
Фиксна стоматолошка протетика - Писмен, Прашања
1. Ако корисната должина на едниот корен од носачот е помала од висината на лакот,
при планирање на мост во лак треба:
- да не се изработува мост  
- да се намали бројот на носачите  
- да се зголеми бројот на носачите  
- да се изработи протеза  
- да се направи нов план за изработка  

2. Ако при пробата на фикснопротетичките изработки се појави исхемија на гингивата
тоа укажува дека:
- поминало подолго време од препарацијата до пробата  
- коронката е предимензионирана  
- тоа е нормална појава и нема значење  
- таа појава е привремена и ќе помине за извесен период 
- ништо не е точно 

3. Ако растојанието помеѓу два заба е за пет или повеќе членови, се изработува:
- металкерамичка мостова конструкција 
- привремен мост 
- подвидна протеза 
- мост со редуцирана џвакална површина 
- сите одговори се неточни 

4. Акрилатот кој се употребува при фасетирањето со цел да не предизвика промени на
лигавицата треба да:
- биде квалитетен 
- да биде автополимеризирачки 
- да се полира до глатка и сјајна површина 
- да се дезинфицира пред да се постави во усната празнина 
- сите одговори се неточни 

5. Апсолутна контраиндикација за изработка на вештачка коронка е:
- инклинација поголема од 5Ц 
- инклинација поголема од 10Ц 
- инклинација поголема од 12Ц 
- инклинација поголема од 30Ц 
- сите одговори се неточни 

6. Биолошкиот принцип при препарацијата означува:
- Одземање доволно количество забна супстанца 
- Зачувување на виталитетот на забот 
- Состружување од забите антагонисти 
- Состружување од забите агонисти 
- Користење на посебни инструменти при препарацијата 

7. Во индикација за изработка на вештачка забна коронка не спаѓа:
- абразија 
- ерозија 



- дисколоритет 
- сите одговори се неточни 
- акутна пародонтопатија 

8. Во какви услови се земаат отпечатоците за тотални протези?
- во отворена уста 
- во затворена уста 
- во отворена и затворена уста 
- по избор 
- сите одговори се неточни 

9. Во која насока при принудно слизнување на мандибулата реагира масетеричниот
мускул?
- мезијална 
- латерална 
- дистална 
- кон напред 
- сите одговори се точни 

10. Во контакт со гингивата најиндиферентно се однесуваат:
- порцелански изработки добиени со печење и глазирање 
- мостови конструкции кај кои делот што допирадо гингивата 
- мостови конструкции кај кои делот што допира до гингивата 
- во контакт со гингивата сите материјали се однесува 
- сите одговори се неточни 

11. Врзувачката експанзија при вложувањето на мостовата конструкција според
времето на нејзиното настаување е:
- прва експанзија 
- втора експанзија 
- трета експанзија 
- четврта експанзија 
- сите одговори се неточни 

12. Врски на телото на мостот можат да бидат:
- коронки добиени по систем на блок 
- галвански коронки 
- целулоидни коронки 
- коронки добиени со копир систем 
- сите одговори се неточни 

13. Гипсените маси за вложување се користат за топење на легури до:
- 200°C 
- 600°C 
- 1200°C 
- 2200°C 
- сите одговори се неточни 

14. Двоен или комбиниран отпечаток се зема со:
- тврда маса-оптозил 
- течна еластомерна маса – ксантопрен 
- термопластична и еластомерна маса 



- термопластична маса и оптозил 
- сите одговори се неточни 

15. Дебелината на ѕидовите на коронките или врските после обработката на металната
конструкција треба да изнесува најмалку:
- 0,30 mm до 0,35 mm за неблагородни легури и 0,30 mm до 0,50 mm за благородни легури 
- 0,30 mm до 0,50 mm за неблагородни легури и 0,30 mm до 0,35 mm за благородни легури 
- 0,40mm до 0,50 mm за неблагородни легури и 0,40 mm до 0,70 mm за благородни легури 
- 0,50 mm до 1,50 mm за неблагородни легури и 1,30 mm до 0,35 mm за благородни легури 
- сите одговори се неточни 

16. Дејството на вертикалните сили кај крилните мостови предизвикува:
- ротација 
- инклинација 
- импрегнација 
- немаат никакво влијание 
- сите одговори се точни 

17. Демаркациона линија на препариран заб е:
- граница помеѓу препарираниот и непрепарираниот дел 
- емајл-цементната граница 
- линија која се добива при сепарирање на забот 
- линија со која се обележува до каде треба да заврши 
- сите одговори се неточни 

18. Демаркациона линијна забот при неговата препарација е:
- линијата која се добива при сепарирањето на забот од соседниот заб 
- емајл-цементната граница 
- местото каде што завршува истружениот дел од забот и преодот кон нестружениот дел 
- водечкиот жлеб, кој се прави кај кратки забни трупчиња 
- најиспакнатиот дел на забната коронка 

