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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 najmanj 37 ali več 

točk. 

 

 
 

TESTNA POLA  
ZA OSNOVNO ŠOLO 

 

 

 
 

 

23. 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 napiši ime in priimek in se podpiši.) 

 

 

Opomba: Izrazi tekmovalec, učenec, prijatelj … veljajo za oba spola. 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Želimo ti veliko uspeha! 

 

 

 

 

 

 

Prosimo te, da po tekmovanju izpolniš anketo na tej povezavi: 

https://www.1ka.si/a/353858  
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.1ka.si/a/353858


3 
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Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 
OSNOVNE ŠOLE, 20. 11. 2021 Vseh točk 

Osvojene 
točke   

  
1. Opustitev zdravljenja pri sladkorni bolezni tipa 1  1   

 lahko vodi v ...   
a) diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom.   
b) diabetično ketoacidozo.   
c) hipoglikemijo.   
d) Vse zgoraj našteto.     

  
2. Katere težave imajo osebe z diabetično retinopatijo? 1   

a) Bolečina v očeh.   
b) Meglen vid, motnjave pred očesom, ni pa nujno, da imajo kakršne koli 

težave.   
c) Nimajo nikakršnih težav.   
d) Srbenje.     

  
3. Kdaj naj bi oseba z novoodkrito sladkorno boleznijo  1   

 tipa 1, prvič opravila 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.     

  
4. Laserska fotokoagulacija se uporablja za zdravljenje … 1   

a) kratkovidnosti.   
b) diabetične retinopatije.   
c) diabetične nevropatije.   
d) diabetične nefropatije.     

  
5. Sladkorna bolezen tipa 1 je bolezen, ki … 1   

a) nastane nenadno in traja do smrti.   
b) jo povzroči pomanjkanje glukagona in kortizola.   
c) jo povzroči pomanjkanje glukagona in preveč inzulina.   
d) je izključno 100-odstotno dedna bolezen.     

  
6. Katera je terapija pri blagi hipoglikemiji? 1   

a) Oseba s sladkorno boleznijo mora vedno v bolnico.   
b) Lahko vključuje pomarančni sok ali nekaj bombonov, če je blaga.   
c) Pri hipoglikemiji ni posebne terapije.   
d) Bolnik si mora vbrizgati dodatne enote inzulina.     
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7. HbA1c (glikirani hemogolobin) … 1   

a) ni pomemben, saj so meritve HbA1c zelo nezanesljive.   
b) naj bo pri vseh osebah s sladkorno boleznijo vedno nad 7 %.   
c) naj bo v območju pod 7,5 % za mladostnike.   
d) naj bo v območju nad 8,5 % za mladostnike.     

  
8. Sprednji očesni deli, ki jih vidimo v očesni špranji, so … 1   

a) mrežnica in žilnica.   
b) leča in steklovina.   
c) roženica, beločnica, šarenica.   
d) roženica, beločnica.     

  
9. Zenica je v svetlem prostoru … 1   

a) ozka.   
b) široka.   
c) črna.   
d) enaka kot v mraku.     

  
10. Oseba, okužena s covidom-19, v povprečju okuži … 1   

a) 1 do 2 zdravi osebi.   
b) 2 do 3 zdrave osebe.   
c) 3 do 4 zdrave osebe.   
d) 4 do 5 zdravih oseb.     

  
11. Kako potrdimo okužbo z novim koronavirusom  1   

 (SARS-CoV-2)?   
a) Potrditev okužbe še ni možna.   
b) S preiskavo krvnega sladkorja.   
c) S preiskavo telesnih izločkov.   
d) Z mikrobiološko preiskavo.     

  
12. Osebe s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z inzulinom,  1   

 med epidemijo covida-19 …   
a) redno izvajajo meritve krvnega sladkorja.   
b) ne potrebujejo meritev krvnega sladkorja.   
c) opravljajo meritve krvnega sladkorja le v primeru hipoglikemij.   
d) opravljajo meritve krvnega sladkorja le v primeru povišanih vrednosti.      

  
13. Kritičen potek okužbe z novim koronavirusom  1   

 (SARS-CoV-2) je bil prisoten pri ...   
a) 2 % obolelih oseb.   
b) 5 % obolelih oseb.   
c) 15 % obolelih oseb.   
d) 25 % obolelih oseb.     
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14. Najboljšo zaščito pred okužbo s SARS-COV-2 nudi ... 1   

a) cepljenje.   
b) razkuževanje rok.   
c) uporaba zaščitne maske.   
d) primerna higiena kašlja.     

