дена 
- 2 дена 

144. Колку трае процесот на раст на коренот на трајниот заб по неговата ерупција ?
- 2-3 години по ерупцијата 
- растот на коренот е завршен 
- 6 месеци по ерупција 
- 1 година по ерупцијата 
- сите одговори се точни 

145. Конкресценција претставува:
- спојување на два или повеке соседни заби со цементот на корените 
- спојување на два или повеке соседни заби со емајлот на коронките 



- последица од непотполна поделба на забниот зачеток 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

146. Контраиндикации за екстракција на млечни заби :
- патолошка ресорпција на корените 
- општи заболувања на пациентот на пример хемофилија 
- страв од стоматолог 
- деца со проблеми во развојот 
- присуство на неоплазма во подрачјето 

147. Мастите во исхраната по однос на кариес инциденцата се:
- кариес-протективни 
- ништо не е точно 
- неиндиферентни 
- кариогени 
- индиферентни 

148. Механичката отпорност на гласјономерните цементи во однос на композитите е:
- послаба 
- иста 
- појака 
- немаат механичка отпорност 
- ништо не е точно 

149. Миотерапија претставува:
- терапија на миокардот 
- терапија со масажа 
- терапија со вежбање 
- ништо од горе наведеното 
- се од горе наведеното 

150. Млади трајни заби се:
- заби со завршен раст на корен 
- заби во фаза на ерупција со незавршен раст на корен  
- заби со завршен процес на апексогенеза и апексификација  
- заб кој ја достигнал оклузалната рамнина 
- сите одговори се точни 

151. На кој етиолошки фактор му се дава најголемо значење во настанувањето на
денталниот кариес ?
- фреквенција на внесување на храната 
- физичките карактеристики на храната 
- хемиски состав на храната 
- внесување на јаглени хидрати 
- количината на храната 

152. На која возраст еруптираат првите млечни заби?
- од 6 до 8 месец 
- од 2 до 6 месец 
- од 12 до 16 месец 
- од 20 до 30 месец 
- од 10 до 12 месец 



153. Надоградувањето на коронката кај III класа најдобро е да се направи после:
- 10 денови 
- 1 ден 
- 2 недели 
- 1 месец 
- 2 месеци 

154. Називот на задоцнета ерупција е :
- dentitio tarda 
- dentitio praecox 
- dentitio di�cillis 
- dentes supernumeraria 
- dens in dens 

155. Најважен предуслов за правилна ендодонска терапија е :
- присуство на болка 
- ртг снимка 
- анамнеза 
- анализа - квалитетен инструментариум 
- правилна дијагностика 

156. Најнепогоден тип на дете за работа во стоматолошка ординација е:
- нормално дете 
- претенциозно дете 
- јогунасто дете 
- воздржано дете 
- плашливо дете 

157. Најчеста повреда во скелетот во максилофацијалната регија е:
- фрактура на корен 
- фрактура на вилица 
- фрактура на коронка 
- фрактура на заб 
- фрактура на заб и вилица 

158. Најчести прекубројни заби од трајната дентиција се:
- горни латерални инцизиви 
- долни латерални инцизиви 
- горни канини 
- долни канини 
- долни молари 

159. Најчесто перзистираат следниве млечни заби:
- долни централни млечни инцизиви 
- горни централни млечни инцизиви 
- долни централни млечни инцизиви 
- млечни канини 
- млечни молари 

160. Населувањето на микроорганизмите во денталниот плак се одвива во неколку
фази:
- три фази 
- пет фази 



- две фази 
- осум фази 
- десет фази 

161. Недостиг на витамин Д се манифестира со :
- скорбут 
- рахитис 
- тетанија 
- херпес зостер 
- херпес симплекс 

162. Неправилностите во бројот на забите можат да бидат во смисла на:
- хипердонција и хиподонција 
- микродонција и хиподонција 
- макродонција и хипердонција 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

163. Од каде водат потекло екстра и интрацелуларните полисахариди во денталниот
плак ?
- од плунката 
- од сулкусната течност 
- од бактериите во плакот 
- од деминерализираниот емаил 
- сите одговори се неточни 

164. Од кој месец на бременоста се почнува со ординирање на таблети флуоронатрил ?
- не се земаат во текот на бременоста 
- од четвртиот месец на бременост 
- од шестиот месец на бременсот 
- пред породувањето 
- сите одговори се неточни 

165. Од што е изграден хемиски, емајлот на забот ?
- хидроксиапатит 
- калциум флуорид 
- калциум карбонат 
- калциум хидрооксид 
- сите одговори се неточни 

166. Од што зависи киселоста на зрелиот плак ?
- составот на храната 
- составот на плунката 
- видот на микроорганизми во плакот 
- рН на плунката 
- рН на храната 

167. Од што зависи тераписката постапка кај caries profunda на млечни заби ?
- од длабочината на кавитетот 
- од возраста на детето 
- од субјективните симптоми 
- од објективниот наод 
- сите одговори се неточни 



168. Од што зависи формата на препарираниот кавитет и начинот на препарација?
- видот на реставрираниот материјал 
- од текот на кариозниот процес 
- од дебелината на подлогата 
- од закосеноста на емјловите призми 
- сите одговори се неточни 

169. Од што најмногу зависи кариогениот потенцијал на шеќерите ?
- од феквенцијата на внесот 
- од хемиската природа на шеќерот 
- од концентрацијата на шеќерот 
- од физичката конзистенција на шеќерот 
- од количината на шеќерот 

170. Олигодонција претставува :
- прекубројни заби 
- заби со нарушен распоред во вилицата 
- ендокрина дисфункција 
- зголемен број на заби 
- намален број на заби 

171. Оптимална концентрација при флуорирање на водата за пиење изнесува:
- 0,5 ppm F/L 
- 1 ppm F/L 
- 2 ppm F/L 
- 5 ppm F/L 
- 15 ppm F/L 

172. Оптимална концентрација при флуорирање на готварската сол изнесува:
- 2.5 ppm F/L 
- 25 ppm F/L 
- 250 ppm F/L 
- 0,25 ppm F/L 
- 5 ppm F/L 

173. Патолошкото дејство во плакот бактериите го изразуваат преку создавање на:
- киселини 
- бази 
- масти 
- белковини 
- јагленохидрати 

174. Пет процесуси ограничуваат шуплина со отвор на фронталната страна која се
нарекува:
- примарна(примитивна) усна шуплина 
- секундарна шуплина 
- терциерна шуплина 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

175. По формирање на пеликулата, на неа се врзуваат:
- само микроорганизми 
- имуноглобулини 



- ензими 
- конгломерат од сите наведени фактори 
- сите одговори се неточни 

176. Повредите на гингивата и оралната лигавица можат да бидат
- контузија на гингивата, лацерација и абразија на гингивата и оралната лигавица 
- контузија на гингивата, лацерација на гингивата и оралната лигавица 
- контузија на гингивата и абразија на гингивата и оралната лигавица 
- контузија на гингивата, луксација и абразија на гингивата и оралната лигавица 
- контузија на гингивата, авулзија и абразија на гингивата и оралната лигавица 

177. Повредите на периодонталните ткива можат да бидат:
- потрес на забот, сублуксација, екструзивна луксација, латерална луксација, интрузивна луксација и авулзија 
- потрес на забот, сублуксација, латерална луксација, интрузивна луксација и авулзија 
- потрес на забот, сублуксација, екструзивна луксација, , интрузивна луксација и авулзија 
- сублуксација, екструзивна луксација, латерална луксација, интрузивна луксација и авулзија 
- потрес на забот, сублуксација, екструзивна луксација, латерална луксација, интрузивна луксација  

178. Површинска локална анестезија се користи за екстракција на:
- трајни заби 
- млечни ресорбирани заби 
- млечни нересорбирани заби 
- млечни ресорбирани и нересорбирани заби 
- не се употребува во стоматологијата 

179. Под dentitio tarda се подразбира:
- закаснето никнување на забите после 6 месеци од нормалното време на никнување во усната празнина 
- закаснето никнување на забите после 8 месеци од нормалното време на никнување во усната празнина 
- закаснето никнување на забите после 9 месеци од нормалното време на никнување во усната празнина 
- закаснето никнување на забите после 10 месеци од нормалното време на никнување во усната празнина 
- закаснето никнување на забите после 12 месеци од нормалното време на никнување во усната празнина 

180. Под хиподонција се означува:
- намален број на заби 
- зголемен број на заби 
- прекубројни заби 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

181. Постнаталниот период се дели на неколку периоди и тоа:
- 5 периоди 
- 6 периоди 
- 4 периоди 
- 2 периоди 
- 3 периоди 

