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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 
SREDNJO 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:  

_______________________________ 

     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 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 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 SREDNJE 
ŠOLE, 18. 11. 2017 

Vseh 
točk 

Osvojene 
točke 

  
  1. Za diabetično ketoacidozo je značilno: 1   

a) hipoglikemija. 
  b) zakisanost krvi. 
  c) počasen nastanek. 
  d) ITM nad 35. 
    
  2. 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 10 g OH. 
 d) Samo kadar smo telesno aktivni in jemo pleskavico ali kebab. 

    
  3. Kateri so ukrepi pri diabetičnem aketotičnem hiperosmolarnem sindromu? 1   

a) Nadomeščanje tekočine, nadomeščanje inzulina, nadomeščanje elektrolitov. 
  b) Nadomeščanje tekočine, nadomeščanje glukoze, odvajala. 
  c) Odvajanje presežka tekočine, nadomeščanje inzulina, nadomeščanje 

elektrolitov. 
  d) Odvajala, nadomeščanje inzulina, nadomeščanje glukoze. 
    
  4. V katerem primeru pričakuješ največje/najizrazitejše zvišanje  1   

 ravni glukoze v krvi pri 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. 
    
  5. V kateri enoti merimo krvni sladkor v Sloveniji? 1   

a) V mg/dl. 
  b) V mmol/l. 
  c) V mol/l. 
  d) V γg/dl. 
    
  6. Posledice neurejene sladkorne bolezni v nosečnosti so lahko ... 1   

a) velik otrok ob porodu. 
  b) hipoglikemija otroka po porodu. 
  c) prirojene napake otroka. 
  d) Vse našteto. 
    
  7. Na raven krvnega sladkorja matere lahko vpliva ... 1   

a) dojenje. 
  b) odmerek inzulina. 
  c) vrsta zaužite hrane. 
  d) Vse našteto. 
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  8. Ali mladi v Sloveniji dosegajo priporočene standarde gibanja? 1   

a) Seveda; še presegajo jih. 
  b) Ne, zaostajajo za njimi. 
  c) Fantje jih dosegajo, dekleta pa ne. 
  d) Dekleta jih dosegajo, fantje pa ne. 
    
  9. Kaj je glukagon? 1   

a) Hormon ki ga izloča nadledvična žleza. 
  b) Hormon, ki ga izloča trebušna slinavka. 
  c) Hormon, ki ga izloča beta celica. 
  d) Hormon, ki ga izloča ščitnica. 
    
  10. Kaj je glukoza? 1   

a) Ogljikov hidrat. 
  b) Maščoba. 
  c) Vitamin. 
  d) Beljakovina. 
    
  11. Kateri ukrep je pri hipoglikemiji nepravilen? 1   

a) Oseba si takoj vbrizga dodatne enote inzulina. 
  b) Osebi ponudiš pomarančni sok ali nekaj bombonov, če je hipoglikemija blaga. 
  c) Če je oseba s sladkorno boleznijo zaradi hipoglikemije v nezavesti, potrebuje 

glukagon. 
  d) Osebi ponudimo 6 g sladkorja, raztopljenega v vodi, na 10 kg telesne teže. 
    
  12. Kaj od naštetega je možna posledica strahu pred hipoglikemijo? 1   

a) Vzdrževanje ravni krvnega sladkorja nad ciljnimi vrednostmi. 
  b) Pogostejše uživanje hrane. 
  c) Omejitev telesne dejavnosti. 
  d) Vse našteto. 
    
  13. Kako mora ukrepati mladostnik s sladkorno boleznijo tipa 1,  1   

 če ima pred spanjem zelo visok krvni sladkor (25 mmol/l)?   
a) Takoj si injicira 10 E inzulina. 

  b) Takoj si injicira 0,1 E inzulina na kilogram telesne teže. 
  c) Nič, ker sladkor čez noč vedno pade. 
  d) Preveri ketone v urinu in obvesti starše, če so pozitivni. 
    
  14. Trije osnovni principi vodenja sladkorne bolezni tipa 1 so: 1   

a) disciplina pri hrani in reden šport, hujšanje. 
  b) enaka prehrana ves čas, inzulin vsaj dvakrat na dan, šport večkrat dnevno. 
  c) samokontrola, varovalna prehrana in športna aktivnost. 
  d) skrb za normalno težo, prehrana brez maščob in slaščic, redni odmerki 

inzulina. 
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15. 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 resnični velikosti. 
  b) svežih in kuhanih živil, ki jih nato tudi pojejo.  
  c) spletne aplikacije (prek androida) Diabfood. 
  d) 2-decilitrskega lončka in 5-mililitrske žličke. 
    
