
1 

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 
E-pošta: sloda@siol.net 

www.diabetes-zveza.si 

Datum: 19. 11. 2016 

Šolsko leto 2016/2017 

 

Člen 26 pravilnika o tekmovanju 

2. Srebrno priznanje dobi tekmovalec, ki na 

državnem tekmovanju doseže najmanj 32 in do 

vključno 36 točk. 

3. Zlato priznanje dobi tekmovalec, ki na 

državnem tekmovanju doseže najmanj 37 ali 

več točk. 

 

 
 

TESTNA POLA ZA 
OSNOVNO ŠOLO 

 

 

 
 

 

18. državno tekmovanje  

v znanju o sladkorni bolezni 2016 
 

 

Dragi mladi tekmovalci, lep pozdrav. 

Veseli smo tako velikega zanimanja vas, mladih,  

za pridobivanje znanja o sladkorni bolezni. 
 

Na vaši življenjski poti in ob skrbi za zdravje naj vam bo poznavanje vzrokov, poteka 

in posledic te bolezni napotilo za čim bolj zdrav način življenja. 
 

Veliko uspeha na tekmovanju in srečno pot domov. 
 

Peter Miklavčič, 

predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije 
 

     Ime in priimek tekmovalca, tiskano:  

_______________________________ 

     Osnovna šola: __________________________ 
 

     Skupno število doseženih točk: __________ 

     Vseh točk je 40. 
 

Pregledal: ____________________________ 
(Čitljivo napiši priimek in ime in se podpiši.) 

 

Izrazi tekmovalec, učenec, prijatelj … veljajo za oba spola. 

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

LJUBLJANA 

mailto:sloda@siol.net
http://www.diabetes-zveza.si/
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NAVODILA ZA REŠEVANJE 
 

Vseh vprašanj je 40 in vsako ima štiri ponujene odgovore. Pravilen je samo en 

odgovor. Vsa vprašanja so zaporedno oštevilčena. 

Za reševanje imaš na voljo 45 minut časa. 

Pri reševanju bodi pozoren, natančno preberi navodila za reševanje in odgovore 

pri vsakem vprašanju. 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

Če si obkrožil več odgovorov, se tvoj odgovor točkuje z 0 T (nič točkami). 

Če si obkrožil samo en, pravilni odgovor, se tvoj odgovor točkuje z 1 T (eno 

točko). 

Če se zmotiš, jasno označi pravilen odgovor. Napačen odgovor označi z X pred 

črko, pri pravilno obkroženem pa se podpiši pred črko odgovora. 
 

Veliko uspeha! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Za konec se vrni in izpolni še kratek vprašalnik o tekmovanju. 
Za tvoj prispevek se ti zahvaljujemo. Za odgovore na vprašalnik ne boš prejel nobene točke! 
Izrazi tekmovalec, učenec, prijatelj … veljajo za oba spola. 

 

1. Zakaj si se prijavil na tekmovanje o sladkorni bolezni? 
a) Ker ima sladkorno bolezen nekdo v družini. 
b) Ker tekmuje brat/sestra. 
c) Ker ga je priporočila učiteljica. 
d) Ker me zanima zdrav način življenja. 

e) Želim postati zdravnik, medicinska sestra. 
f) Zaradi dobre ocene pri biologiji ali drugem 
predmetu. 

 

2. Kolikokrat si že tekmoval na šolskem tekmovanju in  
kolikokrat na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni? 
___________________________________________________________ 
 

3. Kako boš prenesel znanje o sladkorni bolezni v družino in med prijatelje? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

4. Kakšna se ti zdi organizacija državnega tekmovanja? Kaj bi spremenil? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje! 
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 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 
za OSNOVNE ŠOLE, 19. 11. 2016 

Vseh točk 
Osvojene 
točke 

 
   1. Kje nastaja inzulin? 1   

a) V jetrih. 

  b) V dvanajstniku. 

  c) V trebušni slinavki. 

  d) V želodcu. 

    
  2. Kakšen je strokovni izraz za nosečnostno sladkorno bolezen? 1   

a) Ovulacijski diabetes. 

  b) Gestacijski diabetes. 

  c) Od inzulina neodvisna sladkorna bolezen. 

  d) Sekundarni diabetes. 

    
  3. Diagnozo sladkorne bolezni laboratorijsko potrdimo: 1   

a) če je glukoza v krvi na tešče na dva različna dneva 6,9 mmol/L. 

  b) če je glukoza v krvi po jedi na dva različna dneva 7,8 mmol/L. 

  c) če je glukoza v krvi po jedi na dva različna dneva 11,0 mmol/L. 

  d)  če je glukoza v krvi na tešče na dva različna dneva 11,0 mmol/L. 

