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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. 
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17. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 2015 
 

 

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: ____________________________ 
 

 

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

 

 

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

LJUBLJANA 

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


 

 

 

 

Si danes zajtrkoval? 

 

    DA      NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
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Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 

OSNOVNE ŠOLE, 21. 11. 2015 Vseh točk 

Osvojene 

točke 

    

1. Za akutni zaplet sladkorne bolezni velja: 1   

a) najpogostejši je hipoglikemija.   

b) navadno so prizadeta pljuča.   

c) navadno prizadene sluh.   

d) navadno gre za nepopravljivo okvaro.   

    

2. HbA1c (glikirani hemoglobin) naj bo pri mladostniku s 

sladkorno boleznijo tipa 1: 1   

a) pod 14 %.   

b) pod 10 %.   

c) pod 8,5 %.   

d) pod 7,5 %.   

    

3. Hipoglikemijo zdravimo pri sladkorni bolezni tipa 1: 1   

a) če je sladkor pod 5 mmol/l.   

b) s slaščicami v neomejeni količini.   

c) primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino, v količini 2 do 

3 g/kg teže.   

d) primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino, v količini 2 do 

3 g/10 kg teže.   

    

4. Če bolnik zaužije predpisano količino beljakovin (zrezek za 

velikost dlani), se 1   

a) krvni sladkor uro in pol po obroku popolnoma nič ne spremeni.   

b) krvni sladkor uro in pol po obroku močno zniža.   

c) krvni 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.   

    

5. Kdaj pokrivamo z dodatnim inzulinom tudi zaužite 

beljakovine ob obroku? 1   

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 smo takrat, ko jih v obroku 

zaužijemo več kot za velikost dlani. Drugo porcijo krijemo enako, 

kot če bi zaužili 10 g OH.   

d) Samo kadar smo telesno aktivni in jemo pleskavico.   

    

6. V katerem primeru pričakuješ najvišje zvišanje glukoze v krvi 

dve uri po obroku pri bolniku s sladkorno boleznijo? 1   

a) Poješ za dve dlani velik na žaru pečen svinjski zrezek, dve pesti 

prekuhanega belega riža s skledico solate in spiješ pol litra 

naravnega jabolčnega soka.   

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

c) Poješ krožnik kislega zelja.   

d) Poješ za dlan velik goveji zrezek s skledico zelene solate.   

    



7. Glikemični indeks je 1   

a) oznaka, kako dolgo je živilo še užitno.   

b) oznaka, kako hitro ogljikovi hidrati prehajajo iz živila v kri.   

c) oznaka, ki nam pove, katera živila lahko pojemo ob obroku, tako 

da je skupno število 100.   

d) višji ko je GI, bolj zdravo je živilo.   

    

8. Glikemični indeks hrane se spremeni, če 1   

a) je pretečen rok trajanja.   

b) ob hrani popijem še kozarec vode.   

c) pri pripravi živil ne uporabljamo soli.   

d) hrano mehansko ali termično obdelujemo.   

    

9. Sladkorni bolniki se morajo izogibati: 1   

a) sokovom, ki imajo dodan sladkor.   

b) soku iz banan.   

c) soku iz sladkega sadja, sokove iz kislega sadja lahko uživajo.   

d) vsem sokovom.   

    

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

a) jabolk lahko poje, kolikor želi, saj eno »jabolko na dan prežene 

zdravnika stran«.   

b) 150-gramsko jabolko vsebuje več kot 15 g OH, poleg  kavne žličke 

fruktoze še kavno žličko glukoze in kavno žličko sukroze 

(saharoze); zaradi slednjih dveh krvni sladkor naraste.   

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

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

    

11. Zdrav krožnik vsebuje: 1   

a) neomejeno količino zelenjave, ½ beljakovin in ½ škroba.   

b) največ tri vrste katerekoli hrane.   

c) ¼ beljakovin, ¼ škrobne priloge in ½ zelenjave.   

d) ¼ škrobne priloge, ¼ zelenjave in ½ beljakovin.   

    

12. Živilo, ki najmanj vpliva na povišanje krvnega sladkorja, je 1   

a) jabolko.   

b) krompir.   

c) mleko.   

d) zelena paprika.   

    

13. Štetje ogljikovih hidratov je nujno: 1   

a) kadar se bolnik zdravi z inzulinsko črpalko oziroma je na 

intenzivirani inzulinski terapiji.   

b) samo ob odkritju sladkorne bolezni.   

c) samo takrat, ko gre za neurejeno sladkorno bolezen.   

d) vedno, kadar gre za sladkorno bolezen.   

