
Питања за електронски тест: Историја стоматологије - старе источне 

цивилизације 
 

1. Стари Кинези су сматрали да је у лечењу зубних обољења акупунктуром постојало: 

a. двадесет места где треба убости игле и још шест места за болести десни 

b. двадесет шест места где треба убости игле и још шест места за болести десни 

c. шест места где треба убости игле и још двадесет шест места за болести десни 
d. шест места где треба убости игле и још двадесет места за болести десни 

 

2. Свете књиге, извор података о историји медицине, стоматологије и фармације старих 

Индијаца су: 

a. Библија  
b. Веде 

c. Талмуд 

d. Авесте 

 

3. Велики зналац у области стоматологије у старој Индији, који  говори о анатомији 
вилица, о боловима при оголићењу нерва, о инфраорбиталном нерву код неуралгије 

тригеминуса, је велики лекар, апотекар и хирург:  

a. Sushruta               

b. Caraka 

c. Esagil-rod-apli 
d. Авицена 

 

4. Четкице за зубе први су употребљавали: 

a. стари Јевреји 

b. стари Кинези  
c. стари Египћани 

d. стари Јапанци 

 

5. "Усна обољења и болови резултат су неравнотеже између телесне топлоте и 

хладноће, а клаћење зуба проузроковано је запаљењем", мишљење је које је владало 
код: 

a. Јевреја 

b. Кинеза  

c. Индијаца 

d. Јапанци 
  

6. Најстарији пример повезивања разлабављених зуба помоћу златне жице налазимо 

код 

a. Персијанаца 

b. старих Кинеза 
c. старих Јевреја 

d. Феничана 

 

7. Хигијена, нега уста и зуба су били јако вредновани (ценили људе који су имали све 

зубе, као и по томе како су зубе неговали) код: 
a. старих Кинеза         

b. старих Јевреја                                                               

c. старих Египћана         



d. старих Јапанаца  

 
8. "Зубобоља почиње у устима, а завршава се у цревима" је став који су заступали: 

a. стари Јевреји            

b. стари Кинези  

c. стари Египћани         

d. стари Јапанци 
  

9. Да обољења дигестивног тракта настају често као последица лоших зуба сматрали су: 

a. стари Јевреји 

b. стари Кинези  

c. Асирци и Вавилонци 
d. стари Јапанци 

 

10. Болести меких делова лечиле су се узимањем разних течности од прокуваног биља, 

а кариозни зуби апликацијом малих пилула (туцани бели лук или прах слепог миша) у 

оболео зуб. Био је обичај да се лекови стављају у уво или ноздрву са супротне стране од 
оболелог зуба. Овај начин лечења био је заступљен код 

a. Персијанаца 

b. стари Кинеза  

c. старих Египћана 

d. Феничана 
  

11. "Мајстори дигиталне екстракције зуба" били су:  

a. стари Јевреји            

b. стари Кинези  

c. стари Египћани         
d. стари Јапанци 

  

12. Да обољења дигестивног тракта настају често као последица лоших зуба сматрали 

су: 

a. стари Јевреји 
b. стари Кинези  

c. стари Египћани 

d. стари Јапанци 

  

13. Најзначајнија личност персијске медицине био је: 
a. Авеста             

b. Хеси-Ре 

c. Авицена               

d. Sushruta 

  
14. Најпопуларнија књига о медицини свих времена, која је до данас остала 

неизоставни део свих великих универзитетских библиотека, а потиче из Персије је:  

a. Еберсов спис 

b. Хеарстов спис 

c. Канон медицине                                                                        
d. Кахуанов спис 

 

15. Најстарији писаним медицински документ је  



a. Законик је био у облику стуба, са рељефом на врху, који приказује Хамурабија како 

му бог предаје текст закона 
b. Заклетва зубног црева (Клинасто писмо) 

c. Имхотепови списи 

d. Нипурска глинена плочица из Месопотамије 

 

16. Концепција фокалне инфекције, и став: »Обољење које настаје у глави, рукама и 
ногама јесте услед запаљења зуба. Његови зуби морају да се изваде, јер је због њих 

добио запаљење« присутно је код:  

a. старих Јевреја 

b. старих Кинеза 

c. Aсираца и Вавилонаца 
d. Персијанаца 

   

17. Главни и врховни старешина свих зубних и других лекара, дворски лекар који је 

живео за време владавине краља Zosera у старом Египту био је:  

a. Imhotep 
b. Hesi Re 

c. Esagil-rod-apli 

d. Thot 

   

18. О обољењима зуба: гингивитису, ерозијама, абразијама и пулпитису и  лечењу са 
многим рецептима за фластере и за разне мешавине трава које се примењују приликом 

крварења, пулпитиса и каријеса зуба говори се у следећем папирусу: 

a. Ebersov 

b. Hearstov 

c. Smithov 
d. Kahuan 

 

19. Податаке из хирургије уста: перфорација у регији максиле и зигоматичне кости, 

фрактуре мандибуле, повреда горње усне, повреда браде, о мишићима мандибуле, о 

њиховим припојима, о функцији жвакања, о оклузији и артикулацији, о дислокацији 
мандибуле и о њеном лечењу, говори се у следећем папирусу: 

a. Ebersov   

b. Hearstov 

c. Smithov                                                                            

d. Kahuan 
 

20. О рецептима против крварења, болова, запаљења и алвеоларне пиореје и пасти 

палмовог семена, којом се учвршћивао расклаћен зуб, тако што се паста облагала око 

њега, говори се у следећем папирусу: 

a. Ebersov 
b. Hearstov 

c. Smithov                       

d. Kahuan 

  

21. Цивилна и кривична одговорност лекара је први пут успостављена: 
a. Дијагностичким приручником лекара Esagil-rod-apli-ja 

b. Хамурабијевим законом 

c. Hearstov-им папирусом 



d. Имхотеповим списима 

 
22. У Старом Египту утемљивач медицинског образовања у ,,храму здравља,, био је  

a. Imhotep 

b. Ebers 

c. Hearst 

d. Smith                                                                            
 

23. У старом веку непосредним узрочником зубних обољења сматран/а је: 

a. божја казна 

b. нехигијенске навике  

c. зубни црв 
d. неадекватна исхрана 

 

24. Болести меких делова лечиле су се узимањем разних течности од прокуваног биља, 

а кариозни зуби апликацијом малих пилула у оболео зуб (иситњен бели лук, прах 

слепог миша...) код  
a. Јевреја 

b. Кинеза  

c. Индијаца 

d. Јапанци 

  
25. Екстракција oчњака се избегавала јер се сматрало да дуги корен зуба иде чак до ока, 

и његовом екстракцијом изазивају се очна обољења код:  

a. старих Јевреја 

b. старих Кинеза  

c. старих Индијаца 
d. старих Јапанаца 

 

26. Развојне фазе медицине су (прави редослед): 

a. нагонска, магијска, емпиријска, магијско-религиозна, хуморална 

b. нагонска, емпиријска, магијска, магијско-религиозна, хуморална 
c. емпиријска, нагонска, магијска, магијско-религиозна, хуморална 

d. емпиријска, магијска, магијско-религиозна, нагонска,  хуморална 

 

27. Емпиријска медицина: 

a. користи магију (ритуалне песме, плесове) 
b. дело је свештеника који лече молитвом 

c. била је резултат посматрања и искуства  

d. је најстарији облик медицине 

 

28. Абразију (прекомерно трошење зуба) први пут налазимо: 
a. код праисторијског човека  

b. код мумија у периоду староегипатске цивилизације 

c. на остацима вилица Феничана  

d. на остацима вилица Персијанаца  

 
29. Најстарије познато медицинско дело Huang Ti-а,  »жутог императора« Кине из 

периода старог века које садржи поглавља о болестима зуба је: 

a. »Жути законик» 



b. »Жути зборник» 

c. »Књига змајева» 
d. »Канон медицине« 

 

30. Мале златне плочице, које су се стављале са букалне стране зуба, вероватно из 

естетских разлога, за украс зуба, практиковане су код: 

a. Феничана 
b. старих Кинеза 

c. старих Јапанаца 

d. старих Индијаца 

 

31. Проучавањем патолошких промена зуба у давној прошлости бави се: 
a. палеопатологија 

b. палеоодонтологија 

c. палеоантропологија 

d. палеонтологија 

 
32. Проучавањем обољења од којих је боловао човек у давној прошлости бави се: 

a. палеопатологија 

b. палеоантропологија 

c. палеонтологија 

d. палеоодонтологија 
 

33. O старојеврејској медицини, обољењима уста и зуба највише података налазимо у 

ком спису? 

a. Библија 

b. Веда 
c. Талмуд 

d. Авесте 

 

34. "Обољење које настаје у глави, рукама и ногама јесте услед запаљења зуба. Његови 

зуби морају да се изваде, јер је због њих добио запаљење" je концепција фокалне 
инфекције: 

a. старих Јевреја 

b. старих Кинеза  

c. Асираца и Вавилонаца 

d. старих Јапанаца 
 

35. Једна од најстаријих књига људског знања из периода око 2000 год. пре н. е., у којој  

су садржани подаци о Староиндисјкој медицини, како општој, тако и зубној је: 

a. Библија 

b. Талмуд 
c. Тора 

d. Веда 

 


