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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 vsaj 37 točk ali 

več. 

 

 
 

TESTNA POLA ZA 
OSNOVNO ŠOLO 

 

 

 
 

 

20. državno tekmovanje  

v znanju o sladkorni bolezni 2018 
 

 

Dragi mladi tekmovalci, lepo pozdravljeni. 

Veseli smo tako velikega zanimanja vas, mladih, za pridobivanje védenja  

o zdravem načinu življenja in sladkorni bolezni ter vašega znanja. 
 

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. 
 

Alojz Rudolf, podpredsednik 

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. 
 

V drugem delu so drugače postavljena vprašanja in odgovori, zato bodi 

pozoren in natančno preberi zahtevano navodilo. 

T1, T2, T3, T4 pomeni trditev 1, trditev 2, trditev 3 … Odgovor se bo 

upošteval, če si obkrožil črko pred danimi odgovori. Če obkrožiš samo trditve 

se odgovor ne bo upošteval. 

 

 

Veliko uspeha! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje podpirajo: 
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 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za OSNOVNE ŠOLE, 
17. 11. 2018 

Vseh 
točk 

Osvojene 
točke 

  
 

 1. Vsi bolniki s sladkorno boleznijo naj bi imeli redni očesni pregled ... 1   

a) enkrat na leto, po potrebi tudi pogosteje. 
 

 b) le v primeru težav z očmi. 
 

 c) vsak mesec. 
 

 d) enkrat na dve leti. 
 

   
 

 2. Zakaj je za sladkorne bolnike, ki nosijo kontaktne leče, pomembno, da 1   

 natančno upoštevajo navodila glede higiene in uporabe kontaktnih 
leč? 

 
 

a) Da ne bi bilo treba nositi očal. 
 

 b) Da ne bi prišlo do poslabšanja diabetične retinopatije. 
 

 c) Da se kontaktne leče ne bi umazale. 
 

 d) Ker so bolj dovzetni za poškodbe in okužbe očesne površine. 
 

   
 

 3. Z refleksnim utripanjem vek ... 1   

a) kažemo, da smo utrujeni. 
 

 b) opozarjamo osebo poleg nas, da nam je všeč. 
 

 c) vlažimo površino očesa. 
 

 d) usmerjamo pogled. 
 

   
 

 4. Solze s površine očesa … 1   

a) odtekajo preko solznih kanalčkov nazaj v solzno žlezo. 
 

 b) odtekajo v izvodila solzne žleze. 
 

 c) odtekajo preko solznih kanalčkov, solznega mešička in nosno-solznega 
kanala v nosno votlino.  

 d) izhlapijo. 
 

   
 

 5. Steklovinski prostor izpolnjuje … 1   

a) prekatna vodica. 
 

 b) steklovina. 
 

 c) želatina. 
 

 d) voda. 
 

   
 

 6. Zenica je v mraku … 1   

a) ozka. 
 

 b) široka. 
 

 c) črna. 
 

 d) enaka kot na svetlobi. 
 

     7. Kaj je naloga medicinske sestre edukatorke? 1   

a) Učenje bolnikov o zdravem življenjskem slogu. 
 

 b) Učenje bolnikov o sladkorni bolezni in vbrizgavanju inzulina. 
 

 c) Psihosocialna podpora bolnikov. 
 

 d) Vse našteto. 
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8. Zob je sestavljen iz ... 1   

a) zobne krone in zobne korenine. 
 

 b) dlesni in žil. 
 

 c) cementa in kosti. 
 

 d) pozobnice in vezivnega tkiva. 
 

   
 

 9. Koliko stalnih zob pričakujemo v ustih odrasle osebe? 1   

a) 20 
 

 b) 16 
 

 c) 32 
 

 d) 54 
 

   
 

 10. Zob držijo na mestu tele strukture: 1   

a) dlesen, mišice, žile in živci. 
 

 b) pozobnica, dlesen, cement in kost. 
 

 c) zobni kamen, cement in sklenina. 
 

 d) zobna pulpa, sklenina in zobovina. 
 

   
 

 11. Katero živilo, ki vsebuje ogljikove hidrate, je za sladkornega 1   

 bolnika najprimernejše?   

a) Pražen krompir. 
 

 b) Dobro kuhane testenine. 
 

 c) Slano pecivo. 
 

 d) Rženi kruh. 
 

   
 

 12. Katera od naštetih pijač je za sladkornega bolnika najprimernejša? 1   

a) Sadni sok z dodatkom sladkorja. 
 

 b) Voda. 
 

 c) Ledeni čaj. 
 

 d) Voda iz kompota. 
 

