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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 
SREDNJO 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:  

_______________________________ 

     Srednja 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! 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Na koncu 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 
SREDNJE ŠOLE, 19. 11. 2016 Vseh točk 

Osvojene 
točke 

 
   1. Kolikšen delež dnevnih energijskih potreb naj bi v zdravi prehrani  1   

 odraslih pokrili z maščobami?   

a) Od    0 do 5 %. 
  b) Od 15 do 20 %. 

  c) Od 20 do 30 %. 

  d) Od 35 do 45 %. 
    
  2. V svetovalnih ambulantah bolnike učijo, da si pripravijo ustrezne  1   

 porcije hrane s pomočjo:   

a) prikaza količine živil: za dlan, za pest, za palec, za noht, ali s plastičnimi 

modeli hrane, v realni velikosti. 
  b) svežih in kuhanih živil, ki jih nato tudi pojedo.  

  c) 2 dl lončka in 5 ml žličke. 

  d) spletne aplikacije Zdravko Sladko. 

      3. Pri zdravljenju sladkorne bolezni je zdrava prehrana pomembna 1   

a) kadar pride do kroničnih zapletov in druga zdravila niso več učinkovita.  

  b) le prve mesece, dokler se nefarmakološkemu zdravljenju ne pridruži 

zdravljenje s tabletami. 
  c) predvsem za bolnike, ki se zdravijo z inzulinom. 

  d) ves čas zdravljenja. 

      4. Zdrava hrana je tudi zelenjava. Katera od spodnjih 1   

 trditev je pravilna?   

a) Vsa zelenjava je zdrava, tudi ocvrta. 

  b) Zdrava je le surova zelenjava. 
  c) Zdrava je zgolj zelenjava, ki ima oznako za biološko ali ekološko pride lavo. 

  d) Vsa zelenjava, kuhana ali surova, pridelana in pripravljena na zdrav način.  

    
  5. Z zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom lahko 1   

a) pozdravimo sladkorno bolezen tipa 1 ali 2. 
  b) pozdravimo sladkorno bolezen tipa 1. 

  c) odložimo nastanek sladkorne bolezni tipa 2 ali upočasnimo njen razvoj.  

  d) v nosečnosti vplivamo, da otrok ne zboli za sladkorno boleznijo.  

    
  6. V katerem primeru pričakuješ največje zvišanje glukoze v krvi pri  1   

 bolniku s sladkorno boleznijo?   

a) Poješ hamburger in greš na sprehod okrog jezera. 

  b) Poješ hamburger, popiješ navadno kokakolo in nato gledaš nogometno 
tekmo na televiziji. 

  c) Poješ hamburger in greš spat. 

  d) Poješ košček rženega kruha, 5 žlic puste skute in greš na fitnes.  

      

7. Zdravo živilo vsebuje manj kot: 1   

a) v zdravem prehranjevanju ni maščob. 
  b) 3 g maščobe na 100 g izdelka. 

  c) 7 g maščobe na 100 g izdelka. 

  d) 22 g maščob na 100 g izdelka. 

  



4 

 

 

  
  8. 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. 
    
  9. Kaj velja za shranjevanje inzulina? 1   

a) Inzulin je hormon in zato stabilen pri temperaturi med -20°C in +40°C. 

  b) Inzulin moramo pred prvo uporabo hraniti na temperaturi med 2 °C 

in 8 °C. 
  c) Inzulin moramo pred uporabo segreti na temperaturo +37 °C. 

  d) Inzulin na sobni temperaturi izpari, zato si ga je treba vbrizgati v 10 

sekundah. 

    
  10. V čem se športna prehrana razlikuje od zdrave prehrane? 1   

a) S športno prehrano poskrbimo za pokritje povečanih energijsk ih potreb, ki 
nastanejo zaradi športne aktivnosti. 

  b) Športna prehrana vključuje tudi posebne prehranske izdelke za športnike.  

  c) Športna prehrana mora vsebovati manj maščob, ker morajo športniki 
imeti manjši delež telesne maščobe. 

  d) Športna prehrana pomeni skrbeti izključno za nadomeščanje telesne 

tekočine in elektrolitov, ki se izgubijo zaradi potenja med športno vadbo.  

      11. Katero žito ne vsebuje glutena? 1   

a) Rž. 
  b) Ječmen. 

  c) Koruza. 

  d) Pšenica. 

      12. Zakaj je potrebno ogrevanje pred vadbo? 1   

a) Da porabimo več časa za vso vadbo. 

  b) Da postopoma pripravimo organizem na počitek.  

  c) Da zmanjšamo možnost poškodb in drugih neželenih dejavnikov, ki se 

lahko pojavijo med vadbo. 
  d) Ogrevanje je povsem nepotrebno in nekoristno. 

