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Zveza društev diabetikov Slovenije 

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

www.diabetes-zveza.si 

Datum: 16. 11. 2019 

Šolsko leto 2019/2020 

 

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 

 

 

 

 

21. državno tekmovanje  

v znanju o sladkorni bolezni 
 

Dragi mladi tekmovalci, lepo pozdravljeni. 

Veseli smo tako velikega zanimanja in znanja vas, mladih,  

za pridobivanje znanja o zdravem načinu življenja in 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. 

 

Robert Gratton, predsednik 

Zveze društev diabetikov Slovenije 
 

 

     Ime in priimek tekmovalca, tiskano:  

______________________________ 
 

     Osnovna šola: __________________________ 
 

     Skupno število doseženih točk: __________ 
 

     Vseh točk je 40. 
 

Pregledal: ____________________________ 
(Čitljivo napišite 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/


2 
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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. 
 

 

Želimo ti veliko uspeha! 
 

 

 

 

 

 

Prosimo te, da po tekmovanju izpolniš anketo, ki je objavljena na spletni 

strani zveze: 

https://www.diabetes-zveza.si/rezultati-drzavnega-tekmovanja-2019-2020/ 
 

oziroma na tej povezavi: 

https://www.1ka.si/a/236351 

  

https://www.diabetes-zveza.si/rezultati-drzavnega-tekmovanja-2019-2020/
https://www.1ka.si/a/236351
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, 16. 11. 2019 

Vseh 
točk 

Osvojene 
točke 

  
  

  
  

  
  

1. Kaj pomeni kratica MBG? 1   

a) Mejna bazalna glikemija.   
b) Model baznega granulata.   
c) Mejni bazalni granulom.   
d) Majniško brijonsko gibanje.   

    
    

2. Kaj je sindrom diabetičnega stopala?  1   

a) Razširjen kronični zaplet sladkorne bolezni s prizadetostjo nog, ki so 
slabo prekrvljene in vodijo do okužbe, kar povzroči razkroj stopalnih 
struktur. 

 
 

b) Razširjen kronični zaplet sladkorne bolezni s prizadetostjo živčevja v 
nogah (nevropatijo), slabo prekrvljenostjo telesnih tkiv (ishemijo) in 
okužbo, kar vodi v razkroj vitalnih tkiv in nosilnih stopalnih struktur. 

 
 

c) Razširjen kronični zaplet sladkorne bolezni s prizadetostjo žil v nogah 
(retinopatijo), slabo prekrvljenostjo telesnih živcev (pismenijo) in 
okužbo, kar vodi v razkroj vitalnih tkiv in nosilnih stopalnih struktur. 

 
 

d) Redek kronični zaplet sladkorne bolezni s prizadetostjo stopal, ki so 
preveč prekrvljena in povzročijo okužbe, kar vodi do razkroja stopalnih 
struktur. 

 
 

    
    

3. Kako lahko zdravimo končno odpoved ledvic? 1   

a) S hemodializo.   
b) S peritonealno dializo.   
c) S presaditvijo ledvice.   
d) Na vse naštete načine.   

    
    

4. Kaj je sindrom X? 1   

a) Sindrom suhih ljudi.   
b) Kromosomska nepravilnost.   
c) Sindrom diabetičnega stopala.   
d) Presnovni sindrom.   
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5. Posledice diabetične nevropatije je/so ... 1   

a) žeja.   
b) bolečine in krči.   
c) slaba orientacija.   
d) boljša prekrvavitev nog.   

    
    

6. Kaj je polidipsija? 1   

a) Povečano izločanje urina.   
b) Huda lakota.   
c) Povečana žeja.   
d) Izguba telesne teže.   

    
    

7. Na katero motnjo pomislimo pri sladkornem bolniku,  1   

 ki ima ponoči krče v nogah?   
a) Na okvaro perifernega živčevja.   
b) Na okvaro avtonomnega živčevja.   
c) Na okvaro centralnega živčevja.   
d) Na bolezen velikih arterij.   

