ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ - СУДСКА МЕДИЦИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Судско медицинско вештачење е потребно
Вешто лице се избира според
Оценка на вредността на вештачењето се врши според
Бештачењето за лекарска грешка мора да е направено од
Формалните стручни квалификации ги има секој
Кога постои контрадикторност меѓу првостепеното вештачење и
супервештачењето потребно е да се побара
7. Кривично дело несовесно лекување е
8. Неподобрност на вешто лице постои кога
9. Усогласување на мислење меѓу вешти лица
10. Кога е подобро да се побара вештачење од вештак поединец а не од
институвија
11. Кој дел од ДНК молекулата се користи за поврзување на роднинство по
мајчина линија:
12. Кој дел од јагленисан труп е најпогоден за ДНК анализа?
13. . Колку проценти треба да биде веројатноста за докажување на идентитет
на лице или потекло на биолошка трага со ДНК анализа?
14. Која е најсигурна метода од долу наведените за докажување на идентитет
на лице?
15. Се случила авионска несреќе вие како истражен орган наведете со кои
професионални членови ќе го формирате ДВИ тимот за идентификација на
лицата
16. При учество на местото на настанот опишете го начинот на подигање на
биолошки траги за ДНК анализа
17. Најден е човек со непознат идентитет без деловна способност. Наведете кои
се брзи и несигурни методи за идентификација на лице и зошто
18. Објаснете дали преку анализа на крвни групи може со сигурност да се
потврди на идентитет на лице
19. Кој дел од ДНК молекулата е погоден за анализа на стар материјал
20. Најдени се скелетни остатоци и во наредбата за вештачење наведете што се
може да се утврди во интерес на истрагата од страна на доктор специјалист
по судска медицина
21. Кажете зошто е важна надворешна контрола на квалитет на форензична
ДНК лабораторија

22. Во случај на силување билошкиот материјал од жртвата и осомничениот
треба да биде подигнат при преглед од
23. Погоден материјал за форенична ДНК анализа е:
24. При утврдување на идентитет на живо машко лице, доколку е починат
неговиот татко, материјал за ДНК анализа ќе барате да се земе за
компарација од:
25. Автозомни СТР (кратки повторувачки тандеми) се гени кои се наследени:
26. Случај на инцест може да се докаже преку:
27. Кое е едно од трите основни начела за успешно извршен увид на местото на
настанот?
28. Што е место на настанот?
29. Од кои членови се состои екипата што го врши увидот на местото на
настанот?
30. Што се наоѓа во третата сигурносна зона на местото на настанот?
31. Од кои делови се состои динамиката на изведување на увидот на местото
на настанот?
32. Во кој дел од динамиката на увидот на местото на настанот се подигаат
пронајдените траги?
33. Каде можат да се пронајдат микротраги?
34. Што треба да се запази при подигање и транспорт на трагите?
35. Од што зависи квалитетно извршен увид на местото на настанот?
36. Како се подига сосушена трага од крв кога се наоѓа на стаклена површина?
37. Судско-медицинска обдукција претставува:
38. Основна задача на судско-медицинска обдикција:
39. Насилна смрт е:
40. Ненадејна смрт е:
41. Сомнителна смрт е:
42. Барање за судско медицинска обдукција доставува:
43. Насилна смрт е:
44. Природна смрт е:
45. Според начин на смртта насилна смрт – може да биде:

46. Причина за смрт кај починати во затворска установа се докажува со:
47. Испитни прашања од предавањата на Доц.др.Рената Јанкова-Ајановска од
судска медицина
48. За да се одреди концентрацијата на етил алкохол во крвта кај испитаникот
преку количина на испиен алкохол, со одредена формула, важно е да ја
знаеме неговата:
49. Со формулата Cx=Ct+βt се одредува концентрацијата на етил алкохол:
50. При управување со моторно возило времето поминато од моментот на
забележување на појава или објект до моментот на реакција претставува:
51. Widmark-овиот фактор ја одредува:
52. Поголема веројатност за знаци на алкохолна интоксикација има кај
алкохолемија од:
53. При преглед на жртва на силување се прави:
54. Во кои од наброените одговори е наведен пример кој не се зема како доказ
при собирање на форензички докази:
55. Со ланецот на докази:
56. Кај жртва на силување материјални докази треба да се обезбедат при:
57. Биолошкиот идентитет на сторителот на кривично дело силување:

