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МАТУРСКИ ИСПИT 

 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са 

Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама 

Матурским испитом проверава се зрелост и оспособљеност ученика за укључивање 

у рад и за обављање послова и радних задатака који су утврђени за следеће 

образовне профиле као и за наставак школовања. 

 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела и обухвата: 

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА 

1. Српски језик и књижевност  

Б. ПОСЕБНИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА 

1. Матурски практични рад са усменом одбраном рада; 

2. Усмени део испита из једног изборног предмета. 

 

Практичан рад обухвата израду конкретног задатка или обављање конкретног 

посла, чиме ученик треба да покаже колико је оспособљен за укључивање у рад. 

Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја 

програма стручних предмета из области. 

 

 

 

 



За образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

– загађивања и заштите тла; 

– загађивања и заштите воде; 

– загађивања и заштите ваздуха; 

– прераде и одлагање чврстог отпада; 

– прераде и одлагање отпадних вода. 

 

За образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ 

ТЕХНОЛОГИЈУ 

– технологија фармацеутских производа; 

– аутоматске контроле процеса; 

– контроле квалитета сировина и производа. 

 

Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја 

програма стручних предмета из области: 

– технологије препарата на бази водених раствора; 

– технологије препарата на бази неводених раствора; 

– технологије течних лековитих препарата који се дозирају у капима; 

– технологије препарата који се добијају екстракцијом; 

– технологије полифазних система; 

– технологије лековитих масти; 

– технологије супозиторија; 

– технологије чврстих фармацеутских препарата; 



– контрола квалитета  сировина и производа. 

 

Задаци за матурски практичан рад треба да буду јасно формулисани, примерени 

пословима и радним задацима образовног профила, узрасту ученика и времену 

потребном за рад. 

 

Током усмене одбране матурског практичног рада, ученик треба да објасни 

концепцију и начин израде, методе, поступке и фазе реализације рада и да одговори 

на питања која су у непосредној вези с матурским практичним радом. Ученик треба 

да одговори и на друга питања која су од посебног значаја за успешан 

професионални рад, а утврђена су садржајем матурског испита. 

 

Израдом практичног рада и усменом одбраном рада, ученик треба да покаже у 

коликој је мери способан да стечена знања, умења и вештине примењује у 

самосталном обављању одређених послова из делокруга рада овог образовног 

профила, односно колико је оспособљен за укључивање у рад. 

 

2. Усмени испит из изборног предмета 

Усмени испит из изборног предмета обухвата један стручни предмет или један 

општеобразовни предмет чији су садржаји од посебног значаја за даље образовање 

или професионални рад. 

 

 

 

 

 

 



За образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

– математика; 

– општа и неорганска хемија; 

– органска хемија; 

– физичка хемија; 

– машине, апарати и операције; 

– хемијска технологија; 

– загађивање и заштита тла; 

– загађивање и заштита воде; 

– загађивање и заштита ваздуха; 

– прерада и одлагање чврстог отпада; 

– прерада и одлагање отпадних вода. 

 

За образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ  ФАРМАЦЕУТСКУ 

ТЕХНОЛОГИЈУ 

– математика; 

– општа и неорганска хемија; 

– органска хемија; 

– физичка хемија; 

– машине, апарати и операције; 

– сировине за фармацеутске производе; 

– биохемија; 



– микробиологија; 

– технологија фармацеутских производа; 

– аутоматска контрола процеса; 

– контрола квалитета сировина и производа. 

 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у току 

четворогодишњег школовања. 

 

 

 

Прилог 1. Теме за матурски практичан рад за образовни профил  

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Прилог 2. Теме за матурски практичан рад за образовни профил 

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

Прилог 3. Испитна питања за изборне предмете за образовни профил  

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Прилог 4. Испитна питања за изборне предмете за образовни профил 

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 

 

 

 

 



Прилог 1. 

ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ 

Ред. 