19. Демаркационата линија на препарирани забни трупчуња за неметална конструкција
е:
- правоаголна стапалка 
- тангенционална демаркациона линија 
- правоаголна стапалка со закосување 
- заоблена стапалка 
- сите одговори се неточни 

20. За да се оствари едно статичко правило при изработка на фиксно протетичките
конструкции, освен процена на биореакциските сили, треба да се изврши процена на:
- силите на џвакопритисокот 
- букалните сили 
- лингвалните сили 
- оклузните сили 
- сите одговори се неточни 

21. За изработка на интрарадикуларна надоградба должината на препарираниот
коренски канал треба да биде:
- 1/3 од должината на коренот  
- 2/3 од должината на коренот  
- 1/2 од должината на коренот  



- 10 мм  
- 2/4 од должината на коренот  

22. За препарирање на олуковидната демаркациона линија се користат борери:
- цилиндрични 
- пламенчасти 
- благо конусни со заоблен врв 
- обратно конусни 
- сите одговори се неточни 

23. Завршното печење на керамичките изработки има за цел цел да се изврши нивно:
- контрахирање  
- експандирање  
- глазирање 
- хомогенизирање 
- полимеризирање  

24. Завршното печење на металкерамичките мостови конструкции е со цел да се
изврши нивно:
- контрахирање 
- експандирање 
- глазирање 
- хомогенизирање 
- сите одговори се неточни 

25. Зошто треба да се формира Селбаховиот феномен на фикснопротетичките
изработки :
- естетски причини  
- фонетски причини  
- заштита на маргиналниот пародонциум  
- заштита на соседните заби  
- заштита на антагонистите  

26. Индикација за изработка на крилен мост е:
- недостаток на латерален инцизив 
- недостаток на еден од премоларите 
- едностран терминално неограничен дефект 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

27. Инструментите за обработка на метал со зелена ознака служат за стружење на:
- порцелан , акрилат , метал 
- кобалт-хром легури 
- сите видови на метал 
- кобалт-хром легури и метали 
- сите одговори се точни 

28. Интраоралниот преглед е:
- параклинички метод на испитување 
- клинички метод на испитување 
- испитување на виталитетот 
- испитување на говор 
- сите одговори се неточни 



29. Кај благо конусната форма од забното трупче, страните на препарираниот заб
конвергираат симетрично кон оската на забот под агол од:
- 2-3°, најдобро од 3-6° 
- 1-6°, најдобро од 3-7° 
- 2-6°, најдобро од 3-4° 
- 2-8°, најдобро од 3-4° 
- сите одговори се неточни 

30. Кај металкерамичките конструкции врската меѓу металот и порцеланот е хемиска и
настанува со формирање:
- полимери 
- оксиди 
- сулфиди 
- хелати 
- сите одговори се неточни 

31. Кај металкерамичките коронки дебелината на порцелан треба да е:
- 0,3-0,5mm  
- 0,3-0,5cm  
- 1,5-2,0mm  
- колку е можно потенко  
- воопшто не смее да се фасетира оклузално  

32. Кај мостовините конструкции џвакопритисокот се пренесува:
- гингивално  
- дентално 
- дентогингивално 
- гингиво-алвеоларно  
- коскено  

33. Кај неметалните мостови конструкции од системот вектристаргис, вектрис основата
се фасетира со:
- керамика 
- таргис 
- акрилат 
- стаклено керамички маси 
- сите одговори се неточни 

34. Кај фронталните мостови во горната и долната вилица (мостови во лак),
изразеноста на лакот зависи од:
- полот и возраста 
- возраста и конфигурацијата на вилицата 
- возраста, расата и антагонистите 
- конфигурацијата на вилицата, расата и антагонистите 
- сите одговори се неточни 

35. Каква е формата на подјазичниот лак на напречен пресек?
- правоаголна 
- четириаголна 
- округла 
- крушковидна 
- цилиндрична 



36. Како ја делат усната празнина забните низи?
- vestibulum oris и cavum oris proprium 
- fundus и fornix vestibuli 
- cavum oris proprium  
- labium superior et inferior  
- isthmus faucium и lingua  

37. Како се делат коронките според материјалот од кој се изработуваат?
- цели од метал,цели од неметал, комбинирани  
- едноделнолеани,фасетирани и нефасетирани  
- галвански, синтер коронки  
- полни коронки  
- таргис,вектрис  

38. Како се делат коронките според површините што ги покриваат?
- комбинирани коронки  
- привремени коронки  
- делумни, цели, полни коронки  
- Артглас систем  
- едноделно леани коронки  

39. Како се делат коронките според површините што ги покриваат?
- едноделнолеани коронки, електрохемиски,синтерувани  
- цели од метал, од неметал, комбинирани  
- делумни коронки, цели или шупливи, полни коронки  
- комбинирани коронки  
- металкерамички коронки  

40. Каков е одностот на коронката и забното трупче во вратниот?
- широко налегнување  
- лабаво налегнување  
- интимно налегнување  
- високо налегнување  
- со меѓупростор  