    

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

a) 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).    

b) Da, ker ne vsebuje nobenih prehranskih vlaknin.   

c) Da, ker ni dovolj kisla.   

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



    

15. V katero skupino živil razvrščamo stročnice (fižol, bob, leča, 

čičerka, soja)? 1   

a) Mlečna živila.   

b) Maščobna živila.   

c) Mesna živila.   

d) Škrobna živila.   

    

16. Koliko vode na dan je treba popiti? 1   

a) Največ liter.   

b) Toliko vode, da nisem žejen/a.   

c) Več ko popijem, bolje je.   

d) Vsaj 6 - 8 kozarcev vode po 2 dl.   

    

17. Kako bolniku najlaže prikažemo zdravo prehrano? 1   

a) S kuharskimi delavnicami in priporočenim kupom literature.   

b) S kuharskimi delavnicami na podlagi merjenja količin živil z 

žlicami.   

c) S ponazoritvijo »zdravega krožnika«.   

d) S predavanji o zdravem življenjskem slogu in prisego, da se bo 

držal vsega dogovorjenega.   

    

18. Med specifične kronične zaplete sladkorne bolezni ne spada: 1   

a) prizadetost  očesne mrežnice.   

b) prizadetost nog.   

c) prizadetost sluha.   

d) prizadetost ledvic.   

    

19. Obkroži pravilni odgovor: 1   

a) Prizadetost ledvic zaradi sladkorne bolezni zelo boli in bolniki 

imajo rdeč seč.   

b) Za bolezen ledvic zaradi sladkorne bolezni so značilni ledvični 

kamni.   

c) Najboljše zdravljenje ledvične odpovedi je kirurška odstranitev 

ledvic.   

d) Bolezen ledvic aktivno iščemo, tudi če nimamo težav, da bolezen 

ujamemo, ko je še v zgodnji fazi.   

    

20. Pri potovanju z letalom je zalogo inzulina priporočljivo 

shraniti: 1   

a) v prostoru za prtljago v spodnjem delu letala, ki je med letom 

izpostavljen nizkim temperaturam.   

b) v ročni prtljagi.   

c) ni pomembno.   

d) inzulina na letalo ne smemo vzeti.   

    

21. Kaj je diabetična retinopatija? 1   

a) Okvara očesnega ozadja (mrežnice in mrežničnega žilja) zaradi 

sladkorne bolezni.   

b) Okvara oči zaradi sladkorne bolezni.   

c) Okvara živčevja zaradi sladkorne bolezni.   

d) Poslabšanje vida zaradi sladkorne bolezni.   

    



22. Ali imajo bolniki z diabetično retinopatijo vedno težave z 

vidom? 1   

a) Da, vid je meglen, pred očmi lahko opažajo motnjavo.   

b) Ne, lahko so brez težav, včasih tudi tedaj, ko bi že bilo potrebno zdravljenje.  

c) Da, vedno imajo težave, a jih odpravijo z nošenjem očal.   

d) Ne, diabetična retinopatija ne povzroča težav z vidom.   

    

23. Kdaj je treba zdraviti diabetično retinopatijo? 1   

a) Kadar so prisotne spremembe, ki pomenijo veliko tveganje za 

poslabšanje vida ali kadar je vid zaradi njih že slabši.   

b) Kadar se pojavijo solze v očeh pred spanjem.   

c) Kadar bolnik to želi.   

d) Kadar je sladkorna bolezen zelo neurejena.   

    

24. Če se sladkornemu bolniku nenadoma poslabša vid, 1   

a) mora čim prej na pregled oči.   

b) ni treba ukrepati.   

c) počaka na redni očesni pregled, ki ga ima predvidenega čez nekaj mesecev.  

d) preveri vrednost krvnega sladkorja.   

    

25. Laserska fotokoagulacija se uporablja za zdravljenje: 1   

a) diabetične nefropatije.   

b) diabetične retinopatije.   

c) diabetične nevropatije.   

d) kratkovidnosti.   

    

26. Samokontrola pomeni 1   

a) disciplino pri hrani in reden šport.   

b) redno jemanje enakega odmerka inzulina, enake obroke in šport.   

c) o odmerku inzulina se odločamo glede na izmerjeni krvi sladkor, 

predviden vnos hrane in načrtovano aktivnost.   

d) odmerek inzulina prilagajamo glede na počutje.   