  
15. Katere so refrakcijske napake? 1   

a) Sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija.   
b) Očala in kontaktne leče.   
c) Kratkovidnost, daljnovidnost, astigmatizem.   
d) Siva mrena, glavkom, diabetična retinopatija.     

  
16. Katera trditev je pravilna? 1   

a) Roženica ima svoje žile.   
b) Roženica je dobro oživčena.   
c) Roženica je prekrita z veznico.   
d) Roženica je sestavljena iz fotoreceptorjev.     

  
17. Kaj od naštetega ni akutni zaplet sladkorne bolezni? 1   

a) Hipoglikemija.   
b) Diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom.   
c) Diabetična noga.   
d) Diabetična ketoacidoza.     

  
18. Koliko mora biti krvni sladkor 2 uri po OGTT  1   

 (oralni glukoznotolerančni test), da ima    
 oseba sladkorno bolezen?   

a) 11,0 mmol/l.   
b) 11,1 mmol/l.   
c) 10,5 mmol/l.   
d) 7,8 mmol/l.     

  
19. Redna telesna aktivnost poveča potrebo po inzulinu  1   

 ali drugih zdravilih za sladkorno bolezen?   
a) Da.   
b) Ne.     

  
20. Najmanj koliko časa naj bo koncentracija glukoze v  1   

 ciljnem območju (TIR) pri osebah s sladkorno boleznijo,    
 da se čim bolj zmanjša možnost razvoja zapletov    
 sladkorne bolezni?   

a) 4 %.   
b) 70 %.   
c) 80 %.   
d) 75 %.       
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21. Kateri izmed načinov zdravljenja se ne uporablja pri  1   

 končni odpovedi ledvic zaradi sladkorne bolezni?   
a) Transplantacija ledvice.   
b) Hemodializa.   
c) Peritonealna dializa.   
d) Plazmafereza.     

  
22. Kaj je namen presejalnega testa za nastanek  1   

 diabetičnega stopala?   
a) Zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni pri osebah z začetnim stadijem 

diabetičnega stopala.   
b) Zgodnje odkrivanje nagnjenosti za nastanek diabetičnega stopala.   
c) Zgodnje odkrivanje sprememb na žilah in živcih spodnje okončine.   
d) Zgodnje odkrivanje oseb, ki so nagnjeni k amputacijam.     

  
23. Kakšna naj bi bila edukacija oseb s sladkorno boleznijo?  1   

a) Enostavna: na čim lažji način se osebi razložijo bistveni pojmi, da lahko 
hitro sama obvlada svojo bolezen.   

b) Kratkotrajna: bistveno je, da oseba čim prej ugotovi, kako nadaljevati 
svoje življenje s prilagoditvami zaradi sladkorne bolezni.   

c) Vseživljenjska: je pomemben sestavni del oskrbe in vodenja oseb.   
d) Dolgotrajna: osebe s sladkorno boleznijo morajo vsakih nekaj mesecev 

izpolniti test, da dokažejo, da znajo obvladovati sladkorno bolezen.     

  
24. Kakšen nov inzulin je v razvoju?  1   

a) Takšen, ki vbrizgavanje omogoča samo enkrat tedensko.    
b) Inzulin je hormon: ne morejo razviti novih oblik.   
c) Takšen, ki bo sam uravnaval krvni sladkor.   
d) Takšen, ki bo vbrizgavanje omogočal vsako uro.     

  
25. Kako je sladkorna bolezen povezana s srčno-žilnimi  1   

 boleznimi?   
a) Medsebojne povezave ni.    
b) Sladkorna bolezen predstavlja enega od pomembnejših dejavnikov 

tveganja za zaplete.    
c) Sladkorna bolezen pomeni, da so posamezniki bolj izpostavljeni srčni, 

ne pa tudi možganski kapi.   
d) Sladkorna bolezen spodbuja hiter razvoj srčno-žilnih bolezni v prvih 

dveh letih od odkritja.      
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26. Kaj se zgodi, ko se medicinska sestra zaposli v  1   

 diabetološki ambulanti?   
a) Nič posebnega, saj je že izučena za delo z osebami s sladkorno 

boleznijo.   
b) Najprej gre skozi devettedenski izobraževalni proces, da pridobi znanje 

o sladkorni bolezni in edukaciji oseb s sladkorno boleznijo in doseže 
naziv edukatorka.    

c) Podelijo ji naziv edukatorka, če uspešno opravi izpit o osebah s 
sladkorno boleznijo.   

d) Najprej gre skozi enotedenski izobraževalni proces, da zna upravljati s 
tehničnimi pripomočki za sladkorno bolezen in doseže naziv 
edukatorka.     