41. Клинички дијагностички мерки се:
- испитување на говорот 
- специјални истражувања 
- анамнеза 
- рендгенографија на одредени заби 
- сите одговори се неточни 

42. Кога се индикаци при Мериленд мостови:
- дефекти од 1 до 2 заба  
- дефекти од повеќе од 2 заба  
- грацилни заби  
- заби со кратки клинички коронки  
- заби со МОД конзервативни полнења  

43. Кое НЕ е индикација за изработка на коронка:
- абразија 
- ерозија 
- одбојување 



- кариес од прва класа 
- сите одговори се неточни 

44. Кое од следните НЕ претставува последица од губењето на забите :
- инклинација кон соседниот простор  
- извртување (ротација на забите) 
- amelogenesis imperfecta 
- d. преоптоварување на пародонциумот на одделни заби 
- сите одговори се неточни 

45. Кое од следното НЕ спаѓа во поделба на коронките според материјалот од кои се
изработени:
- метални коронки 
- ричмонд коронки 
- металкерамички коронки 
- неметални коронки 
- сите одговори се неточни 

46. Кое од следното НЕ спаѓа во поделба на коронките според начинот на изработката:
- едноделно леана фасетирана коронка 
- галвански коронки 
- едноделно леани нефасетирани коронки 
- делумни коронки 
- сите одговори се неточни 

47. Кои борерчиња се користат за препарирање на олуковидна демаркациона линија:
- благо конусни со заоблен врв, торпедовидни  
- фисурни  
- обратно конусни  
- тенки, игличести  
- цилиндрични  

48. Кои заби спрема Appleagate имаат значајна улога во третманот на парцијалната
беззабност?
- првите премолари 
- вторите премолари 
- канините 
- првите молари 
- сите одговори се неточни 

49. Кој од следните цементи не служи за цементирање на коронки:
- фосфатен цемент 
- силикатен цемент 
- цинк-оксид олеум кариофилорум 
- глас-јономер цемент 
- сите одговори се неточни 

50. Кој слој прв се пече директно на металот кај металкерамичките конструкции е:
- прајмер 
- опакер 
- транслуцент  
- интенсив 
- глазурна маса  



51. која дијагностичка мерка е клиничка?
- испитување на говорот 
- испитување виталитет 
- интраорален преглед 
- рендгенографија 
- сите одговори се неточни 

52. Која дијагностичка мерка не е клиничка?
- медицинска анамнеза 
- анамнеза 
- виталитет 
- сите одговори се неточни 
- стоматолошка анамнеза 

53. Количеството на дневната секреција на плунка се движи помеѓу:
- 1000 –1500 ml  
- 500 – 1000 ml  
- 1500 –2500ml  
- 1500 – 2000 ml  
- 750 -1000ml  

54. Колкав е дијапазонот на степенот на резилиенција на гингивиата и
периодонциумот?
- 1:20 
- 1:10 
- 1:5 
- 1:15 
- 1:25 

55. Колкава е инклинацијата на туберите на SOLAREX забите?
- 33 степени 
- 20 степени 
- 25 степени 
- 30 степени 
- 40 степени 

56. Колкава е просечната вредностс на интероклузален простор кај прогенија?
- 2-4 мм 
- 0-1 мм 
- 6-8 мм 
- 3-4 мм 
- 5-6 мм 

57. Колкава е ресорпцијата на коскената алвеола?
- 1/3 
- 1/4 
- 1/5 
- 1/8 
- сите одговори се неточни 

58. Колкава е стандардната дебелина на мерните инструменти од паралелометарот кои
навлегуваат во главата на паралелометарот?



- 2мм 
- 4мм 
- 3мм 
- 5мм 
- 6мм 

59. Колку клинички форми има феноменот на Годон?
- две 
- четири 
- три 
- една 
- сите одговори се неточни 

60. Конвекситетот кај коронките вестибуларно и орално е познат како:
- Годонов феномен 
- Шилинбургов феномен 
- Селбахов феномен 
- Феномен на Маркскорс 
- сите одговори се неточни 

61. Контактните точки помеѓу забите имаат:
- статичко и биолошко значење 
- статичко и механичко значење 
- биолошко и физиолошко значење 
- биолошко и естетско значење 
- сите одговори се неточни 

62. Контраиндикации за фасетирање со акрилатни маси се:
- целосно фасетирани реставрации на речиси сите заби од инцизивите до вторите премолари 
- фиксни изработки со метален скелет 
- легури кои содржат повеќе од 50 % сребро или бакар 
- привремени мостови и коронки 
- сите одговори се неточни 

63. Материјали за изработка на индивидуално изработени привремени мостови можат
да бидат сите ОСВЕН:
- полиметилакрилати 
- полиетилметакрилати 
- хибриди и епимини 
- полибутилакрилати 
- сите одговори се неточни 

64. Мериленд мостовите се алтернативни решенија за терапија на:
- шинирање на расклатени заби 
- мали дефекти кога недостасуваат два заба 
- големи дефекти кога недостасуваат четири заби 
- средно големи дефекти кога недостасуваат три заби 
- сите одговори се точни 

