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Zveza društev diabetikov Slovenije 

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

www.diabetes-zveza.si 

Datum: 20. 11. 2021 

Šolsko leto 2021/2022 

 

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 

 

 

 
 

 

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
file:///J:/2016/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/Zveza/My%20Documents/2007/tekmovanje07/vprasanja/fiho-vsebina.htm
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Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni za 
SREDNJE ŠOLE, 20. 11. 2021 Vseh točk 

Osvojene 
točke   

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

 mesno jed v obroku?   

a) Ne more, saj stročji fižol za osebo s sladkorno boleznijo 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.     

  
2. Kateri so cilji prehranskih priporočil za osebe  1   

 s sladkorno boleznijo?   
a) Dolgoročno ohranjanje zdravja ter čim več sadja in zelenjave.    
b) Dolgoročno ohranjanje zdravja, preprečevanje poznih zapletov pri 

sladkorni bolezni in čim boljša kontrola krvnega sladkorja 
(normoglikemija 4–7 mmol/l) več kot 70 % dneva.    

c) Skrb za zdravo prehrano, ohranjanje kontrole nad krvnim sladkorjem 
(med 3,9 in 10,0 mmol/l) več kot 70 % dneva.    

d) Dolgoročno ohranjanje zdravja, preprečevanje vseh zapletov pri 
sladkorni bolezni in čim boljša kontrola krvnega sladkorja 
(normoglikemija 4–7 mmol/l) več kot 30 % dneva.      

  
3. Kaj ni lastnost topne prehranske vlaknine? 1   

a) Povečanje količine izločenega blata.   
b) Upočasnitev absorpcije glukoze v telo.   
c) Vpliv na viskoznost črevesne vsebine.   
d) Zniževanje plazemskega holesterola.     

  
4. Koliko minut na dan mora biti zmerno do visoko intenzivno  1   

 telesno 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.     

  
5. Da izboljšamo aerobne sposobnosti, mora biti  1   

 intenzivnost vadbe …   
a) 20 do 50 % VO2max.   
b) 50 do 85 % VO2max.   
c) 60 do 90 % VO2max.   
d) 70 do 95 % VO2max.     
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6. Koliko teže nosi vadeči, ki je v vodi potopljen do vratu? 1   

a) 10 % svoje teže.   
b) 30 % svoje teže.   
c) 45 % svoje teže.   
d) 110 % svoje teže.     

  
7. Ali obstaja več metod vadbe za povečanje ali ohranjanje  1   

 gibljivosti?   
a) Da.   
b) Obstajata samo dve metodi, ki sta si zelo podobni.   
c) Ne.   
d) Ne, ker vedno razvijamo gibljivost.     

  
8. Za katere osebe s sladkorno boleznijo je posebej  1   

 priporočljiva telesna aktivnost v vodi?   
a) Za tiste, ki imajo občutno preveliko telesno maso in ne marajo vode.   
b) Za tiste, ki so zelo suhi in imajo radi vodo.   
c) Za tiste, ki imajo radi vodo in imajo občutno preveliko telesno maso.   
d) Za tiste, ki se radi vozijo s čolnom.     

  
9. Poraba energije je večja... 1   

a) pri vadbi za gibljivost kot pri dolgotrajnem kolesarjenju.   
b) pri izvajanju razteznih vaj kot pri dolgotrajnem kolesarjenju.   
c) pri dolgotrajnem kolesarjenju kot pri vadbi za gibljivost.   
d) pri razteznih gimnastičnih vajah kot pri dolgotrajnem teku.     

  
10. Kdaj vadbo v vodi osebam s sladkorno boleznijo  1   

 odsvetujemo?   
a) Poleti.   
b) Če je koncentracija krvnega sladkorja nad 13,9 mmol/l in so prisotni 

ketoni ali če je koncentracija krvnega sladkorja nižja od 3,9 mmol/l.    
c) Če je koncentracija krvnega sladkorja nad 10,1 mmol/l in so prisotni 

ketoni.    
d) Če je koncentracija krvnega sladkorja nad 9,9 mmol/l ali če je 

koncentracija krvnega sladkorja nižja od 4,5 mmol/l.      