број 
НАЗИВ ТЕМЕ 

1.  Квантитативни састав флашираних негазираних природно-

минералних вода  
2.  Одређивање алкалитета, pH вредности и температуре у води за пиће 
3.  Одређивање ацидитета, pH вредности и температуре у бунарској води 
4.  Одређивање алкалитета и ацидитета у води за пиће 
5.  Одређивање садржаја хлорида у бунарској води 
6.  Одређивање садржаја кисеоника, температуре и pH вредности у 

бунарској води 
7.  Одређивање укупне тврдоће, температуре и pH вредности у води за 

пиће 
8.  Одређивање садржаја кисеоника, температуре и pH вредности у води 

за пиће 
9.  Одређивање хлорида, температуре и pH вредности у бунарској води 
10.  Одређивање алкалитета и ацидитета у бунарској води 
11.  Квантитативни састав флашираних природних изворских вода  

 
12.  Квантитативни састав флашираних газираних минералних вода 
13.  Одређивање садржаја кисеоника, температуре и pH вредности у води 

са Шумаричког језера 
14.  Одређивање карбонатне тврдоће и ацидитета у води за пиће 
15.  Одређивање хлорида и ацидитета у води са Шумаричког језера 
16.  Одређивање укупне тврдоће, температуре и pH вредности у бунарској 

води 
17.  Одређивање алкалитета, pH вредности и боје воде за пиће 
18.  Одређивање садржаја кисеоника и хлорида у води са Шумаричког 

језера 
19.  Одређивање боје, pH вредности и хлорида у води са Шумаричког 

језера 
 

 

 

 



ПРЕДМЕТ: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 2. 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА 

Ред.бр. НАЗИВ ТЕМЕ 

1. Израда Павловићеве масти 
2. Мицеларна вода 
3. Стеаринска крема са етарским уљем лаванде  
4. Методе екстракције – мацерација хајдучке траве  
5. Течни лековити препарати за очи који се дозирају у капима 
6. Цинкова паста  
7. Крема са екстрактом наранџе 
8. Лосион за негу косе и коже главе 
9. Сируп од наранџе  

10. Израда шумећих таблета са магнезијумом 
11. Израда супозиторија 

Ред. 

број 
НАЗИВ ТЕМЕ 

1.  Одређивање садржаја кисеоника, температуре и pH вредности у 

отпадној води из домаћинства 
2.  Одређивање хлорида у отпадној води из домаћинства 
3.  Одређивање садржаја масти и уља, температуре и pH вредности у 

отпадној води из домаћинства 
4.  Одређивање садржаја кисеоника, температуре и pH вредности из 

перионице аутомобила 
5.  Одређивање садржаја масти и уља у отпадној води из домаћинства 
6.  Одређивање хлорида, температууре и pH вредности у отпадној води из 

перионице аутомобила 
7.  Одређивање садржаја кисеоника у води и суспендованих честица у 

отпадној води из перионице аутомобила 
8.  Одређивање хлорида и суспендованих честица у отпадној води из 

домаћинства 
9.  Одређивање укупних масти и уља, температуре и pH вредности у 

отпадној води из перионице аутомобила 
10.  Одређивање садржаја кисеоника и хлорида у отпадној води из 

домаћинства 



12. Емулзиони лосион 
13. Израда препарата типа водених раствора  
14. Израда тинктуре 
15. Аналгоантиреуматска маст 
16. Маст са борном киселином 
17. Издрада гранула 
18. Израда прашкова 

 

  

 НАЗИВ ПРЕДМЕТА:КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА 

Ред.бр. НАЗИВ ТЕМЕ 

1. Испитивање степена чистоће сировина 
2. Одређивање алкалитета и ацидитета  
3. Одређивање карактеристичних константи(индекса 

рефракције, тачке топљења, релативна густина, pH-вредност) 
4. Киселински, сапонификациони и пероксидни број 
5. Испитивање водених раствора 
6. Оксидо-редукционе титрације, одређивање водоник-

пероксида 
7. Одређивање аскорбинске киселине- Витамина Це 
8. Одређивање глукозе 
9. Испитивање капи за нос 

10. Испитивање капсула 

 

Прилог 3. 

