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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. 
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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: 

 

 

 

 
 

  

file:///J:/2016/AppData/Local/Documents and Settings/Zveza/My Documents/2007/tekmovanje07/vprasanja/fiho-vsebina.htm
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 Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 
SREDNJE ŠOLE, 17. 11. 2018 

Vseh 
točk 

Osvojen
e točke 

    

1. Kaj je vzrok gangrene pri sladkornih bolnikih? 1   

a) Kajenje.   

b) Okvara ožilja in živčevja zaradi sladkorne bolezni.   

c) Dednost.   

d) Hoja z bosimi nogami.   

    

2. Višek glukoze se izloča ... 1   

a) s potenjem.   

b) s hitrejšo prebavo.   

c) z urinom.   

d) z dihanjem.   

    

3. Spreminjajoča se kratkovidnost je posledica ... 1   

a) povišanega krvnega tlaka.   

b) nihanja vrednosti krvnega sladkorja.   

c) debelosti.   

d) nošenja neustreznih očal.   

    

4. Neovaskularni glavkom lahko nastane pri bolnikih z ... 1   

a) diabetično nogo.   

b) napredovalo diabetično nefropatijo.   

c) napredovalo diabetično retinopatijo.   

d) nočnimi hipoglikemijami.   

    

5. Zenica je v svetlem prostoru … 1   

a) ozka.   

b) široka.   

c) črna.   

d) enaka kot v mraku.   

    

6. Sprednji prekat izpolnjuje … 1   

a) prekatna vodica.   

b) steklovina.   

c) želatina.   

d) voda.   

    

7. Rumena pega ali makula je … 1   

a) začetek vidnega živca.   

b) predel mrežnice, kjer je največ čepnic in ki nam omogoča najbolj ostro 
sliko. 

c) očesna bolezen.   

d) predel mrežnice, kjer je največ paličnic in ki nam omogoča dober nočni 
vid. 
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8. Akomodacija … 1   

a) se z leti izboljša.   

b) je posledica spreminjanja oblike očesa.   

c) omogoča ostro sliko na različnih razdaljah.   

d) je starostna daljnovidnost.   

    

9. Glivična okužba nohtov … 1   

a) se pri sladkorni bolezni ne pojavlja.   

b) se pri sladkorni bolezni vselej zdravi z amputacijo prsta.   

c) je pri osebah s sladkorno boleznijo pogostejša kot pri osebah brez nje.   

d) se pojavlja le po zdraviliškem zdravljenju.   

    

10. Omejitev pri pridobitvi vozniškega dovoljenja osebe s sladkorno 1   

 boleznijo je lahko ...   
a)  jemanje nekaterih zdravil za sladkorno bolezen.   

b) okvara oči.   

c) okvara živčevja.   

d) vse našteto.   

    

11. Kdaj bi lahko zdravnik pomislil, da ima nekdo morda  1   

 sladkorno bolezen:   
a) če ima trdovratna vnetja spolovila.   

b) če ima alergijo na cvetni prah.   

c) če si pri športni dejavnosti pogosto zvije gleženj.   

d) če se ponoči izrazito poti.   

    

12. Ena izmed temeljnih značilnosti metaboličnega sindroma je ... 1   

a) huda žeja.   

b) potenje.   

c) utrujenost.   

d) povečan obseg pasu.   

    

13. Človeški organizem potrebuje največ beljakovin ... 1   

a) v zrelih letih.   

b) v mladosti, dokler raste.   

c) v starosti.   

d) v starosti, za obrambo pred povzročitelji bolezni.   

    

14. Ali je hrenovka bolj primerna za sladkornega bolnika kot pečenica? 1   

a) Da, ker vsebuje manj maščob.   

b) Da, ker je narejena iz teletine.   

c) Ne, ker obe vsebujeta veliko maščob (skritih ali vidnih).   

d) Pečenica je bolj primerna, ker je narejena doma iz najboljšega mesa.   
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15. Katero živilo, ki vsebuje maščobe, je v prehrani osebe  1   

 s sladkorno boleznijo primernejše?   
a) Margarina.   

b) Lešniki.   

c) Sladka smetana.   

d) Maslo.   

    

16. 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 %.   

    

17. Zdrava hrana je tudi zelenjava. Katera od spodnjih trditev je pravilna? 1   

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) Zdrava je vsa zelenjava, kuhana ali surova, pridelana in pripravljena na 
zdrav način.   