182. Постнаталниот период се дели на неколку периоди и тоа:
- новороденче, доенче, мало дете, предшколско дете, школско дете и адолесценти 
- доенче и мало дете 
- предшколско дете, школско дете и адолесценти 
- новороденче, доенче, мало дете 
- новороденче, доенче, мало дете, предшколско дете, школско дете 

183. Првата посета на детски стоматолог треба да биде во следниот период:



- првите 12 месеци 
- првата година 
- втората година 
- третата година 
- шестиот месец 

184. Првите микроорганизми кои го колонизираат денталниот плак се:
- габички 
- позитивни бактерии 
- негативни бактерии 
- вибриони 
- бацили 

185. Пренаталниот развиток кој во просек трае околу 280 дена(десет лнарни месеци) е
поделен неколку периоди:
- преембрионален и ембрионален 
- преембрионален, ембрионален и фетален 
- ембрионален и фетален 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

186. Прераното никнување на забите го означуваме како:
- dentitio tarda 
- dentition praecox 
- предмлечни заби 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

187. При која вредност на пад на pH во денталниот плак настанува деминерализација
на емаилот ?
- 7,5 - 7,8 
- 6,2 - 6,5 
- 5,2 - 5,4 
- 5,9 - 6,2 
- сите одговори се неточни 

188. При трауматска повреда - фрактура на емајл се спроведува следниот третман :
- конзервативно се третира 
- не се спроведува терапија 
- се спроведува ендодонтски третман 
- се спроведува примарна превентива 
- се прави процена на виталитет 

189. При трауматските повреди на забите постои:
- болна остеливост при џвакање 
- расклатеност 
- проширерен периодонтален простор 
- се од горе наведеното 
- ништо од горе наведеното 

190. При фокална инфекција се случуваат промени во крвната слика , а тоа се :
- неутрофилија 
- леукопенија 



- тромбоцитопенија 
- анемија 
- леукоцитоза 

191. Примарната превентива е одговорна за:
- лекување на заболувања 
- реставрација на загубени ткивно супстанции 
- спречување на појава на заболувања 
- рехабилитација на пациенти 
- контрола на заболувањето 

192. Присутен полип во кавитетот има кај:
- Хроничен хипертрофичен пулпит 
- Хроничен улцерозен пулпит 
- Акутен пурулентен пулпит  
- Акутен серозен пулпит 
- Хроничен пародонтит 

193. Причини за impetigo contaginosa се:
- стрептококи 
- стафилококи 
- вируси 
- габи 
- ниту еден одговор не е точен 

194. Причини за појава на декубитален улцер:
- наследство 
- дентален плак 
- дентален кариес 
- бактериска инфекција 
- континуирана траума 

195. Продолжените крварења после екстракцијата, како и спонтаните гингивални
крварења можат да бидат манифестација на хиповитаминоза?
- хиповитаминоза А 
- хиповитаминоза К 
- хиповитаминоза Ц 
- хиповитаминоза Д 
- хипервитаминоза К 

196. Процесот на минерализација на емајловиот матрикс се одвива во:
- 4 фази 
- 2 фази 
- 5 фази 
- 1 фаза 
- 3 фази 

197. Процесот на хисто и морфодиференцијација на клетките е одговорен за :
- диференцирање на клетките од морфолошки и хистолошки аспект 
- формирање на клеточна база 
- иницирање на создавање на забни пупки 
- зголемување на бројот на клетки 
- сите одговори се неточни 



198. Пулпините заболувања според локализација се делат на :
- парцијални и тотални 
- рецидивирачки 
- хронични 
- акутни 
- сите одговори се неточни 

199. Развитокот на дентинот се нарекува:
- амелогенеза 
- дентиногенеза 
- цементогенеза 
- ниту еден одговор не е точен 
- минерализација 

200. Развитокот на корените завршува на првите трајни молари и центални инцизиви
помеѓу:
- 9-10 години 
- 10-11 години 
- 11-12 години 
- 12-13 години 
- 13-14 години 

201. Рахитични пореметувања на емајлот на забите се последица на:
- хиповитаминоза на А витамин 
- хиповитаминоза на Ц витамин 
- хиповитаминоза на Д витамин 
- хиповитаминоза на Е витамин 
- хиповитаминоза на Б витамин 

202. Реимплантација е :
- повторно враќање на забот во алвеолата 
- фиксирање на забот 
- враќање на забот во нормална позиција 
- прекривање на фрактурна линија 
- сите одговори се неточни 