      13. 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.  
      14. Kaj je najbolj primerno, da ima sladkorni bolnik vedno pri sebi,  1   

 ko je telesno dejaven?   
a) Čokolado. 

  b) Energijski napitek. 

  c) Ročno uro. 

  d) Vir ogljikovih hidratov (npr. sladko pijačo, glukozno tableto ...).  
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    15. Kaj se priporoča posameznikom, ki v preteklosti niso bili telesno  1   

 dejavni?   

a) Priporoča se, da so zmerno telesno dejavni 150 minut na dan. 

  b) Priporoča se, da so zmerno telesno dejavni takoj več kot 150 minut na 
teden. 

  c) Priporoča se, da so visoko intenzivno telesno dejavni vsaj 75 minut na 

teden. 

  d) Priporoča se, da začnejo z manj intenzivno telesno dejavnostjo in jo 
postopoma povečujejo do priporočenega obsega, to je vsaj 150 minut 

zmerne telesne dejavnosti na teden. 

      16. Pri katerih vrednostih krvnega sladkorja  je telesna aktivnost  1   

 kontraindicirana!   

a) Nad 10mmol/L. 

  b) Nad 15 mmol/L. 
  c) Nad 22 mmol/L. 

  d) Nobena vrednost krvnega sladkorja na 10 mmol/L ni kontraindicirana, 

kajti telesna vadba zniža raven sladkorja v krvi. 
    
  17. Koliko časa trajajo pozitivni učinki športne vadbe? 1   

a) Trajajo vse življenje, če vadimo vsaj enkrat na mesec. 

  b) Trajajo le, dokler je človek redno telesno dejaven, in začnejo pojenjavati 

takoj, ko prekine redno telesno dejavnost, na primer sistematično športno 

vadbo. 
  c) Trajajo le tisti pozitivni učinki, ki  jih prinese vadba visoke intenzivnosti in je 

vsaj 5-krat na teden po 90 minut. 

  d) Sladkorni bolnik, ki ima pravilno prehrano, potrebuje športno vadbo le 

občasno, da bo le-ta imela dolgoročne pozitivne učinke. 
      18. 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. 

      

19. Katere sestavne dele naj bi vseboval primeren vadbeni program  1   

 za sladkornega bolnika?   

a) Ogrevanje in raztezne vaje, vadbo vzdržljivosti, umirjanje in sproščanje 

organizma, vadbo gibljivosti in vadbo moči. 

  b) Vadbo borilnih športov, dviganja uteži, skokov in metov.  

  c) Takojšnjo vadbo triatlona, sprva na krajših, nato pa na daljših razdaljah. 

  d) Predvsem potapljanje, skoke v vodo in maraton. 

      20. Katera je tipična značilnost diabetičnega aketotičnega 1   

 hiperosmolarnega sindroma?   
a) Povišan tlak in povišan krvni sladkor. 

  b) Dehidracija in povišan krvni sladkor. 

  c) Povišane maščobe in povišan krvni sladkor. 

  d) Povišan krvni sladkor zjutraj. 
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21. H katerim zapletom so najizraziteje nagnjeni ljudje z odvečnim  1   

 maščevjem okrog pasu?   

a) Srčno-žilnim zapletom. 
  b) Hipoglikemiji. 

  c) Dehidraciji. 

  d) Nefropatiji. 
      22. Kdo je podiater? 1   

a) Specialist, ki skrbi za oskrbo diabetične noge.  

  b) Specialist, ki skrbi za oskrbo starejših oseb. 
  c) Specialist, ki zdravi otroke in najstnike. 

  d) Specialist, ki zdravi očesne bolezni. 

      23. Zakaj sta pravilna uporaba in ustrezna higiena pri nošnji  1   

 kontaktnih leč za sladkorne bolnike zelo pomembni?   

a) To sploh ni pomembno. 
  b) Da se oči preveč ne solzijo. 

  c) Ker so sladkorni bolniki bolj dovzetni za okužbe, njihova roženica pa se 

laže poškoduje, lahko hitreje pride do okužbe roženice in nastanka 

roženičnega ulkusa. 
  d) Pravilna uporaba in ustrezna higiena sta pomembni pri vseh uporabnikih 

kontaktnih leč enako, sladkorna bolezen tu nima pomena. 

    
  24. Kdaj naj bi bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1, odkrito na novo, 1   

 šel na prvi pregled oči?   

a) Očesni pregled ni potreben. 
  b) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni.  

  c) Ko se mu poslabša vid. 

  d) Pet let po odkritju bolezni oziroma pri starosti 15 let. 

    
  25. Težave, ki jih imajo bolniki zaradi suhega očesa, so: 1   

a) solzenje. 
  b) poslabšanje vida. 

  c) utrujene, težke oči, pordele oči, občutek tujka v očeh.  

  d) povešene veke. 
    
  26. Katero zdravilo se uporablja za zdravljenje diabetičnega  1   

 makularnega edema?   

a) Inzulin. 

  b) Umetne solze. 
  c) Antibiotiki. 

  d) Zdravila Anti-VEGF in kortikosteroidi. 