65. Мериленд мостовите се:
- алтернативнирешенија за терапија на мали дефекти 
- алтернативни решенија за терапија на терминална бе 
- алтернативни решенија за терапија на големи дефекти 



- алтернативни решенија за терапија во интерканиниот  
- сите одговори се неточни 

66. Механичкиот поим за мост се однесува на начинот на кој:
- мостот се фиксира на локалната основа преку врските на мостот 
- мостот се фиксира на носачите преку врските 
- мостот се фиксира на носачите преку телото на мостот 
- мостот се фиксира на општата основа преку врските на мостот 
- сите одговори се неточни 

67. Мост НЕ може да се изработи кога:
- недостасуваат горните четири инцизиви 
- недостасуваат горните четири инцизиви и двата канини 
- недостасуваат канин и премолар 
- недостасуваат два канина 
- сите одговори се неточни 

68. Најголема специфичност на препарацијата на заби за мост се состои во:
- потребата да се одземе повеќе субстанца оклузално 
- потребата да се одземе повеќе субстанца кон беззабниот простор 
- потребата забите носачи повеќе да се стругаат во однос на соло коронка 
- потребата да се обезбеди паралитет на страните на носачите + 
- потреба да се обезбедат специјални појачувачи на столбните заби 

69. Неметалните фиксни конструкции се користат како:
- привремени изработки 
- алтернативни решенија 
- трајни изработки 
- заштитни конструкции 
- сите одговори се неточни 

70. Од колку дела се состои гумениот калап за изработка на загризни бедеми?
- 1 дел 
- 2 дела 
- комплет од еден и два дела 
- повеќе делови 
- сите одговори се неточни 

71. Од парадонтолошки аспект, работ на коронката треба да завршува на
демаркационата линија сместена:
- парагингивално 
- до 0,5 мм субгингивално 
- 0,5 - 2,0 мм супрагингивално 
- до 0,1 мм субгингивално 
- сите одговори се неточни 

72. Од пародонтолошки аспект, каде е најдобро да завршува работ на коронката:
- парагингивално  
- до 0,1мм субгингивално  
- до 0,5мм субгингивално  
- до 0,8мм субгингивално  
- 0,5-2,0мм супрагингивално  



73. Од хигиенски причини резилиентната индустриска пречка треба да е оддалечена од
слузокозата на гребенот:
- 2mm 
- 1mm  
- Да лежи на слузокозата на гребенот  
- 0,5mm  
- 4mm 

74. Оклузалната морфологија на врските (коронките) од мостот кога за нивна изработка
се користат восочни профили може да изведува на следните 2 начини:
- ситуациони принципи – S форма или миофункционални принципи M-форма 
- со гнатолошки принципи, G – форма или анатомска форма, А – форма 
- во оклузија О – форма или вон оклузија VO – форма 
- артикулациони принципи – A форма или пародонтални принципи P – форма 
- сите одговори се неточни 

75. Оклузната површина на бочните заби треба да биде препарирана:
- рамно 
- конкавно 
- да се запази формата на забот, т.е во форма на р 
- благо конусно 
- сите одговори се неточни 

76. Оралната површина на фронталните заби се препарира:
- конкавно 
- косо 
- во 2 нивоа, од демарк. линија до цингулумот бл. кон 
- во две нивоа, кои се одвоени со жлеб локализиран н 
- сите одговори се неточни 

77. Освен функционалната, профилактичка, естетска индикација, за изработка на мост
постои и:
- економска индикација 
- фонографска индикација 
- превентивно пропедевтичка индикација 
- фонетска индикација 
- сите одговори се неточни 

78. Остатокот од препарираниот заб се вика:
- забна коронка  
- тело на коронка 
- фасетка 
- надградба 
- забно трупче  

79. Отпечатоците за едноделно леани конструкции служат за:
- изработка на индивидуална лажица 
- изработка на студио модел 
- изработка на привремена коронка 
- изработка работен модел 
- сите одговори се неточни 

80. Параклинички мерки за поставување дијагноза се:



- интраорален преглед 
- виталитет 
- анамнеза 
- одбележување на забите 
- сите одговори се неточни 

81. Препорачан период за носење на привремено цементирана фикснопротетичка
конструкција е:
- 8 недели 
- најмалку 8 недели 
- колку е можно подолго 
- 8 дена 
- сите одговори се неточни 

82. Препорачана дебелина на металот на работ на коронката изнесува најмалку:
- o,5mm  
- o,5cm  
- 1cm 
- 0,3-0,5mm  
- 2-2,5mm  

83. При адиционата полимеризација на акрилатите:
- се добиваат споредни продукти 
- не се добиваат споредни продукти 
- се ослободува кислород 
- зависи од производителот 
- сите одговори се точни 

84. При замешување на цинк - фосгатниот цемент, тој се врзува при што настануваат
реакција на:
- полимеризација 
- дисоцијација 
- ацидо - базна неутрализација 
- хомогенизација 
- сите одговори се неточни 