    

18. 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.   

    

19. Pri katerem od spodaj naštetih obrokov pričakuješ primerno hitro  1   

 zvišanje glukoze v krvi 2 uri po obroku pri 5-letnem otroku    
 s sladkorno boleznijo?   

a) Po eni zajemalki krompirja, za dlan velikem kosu pečenega piščanca, 
dveh zajemalkah kuhanega brokolija in kozarcu vode.   

b) Po večji skodelici polnozrnatega čokolešnika in banani.    

c) Po treh kosih ovsenega kruha z malo masla in skodelici nesladkanega 
kakava.   

d) Po polovici zaužite velike pice in kozarcu borovničevega soka, 
razredčenega z vodo v razmerju 1 : 1.   

    

20. Kolikšne so minimalne količine OH na kg telesne teže na dan, ki  1   

 mlademu organizmu še zagotavljajo uspešno rast in razvoj ter    
 kritje dnevnih energijskih potreb?   

a) 1 g OH/kg telesne teže.   

b) 3 g OH/kg telesne teže.   

c) 5–6 g OH/kg telesne teže.   

d) 12 g OH/kg telesne teže.   
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21. Obkrožite pravilno trditev: 1   

a) Brez transnenasičenih maščobnih kislin umremo.   

b) Nasičene maščobne kisline so pri sobni temperaturi v trdem stanju.   

c) Bolj kot je maščobna kislina nasičena, bolj je maščoba tekoča.   

d) Esencialne maščobne kisline nimajo nobene pomembne vloge v 
organizmu.   

    

22. Kateri sladkor/sladilo od naštetih v organizmu ne metabolizira  1   

 in zato ne vpliva na porast krvnega sladkorja.   
a) Kokosov sladkor.   

b) Brezni sladkor.   

c) Kristalni sladkor.   

d) Alkoholni sladkor – Erythritol.   

    

23. Koliko prehranskih vlaknin na kg telesne teže je priporočen vnos  1   

 v zdravi, uravnoteženi prehrani?   
a) 1 g prehranske vlaknine / kg telesne teže.   

b) 0,5 g prehranske vlaknine / kg telesne teže.   

c) 10 g prehranske vlaknine / kg telesne teže.   

d) 5 g prehranske vlaknine / kg telesne teže.   

    

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

 za osebo s sladkorno boleznijo?   
a) Polnozrnata bombeta, 5 čevapčičev, ajvar, sveža paprika, plastenka 

kokakole zero.   

b) Mlečni zdrob brez sladkorja, banana, lonček nesladkanega kakava.   

c) Kos pirinega kruha, manj masten sirni namaz, pečeno jajce, svež 
paradižnik.   

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

    

25. Pest oreščkov pri malici je zdrava izbira, sladkorni bolnik  1   

 mora vedeti, da …   
a) oreščki niso zdravi in jih ne sme jesti.   

b) za pest oreščkov ne potrebuje kritja z inzulinom.   

c) mora zaradi nevarnosti visokega sladkorja po zaužitju preteči vsaj 
10 km.  

d) jih lahko poje tudi celo vrečko (100 gramov) hkrati brez kritja.   

    

26. 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.   
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27. 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) Največ 40 minut na dan, več mu lahko škodi.   

d) Največ 20 minut na dan, več nima vpliva na zdravje posameznika.  
    

28. Katera telesna dejavnost fizično ne vpliva pozitivno na stanje  1   

 sladkorne bolezni posameznika?   
a) Smučarski tek.   

b) Kolesarjenje.   

c) Šah.   

d) Hoja.   

    

29. Da izboljšamo aerobne sposobnosti, mora biti intenzivnost vadbe: 1   

a) 60 do 90 % VO2max.   

b) 50 do 85 % VO2max.   

c) 70 do 95 % VO2max.   

d) Pomembno je samo, da o gibanju razmišljamo.   

    

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

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

b) vsak dan.   

c) vsak tretji dan.   

d) take vadbe oseba s sladkorno boleznijo ne potrebuje.   

    

31. Ali je pri uporabi Karvonenove metode bolje uporabiti FSUmax, ki  1   

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

T1 Kortizol nima vpliva na raven glukoze.   

T2 Adrenalin zvišuje glukozo v krvi.   