Предмет:  MАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ 
  

1. Карактеристике флуида 

2. Проток 

3. Једначина континуитета 

4. Бернулијева једначина за идеалне услове 

5. Режим струјања, распоред брзина 

6. Транспорт чврстог материјала 

7. Транспорт гасова 

8. Транспорт течности 

9. Теорија ситњења и уређаји 



10.  Просејавање, обртна сита 

11. Теорија мешања и уређаји 

12.  Таложење и таложници 

13.  Теорија филтрирања и уређаји 

14.  Центрифугирање и центрифуге 

15.  Закони преноса топлоте 

16.  Размењивачи топлоте 

17.  Укувачи 

18.  Дестилација 

19.  Ректификација 

20.  Фиков закон 

21.  Влажност ваздуха 

22.  Кондиционер 

23.  Сушење и уређаји 

24.  Растварање и кристализација 

25.  Екстракција, фактори 

26.  Апсорпција,  фактори 

27.  Адсорпција 

 

Литература 
Машине, апарати и операције, уџбеник за II, III и  IV разред стручних школа, ЗУНС Београд, 1989, 
Аутори:  Светомир Цвијовић, Слободан Кончар Ђурђевић и Радмила Цвијовић 

Предмет: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

1. Дефиниција и подела отпадних вода 

2. Хемијски параметри квалитета отпадних вода 

3. Физички параметри квалитета отпадних вода 

4. Биолошки параметри квалитета отпадних вода 

5. Спецфични параметри квалитета отпадних вода 

6. Самопречишћавање водотокова 

7. Решетке и сита 

8. Одвајање песка 

9. Хоризонтални  правоугаони таложници 

10. Цилиндрични таложник 

11. Секундарна прерада отпадних вода, хемијски поступци 

12. Секундарна прерада отпадних вода, јонска измена 

13. Секундарна прерада отпадних вода, реверсна осмоза 

14. Аеробно пречишћавање отпадних вода 

15. Активни муљ 

16. Врсте процеса активног муља 

17. Процес биолошке филтрације 

18. Биолошко пречишћавање, биодиск процес 

19. Анаеробно пречишћавање отпадних вода, дигестори и механизам пречишћавања 

20. Механизам биолошког деловања- фазе разлагања 

21. Конвенционални и двостепени анаеробни процес 

22. Контак и двофазни анаеробни процес 



23. Прерада и одлагање биолошког муља 

24. Кондиционисање муља 

25. Обезводњавање муља 

26. Аербни и анаеробни поступци стабилизације муља 

27. Стабилизација муља спаљивањем 

28. Дезинфекција муља 

29. Неутрализација киселих отпадних вода 

30. Неутрализација алкалних отпадних вода 

31. Коагулација, флокулација 

32. Филтрација 

33. Адсорпција на активном угљу 

34. Аерација и оксигенација прерађене воде 

35. Дезинфекција 

Предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

1. Структура атмосфере 

2. Ваздушна струјања и загађење ваздуха 

3. Локални и глобални ефекти загађивања ваздуха 

4. Појам, врсте и извори загађивања ваздуха 

5. Подела извора загађења према распореду извора и према времену трајања загађења 

6. Емисија аерозагађења 

7. Имисија аерозагађења 

8. Последице загађења ваздуха на вегетацију 

9. Утицај загађења ваздуха на човека 

10. Ефекат стаклене баште 

11. Озонске рупе 

12. Киселе кише и смог 

13. Поступци узорковања ваздуха ради одређивања количине и састава честица 

14. Поступци узорковања ваздуха ради одређивања гасовитих загађујућих супстанци 

15. Мерење физичких карактеристика ваздуха 

16. Квалитативне и квантитативне методе одређивања штетних гасова и пара 

17. Појам и задаци пречишћавања ваздуха 

18. Таложне коморе и инерциони одвајачи 

19. Центрифугални одвајачи-циклони 

20. Електростатички таложници 

21. Филтрација 

22. Каталитичко уклањање загађења 

23. Апсорпција 

24. Адсорпција 

25. Контрола и редукција отпадних гасова 

26. Мониторинг квалитета ваздуха 

27. Нивои и планирање мреже праћења квалитета ваздуха 

28. Цињеви праћења квалитета ваздуха 

29. Израда катастра емисије загађивача 

30. Мерне станице и учесталост узорковања и мерења 

31. Законска регулатива о загађивању и заштити ваздуха 



  
   Предмет: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА 

  