203. Ресорпцијата на корените на млечните заби започнува на централните инцизиви
во:
- 6-та година 
- 7-та година 
- 8-та година 
- 9-та година 
- 4-та година 

204. Ретенција( задржување) означува појава на:
- задржување на трајните заби во коскеното ткиво на вилиците, иако е поминато нормалното време на
нивното никнување 
- задржување на млечните заби во коскеното ткиво на вилиците, иако е поминато нормалното време на
нивното никнување 
- задржување на млечните и трајните заби во коскеното ткиво на вилиците, иако е поминато нормалното
време на нивното никнување 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 



205. Секоја забна паста во својот состав може да ги има следниве компоненти:
- абразиви 20-40% 
- вода 20-40% 
- хумектани 20-40% 
- сапуни и детергенти 1-2% 
- сите наведени одговори се точни  

206. Секундарен дентин се нарекува и :
- физиолошки дентин 
- репараторен дентин 
- протективен дентин 
- заштитен дентин 
- ниту еден одговор не е точен 

207. Секундарна превенција е :
- рана дијагностика и терапија на орални болести 
- рана дијагностика на орални болести 
- спречување на појава на орални болести 
- рана функционална рехабилитација 
- контрола на заболувањето 

208. Симптоми при анкилоза на заб се :
- тап звук при перкусија 
- метален звук при перкусија 
- сонорен звук при перкусија 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

209. Со каков вид на анестезија се екстрахираат млечни заби во период на физиолошка
смена ?
- со општа анестезија 
- со инфилтрациона плексус анестезија 
- со спроводна мандибуларна анестезија 
- со површинска анестезија 
- сите одговори се неточни 

210. Со кои средтсва се спроведува директно прекривање на експонирана пулпа ?
- препарати на цинк оксид еугенол 
- препарати на калциум хидрооксид 
- препарати на фокалмин 
- препарати на донтизолон 
- сите одговори се неточни 

211. Со кој процес започнува формирањето на денталниот плак ?
- со формирање на примарни кутикули 
- со директна атхезија на микроорганизми 
- со таложење на грам - микроорганизми 
- со таложење на грам + микроорганизми 
- со формирање на секундарна стекната пеликула 

212. Со што се спроведува каналната оптурација при ендодонтскиот третман кај
млечни заби ?



- тврдо дефинитивно полнење 
- гутаперка штифтови 
- тврдо дефинитивно полнење и гутаперка штифтови 
- мека ресорптивна паста 
- сите одговори се неточни 

213. Состружувањето на заби како интерцептивна метода се прави на:
- втори премолари 
- млечни канини 
- први трајни молари 
- инцизиви 
- први премолари 

214. Спонтани петехијални крварења или екхиматозни хеморагични промени на кожа
може да се јават при недостаток на :
- витамин К 
- витамин Ц 
- витамин А 
- витамин Д 
- витамин Б 

215. Според патохистолошкиот наод акутните пулпити можат да се поделат на:
- серозни и гнојни 
- серозни и хиперпластични 
- хронични и улцерозни 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

216. Според патохистолошкиот наод хроничните пулпити можат да се поделат на:
- серозни и гнојни 
- серозни и хиперпластични 
- хронични и улцерозни  
- улцерозни, грануломатозни и хиперпластични 
- ниеден одговор не е точен 

217. Според структурата цементот може да да се подели на:
- ацелуларен(примарен) и целуларен(секундарен) цемент 
- ацелуларен(примарен) и терциерен цемент 
- секундарен и терциерен цемент 
- целуларен(примарен) и ацелуларен(секундарен) цемент 
- ниту еден од одговорите не е точен 

218. Спрема современата дефиниција што е кариес ?
- мултикаузално заболување со инфективна природа 
- локална деструкција на тврдите забни ткива 
- иреверзибилна деструкција на емајлот 
- хронично прогресивно заболување на емајлот 
- сите одговори се точни 

219. Спречувањето на затворањето на просторот после неизбежна екстракција
најуспешно се постигнува со:
- чувари на простор 
- вадење на заби 



- протеза 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

220. Стимулираната плунка во најголема мера е продукт на лачење на која плунковна
жлезда ?
- мукозни жлезди 
- сите плунковни жлезди 
- сублингвална жлезда 
- субмандибуларна жлезда 
- паротидна жлезда 

221. Стратегија за превенција на денталниот кариес се базира на следните принципи :
- редукција на создавање на дентален плак 
- подигање на нивото на одбрана на организмот 
- едукација на пациентот 
- третман на макула алба 
- редукција на бројот на патогени бактерии 

