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Zveza društev diabetikov Slovenije 

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

www.diabetes-zveza.si 

Datum: 18. 11. 2017 

Šolsko leto 2017/2018 

 

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 

 

 

 
 

 

19. državno tekmovanje  

v znanju o sladkorni bolezni 2017 
 

 

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 državnem 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 ime in priimek 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 in natančno preberi vprašanje. 

Pri vsakem odgovoru, za katerega meniš, da je pravilen, obkroži črko pred njim. 

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 pravilni odgovor. Napačen odgovor označi z X pred 

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

 

Veliko uspeha! 
 

 

 
 

 
 

 

Za konec se vrni in izpolni še tale kratki vprašalnik. 
Za odgovore na vprašalnik ne boš prejel nobene točke. Za ta tvoj prispevek se ti zahvaljujemo. 

 

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) Postati želim zdravnik, medicinska sestra. 
f) Zaradi dobre ocene pri biologiji ali drugem 
predmetu. 
g) Zaradi štipendije. 

 

2. Kolikokrat na teden zajtrkuješ? ___________ 
 

Prosimo, da odgovorite z oceno na lestvici od 1 do 5 tako, da je 1 najmanjkrat, 5 največkrat: 
 

3. Katere pijače uživaš? 
_____ Vodo. 
_____ Čaj brez sladkorja. 
_____ Čaj s sladkorjem. 
_____ Sadni sok. 
_____ Gazirane pijače (napiši, katere). 

____________ 
 

4. Kako prideš v šolo? 
_____ Peš. 
_____ S kolesom. 
_____ Pripeljejo me starši. 
_____ Z avtobusom ali vlakom. 
_____ Z motorjem. 

5. Kako si zadovoljen s pripravo in s pomočjo mentorja na tekmovanje? _______ 
 

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

Hvala za sodelovanje! 
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 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 
za OSNOVNE ŠOLE, 18. 11. 2017 

Vseh 
točk 

Osvojene 
točke 

 
       

1. Koliko vode na dan je treba popiti? 1   

a) Toliko, da nisem žejen/žejna. 
  b) Vsaj 6–8 kozarcev vode po 2 dl. 
  c) Več kot popijem, bolje je. 
  d) Najmanj tri litre. 
    
  2. Kolikšna je verjetnost, da v družini, ki ima enojajčne dvojčke in 1   

 je eden že zbolel za sladkorno boleznijo tipa 1, zboli še drugi?   
a) 30–40 %. 

  b) 20–25 %. 
  c) 5–10 %. 
  d) 1–5 %. 
    
  3. Kako vpliva redna telesna dejavnost na raven glukoze  1   

 pri sladkornem bolniku?   
a) Zviša glukozo v krvi. 

  b) Zniža glukozo v krvi. 
  c) Ohrani enako raven glukoze v krvi. 
  d) Kratkotrajno močno zviša raven glukoze v urinu. 
    
  4. Kako naj ravna sladkorni bolnik, ki se zdravi z inzulinom,  1   

 pred načrtovanim daljšim kolesarjenjem?   
a) Sploh naj ne gleda na krvni sladkor, saj je kolesarjenje zdravo. 

  b) Dobro naj pregleda svoje kolo in opremo. 
  c) Izmeri naj si krvni sladkor in glede na rezultat ustrezno ukrepa in 

prilagodi svojo dejavnost. 
  d) Sploh naj ne kolesari. 
    
  5. Katera vrsta vadbe ima še posebej pomembno preventivno vlogo  1   

 za sladkorno bolezen tipa 2?   
a) Kombinacija zmerno intenzivne aerobne vadbe in vadbe za mišično moč. 

 b) Kombinacija kratkih šprintov in skokov v višino. 
  c) Vadba za povečanje gibljivosti in prožnosti telesa. 
  d) Potapljanje. 
    
  6. V katero skupino živil razvrščamo stročnice  1   

 (fižol, bob, leča, čičerka, soja)?   
a) Vlakninsko-maščobna živila. 

  b) Maščobno-beljakovinska živila. 
  c) Škrobno-beljakovinska živila. 
  d) Beljakovinska živila. 
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7. Kaj je sindrom X? 1   

a) Sindrom suhih ljudi. 
  b) Kromosomska nepravilnost. 
  c) Sindrom diabetičnega stopala. 
  d) Presnovni sindrom. 
    
  8. Zakaj je treba prekinjati daljše sedenje? 1   

a) Daljšega sedenja ni treba prekinjati. 
  b) Ker lahko daljše neprekinjeno sedenje škodljivo vpliva na presnovo 

glukoze in na nastanek presnovnega sindroma. 
  c) Ker daljše sedenje ne vpliva na presnovo, vpliva le na postavo. 
  d) Ker moramo skuhati kavo in pokaditi cigareto. 
    
  9. Na raven krvnega sladkorja matere lahko vpliva ... 1   

a) dojenje. 
  b) odmerek inzulina. 
  c) vrsta zaužite hrane. 
  d) Vse našteto. 
    
  10. Vsi bolniki s sladkorno boleznijo naj bi imeli redni očesni pregled ... 1   

a) enkrat na leto, po potrebi tudi pogosteje. 
  b) enkrat na leto, pogosteje ni potrebno. 
  c) le v primeru težav z očmi. 
  d) vsak mesec. 
    
  11. 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 prve spremembe na očesnem ozadju. 
  c) Če je sladkorna bolezen zelo neurejena. 
  d) Če bolnik meni, da bi bilo to zanj dobro. 
    
  12. Zakaj so pomembni redni očesni pregledi oseb s sladkorno boleznijo? 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. 
    
  13. Laserska fotokoagulacija se uporablja za zdravljenje ... 1   

a) kratkovidnosti. 
  b) diabetične retinopatije. 
  c) diabetične nevropatije. 
  d) diabetične nefropatije. 
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14. Katero živilo izmed naštetih je primerno za diabetika? 1   

a) Francoski rogljič. 
  b) Pečeno kvašeno testo. 
  c) Ajdov kruh. 
  d) Beli kruh. 
    
  15. V času potovanj je krvni sladkor priporočljivo meriti ... 1   

a) pogosteje kot doma, saj sta prehrana in količina gibanja  
največkrat precej drugačni kot doma. 

  b) redkeje kot doma, saj smo na potovanjih bolj aktivni. 
  c) redkeje kot doma, saj na potovanjih manj jemo. 
  d) Ni pomembno, saj nam bo v primeru hipoglikemije vselej lahko nekdo 

pomagal. 
    
  16. Kaj od naštetega je najbolj primerno, da ima sladkorni bolnik  1   

 vedno pri sebi, ko je telesno dejaven?   
a) Čokolado. 

  b) Energijski napitek. 
  c) Ročno uro. 
  d) Vir ogljikovih hidratov (npr. sladko pijačo, glukozno tableto ...). 
    
  17. Ali je sladkorna bolezen tipa 2 pri otrocih prisotna tudi v Sloveniji? 1   

a) Ni prisotna. 
  b) Je redka, do 5 % otrok letno. 
  c) V Sloveniji ni debelih otrok, zato je ne poznamo. 
  d) Je prisotna in zahteva prav tako kot pri tipu 1 zdravljenje z inzulinom 

od prvega dne dalje. 
    
  18. 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) kadar se bolnik zdravi z inzulinsko črpalko oziroma je na intenzivirani 

inzulinski terapiji. 
    
  19. Zelo malo ogljikovih hidratov ... 1   

a) vsebuje krompir. 
  b) vsebujejo testenine. 
  c) vsebuje zelenjava (zelenjava brez stročnic). 
  d) vsebuje mleko. 
    
  20. Moteno toleranco za glukozo določimo: 1   

a) z MTG testom. 
  b) z MBG testom. 
  c) z OGTT testom. 
  d) s SGTT testom. 
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21. Ogrevanje in raztezanje pred telesno vadbo ... 1   

a) je nepotrebna izguba časa. 
  b) je nujno za varno vadbo. 
  c) še poveča nevarnost poškodb. 
  d) je pomembno le za starejše ljudi. 
    
  22. Na potovanju je za bolnike s sladkorno boleznijo priporočljivo,  1   

 da obujejo ...   
a) nove čevlje, da bodo zdržali vse obremenitve. 

  b) mehke, že uhojene čevlje, da jih ne bodo ožulili. 
  c) Najbolje je, da povsod hodijo bosi. 
  d) lokalno tradicionalno obutev. 
    
  23. Kaj velja za bolnika z diabetično nevropatijo, ki ne čuti svojih stopal? 1   

a) Ima srečo, ker ga nič ne boli. 
  b) Je zelo ogrožen za nastanek razjed ali opeklin na nogi. 
  c) Dobra urejenost krvnega sladkorja zanj ni več pomembna. 
  d) Lahko brez posledic hodi po žerjavici. 
    
  24. Živilo, ki najmanj vpliva na povišanje krvnega sladkorja, je ... 1   

a) krompir. 
  b) mleko. 
  c) jabolko. 
  d) zelena paprika. 
    