  
27. Koliko oseb s sladkorno boleznijo živi na svetu?  1   

a) 321 milijonov.   
b) 7 milijonov.   
c) 463 milijonov.   
d) 28 milijonov.     

  
28. Kako je ime slovenskemu strokovnjaku, ki je igral  1   

 pomembno vlogo pri razvoju novega inzulina?   
a) Prof. dr. Jan Andrejež.   
b) Prof. dr. Andrej Janež.   
c) Doc. dr. Ivan Jesen.   
d) Prof. dr. Ljudevit Merčun.     

  
29. Kaj je pnevmokok? 1   

a) Bakterija.    
b) Virus.    
c) Celica.   
d) Bolezen.     

  
30. Koliko oseb s sladkorno boleznijo ima retinopatijo?  1   

a) Približno polovica oseb s sladkorno boleznijo.    
b) Približno tretjina oseb s sladkorno boleznijo.   
c) Približno osmina oseb s sladkorno boleznijo.    
d) Približno osemnajstina oseb s sladkorno boleznijo.      

  
31. Če ima oseba s sladkorno boleznijo pred začetkom športne  1   

 vadbe raven krvnega sladkorja 13,9 mmol/l ali več, ...   
a) je športna vadba priporočljiva, vendar naj bo 5 % manj intenzivna kot 

normalno.   
b) Raven krvnega sladkorja pred športno vadbo ni pomembna, pomembna 

je samo na koncu vadbe.   
c) Športna vadba je vedno priporočljiva.   
d) športne vadbe ne sme izvajati.       
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32. Kaj pomeni izraz pasivna gibljivost? 1   

a) Da med vadbo gibljivosti ne mislimo na nič.   
b) Da si za doseg amplitude giba pomagamo s svojimi mišicami.   
c) Da si za doseg amplitude giba pomagamo z zunanjo silo.   
d) Da pri vadbi uporabljamo zamahe in zasuke.     

  
33. Vadba koordinacije in ravnotežja je najpomembnejša 1   

 vadba za osebe s sladkorno boleznijo.   
a) Ne.   
b) Ne, ker pri vadbi koordinacije in ravnotežja porabimo preveč energije.   
c) Da.   
d) Da, ampak samo, če jo izvaja oseba z dobrim ravnotežjem.     

  
34. V kateri trditvi so našteti samo objektivni pokazatelji  1   

 napora?   
a) Zadihanost, frekvenca srca, rdečica na obrazu.   
b) Znojenje, volumen predihanega zraka, frekvenca srca.   
c) Frekvenca srca, volumen predihanega zraka, poraba kisika.   
d) Poraba kisika, frekvenca srca, zadihanost.     

  
35. Vadba za povečanje mišične mase je za osebo  1   

 s sladkorno boleznijo ...   
a) nepomembna, saj večina oseb s sladkorno boleznijo ne bo sodelovala v 

tekmovalnem športu.   
b) pomembna, saj so skeletne mišice pomemben porabnik energije.   
c) nepomembna, saj skeletne mišice ne prispevajo pomembno k porabi 

energije.   
d) pomembna, saj si tako zapolnimo prosti čas in se nam ni potrebno 

toliko časa ukvarjati s šolo.     

  
36. Katere aktivnosti naj bo v dnevu čim manj? 1   

a) Hoje.   
b) Gledanja TV.   
c) Igranja nogometa.   
d) Hoje po stopnicah.     

  
37. Kaj je pomembno pri treningih za moč?  1   

a) Po treningu moči moramo pred naslednjim treningom moči počivati 
vsaj dva dni.    

b) Izvajati jih moramo pet dni na teden po sedemdeset minut.    
c) Trening za moč enkrat na teden je dovolj.    
d) Po treningu moči moramo popiti veliko tekočine, da lahko treninge za 

moč izvajamo vsak dan.      
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38. Obkroži pretežno beljakovinsko živilo! 1   

a) Ribe.   
b) Špinača.   
c) Oljčno olje.   
d) Prosena kaša.     

  
39. Kateri mesni izdelek je za osebo s sladkorno boleznijo  1   

 primernejši?   
a) Pusta šunka.   
b) Mortadela.   
c) Suha salama.   
d) Hrenovka.     

  
40. Katere vrste maščob so v prehrani najbolj škodljive? 1   

a) Vse maščobe.   
b) Nasičene maščobe.   
c) Nenasičene maščobe.   
d) Trans maščobe.     

    

    

    

40   
 
 

 