222. Таблетите флуонатрил за деца од 1 до 3 години се дозирани:
- 0,25 mg F 
- 0,5 mg F 
- 0,75 mg F 
- 1 mg F 
- 2 mg F 

223. Таблетите флуонатрил за трудници се дозирани:
- 0,5 mg F 
- 1 mg F 
- 2 mg F 
- 3 mg F 
- 5 mg F 

224. Терапија на лесни површни дентогени инфекции:
- антибиотска терапија парентерално 
- конзервативна и хируршка терапија без антибиотици  
- хоспитализација, хируршка терапија и агресивна АБ терапија 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

225. Терапијата на трауматизираните заби се базира на:
- само биолошки методи 
- само мортални методи 
- и едните и другите 
- најпрво следење со RTG околу 1 година 
- екстракција 

226. Терапијата со коса плоча трае:
- 3-5 дена 
- 7-14 денови 
- 1 месец 
- 7 месеци 
- 10 месеци 



227. Трауматските повреди на млечните заби се најчести во:
- 2-3 година 
- 3-4 година 
- 7-9 година 
- 5-7 година 
- 12-13 година 

228. Ургентна терапија на акутен пулпит е:
- трепанација 
- екстирпација 
- ниедно од двете 
- трепанација и екстирпација 
- ектракција 

229. Формирањето на забниот зачеток се одвива во неколку стадиуми, и тоа:
- стадиум на пупка, стадиум на капа и стадиум на ѕвоно 
- стадиум на пупка, иницијација, пролиферација 
- стадиум на капа , стадиум на ѕвоно и пролиферација 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

230. Формирањето на зачетоците на трајните заби започнува во:
- 4-от месец од феталниот развиток 
- 5-от месец од феталниот развиток 
- 6-от месец од феталниот развиток 
- 7-от месец од феталниот развиток 
- 8-от месец од феталниот развиток  

231. Фрактура II класа претставува фрактура на заб при што се зафатени:
- само емајлот 
- емајлот и дентинот без експонирана пулпа 
- емајлот и дентинот со експонирана пулпа 
- емајл, дентин и цемент без експонирана пулпа 
- емајл, дентин и цемент со експонирана пулпа 

232. Фрактурираниот заб кај III класа треба да се следи ренгенграфски и до:
- 2 години 
- 3 години 
- 4 години 
- 7 години 
- 8 години 

233. Фрактурите на забната коронка можат да бидат:
- некомплицирани и комплицирани 
- комплицирани и коси фрактури 
- некомплицирани и коси фрактури 
- комлицирани и вертикални фрактури 
- хоризонтални и вертикални фрактури 

234. Хипердонција претставува:
- намален број на заби 
- зголемен број на заби 
- прекубројни заби 



- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

235. Хиперемија на пулпата претставува:
- посебна, реверзибилна состојба предизвикана од различни етиолошки фактори 
- акутно воспаление 
- хронично воспаление 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

236. Хиперпаратиреодизам предизвикува :
- хиперкалцемија 
- хипокалцемија 
- хипернатремија 
- хипонатремија 
- ниту еден одговор не е точен 

237. Хипопаратиреодизам предизвикува :
- хипокалцемија 
- хиперкалцемија 
- хипонатремија 
- хипернатремија 
- ниту еден одговор не е точен 

238. Хлорхексидинот (chlorhexidine) спаѓа во:
- механичка контрола на дентален плак 
- хемиска контрола на дентален плак 
- биолошка контрола на дентален плак 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

239. Хроничен отворен улцерозен пулпитис претставува:
- хронично, локализирано воспаление каде постои комуникација на пулпата со надворешната средина 
- акутно, локализирано воспаление каде постои комуникација на пулпата со надворешната средина 
- хронично, локализирано вспаление каде не постои комуникација на пулпата со надворешната средина 
- ниеден одговор не е точен 
- сите одговори се точни 

240. Циркуларниот кариес, најчесто ги зафаќа:
- горните млечни инцизиви, горните и долни млечни молари 
- долните млечни инцизиви и горните први премолари  
- долните млечни инцизиви, долните први и втори премолари 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

241. Шестата година од животот на детето е многу важна од клинички аспект. Зошто ?
- еруптира првиот траен молар 
- се оформува имуниот систем на детето 
- започнува физиолошка смена на забите 
- еруптираат долните централни инцизиви 
- сите одговори се неточни 