1. Класификација чврстог отпада 

2. Узорковање и испитивање састава чврстог отпада 

3. Одређивање физичких карактеристика чврстог отпада 

4. Одређивање хемијских карактеристика чврстог отпада 

5. Одређивање биолошких карактеристика чврстог отпада 

6. Сортирање и складиштење чврстог отпада 

7. Сакупљање и транспорт чврстог отпада 

8. Спаљивање 

9. Компостирање 

10. Хијерархија у управљању отпадом 

11. Рециклажа чврстог отпада 

12. Класификација и репарација чврстог отпада 

13. Рециклажа пластике 

14. Рециклажа папира 

15. Рециклажа стакла 

16. Методе за третман чврстог горива без коришћења енергије и материје 

17. Методе за третман чврстог горива са коришћењем енергије и материје 

18. Одлагање ( депоновање ) чврстог отпада 

19. Општи принципи санитарног депоновања 

20. Фактори који утичу на избор санитарне депоније 

21. Проблеми на депонији 

22. Заштита подземних и површинских вода од процедних вода депоније 

23. Третман депонијског филтрата и рециркулација 

24. Опрема на депонијама 

25. Управљање на депонијама 

26. Ремедијација депонија 

27. Управљање опасним отпадом 

28. Третман опасног отпада 

29. Одлагање опасног отпада 

30. Управљање радиоактивним отпадом 

31. Законска регулатива 

Предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ 

 

1. Класификација воде 

2. Кружење елемената у природи 

3. Хемијски састав природних вода 

4. Физичка својства воде 

5. Процеси у воденој средини 

6. Загађујуће супстанце на основу ефекта на здравље људи 

7. Неорганске хемијске загађујуће супстанце 

8. Органске хемијске загађујуће супстанце 



9. Биолошке и радиоактивне загађујуће супстанце 

10. Извори загађивања 

11. Зађивање воде отпадним водама из хемијске и прехрамбене  индутрије 

12. Загађивање воде водама из пољопривреде 

13. Загађивање воде комуналним отпадним водама 

14. Загађивање воде болничким отпадни водама 

15. Загађивање процедним водама депоније 

16. Загађивање подземних вода 

17. Квалитет и контрола квалитета воде 

18. Узорковање воде 

19. Тврдоћа воде 

20. Алаклитет воде 

21. Ацидитет воде 

22. Угљена киселина у води 

23. Гвожђе и манган у води 

24. Олово у води 

25. Хлориди у води 

26.  Сулфати у води 

27. Микробиолошка испитивања воде 

28. Пречишћавање воде јонском изменом 

29. Пречишћавање површинске воде за пиће 

30. Пречишћавање подземне воде за пиће 

31. Припрема воде за потребе индустријe 

32. Заштита воде од загађивања 

Предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА 

1. Формирање земљишта и хоризонти земљишта 

2. Физичке карактеристике тла 

3. Хемијске карактеристике тла 

4. Згађивање, деградација и процси који доводе до деградације тла 

5. Подела угрожених земљишта 

6. Биолошки процеси у земљишту 

7. Природни извори загађења тла: појам и врста 

8. Тачкасти извори загађивања 

9. Расути извори загађивања 

10. Антропогено загађивање тла 

11. Појам и врста угрожавања и загађивања тла 

12. Загађивање тла супстанцама из ваздуха 

13. Дејство загађене воде на тло 

14. Загађивање тла чврстим отпадом 

15. Загађивање тла пољопривредном производњом 

16. Последице деловања загађујућих материја 

17. Заштита тла од загађивања, превентивне мере: култура живљења, образовање и едукација 