85. При контрола на контактната точка за време на проба на коронката или мостот со
помош на свилен дентален конец или метална матрица, истите треба:
- да не навлегуваат интердентално 
- лесно и без отпор да навлегуваат интердентално 
- да навлегуваат интердентално со приличен напор 
- конецот да се скине, а металната матрица да се изв 
- сите одговори се неточни 

86. При контрола на оклузијата на фиксно протетичките изработки треба да се
констатира:
- широкоповршински контакт со антагонистите 
- повеќе точкаст контакт со антагонистите 
- инфраоклузија 
- супраоклузија 
- сите одговори се неточни 

87. При моделација на другата врска на телото на мостот по гнатолошките принципи
најпрво го надградуваме:



- мезијалниот конус 
- дисталниот конус 
- средниот конус 
- палатиналниот конус 
- сите одговори се неточни 

88. При моделирање на членовите од телото на мостот во восок за металкерамички
конструкции, кај горни бочни мостови, тие се моделираат:
- проширено во орална насока 
- скратено во орална насока 
- проширено во вестибуларна насока 
- скратено во вестибуларна насока 
- сите одговори се точни 

89. При препарација на џекет порцеланска коронка, апсолутна индикација е
препарација со:
- правоаголна стапалка 
- олуковидна стапалка 
- правоаголна стапалка со закосување 
- сите одговори се неточни 
- тангенцијална демаркациона линија 

90. При препарација со турбински коленик, млазевите на спреј служат за:
- разладување на турбинската глава  
- подмачкување на турбинската глава  
- за ладење на брусното тело и препарираниот заб  
- освежување на пациентот  
- маскирање на звукот на турбинската глава  

91. При пробата на фиксно протетичките изработки со подложување на коронката или
мостот со лесно течлива силиконска маса, аксијалните површини на коронката
констатираме дека добро налегнуваат ако:
- масата е целосно избришана од внатрешноста на коронката 
- масата е присутна во еден рамномерен, тенок проѕир 
- масата е присутна во дебел слој од внатрешноста на коронката 
- масата е избришана само делумно од внатрешноста на коронката 
- сите одговори се неточни 

92. При пробата на фиксно протетичките изработки со подложување на коронката или
мостот со лесно течлива силиконска маса, анализирајќи го гингивалниот раб од
внатрешната страна на коронката правилно налегнување се констатира ако:
- масата е целосно избришана или постои во рамномере 
- масата е присутна во дебел слој  
- силиконските маси се користат само при земање на о 
- масата е целосно избришана апроксимално, а има тен 
- сите одговори се неточни 

93. При работа (препарација) со турбински коленик, млазевите на спреј служат за:
- разладување на турбинската глава 
- подмачкување на турбинската глава 
- за ладење на брусното тело и препарираниот заб 
- освежување на пациентот 
- сите одговори се неточни 



94. При симнување на постоечки трајно цементиран коронки или мостови со сечење,
исекувањето се врши:
- само на вестибуларна површина 
- само на оклузалната површина 
- на вестибуларната и оклузалната површина 
- само на оралната површина 
- сите одговори се неточни 

95. При симнување на постоечки трајно цементирани коронки или мостови с сечење
на оклузалната, вестибуларната или оралната површина се внимава:
- да се направи жлеб во дентинот 
- доволно е да се пресече само фасетата и да се напр 
- при сечењето да се направи водечки жлеб по Шилинбу 
- да не се исече и забот, туку само металот и цемент 
- сите одговори се неточни 

96. При симнување на постоечки трајно цементираникоронки или мостови со сечење,
повторно користење на истите како привремении конструкции е можно со:
- едноставно цементирање со цинк - фосфатен цемент 
- едноставно цементирање со некакво средство за прив 
- внимателно исправување на свитканите краеви со кле 
- во никој случај не е можно 
- сите одговори се неточни 

97. При цементирање на мост доаѓа до директно спојување на:
- коронките со фасетите 
- врските со носачите 
- членовите со телото 
- телото со основата 
- сите одговори се неточни 

98. Привремените мостови од полиметилакрилат:
- имаат пониска температура на полимеризација и поради тоа се помалку штетни за забната пулпа 
- имаат повисока температура на полимеризација и поради тоа се повеќе штетни за забната пулпа 
- имаат повисока температура на полимеризација и поради тоа се помалку штетни за забната пулпа 
- не делуваат на забната пулпа 
- сите одговори се неточни 

99. Промените на лигавицата под телото на мостот се лекуваат:
- медикаментозно 
- со отстранување на причината за настанатите промени 
- не се лекуваат 
- хемиски 
- сите одговори се неточни 

100. Протетичка подготовка опфаќа:
- екстракција на заби 
- парадонтолошки третман 
- селективно состружување и лекување на феноменот на Годон 
- ортодонтска подготовка 
- сите одговори се неточни 

101. Психолошка подготовка опфаќа:



- преглед кај психолог 
- запознавање на пациентот за тоа што ќе се работи 
- селективно состружување 
- лекување на гингивата 
- сите одговори се неточни 

102. Секој контакт на долните со горните заби при изведување на граничните
мандибуларни движења се означува како:
- Динамичка оклузија  
- Артикулациска рамнотежа 
- Хабитуелна оклузија 
- Централна оклузија  
- Вонцентрична оклузија  

103. Силите на џвакопритисокот кај коронките се пренесуваат:
- чисто гингивално 
- чисто дентално 
- гингиводентално 
- дентогингивално 
- сите одговори се неточни 

104. Синтер коронки се нарекуваат според:
- авторот 
- сите синтетички коронки 
- технологијата на добивање 
- галвански коронки 
- сите одговори се неточни 

105. Со мостовите се воспоставува нормална џвакална функција бидејќи:
- се појачува дејството на масетеричните мускули 
- подобро се меле храната 
- преносот на сили се зголемува 
- се воспоставува изгубена артикулациска рамнотежа 
- сите одговори се неточни 

106. Специфичноста на препарацијата на заби за мост се состои во:
- потребата да се одземе повеќе супстанца оклузално 
- потребата да се одземе повеќе супстанца кон беззаб 
- потребата да се обезбеди паралелитет на страните н 
- не се потребни никакви специфичности 
- сите одговори се неточни 

107. Спојот меѓу телото и врската кај металкерамичкиот мост како критично место,
треба да биде со висина од најмалку:
- 2,5 mm 
- 2 mm 
- 1.5 mm 
- 1 mm 
- 0.5 mm 

108. Според локализацијата мостовите се делат на ( одбележи го тоа што НЕ припаѓа во
поделбата):



- фронтални мостови 
- полумостови 
- латерални мостови 
- латеро - фронтални мостови 
- сите одговори се неточни 

109. Според односот на телото кон алвеоларниот гребен, мостовите се делат на
(заокружи кој одговор НЕ спаѓа во поделбата):
- мостови со линеарно налегнување 
- мостови со широко површинско налегнување 
- мостови кои се одвоени од алвеоларниот гребен 
- екстензиони мостови 
- сите одговори се неточни 

110. Според Тилман, паралелизирањето на забите при препарација без девитализација
е изводливо ако инклинацијата не е поголема од:
- 10 степени 
- 15 степени 
- 21 степен 
- 24 степени 
- сите одговори се неточни 

111. Спрема Тилман, паралелизирањето на забите при препарација без девитализација
е изводливо ако инклинацијата не е поголема од:
- 10 степени 
- 15 степени 
- 21 степени 
- 24 степени 
- 38 степени 

112. Сребрениот нитрат (AgNO3) освен бактерицидно и адстрингетно дејство, при
импрегнација на забите покажува и силно:
- дезинфекционо дејство 
- кариогено дејство 
- каѕстично дејство 
- антикариогено дејство 
- сите одговори се неточни 

113. Столбните заби на мостовите конструкции се вреднуваат според:
- афункционални фактори 
- пародонциумот 
- рентгенолошки фактори 
- ортопантомографски фактори 
- сите одговори се неточни 

114. Стоматолошка анамнеза е:
- клинички метод 
- параклинички метод 
- испитување на виталитет 
- Биметализам 
- сите одговори се неточни 

115. Студио-дијагностички методи се:



- работни модели на кои се изработува конструкцијата 
- модели на кои се планира изработката 
- дефинитивни модели 
- модели документ за пациентот 
- сите одговори се неточни 

116. Субгингивална граница на препарација таа се сместува во гингивалниот сулкус
длабоко:
- 0,5-1,0mm  
- 0,8-1,3mm  
- 1,0-1,5mm  
- 1-2mm  
- 1-3mm  

117. Субгингивалната локализација на границата на препарација треба да е на влезот
во гингивалниот сулкус:
- 1,0 - 2,0 мм 
- 1,0 - 3,0 мм 
- 0,5 - 1,0 мм 
- 1,0 - 1,5 мм 
- сите одговори се неточни 

118. Супрагингивалната граница на препарација завршува:
- 0.5 mm – 2 mm над подвижната гингива 
- 1.5 mm – 2 mm над подвижната гингива 
- 0.5 mm – 2,5 mm над подвижната гингива 
- 1mm – 2 mm над подвижната гингива 
- сите одговори се неточни 

119. Тангенцијалните сили врз забниот ред делуваат:
- надвор од правецот на забниот ред 
- косо на забниот ред 
- во правец на забниот ред 
- не го пратат правецот на забниот ред 
- сите одговори се неточни 

120. Фасетирањето на телото на мостот во долната вилица денеска е:
- препорачливо е од функционален аспект 
- редовна пракса е поради економски причини 
- прифатливо е, подради зачувување на естетиката 
- зависи од интраоралните услови кај пациентот 
- сите одговори се неточни 

121. Феноменот на Годон претставува:
- скратување на забите 
- екстракција на заби 
- издолжување и наведнување на заби 
- ендодонтски третман на заби 
- сите одговори се неточни 