  
11. Kaj ne velja za visoko intenzivno (HIIT) vadbo?  1   

a) Lahko poveča raven glukoze v krvi, zato morajo biti osebe s sladkorno 
boleznijo pozorne na pojav hiperglikemije.    

b) Med vadbo je nujno popiti dovolj tekočine, da ne pride do dehidracije.    
c) Vadba vzdržljivosti lahko zniža potrebo po inzulinu.    
d) Vadbo izvajamo s čim lažjo obutvijo, najbolje bosi.     
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12. Ko z leti upada ohranjanje ravnotežja, se  1   

 možnost za padec poveča ...   
a) za 50 %.   
b) za 30 %.   
c) za 60 %.   
d) za 78 %.     

  
13. Kaj so znaki parodontalne bolezni?  1   

a) Krvaveče in zatečene dlesni.    
b) Krvaveče in zatečene dlesni, občutljivi zobje, umik dlesni od zob – zobje 

so videti daljši, slab zadah in slab okus, nastanek špranj med zobmi in 
spremenjen ugriz.    

c) Izpadanje zob.    
d) Krvaveče dlesni, povečan jezik, bolečine v ustni votlini, majavost zob.      

  
14. Kaj je diabetično stopalo? 1   

a) Akutni zaplet sladkorne bolezni.   
b) Noga vsake osebe s sladkorno boleznijo.   
c) Prirojena hiba na stopalu, ki se s sladkorno boleznijo poslabša.   
d) Zaplet zaradi prizadetosti ožilja in živcev nog.     

  
15. Kdaj potrebuje oseba s sladkorno boleznijo tipa 2 prvi  1   

 pregled očesnega ozadja?   
a) Pregled oči ni potreben.   
b) Čez eno leto.   
c) Čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po odkritju bolezni.   
d) Ko se ji poslabša vid.     

  
16. Katero zdravilo se uporablja za zdravljenje diabetičnega  1   

 makularnega edema?   
a) Anti-VEGF zdravilo.   
b) Inzulin.   
c) Umetne solze.   
d) Vitamini.     

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

a) jo povzroči pomanjkanje glukagona in kortizola.   
b) jo povzroči pomanjkanje inzulina.   
c) jo povzroči pomanjkanje glukagona in preveč inzulina.   
d) jo dobimo, ker smo se v prvih letih življenja narobe hranili (preveč 

ogljikovih hidratov).     
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18. Na kateri način zdravimo prenizek krvni sladkor – hipoglikemije? 1   

a) Oseba s sladkorno boleznijo mora vedno v bolnico.   
b) Če je huda, potrebuješ posebno zdravilo glukagon, ki se ga injicira v 

podkožje ali razprši v nosu.   
c) V 30 minutah mora oseba s sladkorno boleznijo pojesti 0,5 kg sladkorja.   
d) Vključuje namizni sladkor 20 g na 10 kg telesne teže, raztopljen v vodi, 

za krvni sladkor 3,0–3,5 mmol/l.     

  
19. HbA1c (glikirani hemogolobin) naj bo … 1   

a) pod 10 %, ker to pomeni, da je tudi krvni sladkor pod 10 mmol/l.   
b) v območju 6,5–7,5 % za mladostnike.   
c) pri vseh osebah s sladkorno boleznijo vedno nad 7 %.   
d) v območju nad 8,5 % za mladostnike.     

  
20. Fotoreceptorji … 1   

a) so del vidnega živca.   
b) omogočajo zaznavanje svetlobe.   
c) fotografirajo okolico.   
d) so v roženici.     

  
21. Akomodacija … 1   

a) se z leti izboljša.   
b) je posledica spreminjanja oblike očesa.   
c) omogoča ostro sliko na različnih razdaljah.   
d) je starostna daljnovidnost.     

  
22. Kako lahko poteka prenos novega koronavirusa  1   

 (SARS-CoV-2)?   
a) Le ob stiku s krvjo okuženega.   
b) Kapljično, ob osebnem stiku ali ob stiku z okuženimi površinami.   
c) Ob stiku z izločki okužene osebe.   
d) Ob osebnem stiku.     

