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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: ____________________________ 

Srednja šola: ________________________________________________ 

 

Skupno število doseženih točk: __________ 

Vseh točk je 40. 

Pregledal: ____________________________ 
 

 

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

 

 

 

 

  

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

LJUBLJANA 
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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! 

 

 

Si danes zajtrkoval? 

 

    DA      NE 

 
 
 
 

Na koncu 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! 
  



 
Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 

SREDNJE ŠOLE, 21.11.2015 
Vseh 

točk 

Osvojene 

točke 

    

1. Akutni zaplet sladkorne bolezni pomeni: 1   

a) Bolezenske spremembe, ki nastanejo zaradi dolgotrajne sladkorne 

bolezni.   

b) Gre za postopno slabšanje zdravja, navadno razvoj traja vsaj 2 meseca.   

c) Najpogosteje je prizadeto črevesje.   

d) Zaradi sladkorne bolezni ali njenega zdravljenja pride do nenadnega 

poslabšanja zdravja, poslabšanje se navadno da pozdraviti.   

    

2. Celiakija je pogostejša pri: 1   

a) bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1.   

b) bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.   

c) starostnikih.   

d) vse našteto.   

    

3. Debelost pri mladostnikih je povezana s povečanim tveganjem za: 1   

a) razvoj srčno žilnih bolezni.   

b) zgodnejšo umrljivost.   

c) depresijo.   

d) vse našteto.   

    

4. Kaj je glukoza? 1   

a) Oligosaharid.   

b) Monomer.   

c) Hormon.   

d) Vrsta glicerola.   

    

5. HbA1c (glikirani hemoglobin) naj bo pri mladostniku s sladkorno 

boleznijo tipa 1: 1   

a) pod 11,5 %.   

b) pod 8,5 %.   

c) V območju med 6,5 in 7,5 %.   

d) dolgoročno čim niže pod 9 %, saj bo tako manj zapletov.   

    

6. Hipoglikemijo zdravimo pri sladkorni bolezni tipa 1: 1   

a) Glede na težo pojemo 5 do 10 g sladkorja na 5 kg teže.   

b) Primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino, 

v količini 2 do 3 g/kg teže.   

c) Primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino, 

v količini 2 do 3 g/10 kg teže.   

d) Primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino, 

v količini 2 do 3 g/25 kg teže.   

    

7. Kaj je treba narediti, kadar je sladkor več kot 14 mmol/l? 1   

a) Vedno piti veliko čaja ali soka, da sladkor pade.   

b) Takoj se ukvarjati s športom, ki niža sladkor.   

c) Takoj preveriti ketone v urinu, da ne spregledaš ketoacidoze.   

d) Takoj greš v bolnišnico.   
    



8. 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 samo takrat, ko jih v obroku 

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

bi zaužili 10g OH.   

d) Samo kadar smo telesno aktivni in jemo pleskavico.   

    

9. V katerem primeru pričakuješ najvišje zvišanje glukoze v krvi pri 

bolniku s sladkorno boleznijo? 1   

a) Poješ hamburger in greš na sprehod okrog jezera.   

b) Poješ hamburger in greš spat.   

c) Poješ hamburger, popiješ coca-colo in nato gledaš nogometno tekmo na 

televiziji.   

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

    

10. V svetovalnih ambulantah bolnike učijo, da si pripravijo ustrezne 

porcije hrane s pomočjo: 1   

a) 2 dl lončka in 5 ml žličke.   

b) plastičnega modela hrane, v realni velikosti živil.   

c) prikaza količine živil: za dlan, za pest, za palec, za noht.   

d) spletne aplikacije (prek Androida) Diabfood.   

    

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

odraslih pokrili z maščobami? 1   

a) Od   0 do 5 %.   

b) Od 10 do 15 %.   

c) Od 20 do 30 %.   

d) Od 40 do 50 %.   

    

12. Zdravo živilo vsebuje manj kot: 1   

a) 22 g maščob na 100 g izdelka.   

b) 3 g maščobe na 100 g izdelka.   

c) 7 g maščobe na 100 g izdelka.   

d) V zdravem prehranjevanju ni maščob.   

    

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

a) S športno prehrano poskrbimo za pokritje povečanih energijskih 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.   