122. Фиксните конструкции се делат на:
- вештачки коронки и забни мостови  
- коронки и парцијални протези  



- тотални и парцијални протези  
- тотални и коронки  
- наменски и телескопски  

123. Џвакопритисокот преку носачите на мостот се пренесува на:
- ЦНС 
- виличната коска 
- оралната лигавица 
- периосталното ткиво 
- сите одговори се неточни 

124. Што е демаркациона линијна на препарација:
- линијата која се добива при сепарирањето на забот  
- местото каде што завршува истружениот дел од забот  
- емајл-цементната граница  
- оклузален жлеб 
- најиспакнатиот дел на забната коронка  

125. Што се подразбира под поимот препарација на заб:
- премачкување на забот со флуорни препарати  
- ендодонтски третман на забот 
- одземање од тврдата забна супстанца 
- подготвовка на забот за цементирање 
- изолирање на забните трупчиња  



Фиксна стоматолошка протетика - Писмен, Студија
1. Вториот корекционен отпечаток за едноделно леани конструкции за двофазниот
корекционен отпечаток се зема со:

2. Дали широкото тело на мостовската конструкција влијае врз хигиената:

3. Демаркационата линија на препарирани забни трупчиња за неметална конструкција
е:

4. Екстензионен (продолжен мост) е :

5. За формата на забното трупче се вели дека треба да биде:

6. Завршното печење на металкерамичките мостови конструкции е со цел да се изврши
нивно:

7. Изработка на неметални мостови конструкции во пределот на фронтот, на пр. 3хххх3
се од:

8. Индикации за изработка на мериленд мостови се:

9. Кај повеќето средства за перманентно цементирање реакцијата на врзување е:

10. Како течна компонента при замешувањето на поликарбоксилатниот цемент се
користи воден раствор на:

11. Кога забите носачи се со знаци на расклатеност од прв или втор степен, заради
нивно стабилизирање и изработка на мост, потребно е:

12. Кои од следниве НЕ спага во индикации за циркуларен мост:

13. Кој од наведените фактори не влијае врз вреднувањето на забите носачи при
планирање на мостова конструкција:

14. Која од набројаните ситуации НЕ може да претставува индикација за симнување на
коронка или мост, кој е трајно цементиран во устата на пациентот:

15. Која од наведените промени не е предизвикана од телото на мостот

16. Мериленд мостовите се цементираат со:

17. Мериленд мостовите се:

18. Најчеста причина за одвојување на акрилатната фасета од металот е:

19. Недостаток на отпечатокот во загриз е:

20. Нормалната џвакална функција се изведува во функционалните џвакални центри:

21. Параклинички мерки за поставување дијагноза се:

22. По современата концепција на препарација таа се изведува во:

23. Под крилен мост се подразбира конструкција:

24. Под оклузална профилакса се подразбира:

25. Под подготовка на забното трупнанаесување на еден дел на цемент на забот

26. Појавата на исхемија на гингивата при пробата на фикснопротетичките изработки
укажува дека:



27. Препорачан период за носење на привремено цементирана фикснопротетичка
конструкција

28. При вреднување на столбните заби за избор на носачи на мост оптимален однос на
коронката со коренот е

29. При контрола на контактната точка за време на проба на мостот со помош на
свилен дентален конец или метална матрица, истите треба:

30. При контролата на оклузијата на фикснопротетичките изработки, треба да се
констатира:

31. При планирање на мостова конструкција доколку поголемиот дел од забот-
потенцијален носач на мостова конструкција е под пломба:

32. При планирање на мостовите, можеме да сметаме дека:

33. При планирањето и изработката на мостови конструкции под поимот носач на мост
се подразбира:

34. При планирањето на мостовата конструкција депулпираните заби можат да бидат
носачи кога:

35. При подолготрајна беззабост во долна вилица, проблемите со обезбедување на
паралелност на забите носачи за мост при препарација, најчесто настануваат поради:

36. При препарација на повеке заби во иста вилица и во иста сеанса, се препорачува
т.н. симултана препарација, што значи дека треба:

37. При препарација со турбински коленик, млазевите на спреј служат за:

38. При пробата на фикснопротетичките изработки со примена на подложување на
коронката или мостот со лесно течлива силиконска маса, за аксијалните ѕидови на
коронката констатираме дека добро налегнуваат ако:

39. При симнувањето на постоечки трајно цеметирани коронки или мостови, кога се
користи исчукување, инструментот (куката, канџата) треба да се постави во однос на
забот:

40. При субгингивална локализација на границата на препарација таа се сместува во
гингивалниот сулкус:

41. Промените на интерденталната папила по цементирање на мостот настануваат од :

42. Сагиталните сили (со правец на дејствување антеро-постериорно и обратно врз
забниот ред) кај бочните заби преку контактните точки се разложуваат на
преостанатите заби и силата преку периодонциумот се пренесува во физиолошки
граници и затоа овие сили:

43. Седлестото налегнување на гингивалниот дел од телото на мостот кон гингивата
може да биде само:

44. Силите на џвакопритисок мегу забите се најсилни кога:

45. Симнувањето на постоечки трајно цеметирани коронки или мостови без нивното
уништување, т.е. кога треба истите повторно да се користат може да се изведе со
помош на:

46. Симнувањето на постоечки трајно цеметирани коронки или мостови со сечење
најбрзо и набезбедно се изведува со помош на:

47. Феноменот на ,,чеп,, се јавува како резултат на:



48. Феноменот на Годон претставува:

49. Фиксно-протетичката конструкција со која се санираат сите дефекти на забниот ред
во интерканинскиот простор, како и лево и дено во постканинскиот простор се
означуваат како:

50. Ширината на периодонталниот простор на забот-потенцијален носач на мостова
конструкција најдобро се одредува со:



Фиксна стоматолошка протетика - Устен
1. При препарација на предните заби со правоаголна стапалка, инцизалниот раб треба
да има косина од:

2. Ако притисокот на забот од функционалните сили е поголем од силите на отпорот,
тогаш забот ке биде притиснат освен во вратниот дел од вестибуларната страна и во:

3. Ако распонот мегу 2 заба носачи е за 4 или повеке членови индицирана е изработка
на:

4. Биолошкото правило гласи: секој орган на зголемено оптоварување реагира со:

5. Во пародонциумот,лигаментите,мускулите и зглобовите сместени се:

6. Демаркациона линијна забот при неговата препарација е:

7. Доколку корисната должина на едниот корен од носачот е помала од висината на
лакот, при планирање на мост во лак треба:

8. Доколку на преостанатите заби во устата е присутен висок степен на абразија
оклузалната површина на телото на мостот треба да се моделира:

9. За постигнување на подобар естетски ефект, при моделирање на тело на мост ,
гипсениот модел на местото каде ке се моделира телото на мостот треба:

10. За препарирање на олуковидна демаркациона линија се користат борерчиња со:

11. Кај двофазното отпечатување, средството за ретракција :

12. Кај олуковидната препарација аголот меѓу струганиот е нестружениот дел изнесува:

13. Кај цилиндричната форма на препарирано забно трупче :

14. Карактеристика на керамиката е нејзината :

15. Клинички дијагностички мерки се:

16. Кога вредноста на граничните заби не е доволна за потребната статика на мостот,
тогаш:

17. Кој од наброените пасти се користат за привремено цементирање:

18. Мост НЕ може да се изработи кога:

19. Негативна страна на керамиката е :

20. Недостаток на отпечаток во загриз е:

21. Недостатоци на мостот се:

22. Носачите можат да бидат преоптоварени и предвреме изгубени како резултат на:

23. Оклузалната површина на бочните заби треба да биде препарирана :

24. Оралната површина на фронталните заби се препарира:

25. Освен функционалната, профилактичка, естетска индикација, за изработка на мост
постои и:

26. Отпечатокот за едноделно леани коронки всушност претставува:

27. Отпорноста на пародонциумот на забите носачи на странични сили е за:



28. Параклинички мерки за поставување дијагноза се:

29. По современата концепција на препарација таа се изведува во:

30. Поделба на мостовите според материјалот од кој се изработени (заокружи што НЕ
припаѓа во поделбата):

31. Појавата на исхемија на гингивата при пробата на коронката укажува дека:

32. Полни коронки се оние коронки кои:

33. Правоаголната стапалка треба да е рамна бидејки керамиката:

34. Предноста на скоро сите демаркациони линии во однос на тангенцијалната се
состои во тоа што:

35. Предности на мостот се:

36. При изработка на една коронка,пародонтолошката подготовка опфака

37. При изработка на Џекет порцеланска коронка, апсолутно е индицирана
препарација со:

38. При препарација со турбински коленик, млазевите на спреј служат за:

39. При препарацијата, забното трупче е најшироко во ниво на:

40. При проба на коронката, односот со соседните заби(допирната точка) се проверува
со:

41. При пробата на коронката со примена на методот на подложување со лесно
течлива силиконска маса, за аксијалните ѕидови на коронката констатираме дека добро
нелегнува ако:

42. Промените на лигавицата под телото на мостот се лекуваат:

43. Сагиталните сили (со правец на дејствување антеро-постериорно и обратно врз
забниот ред) кај бочните заби преку контактните точки се разложуваат на
преостанатите заби и силата преку периодонциумот се пренесува во физиолошки
граници и затоа овие сили:

44. Силите на џвакопритисок пагаат надвор од основата на мостот кај:

45. Со мостовите се воспоставува нормална џвакална функција бидејки:

46. Според начинот на изработка, мостовите се изработуваат (заокружи што НЕ припаѓа
во поделбата):

47. Сребрениот нитрат(АгНо3) делува:

48. Цврстината на телото на мостот највеке зависи од:

49. Цилиндричната форма на забно трупче е индицирана кај:

50. Цилиндричната форма на препарирано забно трупче е индицирано кај:
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