T3 Glukagon je hormon, ki zvišuje glukozo v krvi.   

T4 Jetrno izločanje inzulina skrbi za zniževanje glukoze v krvi.   

  
Odgovori:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) NE DA DA NE 

c) DA NE DA DA 

d) NE DA DA DA 
 

 

 

33. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov:   

 Za zakisanje telesa zaradi sladkorne bolezni velja: 1   

T1 Da se inzulin kopiči v krvi.   

T2 Da se razvije postopoma, z leti.   

T3 Da se kot prevladujoči vir energije uporablja glukoza.   

T4 Da se kot prevladujoči vir energije uporabljajo maščobe.   

  
Odgovori:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) NE NE DA NE 

b) DA DA DA NE 

c) DA DA NE DA 

d) NE NE NE DA 
 

 

 

34. Dopolni spodnjo tabelo in manjkajoči podatek zapiši v  1   

 sivo polje v tabeli.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prehranjenost ITM (kg/m2) 

Prenizka telesna masa >18,5 

Normalna telesna masa 18,5–24,9 

Čezmerna telesna masa  

Debelost 30,0–39,9 

Izredna debelost 40,0 ali več 
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35. Dopolni spodnjo tabelo, ki prikazuje diagnostične vrednosti krvnega  1   

 sladkorja (izraženo v mmol/L) in manjkajoči podatek zapiši    
 v sivo polje v tabeli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

T1 Pri diabetičnem aketotičnem hiperosmolarnem sindromu (DAHS) se 
ukrepa z nadomeščanjem tekočin, inzulina in ektrolitov.   

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

T3 Za bolezen ledvic zaradi sladkorne bolezni so značilni ledvični kamni.  
T4 Bolezen ledvic aktivno iščemo, tudi če nimamo težav, da bolezen 

ujamemo, ko je še v zgodnji fazi.   

  
Odgovori:   

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Graf prikazuje države z največjim številom prebivalstva 1   

 s sladkorno boleznijo in potrošnjo sredstev za zdravljenje sladkorne 
bolezni. Katera država je predstavljena skrajno levo?   

a) Brazilija.   

b) Indija.   

c) Kitajska.   

d) ZDA.   

 

Legenda 

možički = število oseb s sladkorno 
boleznijo 

črta = stroški za zdravljenje sladkorne 
bolezni v posameznih državah 

os X prikazuje države 

os Y prikazuje število oseb in 
stroškov 

 

      ↑  

mmol/L SB 
zanesljiva 

SB ni 
verjetna 

GLU na tešče ≥7,0 <6,1 

GLU kadar koli  <6,1 

GLU (po 2h OGTT) ≥11,1 <7,8 

 T1 T2 T3 T4 

a) NE DA DA DA 

b) NE DA NE DA 

c) DA NE NE DA 

d) DA DA DA NE 
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38. Preberi spodnje trditve in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov. 1   

T1 Zobna gniloba nastane kot posledica kopičenja biofilma na zobeh.   
T2 Zobna gniloba je vnetje dlesni in kosti.   

T3 Zobna gniloba je karies.   

T4 Zobna gniloba je pogosta bolezen obzobnih tkiv.   

  
Odgovori:  

 

 

 T1 T2 T3 T4 

a) DA NE DA NE 

b) DA DA DA NE 

c) NE DA DA DA 

d) NE NE DA DA 

 

 

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

T1 V skupino sekalcev spadata dva zoba: enka in dvojka.   

T2 Dlesen je zdrava, ko malo krvavi in je otekla.   

T3 Modrostni zob izraste v ustno votlino prvi.   

T4 Zob je sestavljen iz sklenine, dentina in zobne pulpe.   

  
Odgovori:   

 

 T1 T2 T3 T4 

a) NE NE NE DA 

b) DA NE NE DA 

c) NE DA DA NE 

d) DA DA NE NE 

 

 

 

40. Na sliki so s puščicami označeni deli zoba. Poišči jih v spodnjih 1   

 odgovorih in obkroži pravilno kombinacijo odgovorov:   

 

a) zobna krona zobovina kost korenina zoba 

b) zobna pulpa dlesen cement zobovina 

c) sklenina zobna pulpa zobovina zobna gniloba 

d) zobna gniloba sklenina zobna pulpa dlesen 
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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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