18. Правилна урбанизација 

19. Правилно коришћење пољопривредног земљишта 



20. Спречавање загађења ваздуха 

21. Спречавање загађења воде 

22. Испитивање квалитета површинских и подземних вода за потребе наводњавања 

23. Параметри за одређивање утицаја воде на квалитет земљишта и приносе 

24. Обрада и правилно депоновање чврстих отпадака из насеља 

25. Пречишћавање индустријских отпадних вода 

26. Правилно одлагање опасног отпада 

27. Појам и циљ ремедијације 

28. Типови технологије обнављења тла 

29. Биолошко обнављање тла 

30. Биоремедијација- метода биовентилације 

31. Биоремедијација- метода убрзане биовентилације 

32. Биоремедијација- офсајт методе- предности и недостаци 

33. Биолошка обрада – ландфарминг 

34. Биомуљ 

35. Физичко- хемијска ремедијација , предности и недостаци 

36. Физичко- хемијска ремедијација, електрокинетичка сепарација 

37.  Физичко- хемијска ремедијација, испирање земљишта 

38. Солидификација 

39. Витрификација 

40. Термичка обрада тла 

41. Хемијска екстракција 

Прилог 4. 

ПРЕДМЕТ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА 
  

1. Опште одредбе контроле квалитета фармацеутских производа 
2. Законска регулатива у фармацеутској 
3. Фармакопеја 
4. Узорковање сировина 
5. Одређивање физичких својстава сировина (боја, мирис, укус, растворљивост  ) 
6. Идентификација биљних дрога 
7. Испитивање степена чистоће сировина 
8. Контрола квалитета воде 
9. Одређивање карактеристичних константи сировина (индекс рефракције, тачка топљења, 

очвршћавања, мржњења, релативна густина, вискозитет, рН-вредност, бројеви ) 
10. Контрола квалитета полупроизвода – одређивање бистрине течности, степена 

опалесценције, обојености и густине 
11. Одређивање такче топљења полупроизвода 
12. Испитивање распадљивости и растворљивости обликованих лековитих препарата у води, 

желудачном и цревном соку 



13. Фармацеутско-технолошки поступци испитивања готових производа 
14. Биолошки тестови исптивања фармацеутскох производа 
15. Испитивање воденох раствора 
16. Методе за одређивање садржаја активних супстанци у воденим растворима 
17. Испитивање неводених раствора 
18. Методе за одређивање садржаја активних супстанци у воденим растворима 
19. Испитивање препарата који се дозирају у капима 
20. Испитивање капи за оралну употребу 
21. Испитивање капи за очи – одређивање садржаја лековите супстанце 
22. Испитивање капи за нос 
23. Испитивање инјекција 
24. Испитивање суспензија 
25. Испитивање емулзија 
26. Испитивање инфузија 
27. Испитивање лековитих масти 
28. Испитивање супозиторија 
29. Испитивање таблета 
30. Идентификација материјала према стандардима који се користе за израду амбалаже 
31. Врсте материјала за амбалажу и етикете 

 

 

 

 

Предмет: ОПШТА И  НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА  

1. Структура атома 
2. Боров атомски модел 
3. Енергетски нивои. Главни квантни број 
4. Енергетски поднивои и орбитале. Споредни и магнетни квантни број 
5. Принцип изградње ПСЕ. Електронске конфигурације 
6. Енергија јонизације, афинитет према електрону 
7. Јонска веза. Својства јонских једињења 
8. Ковалентна веза. Својства ковалентних једињења 
9. Водонична веза 
10. Прорачун на основу мола, молске масе и молске запремине 
11. Прорачун на основу хемијске једначине 
12. Израчунавања на основу хемијских формула 
13. Брзина хемијске реакције, фактори који утичу на брзину 
14. Константа равнотеже 