  
23. Osebam s sladkorno boleznijo tipa 1 se v primeru okužbe  1   

 z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) svetuje ...   
a) redne in izredne meritve krvnega sladkorja.   
b) meritve ketonov v krvi.   
c) redne in izredne meritve krvnega sladkorja in ketonov v urinu ali krvi.   
d) meritve ketonov v urinu.     
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24. Pri osebah s sladkorno boleznijo v primeru hude okužbe z  1   

 novim koronavirusom (SARS-CoV-2), ki zahteva zdravljenje    
 v bolnišnici, …   

a) nadaljujemo s tabletami za uravnavanje krvnega sladkorja.   
b) osebi pustimo, da si zdravljenje prilagaja sama.   
c) opravljamo redne kontrole krvnega sladkorja in uvedemo zdravljenje z 

inzulinom v obliki podkožnih injekcij ali infuzije inzulina.   
d) opravljamo redne kontrole krvnega sladkorja in zdravljenja ne 

prilagajamo.     

  
25. Pri osebah s sladkorno boleznijo je med epidemijo  1   

 covida-19 pomembno, …   
a) da se držijo pravil samozaščite in socialne izolacije in poskušajo vzdrževati čim 

boljšo urejenost sladkorne bolezni z rednim prejemanjem zdravil za 
zdravljenje sladkorne bolezni, pomembno je tudi cepljenje proti SARS-CoV-2.   

b) večkrat tedensko kupujejo sveže prehranske izdelke.   
c) da redno prejemajo antidiabetično zdravljenje, urejenost sladkorne bolezni pa 

ni pomembna.   
d) da povišajo odmerke zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tako, da so 

vrednosti krvnega sladkorja v območju hipoglikemije.     

  
26. Kako korigiramo refrakcijsko napako? 1   

a) Z očali ali kontaktnimi lečami.   
b) Z zdravili.   
c) Z lasersko fotokoagulacijo.   
d) Refrakcijske napake nikoli ne korigiramo.     

  
27. Kateri znaki hipoglikemije so nevroglikopenični? 1   

a) Lakota, tresenje, bledica, tahikardija.   
b) Nezbranost, upočasnjenost, zaspanost, zmedenost, motnje zavesti.   

c) Žeja, poliurija, utrujenost, potenje.   
d) Bledica, nizek srčni utrip, rdečica, suha usta.     

  
28. Kaj najdemo v urinu osebe s sladkorno boleznijo, da  1   

 posumimo, da gre za sočasno okvaro ledvic?   
a) Kri.   
b) Glukozo.   
c) Mikroalbumine/proteine.   
d) Bilirubin.     

  
29. Kaj je to Charcotova artropatija? 1   

a) Angleška pop skupina.   
b) Napredujoča okvara enega ali več sklepov pri osebah s sladkorno 

boleznijo.   
c) Okvara ožilja pri osebah s sladkorno boleznijo.   
d) Okvara aorte pri osebah s sladkorno boleznijo.     
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30. Kdaj pričnemo s presejanjem na prisotnost kroničnih  1   

 zapletov pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1?   
a) Takoj ob odkritju bolezni.   
b) 5 let po odkritju bolezni.   
c) 3 leta po odkritju bolezni.   
d) Presejanja ni treba opravljati.     

  
31. Inkretinski hormoni se izločajo ... 1   

a) iz celic trebušne slinavke.   
b) iz ledvic.   
c) iz črevesnih celic.   
d) iz celic želodčne sluznice.     

  
32. Katere so značilnosti nevroishemičnega diabetičnega stopala? 1   

a) Stopalo je deformirano, prisotni so stopalni pulzi, koža je normalne 
barve.   

b) Stopalo je normalne oblike, stopalni pulzi so prisotni, nohti so 
spremenjeni.   

c) Stopalo je normalne oblike, stopalni pulzi so odsotni, koža je 
modrikaste barve.   

d) Stopalo je deformirano, pulzi so odsotni, znojenje stopala je odsotno.     

