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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!
1. Do produktów bezglutenowych zaliczymy:
a) kaszę gryczaną

b) chleb pszenny

c) kaszę jęczmienną

d) kaszę mannę

2. Glistą ludzką można zarazić się poprzez spożywanie:

a) nie przebadanego mięsa wołowego

b) nie przebadanego mięsa wieprzowego

c) brudnej wody i nie mytych warzyw i owoców

d) nie przebadanego mięsa drobiowego

a) nowotwory szyjki macicy

c) upośledzenie odporności

b) zapalenie wątroby

a) zahamowanie spożycia pokarmów, zmniejszenie masy ciała
b) wymioty poprzedzone objadaniem
c) niepohamowany apetyt, zwiększanie pojemności żołądka

d) gruźlicę
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4. Wskaż symptomy świadczące o anoreksji.
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3. HPV jest wirusem wywołującym:

d) gwałtowne zmniejszenie masy ciała mimo prawidłowego spożywania pokarmów
5. W sklepiku szkolnym nie powinniśmy znaleźć:

a) kompotu śliwkowego

b) jogurtu naturalnego

c) mleka

d) batona orzechowego

a) geriatra

b) onkolog

7. MRI to skrót badania obrazowego, którym jest:

a) rentgen
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6. Lekarzem specjalizującym się w leczeniu zaburzeń gospodarki hormonalnej i chorób gruczołów dokrewnych jest:

8. Kość wskazana na rysunku to:
a) kość klinowa
c) kość potyliczna
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b) rezonans magnetyczny

c) traumatolog

d) endokrynolog

c) tomografia komputerowa

d) badanie ultrasonograficzne

b) kość ciemieniowa
d) kość czołowa

a) LDL
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9. Tak zwany „zły cholesterol” określany jest skrótem:
b) VLDL

c) ILDL

d) HDL

10. Cukrzyca typu 1 jest spowodowana:

a) upośledzeniem funkcji wysp trzustkowych

b) brakiem receptorów insulinowych w błonach komórkowych

c) zaburzeniem wchłaniania glukozy do krwi

d) zahamowaniem syntezy witaminy D
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11. Czynnikiem wywołującym malarię jest:

a) bakteria

b) pierwotniak

c) grzyb

d) wirus

12. Tablice Ishihary (przykładowa na rysunku) wykorzystywane są w wykrywaniu:

a) krótkowroczności

b) dalekowzroczności

c) astygmatyzmu

d) daltonizmu

13. Największym gruczołem dokrewnym jest:

a) szyszynka

b) tarczyca

c) trzustka

d) nadnercza

c) B i C

d) A i K

14. Witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach są:

a) B i A

b) K i B

15. Który z opisów prawidłowo określa objawy choroby Alzheimera?
a) drżenie mięśni, spowolnienie ruchów

b) tracenie pamięci, zaburzenia psychiczne

c) bóle brzucha, biegunka

d) niedoczynność tarczycy, zaburzenia metabolizmu

16. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać rozpoczynając działania ratunkowe jest:
a) ucisk klatki piersiowej

b) telefon na pogotowie

c) zabezpieczenie miejsca wypadku

d) sztuczne oddychanie

17. Prawidłowa liczba leukocytów krwi mieści się w przedziale:
a) 15-20 tys./mm3

b) 4-10 tys./mm3

c) 30-70 tys./mm3

d) 45-50 tys./mm3

a) nerkach

c) wątrobie

b) mózgu

d) sercu
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19. Który z elementów budowy zęba zaznaczono na rysunku?
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18. Naczynia wieńcowe występują w:

a) szkliwo

b) nerw

c) zębinę
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d) miazgę

20. Właściwa kolejność procesów zachodzących w przewodzie pokarmowym to:
a) trawienie, rozdrabnianie, wchłanianie, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
b) rozdrabnianie, trawienie, wchłanianie, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
c) wchłanianie, trawienie, rozdrabnianie, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
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d) trawienie, wchłanianie, rozdrabnianie, usuwanie niestrawionych resztek pokarmu
21. Długość układu pokarmowego dorosłego człowieka wynosi ok.:
a) 12 m

b) 3 m
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22. Oparzenie I stopnia objawia się:

c) 8 m

d) 15 m

a) pojawieniem się pęcherzy wypełnionych płynem

b) zaczerwienieniem i bólem

c) zwęgleniem warstwy podskórnej

d) martwicą obejmującą ścięgna i mięśnie

23. Wskaż grupę chorób przenoszonych drogą płciową.

c) tężec, kiła, AIDS
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a) AIDS, żółtaczka typu C, kiła

b) kiła, rzeżączka, malaria
d) borelioza, kiła, rzeżączka
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24. Hormonami działającymi przeciwstawnie są:
a) kalcytonina i parathormon

b) insulina i wazopresyna

c) glukagon i adrenalina

d) prolaktyna i tyreotropina

25. Kości kończyny górnej to:
b) kość promieniowa i łokciowa

c) kość promieniowa i strzałkowa

d) kość łokciowa i strzałkowa
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a) kość barkowa i ramienna

26. Wada postawy, która objawia się nadmiernym zaokrągleniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, to:

a) patologiczna lordoza

b) skolioza

c) patologiczna kifoza

d) osteoporoza

27. Do zasad zdrowego żywienia nie zaliczymy:
a) spożywania produktów bogatych w witaminę A i C

b) ograniczenia przyjmowania tłuszczów zwierzęcych

c) spożywania produktów zawierających metale ciężkie

d) zwiększenia spożycia produktów bogatych w kwasy omega-3

28. W którym przypadku może wystąpić konflikt serologiczny między matką a płodem?
a) matka 0+, płód 0-

b) matka A-, płód 0+

c) matka B-, płód 0-

d) matka A+, płód A-

29. Do odporności swoistej zaliczymy:
a) obecność w ślinie lizozymu

b) obecność we krwi limfocytów

c) kwaśne środowisko żołądka

d) występowanie wymiotów

30. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest:
a) 3 marca

b) 7 kwietnia

c) 14 czerwca

d) 1 grudnia