  25. Katera telesna dejavnost se poleg aerobne še svetuje 1   

 odraslemu bolniku s sladkorno boleznijo tipa 2?   
a) Svetuje se le aerobna telesna dejavnost. 

  b) Svetuje se izvajanje vaj za moč. 
  c) Svetuje se izvajanje vaj za ravnotežje. 
  d) Svetujejo se sprinti. 
    
  26. Koliko gibanja potrebujejo mladi za zdravje in ustrezen razvoj? 1   

a) 2,5 ure dnevno zelo intenzivnega gibanja. 
  b) Vsaj 1 uro dnevno zmerne do zahtevnejše intenzivnosti. 
  c) 15–30 minut zmerno intenzivnega gibanja na teden. 
  d) Nič. 
    
  27. Kdaj praznujemo svetovni dan sladkorne bolezni? 1   

a) 31. maja. 
  b) 14. oktobra. 
  c) 14. novembra. 
  d) 1. decembra. 
    
      

    
    



7 

 

    
    
    

28. Katera krompirjeva jed je za sladkornega bolnika najbolj primerna? 1   

a) Pire krompir. 
  b) Krompir, kuhan v oblicah ali v kosih. 
  c) Pečen krompir z olupkom. 
  d) Krompirjevi svaljki/njoki. 
    
  29. Z besedo hiperglikemija imenujemo … 1   

a) nizek krvni sladkor. 
  b) bruhanje na tešče. 
  c) visok krvni sladkor. 
  d) občasno moten dovod kisika v možgane. 
    
  30. Kdaj se največkrat pojavi nočna hipoglikemija? 1   

a) Pojavi se med 14. in 16. uro popoldne med učenjem. 
  b) Pojavi se med 2. in 4. uro zjutraj. 
  c) Pojavi se po jutranji športni aktivnosti ob 8. uri zjutraj. 
  d) Pojavi se med 9. in 11. uro dopoldne med poukom. 
    
  31. Hipoglikemijo zdravimo pri sladkorni bolezni tipa 1 … 1   

a) če je sladkor nad 3,5 mmol/l. 
  b) s slaščicami v neomejeni količini. 
  c) Primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino,  

v količini 2–3 g/kg teže. 
  d) Primerna je glukoza ali namizni sladkor s tekočino,  

v količini 2–3 g/10 kg teže. 
    
  32. Kaj od naštetega je možna posledica strahu pred hipoglikemijo? 1   

a) Vzdrževanje ravni krvnega sladkorja pod ciljnimi vrednostmi. 
  b) Strah pred hrano. 
  c) Pogosto merjenje ravni krvnega sladkorja. 
  d) Vse našteto. 
    
  33. Kaj je glukagon? 1   

a) Ribonukleinska kislina. 
  b) Rastlinski hormon. 
  c) Anabolni hormon. 
  d) Katabolni hormon. 
    
  34. 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. 
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35. Otroci nosečnic z nosečnostno sladkorno boleznijo so pogosteje 1   

a) lepši. 
  b) pametnejši. 
  c) premajhni in presuhi. 
  d) večji in težji. 
    
  36. Kaj je frekvenca srčnega utripa? 1   

a) Anatomska razdelitev srca. 
  b) Merjenje teka in utripa srca na 100 metrov. 
  c) Število udarcev srca v minuti. 
  d) Višina zvoka, s katero se oglaša srce. 
    
  37. V katerem primeru pričakuješ najvišje zvišanje ravni glukoze v krvi  1   

 dve uri po obroku pri osebi s sladkorno boleznijo?   
a) Po vrečki bobi palčk (200 g) in plastenki (500 ml) vode z okusom jabolka. 

  b) Po vrečki slanih arašidov in plastenki (500 ml) mineralne vode. 
  c) Po večjem jabolku in skodelici nesladkanega zelenega čaja. 
  d) Po veliki skledi zelene solate z olivnim oljem in kisom. 
    
  38. Debelost pri mladostnikih je povezana s povečanim tveganjem za … 1   

a) razvoj srčno-žilnih bolezni. 
  b) zgodnejšo umrljivost. 
  c) depresijo. 
  d) Vse našteto. 
    
  39. Celiakija je pogostejša pri ... 1   

a) bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1. 
  b) bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. 
  c) starostnikih. 
  d) Vsem naštetem. 
    
  40. Opustitev zdravljenja pri sladkorni bolezni tipa 1 lahko vodi v ... 1   

a) diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom. 
  b) diabetično ketoacidozo. 
  c) hipoglikemijo. 
  d) Vse našteto. 
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