    
    

8. Kako strokovno imenujemo bolezni srca in ožilja? 1   

a) Polidipsija.   
b) Kardiovaskularna obolenja.   
c) Retinopatija.   
d) Pankreatitis.   

    
    

9. Prvi znak okvare na ledvicah je/so ... 1   

a) povečan krvni tlak.   
b) prisotnost beljakovin v urinu.   
c) spremembe na očesnem ozadju.   
d) zvečanje maščob v krvi.   
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10. Pri kateri vrednosti sladkorja v krvi govorimo o hipoglikemiji? 1   

a) Med 4,1 mmol/l in 5,9 mmol/l.   
b) Pri 4,9 mmol/l.   
c) Pri manj kot 3,1 mmol/l.   
d) Pri več kot 8,9 mmol/l.   

    
    

11. Katera je ena od značilnosti presnovnega sindroma X? 1   

a) Nabiranje maščob okoli trebušnih organov.   
b) Nabiranje ogljikovih hidratov v podkožju.   
c) Nabiranje maščob v prsih.   
d) Otekanje rok in nog.   

    
    

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

 šel na prvi pregled oči?   
a) Očesni pregled ni potreben.   
b) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni.   
c) Ko se mu poslabša vid.   
d) Dve do pet let po odkritju bolezni oziroma v starosti 10 let.   

    
    

13. Kako imenujemo operativni poseg, ki je včasih potreben pri  1   

 napredovali diabetični retinopatiji?   
a) Biomikroskopija.   
b) Fluoresceinska angiografija.   
c) Ultrazvok.   
d) Vitrektomija.   

    
    

14. Bolnikom s sladkorno boleznijo je treba zniževati krvno glukozo  1   

 v normalno območje predvsem zaradi ...   
a) njihove pritožbe, da jih že ob najmanjšem zvišanju krvnega sladkorja 

bolijo vse žile po telesu, predvsem manjše žile. 
 

 
b) preprečevanja kroničnih zapletov.   
c) želje po hujšanju.   
d) solidarnosti.   

    
  



6 
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15. Kaj je glukoza? 1   

a) Oligosaharid.   
b) Monomer.   
c) Hormon.   
d) Vrsta glicerola.   

    
    

16. 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.   

    
    

17. Paličnice so ... 1   

a) razporejene po celi mrežnici in so zelo občutljive na količino svetlobe, 
zato so pomembne za periferni vid in vid pri šibki svetlobi. 

 
 

b) razporejene po celi mrežnici in so zelo občutljive na količino svetlobe, 
zato so pomembne za vid pri močni svetlobi. 

 
 

c) razporejene predvsem v področju rumene pege in so pomembne za vid 
pri šibki svetlobi. 

 
 

d) razporejene predvsem v področju rumene pege in so pomembne za 
ostrino vida in razlikovanje barv. 

 
 

    
    

18. Čepnice so ... 1   

a) razporejene po celi mrežnici in so zelo občutljive na količino svetlobe, 
zato so pomembne za periferni vid in vid pri šibki svetlobi. 

 
 

b) razporejene po celi mrežnici in so zelo občutljive na količino svetlobe, 
zato so pomembne za vid pri močni svetlobi. 

 
 

c) razporejene predvsem v področju rumene pege in so pomembne za vid 
pri šibki svetlobi. 

 
 

d) razporejene predvsem v področju rumene pege in so pomembne za 
ostrino vida in razlikovanje barv. 

 
 

    
 
  



7 

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, šolsko leto 2019/2020, pola za srednje šole 

 
    
    

19. Kateri so simptomi pri krvavitvi v steklovino? 1   

a) Slabše zaznavanje barv.   
b) Plavajoče motnjave pred očesom.   
c) Popačena slika.   
d) Nič od naštetega.   

    
    

20. Kakšen je vpliv aplikacij na vodenje sladkorne bolezni  1   

 pri posamezniku?   
a) Pozitiven: z njimi si lahko krajšajo čas, ko jim je dolgčas.   
b) Pozitiven: izboljšajo motivacijo posameznika na strukturo za izvajanje 

meritev in prispevajo k večji samozavesti pri vodenju sladkorne bolezni, 
obenem pa spodbujajo k fizični aktivnosti in premišljenemu jedilniku.  

 
 

c) Negativen: uporabnika zamotijo in ga prisilijo, da pred ekranom preživi 
veliko časa, zaradi česar zanemari telesno aktivnost in redno merjenje 
glukoze v krvi.  

 
 

d) Pozitiven: povsem odpravijo nenadzorovano nihanje glukoze v krvi in 
uporabnika prisilijo, da sledi smernicam za zdravo življenje. 

 
 

    
    

21. Kaj vpliva na odločitev zdravnika o upravičenosti do medicinskih  1   

 pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni?   
a) Premija, ki mu jo izplača oseba s sladkorno boleznijo.   
b) Potek bolezni, zdravstvena stanja in usposobljenost osebe za vodenje 

sladkorne bolezni. 
 

 
c) Starost posameznika, ki želi določen pripomoček za zdravljenje 

sladkorne bolezni. 
 

 
d) Rezultat posebnih testov, ki jih morajo osebe s sladkorno boleznijo 

rešiti pred presojo o upravičenosti. 
 

 
    
    

22. Kaj spada v duševno zdravje? 1   

a) Dobro zaznavanje, spomin, jasno mišljenje, svetla čustva, široka 
razgledanost in informiranost ter dobre navade. 

 
 

b) Procesi, ki potekajo v glavi.    
c) Duhovno zdravje, ki je čustveno in pomeni prepoznavo samega sebe.   
d) Zmožnost iskanja in prepoznavanje smisla sedanjega trenutka.   
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23. Parodontalna bolezen lahko vpliva na potek ... 1   

a) sladkorne bolezni tipa 1.   
b) sladkorne bolezni tipa 2.   
c) obeh tipov sladkorne bolezni.   
d) Pri sladkorni bolezni nima večjega pomena.   

    
    

24. Katerim osebam s sladkorno boleznijo bi še posebej priporočili  1   

 kolesarjenje?   
a) Tistim, ki imajo najnovejše kolo.   
b) Tistim, ki slabo vidijo.   
c) Tistim, ki imajo preveliko telesno težo.   
d) Tistim, ki imajo bolečine v nogah.   

    
    

25. 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 eno uro na dan.   
c) Največ 40 minut na dan, več mu lahko škodi.   
d) Največ 20 minut na dan, več nima vpliva na zdravje posameznika.   

  
 

 
  

 
 

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

 sladkorne bolezni posameznika?   
a) Skok s padalom iz letala.   
b) Hoja.   
c) Kolesarjenje.   
d) Smučarski tek.   

    
    

27. 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. 
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28. Da izboljšamo aerobne sposobnosti mora biti intenzivnost vadbe: 1   

a) Pomembno je samo, da o gibanju razmišljamo.   
b) 50 do 85 % VO2max.   
c) 60 do 90 % VO2max.   
d) 70 do 95 % VO2max.   

    
    

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

 oseb s sladkorno boleznijo je ...   
a) Take vadbe oseba s sladkorno boleznijo ne potrebuje.   
b) vsak drugi dan.   
c) vsak dan   
d) vsak tretji dan.   

    
    

30. Ali je za sladkornega bolnika pusta šunka bolj primerna kot hrenovka? 1   

a) Da, ker vsebuje manj maščob.   
b) Ne, ker je iz svinjskega mesa.   
c) Ne, ker obe vsebujeta preveč skritih in vidnih maščob.   
d) Nisem povsem prepričan.   

    
    

31. Katero živilo bo hitreje dvignilo krvni sladkor, ker ne vsebuje  1   

 vlaknine?   
a) Čaj z medom.   
b) Jabolko.   
c) Lešniki.   
d) Grozdje.   

    
    

32. Katero živilo ima nizek indeks škodljivih maščob? 1   

a) Topljeni sir.   
b) Surovo maslo.   
c) Repično olje.   
d) Margarina.   
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33. Katero sadje in v kolikšni količini je priporočljivo v prehrani  1   

 oseb s sladkorno boleznijo?   
a) Uživajo lahko vse vrste sadja v neomejeni količini.   
b) Uživajo lahko primerno zrelo sadje v zmernih količinah, razen banan in 

grozdja. 
 

 
c) Odsvetujemo jim uživanje vseh vrst sadja.   
d) Odsvetujemo jim uživanje prezrelega sadja.   

    
    

34. Kdaj pričakuješ najvišji porast glukoze v krvi pri osebi 1   

 s sladkorno boleznijo?   
a) Po skledici zelene solate.   
b) Po kuhanem piščančjem bedrcu.   
c) Po kosu belega kruha s salamo.   
d) Po krožniku dušenih stročnic s papriko.   

    
    

35. Katero živilo, ki vsebuje maščobe, je v prehrani oseb s sladkorno  1   

 boleznijo primernejše?   
a) Maslo.   
b) Kisla smetana.   
c) Nemastna skuta.   
d) Sladka smetana.   

    
    

36. Katero izmed naštetih živil ima najnižjo glikemično obremenitev (GO)? 1   

a) Lubenica.   
b) Vaflji.   
c) Francoska štruca.   
d) Muesli brez sladkorja.   
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37. Mediteranski način prehranjevanja pomeni ... 1   

a) shujševalno dieto za sladkorne bolnike.   
b) način prehranjevanja, ki temelji na visokem vnosu maščob in nizkem 

vnosu ogljikovih hidratov. 
 

 
c) način prehranjevanja, ki je primeren samo za sladkorne bolnike.   
d) način prehranjevanja, ki vključuje pretežno svežo zelenjavo, sadje, ribe, 

oreščke, semena in škrobna živila, bogata s prehranskimi vlakninami. 
 

 
    
    

38. Obkroži pravilno trditev. 1   

a) Kokosov sladkor lahko sladkorni bolniki uporabljajo v neomejenih 
količinah, saj ga človeško telo ne presnavlja in zato ne vpliva na porast 
glukoze v krvi. 

 
 

b) Prehranska priporočila za sladkorne bolnike so danes enaka kot 
priporočila za zdravo prehrano. 

 
 

c) Sladkorni bolniki naj se izogibajo izdelkom, ki imajo na deklaraciji 
navedeno, da vsebujejo manj kot 15 g sladkorja na 100 g izdelka. 

 
 

d) Prehranska priporočila za sladkorne bolnike svetujejo prehrano brez 
ogljikovih hidratov in sladkorja. 

 
 

    
    

39. Pektini, celuloza, hemi celuloza in lignini so ... 1   

a) enostavni sladkorji.   
b) sestavljeni sladkorji.   
c) prehranske vlaknine.   
d) beljakovine z visoko biološko vrednostjo.   

    
    

40. Največ dodanega sladkorja ima ... 1   

a) voda z okusom.   
b) pijača za športnike.   
c) energijska pijača.   
d) ledeni čaj.   

    

  
40  

  Vseh 
točk 

Osvojene 
točke 
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Zveza društev diabetikov Slovenije 

Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, Slovenija 

E-pošta: sloda@siol.net 

www.diabetes-zveza.si 

 
 

 

 

 

Prosimo te, da po tekmovanju izpolniš anketo,  

ki je objavljena na spletni strani zveze: 

https://www.diabetes-zveza.si/rezultati-drzavnega-tekmovanja-2019-2020/ 
 

oziroma na tej povezavi: 

https://www.1ka.si/a/236351 

 

Zveza društev diabetikov Slovenije 

LJUBLJANA 

mailto:sloda@siol.net
http://www.diabetes-zveza.si/
https://www.diabetes-zveza.si/rezultati-drzavnega-tekmovanja-2019-2020/
https://www.1ka.si/a/236351