  
33. Kaj je cilj vzgojnega procesa osebe s sladkorno boleznijo? 1   

a) Motiviran bolnik, ki prepusti zdravljenje zdravniku in mu popolnoma 
zaupa in sledi njegovim navodilom ter priporočilom.   

b) Motiviran bolnik, ki v procesu zdravljenja sodeluje z zdravnikom in 
skupaj z njim sprejema cilje zdravljenja.   

c) Bolnik, ki prepusti cilje zdravljenja strokovnjakom in mu je važno, da mu 
bolezen ni ovira.   

d) Bolnik, ki skupaj s svojci izdela svoj načrt zdravljenja in ga predstavi 
zdravniku, ki presodi, ali je načrt smiseln ali ne.     

  
34. Kaj je najpogostejša psihična motnja pri mladih  1   

 s sladkorno boleznijo?   
a) Osebnostna motnja.   
b) Depresija.   
c) Prehranske motnje.   
d) Nevrokognitivna motnja.     

  

35. Kaj je FEND? 1   

a) Evropsko neprofitno združenje, ki že četrt stoletja deluje kot glasnik 
medicinskih sester za sladkorno bolezen.   

b) Francoska enciklopedija, namenjena diabetesu.    
c) Organizacija, ki skrbi za dobro preskrbljenost oseb s sladkorno boleznijo.    
d) Federacija endokrinoloških strokovnjakov in zdravnikov, ki že pol stoletja 

skrbi za najnovejše smernice uravnavanja krvnega sladkorja.      
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36. Koliko ljudi se v Sloveniji zdravi z zdravili za zniževanje  1   

 glukoze v krvi?   
a) Približno 5 tisoč.    
b) Približno 110 tisoč.    
c) Približno 12 tisoč.   
d) Približno 310 tisoč.     

  
37. Koliko svetovne potrošnje v zdravstvu je namenjeno  1   

 obvladovanju sladkorne bolezni?   
a) 30 %.   
b) 10 %.   
c) 42 %.   
d) 22 %.     

  
38. Kako lahko razdelimo obdobja odkrivanja sladkorne bolezni  1   

 in njenih vzrokov?   
a) Na štiri. V prvem je prišlo do spoznanja o pomembnosti sladkorja v 

prehrani, v drugem so to povezali s telesno aktivnostjo, v tretjem so 
vključili povezavo in pomen trebušne slinavke, v četrtem pa so odkrili 
inzulin.   

b) Na tri. V prvem je prišlo do spoznanja, da sladkorna bolezen ni bolezen 
ledvic, ampak presnovna bolezen, v drugem je prišlo do spoznanja o 
ključni vlogi trebušne slinavke pri razvoju sladkorne bolezni, v tretjem pa 
so uspešno izolirali in uporabili inzulin.    

c) Na dva. V prvem so odkrili, da je sladkorna bolezen presnovna bolezen, v 
drugem pa so uspešno izolirali inzulin in ga uporabili.    

d) Na tri. V prvem je prišlo do spoznanja, da je sladkorna bolezen močno 
povezana z želodcem, v drugem so se začeli ukvarjati z inzulinom, v 
tretjem pa z različnimi metodami apliciranja zdravila.     

  
39. Kateri so glavni dejavniki tveganja za pojavnost  1   

 pnevmokoknih okužb?   
a) Kronične bolezni in prehlad.    
b) Oslabljen imunski sistem, kronične bolezni, kajenje, nefunkcionalna 

vranica ali njena odsotnost.    
c) Starost in kraj bivanja.    
d) Letni čas, kraj bivanja, kajenje, kronične bolezni.     

  
40. Zakaj je bil dr. Ljudevit Merčun tako pomemben? 1   

a) Odkril je inzulin.   
b) Zato, ker je zelo podrobno proučeval trebušno slinavko in njene 

funkcije.   

c) Zato, ker se je prvi v Sloveniji ukvarjal s sladkorno boleznijo.   
d) Sploh ni bil tako pomemben.     

    

40   
 