15. Ле-Шатељеов принцип 
16. Појам и подела дисперзивних система 
17. Растворљивост. Прави раствори 
18. Начини изражавања концентрације раствора 
19. Електролитичка дисоцијација. Степен дисоцијације 
20. Оксиди-подела, добијање, Кисели оксиди 
21. Базни оксиди 
22. Амфотерни оксиди 
23. Киселине-добијање, особине 
24. Базе-добијање, особине 
25. Соли-добијање, особине 
26. Протолитичка теорија киселина и база 
27. Јонски производ воде. pH- вредност 
28. Реакције неутрализације. Јонске реакције 
29. Хидролиза соли 
30. Оксидо-редукционе реакције 
31. Електрохемијски низ елемената 
32. Водоник, добијање, особине 
33. Кисеоник,добијање, особине 
34. Заједничке особине Ia групе ПСЕ 
35. Натријум, особине, једињења 
36. Заједничке особине елемената II а групе ПСЕ 
37. Калцијум-особине, једињења 
38. Заједничке особине елемената III а групе ПСЕ 
39. Алуминијум - амфотерност 
40. Заједничке особине елемената IV а групе ПСЕ 
41. Угљеник – особине, једињења 
42. Заједничке особине елемената V а групе ПСЕ 
43. Азот – особине, једињења 
44. Фосфор – особине, једињења 
45. Заједничке особине елемената VI а групе ПСЕ 
46. Сумпор – особине, једињења 
47. Заједничке особине елемената VII а групе ПСЕ 
48. Хлор – особине, једињења 
49. Бром – особине, једињења 
50. Јод – особине, једињења 
51. Заједничке особине прелазних елемената 
52. Хром – особине, примена 
53. Манган – особине, примена 
54. Гвожђе – особине, примена 
55. Бакар – особине, примена 

 

 



 

МИКРОБИОЛОГИЈА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
 

1. Правила понашања у микробиолошкој лабораторији (163) 
2. Концепт биолошке безбедности (163-4) 
3. Заштита особља и процедуре (167-8) 
4. Лабораторија (168) 
5. Лабораторијска опрема (169) 
6. Ваге (169) 
7. Аутоклав (171) 
8. Инкубатор (172) 
9. Пећи за стерилизацију (174) 
10. Опрема за гајење моо (176) 
11. Опрема за засејавање и преношење моо (176) 
12. Опрема за припремање подлога (176) 
13. Светлосни микроскоп –механички делови (182) 
14. Светлосни микроскоп-оптички делови (182-186) 

      15. Припрема нативних препарата-обичан нативни препарат (186-7) 
      16. Припрема нативних препарата-висећа кап (187-8) 
      17. Боје за бојење микробиолошких препарата (188-9) 
      18. Просто бојење (190-191) 
      19. Бојење микробиолошких препарата по Граму (191-194) 
      20. Сува  стерилизација (197-8) 
      21. Стерилизација влажном топлотом (198-9) 
      22. Стерилизација воденом паром под притиском (199-200) 
      23. Стерилизација хемијским путем  (200-1) 
      24. Механичка стерилизација (201-2) 
      25. Стерилизација зрачењем (202) 
      26. Дефиниција и карактеристике хранљивих подлога (208) 
      27. Подела хранљивих подлоге према пореклу (209-10) 
      28. Подела хранљивих подлоге према конзистенцији (208-9) 
      29. Подела подлога према намени (210) 
      30. Подешавање хранљивих подлога (рН вредност и стерилност) (210-11) 
      31. Припрема и засејавање течних хранљивих подлога (211-13) 
      32. Карактеристике пораста у течним подлогама (213-14) 
      33. Засејавање дубоког агара  (215-6) 
      34. Карактеристике пораста у дубоком агару (216-17) 
      35. Засејавање косог агара, карактеристике пораста на коаом агару (217) 
      36. Засејавање отопљеног агара у Петријевој шољи (217-19) 
      37. Засејавање агарне плоче (219) 



      38. Облици колонија (гледано одозго) (221) 
      39. Уздигнутост колонија (221) 
      40. Индиректно бројање моо (230-238 
      41. Директно бројање моо (238-243) 
      42. Турбидиометрија (243-246) 
      43. Лабораторијски узорци (248) 
      44. Узимање узорака (течни, чврсти) (248) 
      45. Узорковање са површина (249-50) 
      46. Транспорт и пријем узорака (250-51) 
 
      
 
уџбеник: МИКРОБИОЛОГИЈА с практикумом за вежбе, за II или III разред средње школе 

Завод за уџбенике Београд                     аутор: СУЗАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-БРАНКОВИЋ                                          

 