   
 

 13. Kateri mlečni izdelek je za sladkornega bolnika najprimernejši? 1   

a) Sladoled Max. 
 

 b) Pusta skuta. 
 

 c) Kislo mleko, ki vsebuje 1 % maščobe. 
 

 d) Sadni jogurt s smetano. 
 

   
 

 14. Sladkorni bolnik se mora izogibati orehov, lešnikov in mandljev. 1   

a) Ne drži, uživa jih lahko, kolikor želi, saj niso sladki. 
 

 b) Ne drži, uživa jih lahko, vendar samo 4–5 na porcijo. 
 

 c) Drži, saj vsebujejo preveč maščobe. 
 

 d) Seveda, saj je sladkorni bolnik. 
 

   
 

 15. Katero meso piščanca naj izbere oseba s sladkorno boleznijo? 1   

a) Meso s kožo. 
 

 b) Meso brez kože. 
 

 c) Samo doma vzrejenega piščanca. 
 

 d) Oblika ni pomembna. 
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16. Glikemični indeks je … 1   

a) oznaka, kako dolgo je živilo še užitno. 
 

 b) oznaka, ki nam pove, katera živila lahko pojemo ob obroku, tako da je 
skupno število 100.  

 c) višji kot je glikemični indeks, bolj zdravo je živilo. 
 

 d) indeks, ki pove, kako hitro glukoza iz živila prehaja v kri. 
 

   
 

 17. 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. 
 

   
 

 18. V katerem primeru pričakuješ pri osebi s sladkorno boleznijo najvišje 1   

 zvišanje ravni glukoze v krvi dve uri po obroku?   
a) Poješ za dve dlani velik na žaru pečen svinjski zrezek, dve pesti 

prekuhanega belega riža s skledico solate in popiješ 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. 
 

   
 

 19. V katerem primeru pri osebi s sladkorno boleznijo pričakuješ 1   

 največje/najizrazitejše zvišanje ravni glukoze v krvi?   
a) Po zaužitju skledice zelene solate. 

 
 b) Po kuhanem piščančjem bedrcu. 

 
 c) Po kosu belega kruha s salamo. 

 
 d) Po krožniku dušenih stročnic s papriko. 

 
     20. Kaj pomeni, če je velikost zrezka enaka zavitku igralnih kart? 1   

a) Da količina beljakovin ob obroku ne bo vplivala na hitrost presnove. 
 

 b) Da je treba k ogljikovim hidratom prišteti tudi količino beljakovin. 

 c) Da bo količina beljakovin ob obroku vplivala na hitrost presnove. 
 

 d) Da mesa ne smemo pojesti ob obroku. 
 

   
 

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

a) Pire krompir. 
 

 b) Krompir, kuhan v oblicah ali v kosih. 
 

 c) Pečen krompir v pečici. 
 

 d) Krompirjevi svaljki/njoki. 
 

   
 

 22. Ali zabeljen stročji fižol kot jed lahko občasno nadomesti mesno  1   

 jed v obroku?   
a) Ne more, saj stročji fižol za sladkornega bolnika ni primerna jed. 

 
 b) Lahko enakovredno tudi vsak dan. 

 
 c) Lahko občasno, vendar mora pri izračunu upoštevati tudi količino OH. 

 
 d) Ne, ker bo jedca napenjalo. 
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23. Glikemični indeks pire krompirja je … 1   

a) nižji od 40. 
 

 b) visok med 90 in 95. 
 

 c) nekoliko višji kot glikemični indeks surovega jabolka. 
 

 d) nižji od kuhanih »al dente« kuhanih testenin. 
 

   
 

 24. Kateri zajtrk od spodaj naštetih je najbolj uravnotežen in primeren  1   

 za sladkornega bolnika?   
a) Mlečni zdrob brez sladkorja, banana, lonček nesladkanega kakava. 

 
 b) Kos pirinega kruha, pečeno jajce, svež paradižnik. 

 
 c) Polnozrnati čokolešnik s polnomastnim mlekom, sveže jagode. 

 
 d) Bela žemlja, avokadov namaz, pest orehov, malo sladkan ledeni čaj. 

 
   

 
 25. Katerim sladkornim bolnikom bi še posebej priporočili kolesarjenje? 1   

a) Tistim, ki imajo najnovejše kolo. 
 

 b) Tistim, ki so premožni. 
 

 c) Tistim, ki imajo preveliko telesno težo. 
 

 d) Tistim, ki nimajo vozniškega izpita. 
 