    
  4. Kaj se svetuje debelim ljudem? 1   

a) Čim hitreje shujšati s pomočjo shujševalnih tablet. 

  b) Postopno shujšati s spremembo življenjskega sloga. 

  c) Debeli ljudje naj se ne obremenjujejo s svojo telesno težo. 

  d) Debeli ljudje naj se vzdržijo hranjenja ob luninih menah. 

    
  5. Kaj je polidipsija? 1   

a) Povečana žeja. 

  b) Povečano izločanje urina. 

  c) Lakota. 

  d) Izguba telesne teže. 

    
  6. Kaj je DAHS? 1   

a) Diabetična adrenalinsko-hipoglikemična spojina. 

  b) Diabetični acidozni hiperbarični sindrom. 

  c) Diabetični acidozni hipersindrom. 

  d) Diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom. 

    
  7. Kako blažimo težave zaradi suhega očesa? 1   

a) Oči vlažimo z umetnimi solzami. 

  b) Beremo žalostne knjige. 

  c) Oči si brišemo z robčkom. 

  d) Pijemo veliko tekočine. 
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8. Vsi bolniki s sladkorno boleznijo naj bi imeli redni očesni pregled: 1   

a) enkrat na leto, pogosteje ni potrebno. 

  b) enkrat na leto, po potrebi tudi pogosteje. 

  c) le v primeru težav z očmi. 

  d) vsak mesec. 

    
  9. Katero žito vsebuje gluten? 1   

a) Proso. 
  b) Pšenica. 
  c) Koruza. 
  d) Ajda. 

    
  10. Zakaj so pomembni redni očesni pregledi? 1   

a) Zato, da pravočasno odkrijemo bolnike, ki potrebujejo  nova očala. 
  b) Zato, da pravočasno odkrijemo in začnemo zdraviti spremembe, ki bi 

lahko povzročile hudo okvaro vida. 

  c) Zato, da bolniki spoznajo bolnike s podobnimi težavami. 

  d) Redni očesni pregledi niso potrebni, bolnik naj gre na pregled, ko ima 
težave. 

    
  11. Laserska fotokoagulacija se uporablja za zdravljenje 1   

a) diabetične nefropatije. 

  b) diabetične nevropatije. 

  c) diabetične retinopatije. 

  d) kratkovidnosti. 

    
  12. Kaj je HbA1c (glikirani hemoglobin)? 1   

a) Posledica povezave krvnega sladkorja in hemoglobina le pri 
sladkornem bolniku. 

  b) Pokaže nadzor nad sladkorno boleznijo v preteklih 6 do 8 urah. 

  c) Najbolj realno pokaže, kakšna je kontrola krvnega sladkorja v zadnjih 
dveh mesecih. 

  d) Je posledica sladkorne bolezni. 

    
  13. Zelo malo ogljikovih hidratov vsebuje: 1   

a) krompir. 

  b) zelenjava. 

  c) testenine. 

  d) sadje. 

    
  14. Inzulin je: 1   

a) hormon razgradnje. 

  b) hormon izgradnje. 

  c) ogljikov hidrat. 

  d) oligosaharid. 
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15. Kaj poveča občutljivost tkiv na inzulin? 1   

a) Telesna aktivnost. 

  b) Zmanjšanje telesne teže. 

  c) Telesna aktivnost in zmanjšanje telesne teže. 

  d) Nič od naštetega. 

    
  16. Obkroži pravilno trditev! 1   

a) Inzulin je glavni katabolni hormon. 

  b) Glukagon je edini katabolni hormon. 

  c) Inzulin je anabolni hormon. 

  d) Adrenalin je anabolni hormon. 

    
  17. Kadar imamo v krvi prenizko raven glukoze, 1   

a) laže razmišljamo. 
  b) teže razmišljamo. 
  c) nas sili na bruhanje. 
  d) praviloma imamo vročino. 
    
  18. Obkroži pravilni odgovor! 1   

a) Že blago zvišanje koncentracije glukoze v krvi hitro zaznamo, saj 
povzroča nelagodje. 

  b) Simptomi blago zvišane koncentracije glukoze v krvi so največkrat 
nezaznavni. 

  c) Pri sladkorni bolezni imamo nenormalno nizke koncentracije glukoze v 
krvi. 

  d) Inzulinu podobne učinke na raven glukoze ima rastni hormon. 
    