242. Шинирање претставува :



- фиксирање на забот 
- враќање на забот во нормална позиција 
- повторно враќање на забот во алвеолата 
- директно прекривање на фрактурната линија 
- сите одговори се точни 

243. Што би биле предности на амалгамските пломби?
- хемиска врска со забот 
- штедење на тврди забни супстанци 
- добра естетика 
- долго времетраење 
- сите одговори се неточни 

244. Што го сочинува делот на сувиот остаток на денталниот плак ?
- микроорганизми 
- вода 
- екстрацелуларни полисахариди 
- саливарни минерали 
- интрацелуларни полисахариди 

245. Што е апексогенеза?
- развој и затворање на врвот на коренот/ните на заб 
- создавање на цементот на забот 
- создавање на клицата на забот 
- создавање на дентинот 
- сите одговори се неточни 

246. Што е дентална ерупција ?
- никнување на забот 
- нагризување на забните корени 
- минерализација на забот 
- матурација на забот 
- ротација на забот 

247. Што е ротација на заб ?
- заб кој е завртен во обратен правец околу својата оска 
- недостаток на еден или повеќе заби 
- прекубројни заби 
- заби со нарушена структура 
- заби со нарушена форма 

248. Што е тоа dentitio di�cialis ?
- морфолошка забна аномалија 
- нарушена структура на дентин 
- забна дисколорација 
- забна дисфункција 
- отежната дентална ерупција 

249. Што е тоа fetor ex ore ?
- непријатен мирис од устата 
- вид на медикамент 
- локален антисептик 



- средство за локална анестезија 
- сите одговори се неточни 

250. Што е тоа апексификација ?
- вид на аномалија 
- процес на раст и развој на забниот корен 
- процес на ресорпција на коренот на забот 
- процес на патолошко зараснување на забниот орган 
- сите одговори се неточни 

251. Што е тоа апексогенеза?
- процес на ресорпција на коренот на забот 
- процес на раст и развој на забниот корен 
- вид на аномалија 
- процес на патолошко зараснување на забниот корен 
- сите одговори се неточни 

252. Што е тоа МI ?
- инфективна мононуклеоза 
- минимална интервенција 
- кратенка за микроорганизми 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

253. Што е тоа стоматодеум?
- примитивна усна шуплина 
- дентален орган во формирање 
- фази од интраутериниот развој 
- синоним од забен зачеток 
- првиот дентален орган 

254. Што е транспозиција на заби?
- недостаток на еден или повеѓе заби 
- прекубројни заби 
- заби со нарушена структура 
- заби со нарушена форма 
- заби кои си ги смениле местата 

255. Што е хипердонција ?
- недостаток на еден или повеќе заби 
- заби кои си ги замениле местата 
- заби со нарушена структура 
- заби со нарушена форма 
- прекубројни заби 

256. Што е хиподонција на заби ?
- недостаток на еден или повеќе заби 
- прекубројни заби 
- заби кои си ги замениле местата 
- заби со нарушена структура 
- заби со нарушена форма 

257. Што е циркуларен кариес ?



- baby bottle caries 
- кариес на рано детство 
- кариес на млечни заби 
- сите одговори се точни 
- ниту еден одговор не е точен 

258. Што претставува "Сендвич техника" ?
- комбинација на ГЈЦ и компомер 
- комбинација на ГЈЦ и композит 
- комбинација на цинкофосфатен цемент и композит 
- комбинација на компонер и композит 
- сите одговори се неточни 

259. Што претставува Amelogenesis imperfecta?
- наследна емајлова дисплазија 
- трауматско оштететување на емајлот 
- стекната емајлова дисплазија 
- наследна дентинска дисплазија 
- сите одговори се неточни 

260. Што претставува Avulsio dentis ?
- делумна луксација на забот 
- повреда на потпорните ткива без абнормална подвижна 
- потполно избивање на забот од алвеолата 
- подвижност на забот во алвеоларната коска 
- сите одговори се неточни 

261. Што претставува caries profunda?
- кариес на емајлот 
- длабок кариес на дентинот 
- кариес на цементот 
- воспаление на пулпата 
- сите одговори се неточни 

262. Што претставува Extrusio dentis ?
- делумно истиснување на забот од алвеолата 
- повреда на потпорните ткива без абнормална подвижна 
- потполно избивање на забот од алвеолата 
- втиснување на забот во алвеоларната коска 
- сите одговори се неточни 