    

14. Pri zdravljenju sladkorne bolezni je zdrava prehrana pomembna 1   

a) tedaj, ko nastanejo kronični zapleti in druga zdravila niso več učinkovita.   

b) le prve mesece po odkritju bolezni.   

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

zdravljenje s tabletami.   

d) ves čas zdravljenja.   
    



15. Z zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom lahko 1   

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

b) ozdravimo sladkorno bolezen tipa 1.   

c) ozdravimo sladkorno bolezen tipa 2.   

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

    

16. Zdravo prehrano pomeni tudi zelenjava. Katera od spodnjih trditev 

je pravilna? 1   

a) Vsa zelenjava je zdrava, tudi ocvrta.   

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

c) Zdrava je le surova zelenjava.   

d) Zelenjava ne glede na to, koliko in kako je pridelana oz. pripravljena.   

    

17. Obkroži pravilno trditev! 1   

a) Sladkorna bolezen tipa 2 nastopi, ko je v telesu relativno pomanjkanje 

inzulina.   

b) Vsi ljudje, ki so debeli, razvijejo sladkorno bolezen tipa 2.   

c) Neobčutljivost na inzulin je glavni mehanizem nastanka sladkorne 

bolezni tipa 1.   

d) Pri zdravljenju sladkorne bolezni pomaga le inzulin.   

    

18. Kronični zapleti sladkorne bolezni tipa 2: 1   

a) lahko so prisotni že ob odkritju sladkorne bolezni.   

b) nikoli ne nastanejo prej kot po desetih letih zdravljenja z zdravili, ki 

znižujejo glukozo.   

c) nikoli ne nastanejo prej kot po petih letih zdravljenja z zdravili, ki 

znižujejo glukozo.   

d) kronične zaplete povzročajo predvsem zdravila za zniževanje glukoze in 

ne zvišana koncentracija glukoze v krvi.   

    

19. Kaj ni specifični zaplet sladkorne bolezni? 1   

a) Okvara ledvic.   

b) Okvara mrežnice očesa.   

c) Okvara srčne mišice.   

d) Okvara perifernega živčevja.   

    

20. Kaj je vzrok za hitrejši razvoj parodontoze pri sladkorni bolezni? 1   

a) Slabša prekrvljenost dlesni.   

b) Slabše celjenje vnetij v ustni votlini.   

c) Neurejen krvni sladkor.   

d) Vse našteto.   

    

21. Ali imajo bolniki z diabetično retinopatijo vedno težave z vidom? 1   

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

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

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

d) Ne, nikoli nimajo težav z vidom.   
    

22. Spreminjajoča se kratkovidnost je posledica: 1   

a) debelosti.   

b) nihanja vrednosti krvnega sladkorja.   

c) nošenja neustreznih očal.   

d) povišanega krvnega tlaka.   

    



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

na prvi pregled oči? 1   

a) Čez eno leto.   

b) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni.   

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

d) Pregled oči ni potreben.   

    

24. Prve vidne spremembe na očesnem ozadju pri diabetični retinopatiji 

so: 1   

a) mikroanevrizme.   

b) neovaskularizacije.   

c) odstop mrežnice.   

d) fibrovaskularne membrane.   

    

25. Samokontrola pomeni: 1   

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

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

predviden vnos hrane in načrtovano aktivnost.   

c) ob meritvah urinskih izvidov se odločimo o odmerku inzulina glede na 

počutje in načrtovano aktivnost.   

d) odmerek inzulina prilagajamo glede na počutje.   

    

26. Obkroži pravilno trditev! 1   

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

b) V Indiji in na Kitajskem skoraj ni sladkorne bolezni.   

c) Pojavnost sladkorne bolezni tipa 1 se veča.   

d) V manj razvitih državah sladkorne bolezni tako rekoč ne poznajo.  
    

27. Obkroži pravilno trditev! 1   

a) Sladkorna bolezen tipa 2 je le redko neprepoznana.   

b) Tisti, ki še ne vedo, da imajo sladkorno bolezen, imajo najverjetneje 

sladkorno bolezen tipa 2.   

c) Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih akutnih bolezni.   

d) Pojavnost sladkorne bolezni se je začela zniževati.   