  16. Kako zdravimo končno stopnjo diabetične nefropatije? 1   

a) S korekcijskimi očali. 
  b) Z laserskim zdravljenjem. 
  c) Z antidepresivi. 
  d) Z dializnim zdravljenjem. 
    
  17. 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 40 do 50 %. 
    
  18. Med vsemi hranilnimi snovmi imajo najvišjo kalorično vrednost (9 kcal/g) 1   

a) beljakovine. 
  b) maščobe. 
  c) ogljikovi hidrati. 
  d) prehranske vlaknine. 
    
  19. Koliko minut na dan mora biti zmerno do visoko intenzivno telesno  1   

 dejaven otrok ali mladostnik z urejeno sladkorno boleznijo?   
a) Telesna dejavnost za otroke s sladkorno boleznijo ni priporočljiva. 

  b) Vsaj 60 minut na dan. 
  c) 40 minut na dan. 
  d) 20 minut na dan. 
    
  20. Kolikokrat na teden se pri odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2  1   

 priporoča tudi izvajanje vaj za mišično moč?   
a) Teh vaj ni priporočljivo izvajati. 

  b) Enkrat na teden. 
  c) Vsaj dvakrat na teden. 
  d) Vsak dan. 
    
  21. Kaj pospeši razvoj razjed na nogi? 1   

a) Zmanjšano znojenje zaradi avtonomne nevropatije. 
  b) Zmanjšan ali odsoten občutek za bolečino. 
  c) Okužba razjede. 
  d) Vse našteto. 
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22. Kaj je OGTT? 1   

a) Test za določanje maščob v krvi. 
  b) Test za določanje vsebnosti beljakovin v urinu. 
  c) Test za določanje motenj v delovanju inzulina. 
  d) Test za določanje inzulina v urinu. 
    
  23. 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. 
    
  24. Zakaj sta pravilna uporaba in ustrezna higiena pri nošnji kontaktnih leč  1   

 za sladkorne bolnike zelo pomembni?   
a) To sploh ni pomembno. 

  b) Pravilna uporaba in ustrezna higiena sta pomembni za boljše počutje. 
  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. 
    
  25. Kdaj naj bi bolnik s sladkorno boleznijo tipa 2, odkrito na novo,  1   

 šel na prvi pregled oči?   
a) Čez eno leto. 

  b) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni. 
  c) Pet let po odkritju bolezni. 
  d) Če nima težav z vidom, pregleda ne potrebuje. 
    
  26. Kdaj naj bi bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1, odkrito na novo,  1   

 šel na prvi pregled oči?   
a) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni. 

  b) Pet let po odkritju bolezni oziroma pri starosti 15 let. 
  c) Pregled oči ni potreben. 
  d) Čez eno leto. 
    
  27. Katere težave imajo bolniki zaradi suhega očesa? 1   

a) Solzenje, srbenje, vnetje oči in kihanje. 
  b) Povešene veke, zatekle oči, poslabšanje vida. 
  c) Utrujene, težke, pordele oči, občutek tujka v očeh. 
  d) Solzenje, srbenje, vnetje oči in zamašen nos. 
    
  28. Prve vidne spremembe na očesnem ozadju pri diabetični retinopatiji so: 1   

a) fibrovaskularne membrane. 
  b) mikroanevrizme. 
  c) neovaskularizacije. 
  d) odstop mrežnice. 
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  29. Kdaj pri sladkornem bolniku posumimo, da je prišlo do krvavitve  1   

 v steklovino?   
a) Kadar vidimo, da je oko postalo rdeče. 

  b) Kadar nam bolnik pove, da ga oko srbi. 
  c) Kadar bolnik pred očesom nenadoma opazi plavajoče motnjave ali se mu 

pred očesom nenadoma stemni. 
  d) Kadar ima bolnik visok krvni sladkor. 
    
  30. Presnovni sindrom ali sindrom X po navadi NI povezan ... 1   

a) s povečanim tveganjem za okvaro ožilja. 
  b) s povišanimi vrednostmi trigliceridov. 
  c) s povišanim krvnim tlakom. 
  d) s prenizko telesno težo. 
    