   
 

 26. Če ima oseba s sladkorno boleznijo pred začetkom športne vadbe  1   

 nivo krvnega sladkorja 15 mmol/l ali več:   
a) Je športna vadba priporočljiva, vendar naj bo 5 % manj intenzivna kot 

normalno.  
 b) Nivo krvnega sladkorja pred športno vadbo ni pomemben, pomemben 

je samo na koncu vadbe.  
 c) Športne vadbe ne sme izvajati. 

 
 d) Športna vadba je vedno priporočljiva. 

 
   

 
 27. Da izboljšamo aerobne sposobnosti, mora biti intenzivnost vadbe ... 1   

a) 20 do 50 % VO2max. 
 

 b) 50 do 85 % VO2max. 
 

 c) 85 do 100 % VO2max. 
 

 d) Pomembno je samo, da o gibanju razmišljamo. 
 

   
 

 28. Priporočena pogostnost 30-minutne aerobne vadbe za zdravje  1   

 osebe s sladkorno boleznijo je ...   
a) 2-krat na teden. 

 
 b) 7-krat na teden. 

 
 c) 10-krat na teden. 

 
 d) Take vadbe oseba s sladkorno boleznijo ne potrebuje. 

 
     

29. Zakaj je količina mišične mase za osebo s sladkorno boleznijo 1   

 pomembna?   
a) Ker več mišične mase lažje zniža nivo glukoze v krvi kot manj mišične 

mase.  
 b) Ker manj mišične mase lažje zniža nivo glukoze v krvi kot več mišične 

mase.  
 c) Za osebo s sladkorno boleznijo količina mišične mase ni pomembna. 

 d) Količina mišične mase ne more vplivati na nivo glukoze v krvi. 
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30. Ali je pri uporabi Karvonenove metode bolje uporabiti FSUmax,  1   

 ki je izračunan, ali je bolje uporabiti FSUmax, ki je izmerjen?   
a) Bolje je uporabiti FSUmax, ki je izmerjen. 

 
 b) Bolje je uporabiti FSUmax, ki je izračunan. 

 
 c) Ni pomembno, katero vrednost FSUmax uporabimo. 

 
 d) Bolje je uporabiti povprečno vrednost med izračunano in izmerjeno 

FSUmax, če ti dve vrednosti nista enaki.  
   

 
 31. Kaj je diabetično stopalo? 1   

a) Akutni zaplet sladkorne bolezni. 
 

 b) Kronični zaplet sladkorne bolezni. 
 

 c) Posledica diabetične retinopatije. 
 

 d) Prirojena napaka stopala. 
 

     
    

 

32. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 1   

T1 Po priporočilih naj obseg pasu pri zdravih moških ne bi presegal 80 cm. 
 

 T2 Po priporočilih naj obseg pasu pri zdravih moških ne bi presegal 94 cm. 
 

 T3 Po priporočilih naj obseg pasu pri zdravih ženskah ne bi presegal 80 cm. 
 

 T4 Po priporočilih naj obseg pasu pri zdravih ženskah ne bi presegal 65 cm. 
 

  Odgovori: 
 

  

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE NE DA 

b) NE DA NE DA 

c) NE DA DA NE 

d) DA NE DA NE 

 
33. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov:  

 Regulacija glukoze v telesu: 1   

T1 Pomembno vlogo pri zniževanju glukoze ima glukagon. 
 

 T2 Eden glavnih hormonov je inzulin. 
 

 T3 Glukoza je v telesu zelo natančno uravnavana. 
 

  Odgovori: 
 

  

 T1 T2 T3 

a) NE NE DA 

b) NE DA DA 

c) DA NE DA 

d) DA DA NE 
 

34. Dopolni spodnjo tabelo in manjkajoči podatek zapiši v sivo polje v tabelo. 1   
 

Prehranjenost ITM (kg/m2) 

Prenizka telesna masa <18,5 

Normalna telesna masa   

Čezmerna telesna masa 25,0–29,9 

Debelost 30,0–39,9 

Izredna debelost 40,0 ali več 
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35. Spodnja tabela prikazuje diagnostične vrednosti krvnega    
 sladkorja (izraženo v mmol/L).   

 Dopolni spodnjo tabelo in manjkajoči podatek zapiši v sivo polje v tabelo. 1   
 

mmol/L SB zanesljiva SB ni verjetna 

GLU na tešče ≥7,0 <6,1 

GLU kadar koli ≥11,1   

GLU (po 2h OGTT) ≥11,1 <7,8 
 
 

36. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov. 1   

T1 Pri sladkorni bolezni tipa 1 je takoj ob odkritju potrebno zdravljenje z 
inzulinom.  

