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a)

b)

c)

d)

4. Żywe kultury bakterii, które pomagają w trawieniu, możemy znaleźć w:
a) pieczywie

b) jogurcie

c) warzywach

d) owocach

5. Wadą wzroku nie jest:
a) nadwzroczność

b) astygmatyzm

c) krótkowzroczność

d) tarczyca

6. Najzdrowsze ziemniaki to te, które spożywamy:
a) surowe ze skórką

b) smażone na oleju

c) pieczone lub gotowane ze skórką

d) w każdej postaci ziemniaki są tak samo zdrowe

7. Który z poniższych symboli oznacza aptekę?
a)

b)

c)

d)

8. Który posiłek jest najważniejszy dla dziecka w wieku szkolnym?
a) obiad

b) podwieczorek

c) śniadanie

d) kolacja

9. Która z wymienionych poniżej wad należy do wad kręgosłupa?
a) kifoza

b) szkorbut

c) szpotawość

d) koślawość

10. Narząd odpowiedzialny za przeprowadzanie oddychania to:
a) jama ustna

b) serce

c) przegroda nosowa

d) płuca

11. Witamina C jest niezbędna do:
a) prawidłowego trawienia

b) wzmacniania odporności organizmu

c) zwiększania twardości kości

d) wszystkie wymienione

12. Do chorób wirusowych nie można zaliczyć:
a) grypy

b) anginy

c) świnki

d) ospy

13. Gdy organizm utraci zbyt dużo wody, to mówimy o zjawisku:
a) suchości

b) dowodnienia

c) odwodnienia

d) depresji

14. Który termometr przedstawia prawidłową temperaturę ciała człowieka?
o

40 C

o

39 C

40 C
39 C
o

a)

38 C
o

o

104 C

o

103 C

o

b)

37 C

38 C
o

37 C

o

36 C

o

35 C

o

34 C

36 C
35 C

40 C

o

39 C

o

o

o

c)

102 C
o

101 C

o

100 C

o

99 C

o

34 C

o

o

d)

38 C
o

37 C

o

36 C

o

35 C

o

34 C

98 C

o

o

o

15. Do chorób, które przechodzimy tylko raz ze względu na nabytą odporność po jej przejściu zaliczamy:
a) grypę

b) gruźlicę

c) różyczkę

d) zapalenie płuc

16. W celu uzupełnienia niedoboru wody w organizmie najlepiej spożyć:
a) napój typu cola

b) napój energetyczny

c) kawę bez cukru

d) wodę mineralną

c) spacer po lesie

d) zabawa w berka

c) 9

d) 1

17. Najlepszą formą wypoczynku biernego jest:
a) oglądanie telewizji

b) mocny sen

18. Ile kręgów szyjnych posiada człowiek?
a) 5

b) 7

19. Aby wzmocnić odporność na choroby zakaźne stosujemy:
a) antybiotyki

b) szczepionki

c) syropy przeciwkaszlowe

d) środki przeciwgorączkowe

20. Najwięcej komórek czuciowych, odgrywających rolę dotyku, znajduje się:
a) w nosie

b) na stopach

c) na opuszkach palców

d) na twarzy

21. Co to jest Penicylina?
a) jeden z pierwszych środków przeciwbólowych

b) jedna z pierwszych szczepionek na grypę

c) jeden z pierwszych znanych antybiotyków

d) choroba związana z zakażeniem ran

22. W wyniku procesu oddychania powstaje:
a) energia

b) tlen

c) azot

d) ślina

23. Choroba o nazwie skolioza to:
a) inaczej złamanie kręgosłupa

b) choroba zakaźna o objawach podobnych do grypy

c) boczne skrzywienie kręgosłupa

d) potocznie „zez”

24. Produkty pochodzenia mlecznego dostarczają najwięcej:
a) witaminy C

b) wapnia i białka

c) żelaza

d) błonnika

25. Jak się nazywa jedna z 3 kosteczek słuchowych człowieka?
a) bębenek

b) młoteczek

c) podkówka

d) trąbka

26. Co jest przyczyną szkorbutu?
a) noszenie za małego obuwia przez dzieci

b) niedobór białka w diecie

c) niedobór wapnia w diecie

d) niedobór witaminy C w diecie

27. Która z poniższych chorób wynika z nieprawidłowej higieny?
a) świerzb

b) ospa

c) żylaki

d) piegi

28. Jak nazywa się urządzenie medyczne, które oddziałuje na pacjenta prądem w celu przywrócenia
prawidłowej pracy serca?
a) defibrylator
b) respirator
c) karburator
d) rentgen
29. Do zachowań sprzyjających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych nie można zaliczyć:
a) częstego mycia rąk

b) unikania wietrzenia pomieszczeń

c) picia napoju przez kilka osób prosto z jednej butelki

d) przychodzenia do szkoły z kaszlem i katarem

30. Najzdrowszym tłuszczem do smażenia jest:
a) smalec

b) tran

c) oliwa z oliwek

d) olej arachidowy