  31. Pri koliko odstotkih svoje maksimalne vrednosti se giblje srčni utrip  1   

 pri zmerni telesni dejavnosti?   
a) Srčni utrip se giblje pod 50 odstotki maksimalne vrednosti. 

  b) Srčni utrip se giblje med 50 in 70 odstotki maksimalne vrednosti. 
  c) Srčni utrip se giblje med 70 in 85 odstotki maksimalne vrednosti. 
  d) Srčni utrip se giblje med 85 in 100 odstotki maksimalne vrednosti. 
    
  32. Katera aktivnost se svetuje sladkornemu bolniku, ki ima težave  1   

 z nogami in nima ran ali razjed?   
a) Tek. 

  b) Plavanje. 
  c) Smučanje. 
  d) Boks. 
    
  33. Ali sladkorni bolniki lahko tekmujejo v triatlonu? 1   

a) Nikakor. 
  b) Da, vendar mora biti bolnik na tekmovanje ustrezno pripravljen, organizator 

tekmovanja pa mora biti o bolezni obveščen. 
  c) Ne, ker je triatlon na splošno zelo nevaren šport. 
  d) Da, vendar naj organizatorju ne povejo, da imajo sladkorno bolezen. 
    
  34. Na katere dejavnike zdravja mladih ljudi ima gibanje/šport  1   

 dokazano pomembne vplive?   
a) Na izboljšanje kostnega zdravja, metabolično zdravje, zdravje srca in ožilja, 

ustrezno sestavo telesa, zmanjšanje znakov depresije. 
  b) Na povečanje maščobnega tkiva, metabolično zdravje, zdravje srca in ožilja, 

zmanjšanje znakov depresije. 
  c) Na izboljšanje kostnega zdravja, zdravje kože, zdravje srca in ožilja, ustrezno 

sestavo telesa, zmanjšanje znakov depresije. 
  d) Na zdravje sklepov, metabolično zdravje, zdravje jeter, ustrezno sestavo 

telesa, povečanje zadovoljstva. 
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35. Kaj je avtoimunski proces? 1   

a) Razvoj sladkorne bolezni tipa 2 pri voznikih osebnih vozil. 
  b) Proces, pri katerem je človek imun na razvoj sladkorne bolezni. 
  c) Proces, pri katerem obrambni sistem tvori protitelesa proti svojim lastnim 

celicam. 
  d) Proces, pri katerem obrambni sistem postane imun na glukozo. 
    
  36. Kaj je treba narediti, če otrok zboli z visoko vročino in  1   

 ima sladkorno bolezen tipa 1?   
a) Vedno je treba med boleznijo piti veliko čaja ali soka, da sladkor pade. 

  b) Otroci s sladkorno boleznijo tipa 1 ne smejo jesti antibiotičnih sirupov, ker 
imajo dodan sladkor. 

  c) Ker inzulin ob povišani temperature slabo deluje, odmerke inzulina znižajo. 
  d) Ker inzulin ob povišani temperature slabše deluje, je treba odmerke inzulina 

povečati. 
    

  37. 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. 
    
  38. Z zdravo prehrano in zdravim življenjskim slogom lahko ... 1   

a) pozdravimo sladkorno bolezen tipa 1 in 2. 
  b) pozdravimo sladkorno bolezen tipa 1. 
  c) odložimo nastanek sladkorne bolezni tipa 2 ali upočasnimo njen razvoj. 

  d) odložimo nastanek sladkorne bolezni tipa 1 in upočasnimo njen razvoj. 
      

39. Del zdrave prehrane je tudi zelenjava. Katera od spodnjih trditev  1   

 je pravilna?   
a) Vsa zelenjava je zdrava, tudi ocvrta. 

  b) Zdrava je le surova zelenjava. 
  c) Zdrava je samo zelenjava, ki ima oznako za biološko ali ekološko pridelavo. 

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

40. 14. november je: 1   

a) svetovni dan sladkorne bolezni. 
  b) obletnica smrti dr. Ljudevita Merčuna. 
  c) obletnica ustanovitve Zveze društev diabetikov Slovenije. 

  d) svetovni dan humanitarnih organizacij. 
  

        

  

40   
 