  19. Amputacija pomeni: 1   

a) vnetje prsta na nogi pri sladkorni bolezni. 
  b) bolečina na mestu odstranjenega telesnega uda. 
  c) vnetje očesa pri bolniku s sladkorno boleznijo. 
  d) odstranitev dela ali celotne okončine. 
    
  20. Zdravljenje z inzulinsko črpalko je: 1   

a) zahtevno, zato mora biti bolnik primerno poučen. 

  b) zahtevno, zato se lahko izvaja le v bolnišnici. 

  c) preprosto, saj deluje popolnoma avtomatsko. 

  d) preprosto, zato se tako zdravijo predvsem starejši bolniki. 

   
  21. Kaj velja za shranjevanje inzulina? 1   

a) Inzulin moramo pred uporabo segreti na temperaturo +37 °C. 
  b) Inzulin je hormon in zato stabilen pri temperaturi med -25 °C in +42 °C. 

 c) Inzulin moramo v času uporabe hraniti na temperaturi pod 30 °C. 

  d) Inzulin na sobni temperaturi propade, zato si ga je treba vbrizgati v 
hladilnici. 
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22. Kaj je treba narediti pred meritvijo krvnega sladkorja? 1   

a) Vedno si je treba očistiti vbodno mesto. 
  b) Rok si ni treba umiti, saj glukometer meri le glukozo. 

  c) Na rokah mora ostati sled hrane, saj je tako meritev glukoze po 
obroku bolj natančna. 

  d) Priporočljivo si je umiti roke, preden greš od doma. 

    
  23. Kdaj si mora sladkorni bolnik meriti krvni sladkor, če je telesno 1   

 dejaven?   
a) Pred telesno dejavnostjo, med njo in po njej. 

  b) Samo pred telesno dejavnostjo. 
  c) Samo po telesni dejavnosti. 

  d) Krvnega sladkorja mu ni treba meriti. 

    
  24. Kateri del telesa si mora sladkorni bolnik redno pregledovati po 1   

 športni oziroma telesni dejavnosti?   
a) Lasišče. 

  b) Stopala. 
  c) Komolce in kolena. 
  d) Roke. 
    
  25. Kdaj je treba zdraviti diabetično retinopatijo? 1   

a) Če so prisotne spremembe, ki pomenijo veliko tveganje za 
poslabšanje vida ali če je vid zaradi njih že slabši. 

  b) Če nastanejo prve spremembe na očesnem ozadju. 

  c) Če je sladkorna bolezen zelo neurejena. 

  d) Če bolnik meni, da bi bilo to dobro zanj. 

    
  26. Kaj je značilno za zmerno telesno dejavnost? 1   

a) Zmerna telesna dejavnost poveča srčni utrip, povzroči občutek 
toplote in zadihanost.  

  b) Značilno je, da se z zmerno telesno dejavnostjo prav nič ne utrudimo. 
  c) Značilno je, da smo ob zmerni telesni dejavnosti povsem izčrpani. 
  d) Značilno je, da ob izvajanju zmerne telesne dejavnosti ne moremo 

govoriti. 

      27. Kdaj sladkorni bolnik ne sme biti telesno dejaven? 1   

a) Če je krvni sladkor previsok in če so v krvi prisotni ketoni. 

  b) Če so vrednosti krvnega sladkorja varne. 

  c) Če ima urejeno sladkorno bolezen. 

  d) Če je dve uri prej zaužil reden obrok. 

      28. Kako se izračuna maksimalna srčna frekvenca? 1   

a) Tako, da si po teku izmerimo srčni utrip. 

  b) Tako, da od 220 odštejemo starost posameznika v letih. 

  c) Tako, da od 220 odštejemo težo posameznika v kilogramih. 

  d) Tako, da višino posameznika delimo s telesno težo. 

  



7 

 

 

29. V katero skupino živil razvrščamo stročnice (fižol, bob,  1   

 leča, čičerika, soja)?   
a) Škrobna živila. 

  b) Maščobno-beljakovinska živila. 

  c) Škrobno-beljakovinska živila. 

  d) Beljakovinska živila. 

    
  30. Koliko vode na dan je treba popiti? 1   

a) Toliko vode, da nisem žejen/a. 

  b) Vsaj 6–8 kozarcev vode po 2 dl. 

  c) Več ko popijem, bolje je. 

  d) Najmanj tri litre. 

    
  31. Glikemični indeks je 1   

a) oznaka, kako dolgo je živilo še užitno. 
  b) oznaka, ki nam pove, katera živila lahko pojemo ob obroku, tako da je 

skupno število 100. 
  c) višji ko je GI, bolj zdravo je živilo. 

  d) indeks, ki pove, kako hitro glukoza iz živila prehaja v kri. 

