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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!

4. Boczne skrzywienie kręgosłupa przedstawione na rysunku to:
a) kifoza

b) lordoza

c) skolioza

d) awitaminoza

5. Która z wad postawy to „plecy wklęsłe”?
a) skolioza

b) pogłębiona kifoza

c) pogłębiona lordoza

d) dyskopatia

b) kurzej ślepocie

c) krzywicy u dzieci

d) bezsenności

c) 206 kości

d) 310 kości

c) kość piszczelowa

d) kość udowa

6. Witamina A zapobiega:
a) wypadaniu zębów

7. Szkielet dorosłego człowieka składa się z około:
a) 105 kości

b) ponad 1000 kości

8. Najdłuższą kością człowieka jest:
a) kręgosłup

b) kość ramienna

9. Krzywica to choroba układu ruchu występująca:
a) u dzieci - chłopców i dziewcząt

b) tylko u chłopców

c) tylko u dziewcząt

d) u osób starszych

10. U astronautów znajdujących się długi czas na stacjach kosmicznych często występuje zanik tkanki mięśniowej.
Czym jest to głównie spowodowane?
a) brakiem przyswajania witaminy D na orbicie

b) niedoborem tlenu

c) przemęczeniem organizmu i stresem

d) stanem nieważkości

11. By uniknąć zarażenia świnką należy:
a) nie głaskać świnek morskich

b) nie siadać na zimnych i mokrych kamieniach

c) nie jeść zimnych lodów

d) unikać kontaktu z osobą chorą

12. Chorobami serca zajmuje się:
a) neurolog

b) psycholog

c) kardiolog

d) pediatra

17. Do chorób, których nie leczymy antybiotykami należy:
a) angina

b) gruźlica

c) świnka

d) tężec

18. Jakiego gazu jest więcej w powietrzu wydychanym niż w powietrzu wdychanym?
a) tlenu

b) dwutlenku węgla

c) azotu

d) siarki

19. Zauważasz osobę wypadającą z balkonu z pierwszego piętra. Stwierdzasz, że osoba ta jest nieprzytomna oraz,
że ma oddech i tętno w normie. Po powiadomieniu pogotowia należy:
a) spróbować ocucić poszkodowanego potrząsając jego głową b) rozpocząć masaż serca oraz sztuczne oddychanie
c) przenieść poszkodowanego na miękkie podłoże np. koc

d) kontrolować oddech i tętno do czasu przybycia pogotowia

20. Będąc świadkiem wypadku samochodowego z osobami poszkodowanymi, w pierwszej kolejności należy:
a) natychmiast przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy

b) ustalić sprawcę zdarzenia

c) zabezpieczyć miejsce zdarzenia

d) ustalić kierowców pojazdów biorących udział w wypadku

21. Prawidłowa kolejność odcinków układu pokarmowego to:
a) jama ustna, przełyk, gardło, żołądek, jelito ślepe, jelito grube b) jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube
c) jama ustna, przełyk, żołądek, jelito grube, jelito cienkie

d) jama ustna, przełyk, gardło, jelito cienkie, jelito grube

22. Chcąc założyć opatrunek bezpośrednio na ranę należy zastosować:
a) watę

b) opatrunek jałowy

c) ligninę

d) chustę trójkątną

c) przez ukąszenie kleszcza

d) przez kontakt z chorym

23. W jaki sposób człowiek może zarazić się boreliozą?
a) przez ugryzienie psa lub kota b) przez ukąszenie komara

24. Podczas spaceru w lesie spotykasz spokojnego, uległego i nie bojącego się Ciebie lisa. Jak należy się zachować?
a) lis jest spokojny więc można do niego podejść i nawet go pogłaskać
b) lis jest uległy więc można zabrać go do domu i spróbować go oswoić
c) zachowanie lisa może wskazywać na wściekliznę, należy unikać kontaktu i zawiadomić leśniczego
d) zachowanie lisa jest typowe, jego spokój wyklucza wściekliznę, nie trzeba unikać kontaktu i zawiadamiać leśniczego
25. W celu uzupełnienia niedoboru wody w organizmie najlepszym zachowaniem jest wypicie:
a) napoju energetycznego

b) kawy bez cukru

c) wody mineralnej

d) napoju typu cola

26. Jak należy postępować z osobą, u której wystąpił krwotok z nosa?
a) posadzić ją z głową odchyloną do tyłu i uciskać nos poniżej części kostnej
b) położyć ją na plecach z głową odchyloną do tyłu i uniesionymi nogami
c) podać leki rozrzedzające krew i zalecić oddychanie przez nos
d) posadzić ją z głową lekko pochyloną do przodu i uciskać nos poniżej części kostnej
27. Jak nazywa się element oka, w którym powstaje obraz oglądanego obiektu?
a) rogówka

b) źrenica

c) siatkówka

d) soczewka

c) obrotowy

d) siodełkowy

28. Staw występujący u nasady kciuka to staw:
a) eliptyczny

b) panewkowy

29. Gdzie znajduje się odpowiadający za równowagę człowieka błędnik?
a) w gałce ocznej

b) w uchu wewnętrznym

c) w uchu środkowym

d) w przysadce mózgowej

c) syropy przeciwkaszlowe

d) szczepionki

30. W profilaktyce przeciw grypie stosujemy:
a) antybiotyki

b) środki przeciwgorączkowe