263. Што претставува Intrusio dentis ?
- делумна луксација на забот 
- повреда на потрпоните ткива без абнормална подвижна 
- потполно избивање на забот од алвеолата 
- втиснување на забот во алвеоларната коса 
- сите одговори се неточни 

264. Што претставува мезиоденс ?
- хиподонција 
- макродонција на поедини заби 
- Synodonta 



- прекуброен заб 
- сите одговори се неточни 

265. Што претставува процесот на апексогенеза?
- процес на формирање на foramen apicale на младите трајни заби 
- процес на постеруптивна матурација на младите трајни заби 
- процес на формирање на коренот на младите трајни заби 
- процес на достигнување на оклузалната рамнина на младите трајни заби 
- сите одговори се точни 

266. Што претставуваат компомерите според својот состав ?
- хибридни материјали од гласјономер цемент и композит 
- гласјономер цементи појачани со амалгам 
- фосфат цемент појачан со цинк окцид еугенол 
- композити збогатени со флуорови соли 
- сите одговори се неточни 

267. Што се превзема при предвремна екстаркција на вториот млечен молар ?
- ништо не се превзема 
- се изработува држач на простор 
- се изработува мост 
- се изработува парцијална протеза 
- сите одговори се неточни 



Детска и превентивна стоматологија - Писмен, Студија
1. Epulis gigantocelularis е тумор на ?

2. Lingva geographica seu lingva migrans - За какво заболување се работи?

3. Ампутационите пасти кои се аплицираат во cavum pulpae после ендодонскиот
третман на млечните заби, треба да задоволат еден генерален услов .Тоа е?

4. Во детска возраст, во периодот на млечната дентиција, која форма на parodontitis се
среќава најчесто?

5. Во кои зони на денталниот орган (забот) може да се нотира присуство на дентален
плак?

6. Во кој месец од бременоста се препорачува ординирање на флуоридни таблети ?

7. Во период на физиолошка ресорпција на забниот корен кај млечните заби, најчеста
форма на пулпитис е :

8. Во периодот на ерупција на трајниот заб во оралниот медиум, тој се наоѓа во фаза на:

9. Во стратегијата за превенција на орални заболувања кај децата од 0 до 14 година
спаѓаат :

10. Ендогена флуоридна профилакса кога се спроведува ?

11. Ендодонтскиот третман кај жива витална пулпа кај млечни заби најчесто се изведува
со:

12. Ендодонтскиот третман кај млад траен заб се изведува со:

13. Еруптивен хематом претставува :

14. Кај кои психолошки типови на деца е отежнато изведувањето на стоматолошките
интервенции ?

15. Каква паста се употребува за канално полнење при ендодонтски третман на млади
трајни заби?

16. Каква повреда е трауматска дентална повреда - фрактура 3 класа ?

17. Какви видови на гингивит разликуваме ?

18. Како може да се поделат причините кои доведуваат до патолошки промени на
пулпата?

19. Канална оптурација при ендодонтски третман кај млечни заби се спроведува со :

20. Кога реимплантацијата на забот е со добра прогноза ?

21. Кои неодонтогени тумори се карактеристични за детска возраст ?

22. Кои од овие компоненти може да навлезат во зрелиот дентален плак ?

23. Кои се негативните страни на композитните материјали за реставрација ?

24. Кои се неправилности во формата кај забите ?

25. Кои се фазите на развој на дентогени апсцеси ?

26. Кои симптоми се карактеристични за pulpitis chronica ulcerosa aperta ?



27. Кој е етиолошкиот фактор во експресијата на Stomatitis herpetica?

28. Кој знак НЕ спаѓа во локален знак на инфекција кај акутни одонтогени инфекции ?

29. Кој субгингивален апсцес е карактеристичен за детска возраст ?

30. Која е терапијата при фрактура на емајлот и дентинот со експонирана пулпа кај заби
со незавршен раст на корен кога поминале неколку часа по траумата:

31. Која е целта која што треба да се постигне со апликација на Ca OH2 на дентинска
фрактурна линија без експозиција на пулпа?

32. Која постапка ќе ја примениме при крвави интервенции кај пациенти заболени од
хемофилија?

33. Крајниот посакуван ефект во третманот на млади трајни заби е :

34. Мезиоденс претставува :

35. Од каде водат потекло екстра и интрацелуларните полисахариди во плакот ?

36. Од што е изграден емајлот на забот хемиски?

