
Drogi uczniu! Na poniższej karcie znajduje się test składający się z 30 pytań. Do każdego z tych pytań podane są 4 
odpowiedzi, z których tylko 1 jest poprawna. Pamiętaj aby ostateczne odpowiedzi zaznaczyć na Karcie Odpowiedzi. 
Powodzenia!

2015

1. Probiotyki to:

a) leki zwalczające choroby bakteryjne

c) substancje hamujące namnażanie się wirusów w organizmie

b) kultury bakteryjne przyjmowane w celu wspomagania odporności

d) inna nazwa witamin z grupy B

2. Zaznacz rysunek przedstawiający produkt bogaty w błonnik.

a) c) b) d) 
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1 kg

3. Który produkt nie powinien się znaleźć w sklepiku szkolnym?

a) jogurt pitny c) serek homogenizowanyb) sok owocowo-warzywny d) baton czekoladowy

4. Które zdanie nie odpowiada zasadom zdrowego żywienia?

a) W diecie powinny przeważać produkty z dużą zawartością tłuszczów zwierzęcych.

c) Zróżnicowana dieta polega na dostarczeniu do organizmu wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

b) Posiłki powinny być spożywane regularnie.

d) Zalecane jest spożywanie pieczywa razowego zamiast białego.

6. Gluten to:

a) cukier występujący w warzywach i owocach

c) składnik krwi odpowiedzialny za krzepnięcie

b) białko stanowiące składnik nasion zbóż

d) jeden z enzymów trawiennych

7. Do produktów pochodzenia roślinnego nie zaliczymy:

a) mleka sojowego c) sera pleśniowegob) masła orzechowego d) musli

8. Funkcje budulcowe w organizmie człowieka pełni/pełnią:

a) witaminy c) celulozab) enzymy trawienne d) białka

9. Zajady oraz choroby skóry mogą być objawem braku witaminy:

a) A c) B2b) C d) K

10. Efektem zwiększonego wysiłku fizycznego jest:

a) zmniejszenie częstości oddechów

c) większe zużycie kalorii

b) zmniejszenie zużycia tlenu przez organizm

d) spadek tempa pracy serca

11. Wskaż prawidłową kolejność elementów przewodu pokarmowego.

a) jama ustna ŕ  przełyk żołądek jelito cienkie jelito grube ŕ   ŕ   ŕ  

c) jama ustna przełyk żołądek jelito cienkie wątroba jelito grube ŕ   ŕ   ŕ   ŕ   ŕ  

b) jama ustna ślinianki przełyk żołądek jelito cienkie jelito grube ŕ   ŕ   ŕ   ŕ   ŕ  

d) jama ustna przełyk żołądek jelito grube jelito cienkie ŕ   ŕ   ŕ   ŕ  

12. Struktura przedstawiona na rysunku obok znajduje się w:

a) jelicie grubym c) wątrobieb) jelicie cienkim d) trzustce
żyłka

tętniczka

naczynie
limfatyczne

komórki
nabłonka

a)  enzymów b) tlenu i dwutlenku węgla c) kwasu solnego d) mocznika

5. Jakich substancji wydzielanych w jelicie cienkim potrzebuje człowiek, aby trawić pokarm?
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14. Który minerał stosowany niegdyś powszechnie w budownictwie jest szczególnie niebezpieczny dla układu

a) magnez b) aluminium c) azbest d) ołów

oddechowego człowieka?

13. Ile uderzeń na minutę wykonuje serce zdrowego dorosłego człowieka w stanie spoczynku?

a) ok. 70 b) ok. 30 c) ok. 120 d) ok. 150

15. Oparzenie II stopnia objawia się:

a) bólem i pojawieniem się zaczerwienienia b) pojawieniem się swędzącej wysypki

c) zwęgleniem skóry i tkanki podskórnej d) pojawieniem się pęcherzy z surowiczym płynem

16. Laseczki tężca wnikają do organizmu:

a) drogą kropelkową b) w wyniku kontaktu uszkodzonej skóry z glebą

c) wraz ze śliną kleszcza d) wraz z jadem żmii zygzakowatej

17. Które komórki pełnią w organizmie funkcję obronną?

a) plemniki b) leukocyty c) neurony d) erytrocyty

18. W pęcherzyku płucnym zachodzi proces:

a) powstawania krwinek b) trawienia substancji pokarmowych

c) wymiany gazowej d) oczyszczania krwi z toksyn

19. Od jakiego czynnika nie zależy zapotrzebowanie na energię?

a) wieku b) zawodu c) płci d) koloru oczu

20. W skład kości budujących kończynę dolną wchodzi:

a) kość kolanowa b) kość promieniowa c) kość strzałkowa d) wszystkie wcześniej 
    wymienione

21. Wskaż prawidłowe postępowanie w przypadku odmrożenia.

a) zanurzenie odmrożonej kończyny w gorącej wodzie b) podanie alkoholu i owinięcie kocem

c) obłożenie odmrożonego miejsca kostkami lodu d) ogrzanie ciała i włożenie odmrożonej kończyny do letniej wody

22. Kwas acetylosalicylowy to inaczej:

a) witamina C b) aspiryna c) witamina D d) Rutinoscorbin

23. Taksoplazmozę zaliczymy do chorób:

a) bakteryjnych b) wirusowych c) grzybiczych d) pasożytniczych

24. Na rysunku obok strzałką zaznaczono:

a) lewą komorę b) prawą komorę

c) lewy przedsionek d) prawy przedsionek

26. Lekarzem zajmującym się chorobami spowodowanymi niewłaściwym wydzielaniem hormonów jest:

a) geriatra b) endokrynolog c) ortopeda d) laryngolog

27. EEG to badanie określające funkcjonowanie:

a) serca b) wątroby c) mózgu d) mięśni

28. Gastroskopię wykonuje się w celu:

a) sprawdzenia drożności tętnic b) wykrycia wrzodów żołądka

c) potwierdzenia ciąży d) usunięcia wyrostka robaczkowego

30. Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest:

a) na początku lutego b) pod koniec marca c) w czerwcu d) na początku listopada

29. Płonica to inna nazwa:

a) malarii b) febry c) tężca d) szkarlatyny

25. Symbolem walki z nowotworami piersi jest:

b) czerwona wstążka c) białe serce d) biała różaa) różowa wstążkaO
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