      27. Kakšna je terapija pri hipoglikemiji z nezavestjo? 1   

a) Vključuje sladkor v količini 30 g na 10 kg telesne teže za hudo hipo. 

  b) Vključuje 2 do 3 g sladkorja, raztopljenega v vodi, na 10 kg telesne teže. 
  c) V 30 minutah mora sladkorni bolnik pojesti 0,5 kg sladkorja.  

  d) Če je oseba v nezavesti zaradi hipoglikemije, potrebuje glukagon. 
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28. Obkroži pravilno trditev za hipoglikemijo! 1   

a) Čokolada je hrana, ki zviša nizek krvni sladkor, zato je ob hipoglikemiji 
najprimernejša. 

  b) Otrok lahko po hipoglikemiji ostane sam, brez nadzora. 

  c) Hipoglikemija nastane zaradi preve likega odmerka inzulina, izpuščenega 

obroka hrane ali prevelike telesne aktivnosti. 

  d) Otroci nikoli nimajo hudih hipoglikemij z nezavestjo. 

    
  29. Sladkorna bolezen tipa 1 je genetsko pogojena. Verjetnost, da bo  1   

 enojajčni dvojček bolnika z inzulinsko odvisno sladkorno boleznijo   
 tudi sam zbolel, je skoraj 100-odstotna. Obkroži pravilno trditev!   

a) Prvi odgovor je pravilen, drugi napačen. 

  b) Prvi odgovor je napačen, drugi pravilen. 

  c) Oba odgovora sta pravilna. 

  d) Oba odgovora sta napačna. 

    
  30. Za zakisanje telesa zaradi sladkorne bolezni velja, 1   

a) da se inzulin kopiči v krvi. 

  b) da se razvije postopoma, z leti. 

  c) da se kot prevladujoči vir energije uporablja glukoza.  

  d) da se kot prevladujoči vir energije uporabljajo maščobe. 

    
  31. Prve vidne spremembe na očesnem ozadju pri diabetični  1   

 retinopatiji so:   
a) mikroanevrizme. 

  b) neovaskularizacije. 

  c) odstop mrežnice. 

  d) krvavitev v steklovino. 

    

  32. Kako deluje glukagon? 1   

a) Omogoča prevzem glukoze iz krvi v celice. 

  b) Znižuje raven glukoze v krvi. 

  c) Omogoča prenos inzulina po krvi. 

  d) Zvišuje raven sladkorja v krvi. 

    
  33. Zakaj se ketoacidoza na črpalki razvije hitreje kot pri drugih  1   

 oblikah zdravljenja?   

a) Ker v telesu ni več zalog inzulina. 

  b) Ker inzulin v črpalki deluje povsem drugače.  

  c) Zato, ker na črpalki potrebujemo veliko več inzulina. 

  d) Zato, ker ne smemo dodajati inzulina pogosteje kot na 3 ure.  

    
  34. Inzulinska črpalka: 1   

a) je med nosečnostjo kontraindicirana. 

  b) omogoča boljši nadzor krvnega sladkorja med nosečnostjo.  

  c) med nosečnostjo jo lahko uporabljamo le hkrati s senzorskim sistemom.  
  d) je med nosečnostjo obvezna oblika zdravljenja sladkorne bolezni.  
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35. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 1   

a) T1, T2, T4. 

  b) T3, T4, T5. 

  c) T1, T3, T5. 
  d) T2, T4, T5. 

   Glukozo v krvi lahko zviša: 

   T1. Povečan katabolizem. 

   T2. Pomanjkanje inzulina. 
   T3. Preveč inzulina. 

   T4. Preveč glukagona. 

   T5. Povečana občutljivost na inzulin. 
      36. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 1   

a) T1, T3. 

  b) T1, T4. 
  c) T2, T3. 

  d) T2, T4. 

   Kaj se zgodi, ko se nenadno pojavi prenizka raven glukoze v krvi? 
   T1. Koža je potna. 

   T2. Koža je suha. 

   T3. Srce počasneje utripa. 

   T4. Srce hitreje utripa. 
    
  37. Diagnozo sladkorne bolezni postavimo: 1   

a) na podlagi laboratorijskega izvida glukoze v krvi. 

  b) na podlagi laboratorijskega izvida glukoze v seču. 

  c) na podlagi pregleda in občutkov pacienta, da je utrujen in močno žejen. 

  d) na podlagi ultrazvočnih sprememb trebušne slinavke.  

    
  38. Za okvaro ledvic pri sladkorni bolezni je značilno, 1   

a) da zelo boli. 

  b) da imamo danes učinkovita zdravila, ki lahko ob rednem jemanju 

popolnoma pozdravijo ledvično delovanje.  
  c) da prepoznamo okvaro, ker ledvica začne izločati sladek seč. 

  d) da okvaro prepoznamo iz laboratorijskega izvida vzorca krvi in seča. 

      

39. Prediabetes je: 1   

a) stanje, v katerem so predniki bolnikov s sladkorno boleznijo.  

  b) stanje povečanega tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. 
  c) stanje povečanega tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 1. 

  d) bolezen z nizkimi vrednostmi glukoze. 

    
  40. Infuzijski set inzulinske črpalke si bolnik vstavi v: 1   

a) trebušno slinavko. 
  b) podkožje. 

  c) jetra. 

  d) želodec. 
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