
 
            
                  
 
МИКРОБИОЛОГИЈА - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 

 
 

1. Дефиниција, задатак, циљ микробиологије, (стр 11 и 12) 
2. Историјски развој (Луј Пастер) (13-16) 
3. Историјски развој (Роберт Кох) (16-17 
4. Правила понашања у микробиолошкој лабораторији (163) 
5. Концепт биолошке безбедности (163-4) 

6. Заштита особља и процедуре (167-8) 
7. Лабораторија (168) 
8. Лабораторијска опрема (169) 
9. Ваге (169) 
10. Аутоклав (171) 
11. Инкубатор (172) 
12. Пећи за стерилизацију (174) 

13. Опрема за гајење моо (176) 
14. Опрема за засејавање и преношење моо (176) 
15. Опрема за припремање подлога (176) 
16. Светлосни микроскоп –механички делови (182) 
17. Светлосни микроскоп-оптички делови (182-186) 

      18. Припрема нативних препарата-обичан нативни препарат (186-7) 

      19. Припрема нативних препарата-висећа кап (187-8) 
      20. Боје за бојење  микробиолошких препарата (188-9) 
      21. Просто бојење (190-191) 
      22. Бојење микробиолошких препарата по Граму (191-194) 
      23. Сува  стерилизација (197-8) 
      24. Стерилизација влажном топлотом (198-9) 
      25. Стерилизација воденом паром под притиском (199-200) 
      26. Стерилизација хемијским путем  (200-1) 
      27. Механичка стерилизација (201-2) 
      28. Стерилизација зрачењем (202) 
      29. Дефиниција и карактеристике хранљивих подлога (208) 
      30. Подела хранљивих подлоге према пореклу (209-10) 
      31. Подела хранљивих подлоге према конзистенцији (208-9) 
      32. Подела подлога према намени (210) 

      33. Подешавање хранљивих подлога (рН вредност и стерилност) (210-11) 
      34. Припрема и засејавање течних хранљивих подлога (211-13) 
      35. Карактеристике пораста у течним подлогама (213-14) 
      36. Засејавање дубоког агара  (215-6) 
      37. Карактеристике пораста у дубоком агару (216-17) 
      38. Засејавање косог агара, карактеристике пораста на коаом агару (217) 
      39. Засејавање отопљеног агара у Петријевој шољи (217-19) 
      40. Засејавање агарне плоче (219) 
      41. Облици колонија (гледано одозго) (221) 
      42. Уздигнутост колонија (221) 
      45. Лабораторијски узорци (248) 
      48. Узимање узорака (течни, чврсти) (248) 
      49. Узорковање са површина (249-50) 
      50. Транспорт и пријем узорака (250-51) 

 
       
 
 



 ИНДУСТРИЈСКО ГАЈЕЊЕ МОО 
 
     51. Анаеробни микробиолошки процеси-ферментације ( алкохолно врење) (148-150) 
     52. Производња млечне киселине, добијање ацетона  (150-153) 
     53. Аеробни микробиолошки процеси-сирћетна ферментација (153-155) 
     54. Производња  лимунске киселине (155-157) 
 

 
 
                  ЕКОЛОГИЈА МОО 
 
     56. Контрола раста микроорганизама- утицај воде на моо (67-9) 
     57. Утицај осмотског притиска на развој микроорганизама (69-72) 
     58. Утицај сушења на развој микроорганизама (72) 

     59. Утица температуре на развој микроорганизама (74-75) 
     60. Подела моо према утицају температуре (75-77) 
     61. Утицај зрачења на развој микроорганизама (78-79) 
     62. Утицај кисеоника на моо (80-82) 
     63. Утицај рН вредности на моо (82-83) 
     64. Утицај хемијских агенаса на развој микроорганизама (83-84) 
     65. Феноли, Алкохоли и етри (84) 

     66. Оксидациона средстав и тешки метали (85) 
     67. Детерџенти (86) 
     68. Киселине и базе (86) 
     69. Боје (86) 
     70. Аеросоли (87) 
     71. Хемотерапијска средства (87) 
 

уџбеник: МИКРОБИОЛОГИЈА с практикумом за вежбе, за II или III разред средње школе 

Завод за уџбенике Београд 
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