
príloha 1 

V našom teste ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTˇÝLU si môžete overiť, aké sú vaše 
znalosti o zdravej výžive.  

Vašou úlohou v teste je v každej z 12 otázok doplniť uvedenú  vetu. 

Na výber máte 3 varianty (A, B, C):  

1) Potraviny, ktoré obsahujú veľa cukru a tuku (napr. sladkosti), dodajú nášmu 
telu tiež veľa 

A)   bacilov. 
B)   vitamínov. 
C)   energie.  

2) Zelenina  obsahuje… 

A)   veľa tuku. 
B)   málo energie, ale veľa vitamínov a minerálnych látok. 
C)   vôbec nič, preto ju nemusíme jesť. 

3) Aby sme  zaistili nášmu telu správny pitný režim... 

A)   mali by sme vypiť  nemenej 2 litre nesladených nápojov.  
B)   mali by sme vypiť 2 litre sladených limonád nebo colových nápojov. 
C)   mali by sme  vypiť  2 litre tekutín hneď ráno. 

4) Pre zaistenie  dostatočného pitného režimu je najlepšie... 

A)   sladká limonáda. 
B)   mlieko. 
C)   voda . 
 

5) Tomu, aby sme zbytočne nepriberali na váhe,  predídeme tým, že… 

A)   budeme jest veľa tučných jedál a nebudeme sa  hýbať. 
B)   budeme jest primerané porcie a dostatočne zaradíme do nášho života pohyb. 
C)   budeme dlho spať. 

 

 6) Potravinami energiu do tela prijímame a pohybom naopak vydávame. 
Najviac energie vydáme pri… 

A)  hre na počítači 
B)  upratovaní 
C)  športe. 

    



7) Mliečnym výrobkom nie je… 

A)  jogurt. 
B)  koláč. 
C)  kefír. 
 

 
8) Mlieko a mliečne výrobky dodávajú náš mu telu, mimo iného, 
i dôležitú minerálnu látku, ktorou je ... 

A)  vápnik. 
B)  vitamín C. 
D)  vodu. 
 
9) Pečivo nám dodáva do tela hlavne sacharidy. Látka (hormón), ktorá v tele 
„dopravuje“ sacharidy do buniek a pokiaľ ju naše telo neprodukuje, môžeme 
dostať  chorobu zvanú cukrovka alebo diabetes, sa volá... 

A)   inzulín. 
B)   proteín. 
C)   vitamín. 
 
10) Najmenej zdravou prílohou k jedlám sú... 

A)    hranolky. 
B)    zemiaky. 
C)    cestoviny. 
 
 

11) Najvhodnejším jedlom k raňajkám (z nasledujúcich variant) je... 

A)   žemľa z bieleho pečiva s tvrdou salámou, kakao. 
B)   tatranka, sladký čierny čaj. 
C)   celozrnný chlieb s rastlinným tukom, plátkovým syrom a kolieska šalátovej   
uhorky, ovocný nesladený čaj. 
 
 
12) Mäso (ale i mlieko a mliečne výrobky) sú pre naše telo zdrojom proteínov. 
Toto cudzie slovo sa dá do slovenčiny preložiť  ako... 

A)    tuky. 
B)    cukry. 
C)    bielkoviny. 

 

 



Správne riešenie: 1C, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C 

 0-4 body – Tvoje  znalosti z oblasti zdravého životného štýlu, hlavne zdravej  stravy, 
nie sú, až tak úplne dobré. Zdravý životný si sa o nich začať viac  zaujímať. 

 5-9 bodov– Máš celkom  dobré znalosti v oblasti životného štýlu –predovšetkým o 
tom, ako by mala vyzerať zdravá strava. Ale i napriek tomu maj na pamäti, že zdravý 
životní štýl je pre nás veľmi dôležitý, a preto by si sa mal/a/ oňho viac zaujímať 

  
 10-12 bodov -   Máš veľmi dobré znalosti v oblasti zdravého životného štýlu, hlavne 

zdravej stravy, ale i v tejto oblasti sa objavuje veľa nových poznatku, preto je 
potrebné sa o túto tému naďalej zaujímať a študovať ju  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