    

27. Medicinski izraz za »prenizek sladkor v krvi« je 1   

a) diabetes insipidus.   

b) diabetes melius.   

c) hiperglikemija.   

d) hipoglikemija.   

    

28. Sladkorna bolezen je lahko posledica: 1   

a) vnetja trebušne slinavke.   

b) določenih zdravil.   

c) operacije trebušne slinavke.   

d) vsega naštetega.   

    

29. Presaditev trebušne slinavke se trenutno izvaja: 1   

a) pri vseh bolnikih s sladkorno boleznijo.   

b) večinoma pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.   

c) večinoma pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1.   

d) ta poseg zdaj še ni izvedljiv.   

    



30. Pri nakupu športnih copat mora sladkorni bolnik najbolj 

paziti: 1   

a) na barvo copat.   

b) na težo copat.   

c) na udobnost copat.   

d) na ceno copat.   

    

31. Katera aktivnost se svetuje sladkornemu bolniku, ki ima 

težave z očmi? 1   

a) Svetuje se mu aktivnost, ki ne povečuje pritiska v očeh.   

b) Svetuje se mu vadba v fitnesu.   

c) Svetuje se mu boks.   

d) Svetuje se mu dviganje uteži.   

    

32. 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.   

    

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

a) Če ima čezmerno telesno težo.   

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

c) Če ima urejeno sladkorno bolezen.   

d) Če je dve uri prej zaužil reden obrok.   

    

34. Katera telesna dejavnost se odsvetuje odraslemu bolniku s 

sladkorno boleznijo tipa 2? 1   

a) Odsvetuje se izvajanje vaj za ravnotežje.   

b) Odsvetuje se le aerobna telesna dejavnost.   

c) Odsvetujejo se sprinti in skoki.   

d) Odsvetuje se kolesarjenje.   

    

35. Kdaj se je začel prvi otrok zdraviti zaradi sladkorne bolezni 

tipa 1 na Pediatrični kliniki v Ljubljani? 1   

a) Leta 1955.   

b) Leta 1975.   

c) Leta 1996.   

d) Leta 2005.   

    

36. Koliko otrok na leto zboli za sladkorno boleznijo tipa 1 v 

Sloveniji? 1   

a) Od 20 do 30 otrok.   

b) Od 30 do 40 otrok.   

c) Od 40 do 50 otrok.   

d) Od 50 do 60 otrok.   

    

    



37. Kakšna je verjetnost, da v družini, ki ima enega otroka s 

sladkorno boleznijo tipa 1 zboli še en družinski član? 1   

a) 50-odstotna.   

b) 25-ostotna.   

c) 5-odstotna.   

d) 0,5-odstotna.   

    

38. Obkroži pravilno trditev: 1   

a) Največji porast sladkorne bolezni je tam, kjer prebivalci hitro znižujejo težo.  

b) Pojavnost sladkorne bolezni tipa 1 se veča.   

c) V Indiji in na Kitajskem, kjer so ljudje bolj vitki, skoraj ni sladkorne bolezni.  

d) V manj razvitih državah sveta sladkorne bolezni praktično ne poznajo.  
    

39. Sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih v Sloveniji 1   

a) nastane zelo pogosto v primerjavi s sladkorno boleznijo tipa 1.   

b) je redkejša od tipa 1.   

c) zahteva zdravljenje z inzulinom kot pri tipu 1, od prvega dne 

naprej.   

d) otroci s sladkorno boleznijo tipa 2 so zelo suhi.   

    

40. Kaj je znak ali simptom zvišane glukoze pri sladkorni bolezni? 1   

a) Pogostejše odvajanje seča.   

b) Pogostejše odvajanje blata.   

c) Smrčanje.   

d) Zviševanje telesne teže.   

 Skupaj točk: 40   
    

 Pregledal: Dne:   

 (Čitljivo napiši priimek in ime.)   

  Podpis:   

 

Za konec izpolni še kratek vprašalnik o tekmovanju. 
Za tvoj prispevek se ti zahvaljujemo. Za odgovore na vprašalnik ne boš prejel nobene točke! 
 

 

1. Zakaj si se prijavil na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni? 
(obkrožiš lahko več odgovorov) 

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. 

 

2. Kolikokrat si že tekmoval na šolskem tekmovanju ________ in  
kolikokrat na državnem tekmovanju __________ v znanju o sladkorni bolezni? 
(vpiši številko na črti) 
 

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! 