    
  32. Katere pijače so v vsakodnevni uravnoteženi prehrani sladkornih 1   

 bolnikov odsvetovane?   
a) Vse sokove, narejene iz sladkega sadja, sokove iz kislega sadja lahko 

uživajo, prav tako lahko uživajo pivo. 
  b) Vsi sokovi  iz sveže stisnjenega sadja, vse mineralne vode in voda iz 

pipe. 
  c) Vse sladke pijače, gazirane ali ne, vsi naravni sokovi in sokovi z 

dodanim sladkorjem, ker so narejeni iz prezrelega sadja, in vse 
alkoholne pijače. 

  d) Vse gazirane pijače in pijače, ki imajo dodan sladkor, vse alkoholne 
pijače in vse mineralne vode. 

    
  33. Jabolko je zdravo živilo, sladkorni bolnik mora vedeti, da 1   

a) 150-gramsko jabolko vsebuje več kot 15 g OH, od tega 5 g fruktoze, 5 
g glukoze in 5 g saharoze, zaradi slednjih dveh  krvni sladkor naraste. 

  b) lahko poje, kolikor jabolk  želi, saj imajo veliko vlaknin. 

  c) jabolko lahko poje le, če je dovolj kislo. 

  d) jabolko zniža krvni sladkor, zato lahko nastane hipoglikemija. 

    
  34. Če bolnik zaužije predpisano količino beljakovin 1   

 (zrezek za velikost dlani), se   
a) v krvi sladkor uro in pol po obroku popolnoma nič ne spremeni. 

  b) v krvi sladkor uro in pol po obroku močno zniža. 

  c) v krvi sladkor uro in pol po obroku izrazito poviša. 

  d) uro in pol po obroku dobro počuti, saj beljakovine pomembno ne 
vplivajo na dvig krvnega sladkorja, pripomorejo pa k enakomernejši 
presnovi obroka. 
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35. Krvni sladkor se ne bo spremenil, če pojem ali popijem: 1   

a) diabetično marmelado ali čokolado. 

  b) svežo kumaro ali vodo. 

  c) omejeno količino krompirja in mesa. 

  d) karkoli, vendar je pomembno, da ob tem popijem vsaj kozarec vode. 

  36. Glikemični indeks hrane se spremeni, če 1   

a) hrano mehansko ali termično obdelujemo. 

  b) je pretečen rok trajanja. 

  c) ob hrani popijem še kozarec vode. 

  d) pri pripravi živil ne uporabljam soli. 

    
  37. Štetje ogljikovih hidratov je nujno: 1   

a) vedno, kadar gre za sladkorno bolezen. 

  b) samo takrat, ko sladkorna bolezen ni urejena. 

  c) samo ob odkritju sladkorne bolezni. 

  d) ko se bolnik zdravi z inzulinsko črpalko ali je na FIT-terapiji. 

    
  38. V katerem primeru pričakuješ najvišje zvišanje glukoze v krvi  1   

 dve uri po obroku pri osebi s sladkorno boleznijo?   
a) Po veliki skledi zelene solate z olivnim oljem in kisom. 

  b) Poješ za dve dlani velik na žaru pečen svinjski zrezek, dve pesti 
prekuhanega belega riža s skledico solate in popiješ pol litra 
naravnega jabolčnega soka. 

  c) Poješ košček polnozrnatega kruha z zeleno solato s koščki mesa. 

  d) Poješ krožnik kislega zelja. 

    
  39. Kdaj pokrivamo z dodatnim inzulinom tudi zaužite beljakovine  1   

 ob obroku?   
a) Nikoli ne pokrivamo beljakovin v obroku z inzulinom. 

  b) Vedno jih pokrivamo, tudi če jih zaužijemo le za dlan. 

  c) Polovico zaužitih beljakovin pokrijemo samo takrat, ko jih v obroku 
zaužijemo več kot za velikost dlani. Drugo porcijo krijemo enako, kot 
da bi zaužili 10 g OH. 

  d) Samo kadar smo telesno aktivni in jemo pleskavico ali kebab. 

    
  40. Ali je banana v prehrani sladkornega bolnika odsvetovana? 1   

a) Da, ker ne vsebuje nobenih prehranskih vlaknin. 

  b) Ne, banana je primerno sadje za sladkornega bolnika. 

  c) Da, ker ni dovolj kisla. 

  d) Da, ker cela olupljena banana vsebuje okoli 30 g OH, poleg  kavne 
žličke fruktoze še kavno žličko glukoze, kavno žličko škroba in kar tri 
kavne žličke sukroze (saharoze- kristalni sladkor).  

    
    40   

 