    

28. Kdaj lahko nastopi hipoglikemija v povezavi s športno dejavnostjo? 1   

a) Ne nastopi nikoli, ker vadba zvišuje krvni sladkor na ravni od 5,5 mmol/l 

do 7,5 mmol/l in je naravno zdravilo za sladkorne bolnike.   

b) Nastopi štiri ure po vadbi.   

c) Nastopi lahko med samo vadbo, pa tudi 12 do 14 ur po njej.   

d) Če sladkorni bolnik pred vadbo in med njo zaužije velike količine 

ogljikovih hidratov.   

    

29. 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 z redno telesno dejavnostjo, na primer s sistematično 

športno vadbo.   

c) Trajajo le tisti pozitivni učinki, ki jih prinese vadba visoke intenzivnosti 

in traja 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.   

    



    

30. Katere sestavne dele naj bi vseboval primeren vadbeni program za 

sladkornega bolnika? 1   

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

organizma, vadbo gibljivosti in vadbo moči.   

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

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

d) Predvsem potapljanje, skoke v vodo in maraton.   

    

31. Kako je določena največja srčna zaloga? 1   

a) Kot razlika med največjo frekvenco srčnega utripa in frekvenco srčnega 

utripa v mirovanju.   

b) Kot razlika med sistolo in diastolo v stanju mirovanja.   

c) Kot razlika med sistolo in diastolo pri največjem naporu.   

d) Kot količina krvi, ki jo srce prečrpa v eni minuti.   

    

32. Zakaj so pomembne raztezne vaje in povečanje gibljivosti gibal? 1   

a) Ker zmanjšajo ali  preprečujejo poškodbe in okvare mišic, kit, mišičnih 

ovojnic in kosti.   

b) Ker vplivajo na porabo sladkorja v krvi.   

c) Ker preprečujejo hipoglikemijo.   

d) Ker odpravljajo posledice diabetičnega stopala.   

    

33. Katja hodi v osnovno šolo. Ima sladkorno bolezen tipa 1, zdravi se z 

inzulinsko črpalko. Med odmorom si izmeri krvno glukozo, merilnik 

pokaže 2,9 mmol/l. Kaj ji svetuješ? 1   

a) Naj gre na svež zrak.   

b) Naj nemudoma zapusti šolo in gre na urgenco.   

c) Naj popije kaj sladkega in ravna, kot je treba ravnati ob hipoglikemiji.   

d) Naj si doda malo inzulina.   

    

34. 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.   

    

35. Ali je sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih prisotna tudi v Sloveniji? 1   

a) Ni prisotna.   

b) Je redka, do 5 % otrok na leto.   

c) Je pogosta, 33 % vseh novih primerov na leto.   

d) V Sloveniji ni debelih otrok, zato je ne poznamo.   

    

36. 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.   

    

    

    



37. Tik pred postavitvijo diagnoze sladkorne bolezni tipa 1 bo otrok: 1   

a) veliko lulal, bo izrazito žejen in bo veliko jedel.   

b) veliko lulal, pogosto pil in bo žejen.   

c) veliko pil, jedel slaščice in se redil.   

d) veliko jedel, veliko pil in hujšal.   

    

38. Kaj ni znak ali simptom zvišane glukoze pri sladkorni bolezni? 1   

a) Pogostejše odvajanje seča.   

b) Otekle veke.   

c) Motnje vida.   

d) Povečana žeja.   

    

39. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov! 1   

a) T1   

b) T1, T4   

c) T2, T3   

d) T3, T4   

 Nosečnostna sladkorna bolezen:   

 T1. Pojavi se med nosečnostjo in izgine po porodu.   

 T2. Nosečnice nimajo sladkorne bolezni.   

 T3. Tistim ženskam, ki imajo pred nosečnostjo sladkorno bolezen, med 

nosečnostjo sladkorna bolezen izgine.   

 T4. Nosečnostna sladkorna bolezen se razvije, ker otrok v maternici 

porabi ves inzulin.   

    

40. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov! 1   

a) T1, T3   

b) T2, T4   

c) T1, T2, T3   

d) T1, T2, T3, T4   

 Med znake (simptome) prenizkega krvnega sladkorja štejemo:   

 T1. Potenje.   

 T2. Splošno oslabelost.   

 T3. Hudo lakoto.   

 T4. Motnje vida in razmišljanja.   

    

    

    

 
Skupaj točk: 40   

    

    

 Pregledal: Dne:   

 (Čitljivo napiši priimek in ime.)   

    

  Podpis:   

    
 


