
 

Wykonaj poniższy test i zapisz swoje uwagi i spostrzeżenia 

porozmawiamy o tym na zajęciach. 

Test: „Aktywny, bezpieczny i zdrowy styl życia” 
Imię i nazwisko....................................................................................................... 
Klasa ....................... 
1. Wskaż błędną odpowiedź. Przestrzeganie higieny osobistej to : 
a) mycie owoców i warzyw przed jedzeniem; 
b) mycie rąk i częsta zmiana bielizny osobistej; 
c) mycie zębów po posiłkach; 
d) codzienna kąpiel; 
2. Nałóg to zły, szkodliwy dla zdrowia nawyk. Podkreśl to zachowanie, które nie jest zaliczane do 
nałogów: 
a) picie alkoholu; 
b) częste bieganie w terenie; 
c) palenie papierosów; 
d) spędzanie kilku godzin dziennie przed komputerem; 
3. Prawdą jest, że: 
a) alkohol jest lekarstwem na przeziębienie ; 
b) papierosy mają wartość odżywczą; 
c) papierosy szkodzą tylko palącemu; 
d) palący ludzie częściej chorują; 
4. Zaznacz określenie świadczące o dorosłości młodego człowieka: 
a) picie alkoholu; 
b) palenie papierosów; 
c) odpowiedzialność za postępowanie; 
d) chodzenie na wagary; 
5. Hartowanie organizmu polega na: 
a) stosowaniu szczepień ochronnych przeciwko niektórym chorobom; 
b) spożywaniu dużej ilości owoców i warzyw; 
c) wykonywaniu ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu bez względu na pogodę; 
d) kąpiel w zimnej wodzie. 
6. Która informacja dotycząca witamin jest prawdziwa: 
a) zdrowy organizm może obyć się bez witamin; 
b) są składnikiem budulcowym organizmu człowieka; 
c) są składnikiem energetycznym organizmu człowieka; 
d) regulują procesy wewnątrz organizmu człowieka; 
7. Która z niżej wymienionych osób ma największe zapotrzebowanie na energię: 
a) dyrektor urzędu 
b) kolarz 
c) operator koparki 
d) małe dziecko 
8. Błonnik jest substancją niezbędną do pracy jelit. Który produkt zawiera błonnik: 
a) pieczywo ciemne 
b) czerwone mięso 
c) czekolada mleczna 



d) mleko 
9. Zakreśl właściwą odpowiedź. Odporność organizmu wzmaga witamina: 
a) witamina A 
b) witamina C 
c) witamina B 
d) witamina D 10. Jakich pokarmów nie powinny jeść małe dzieci? Wskaż prawidłową odpowiedź: 
a) surowych owoców i warzyw; 
b) pokarmów zawierających sole mineralne; 
c) smażonych potraw 
d) produktów mlecznych 
11. Chorobą wywołaną niedożywieniem jest: 
a) krzywica 
b) dur brzuszny 
c) tężec 
d) astma oskrzelowa 
12. Otyłość sprzyja powstawaniu różnych chorób. Zaznacz chorobę wywołaną m.in. przez otyłość: 

a) cukrzyca 
b) gruźlica 
c) czerwonka 
d) epilepsja 
13. Wskaż grupę pokarmów, które należy spożywać codziennie i które stanowią podstawę piramidy 
zdrowia: 
a) chleb, jaja, jogurt, drób, owoce; 
b) kasza, warzywa, pieczywo, owoce; 
c) produkty zbożowe, ryby, warzywa, mięso czerwone; 
d) owoce, produkty mleczne, jaja, mięso czerwone. 
14. Ania opatrywała skaleczenie. Przemyła ranę wodą utlenioną. Osuszyła ją rękawem bluzki. Następnie 
wzięła plaster z opatrunkiem i trzymając go za powleczone klejem końce, przyłożyła do rany. Wskaż błąd, 
który popełniła Ania. 
a) niepotrzebnie przemyła ranę wodą utlenioną; 
b) osuszyła ranę rękawem; 
c) zastosowała niewłaściwy plaster; 
d) nieprawidłowo trzymała opatrunek; 
15. Jak rozpoznasz omdlenie? 
a) uczucie głodu; 
b) osłabienie, zawroty głowy, mdłości; 
c) obfite poty; 
d) podwyższona ciepłota ciała; 
16. Do chorób wirusowych zaliczamy: 
a) zakrzepicę; 
b) ospę; 
c) anginę; 
d) chorobę wieńcową; 
17. Aby uniknąć zachorowania na grypę należy: 
a) unikać przebywania w tym samym pomieszczeniu, co ludzie chorzy na grypę; 
b) spożywać dużo witamin i owoców; 
c) nie dopuszczać do wychłodzenia i przegrzania organizmu; 
d) stosować się do wszystkich wymienionych rad;



18. Wycieczki w górach muszą być prowadzone obowiązkowo przez osoby posiadające uprawnienia 
górskiego przewodnika turystycznego powyżej wysokości wyrażonej w metrach nad poziomem morza: 
a) 500; 
b) 1000; 
c) 1500; 
d) 2000. 
19. Tak zwaną „pigułkę zdrowia” będącą miarą ilości treningów biegowych w tygodniu, czasu ich trwania 
oraz wysokości tętna wysiłkowego wyraża się wzorem: 
a) 2x20x120; 
b) 3x30x130; 
c) 4x40x140; 
d) 5x50x150. 20. Podczas spaceru zauważyłeś pożar. Pod który numer zadzwonisz, aby zawiadomić 
Straż Pożarną? 
a)   999 
b) 997 
c) 998 
d) 911 

 

Jestem dla Was  codziennie dostępny od godz. 8 do 15 za pośrednictwem e-maila 

ltrawinski1983@gmail.com                                        

 

Pozdrawiam – Łukasz Trawiński  
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