37. Оштетувањата на денталната пулпа можат да бидат предизвикани од јатрогени
фактори.Кои се тие?

38. При која вредност на пад на рН во денталниот плак настанува деминерализација на
емајлот ?

39. При полесни трауматски луксациони повреди на фронтални млечни заби се
спроведува следната терапија:

40. Со каков вид на анестезија се екстрахираат млечните заби во период на
физиолошка смена ?

41. Терапијата на стоматитис херпетика се состои во давање на :

42. Тераписка постапка на кариес профунда кај млечни заби зависи од :

43. Трауматските оштетувања на пулпо-парадонталниот комплркс се честа причина за
појава на патолошки промени на денталната пулпа.Тука спаѓаат?

44. Хиперемијата на денталната пулпа е состојба која се карактеризира со:

45. Што ја вклучува заштитата на оралното здравје ?

46. Што опфаќа дијагностиката на пулпините заболувања ?

47. Што подразбира терминот репозиција ?

48. Што претставува Amelogenesiss imperfecta?

49. Што се превзема при предвремена екстракција на вториот млечен молар ?

50. Што треба да се направи при интрузивни повреди на млечни заби:



Детска и превентивна стоматологија - Устен
1. Gingivitis cattaralis најчесто е предизвикан од:

2. Lingua geogra�ca seu lingua migrans етиологија:

3. Lingva nigra - за какво заболување се работи?

4. Stomatitis herpetica е заболување предизвикано од:

5. Акумулација на бактерии на пеликулата зависи од :

6. Во кои стадиуми се одвива развојот на оклузија ?

7. Во раниот развој на забите , до што доведува недостатокот на витамин А?

8. Едукацијата може да се спроведе преку неколку основни методи :

9. Ексфолијативен хиелит е воспаление на :

10. Етиолошки фактор за chielitis angularis seu angulus infektiosus е:

11. Заздравувањето на периодонциумот по реимплантацијата на забот може да настане
преку:

12. Здравствената едукација во училиштата треба да се фокусира на:

13. Кај агранулоцитоза бројот на леукоцити е :

14. Каква повреда е трауматска дентална повреда – фрактура 1 класа?

15. Каква повреда е трауматска дентална повреда - фрактура 2 класа?

16. Како причини за одбегнување на посетата на стоматолог би ги навеле :

17. Кои видови на залевачи најчесто се користат во детска возраст ?

18. Кои од овие заболувања на јазикот не е развојна аномалија ?

19. Кои особини треба да ги исполнуваат современите флуоридни забни пасти ?

20. Кои се карактеристиките што треба да ги поседува идеалниот фактор за контрола на
плакот:

21. Кои се контраиндикации за екстракција на млечни заби?

22. Кои се неправилности во бројот на забите ?

23. Кои се неправилности во големината кај забите ?

24. Кои се неправилности во формата кај забите ?

25. Кои ургентни состојби се среќаваат во детска возраст ?

26. Кои флуоридни препарати се применуваат во ендогена профилакса ?

27. Кои цисти не се карактеристични за детска возраст ?

28. Која е целта на превентивната стоматологија во однос на вредноста на КЕП
индексот?

29. Која е целта од четкањето на забите ?

30. Која од неправилностите НЕ е нарушување во положбата на забите ?



31. Колкава е присутноста на флуорот во природните води во Република Македонија, со
исклучок на ендемските подрачја?

32. Колкава е присутноста на флуорот во природните води во Република Македонија, со
исклучок на ендемските подрачја?

33. Назив за предвремена ерупција е :

34. Најчести симптоми при анемија се :

35. Нутритивни анемии се јавуваат поради :

36. Од што зависи формата на препарираниот кавитет и начинот на препарација ?

37. Параметарот ТВРДИНА на влакната на четката за заби е тесно поврзан со :

38. Појавата на ulcus frenulum linguae е карактеристична за:

39. Примарна превенција е :

40. Причини за остеомиелитис може да бидат :

41. Со кој процес НЕ започнува формирањето на денталниот плак ?

42. Степенот на абразивност на забните пасти зависи од :

43. Терапија на stomatitis herpetica опфаќа ординирање :

44. Терциерна превенција е :

45. Човечкиот организам е експониран на флуориди преку :

46. Што е baby bottle кариес ?

47. Што е анодонција ?

48. Што е хиподонција ?

49. Што претставува intrusio dentis ?

50. Што претставува причина за појава на флуороза на забите ?
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