 T2 Pri sladkorni bolezni tipa 2 je takoj ob odkritju potrebno zdravljenje z 
inzulinom.  

 T3 Ženskam z nosečnostno sladkorno boleznijo se ni takoj treba zdraviti z 
inzulinom.  

 T4 Pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1 zadoščajo dieta in antidiabetične 
tablete.  

   
Odgovori:  

  

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) DA NE DA DA 

c) DA DA NE NE 

d) NE DA NE DA 
 
 

37. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov. 1   

T1 Pri diabetičnem aketotičnem hiperosmolarnem sindromu (DAHS) se 
ukrepa z nadomeščanjem tekočine, glukoze in odvajala.  

 T2 Diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (DAHS) je značilen za 
sladkorno bolezen tipa 2.  

 T3 Prizadetost ledvic zaradi sladkorne bolezni zelo boli in bolniki imajo rdeč 
seč.  

 T4 Danes imamo učinkovita zdravila, ki lahko ob rednem jemanju 
popolnoma pozdravijo ledvično delovanje.  

   
Odgovori:  

  
 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) DA NE DA DA 

c) NE DA NE NE 

d) NE DA DA DA 
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 Naloga 38 obsega tri (l/ll/lll) vprašanja, na katera odgovori. 
38. Sošolka Tanja iz petega razreda ima sladkorno bolezen tipa 1. Pred šolsko malico 

je potožila sošolki Mateji: 
»Lačna sem in kar trepetam. Joj, kako se potim! Kot da bi ravnokar pisali test iz 
matematike; tudi tesnobno in nemirno se počutim. Srce mi bije kot za stavo in 
pred očmi se mi megli.« 

  

 38./l MATEJA je ugotovila, da so se ji pojavili naslednji znaki:  
 

  Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 1   

T1 glavobol. 
 

 T2 slab vid. 
 

 T3 izčrpanost, onemoglost. 
 

 T4 žeja, želja po čim več vode. 
 

   

Odgovori:  
  

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA DA 

b) DA NE DA DA 

c) NE DA DA NE 

d) NE DA NE DA 
 

38./ll MATEJA je ugotovila, da ima Tanja ... 
 

  Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 1   

T1 ketoacidozo. 
 

 T2 dehidracijo. 
 

 T3 hiperlipidemijo. 
 

 T4 hipoglikemijo. 
 

   

Odgovori:  
  

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) NE DA DA DA 

c) DA NE DA NE 

d) NE NE NE DA 
 

38./lll Kako bo Mateja pomagala sošolki? 1   

 Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov: 

 T1 Z glukagonom iz njenega nahrbtnika. 
 

 T2 V njenem nahrbtniku bo poiskala sadni sok. 
 

 T3 Ponudila ji bo kos kruha in jabolko od malice. 
 

 T4 Poklicala bo na 112. 
 

   

Odgovori:  
  

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) NE DA DA NE 

c) DA DA NE DA 

d) NE NE DA DA 
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Za konec 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 me zanima zdrav način življenja. 
d) Postati želim zdravnik, medicinska sestra, 
farmacevt ipd. 
e) Ker ga je priporočila učiteljica. 
f) Zaradi dobre ocene pri biologiji ali drugem 
predmetu. 
g) Zaradi štipendije. 

 
2. Kolikokrat na dan ješ? ___________ 

 
3. Ali vsak dan zajtrkuješ?  

a) DA. 
b) NE. Kolikokrat tedensko zajtrkuješ? 

____________ 

4. Katero pijačo uživaš 
najpogosteje? 
a) Vodo. 
b) Čaj s sladkorjem. 
c) Čaj brez sladkorja. 
d) Sadne sokove. 
e) Gazirane pijače. 
 

5. Kako običajno prideš v šolo? 
a) Peš. 
b) S kolesom. 
c) Z avtomobilom (s 

starši/prijatelji/sam). 
d) Z avtobusom ali vlakom. 
e) Z motorjem. 

 
 
6. Kako si zadovoljen s pripravo na tekmovanje? 
 

a) Organizacija: _______________________________________________ 

b) Gradivo: ___________________________________________________ 

c) Mentor: ____________________________________________________ 

 
7. Ali boš pridobljeno znanje prenesel v družino in med prijatelje ter kako? 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
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