
 

Életviteli tesztkérdések 
 

 

1. Válaszd ki a helytelen választ az alábbiak közül! 

a) A dohányzás megkétszerezi a szélütés (stroke) kockázatát. 

b) A passzív dohányzás nem növeli a szélütés veszélyét. 

c) Az évtizedekig dohányzóknál gyakrabban fordul elő tüdődaganat, érszűkület, 

szívinfarktus. 

 

2. Válaszd ki a helyes választ! 

Magyarországon vezető halálokok 

a) szív- és érrendszeri betegségek. 

b) fertőző betegségek. 

c) emésztőrendszeri betegségek. 

 

3. Válaszd ki a helytelen választ! 

a) A vér koleszterinszintjének csökkentése, jelentősen mérsékelheti a szív- és 

érrendszeri megbetegedéseket, illetve halálozást. 

b) A zsír anyagcserezavar (magas koleszterin szint) nem befolyásolja a szív- és 

érrendszeri megbetegedések kialakulásának valószínűségét. 

c) Magas koleszterinszintű betegeknél tartós és folyamatos gyógyszerszedés szükséges 

abból a célból, hogy csökkentsük a szív- és érrendszeri megbetegedés kialakulásának 

kockázatát. 

 

4. Válaszd ki a helyes választ! 

A szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázata csökkenthető: 

a) táplálkozás módosításával. 

b) fizikai aktivitás növelésével. 

c) testsúly csökkentésével. 

d) dohányzásról való végleges leszokással. 

e) Mindegyik válasz helyes. 

 

5. Válaszd ki a helyes választ! 

A fizikai aktivitást, állóképességet javító mozgásformák. 

a) Gyaloglás (legalább 30 percen át). 

b) Erőltetett séta (legalább 30 percen át). 

c) Kerékpározás (legalább 30 percen át). 

d) Úszás (legalább 30 percen át). 

e) Mindegyik válasz helyes.  



6. Válaszd ki a helyes választ! 

a) A fokozott fizikai aktivitás és a módosított táplálkozás elősegíti az optimális testsúly 

megőrzését, vagy elhízottaknál a testsúly csökkentését. 

b) Fiatalokban a testsúlycsökkentésnek nincs jelentősége, az elhízás csak az idősebb 

emberek problémája. 

c) A fiatalkori testsúlytöbblet nem növeli a későbbi életkorban a szív és érrendszeri 

megbetegedés kockázatát. 

 

7. Válaszd ki a helyes választ! 

      Az életmódbeli változtatás az első lépés, teendő az alábbi betegségek kezelésében: 

a) magas vérnyomás betegség 

b) cukorbetegség 

c) kóros elhízás  

d) szív- és keringési betegségek 

e) vesebetegség 

f) Mindegyik válasz helyes.   

 

8. Válaszd ki a helyes választ! 

a) A gyermekkorban kialakuló elhízásnak nagy jelentősége van. 

b) Legveszélyesebb időszak a gyermekkori elhízás tekintetében a 10-13 éves kor, a 

pubertás időszaka. 

c) A pubertás idején elhízott gyerekeknek mintegy 70%-a számíthat elhízásra. 

d) A gyermekkori elhízásban a mozgáshiánynak van jelentős szerepe.  

e) Mindegyik válasz helyes. 

 

9. Válaszd ki a helyes választ! 

      Melyik gyereket fenyegeti kevésbé az elhízás veszélye? 

a) Tévé előtt ülő, édességeket nassoló gyerek. 

b) Magas cukortartalmú üdítő italokat fogyasztó gyerek. 

c) Keveset mozgó gyerek. 

d) Rendszeresen sportoló, sokat mozgó gyerek. 

 

10. Válaszd ki a helyes választ! 

      Szív- és érrendszeri betegségre hajlamosító tényezők: 

a) magas vérnyomás 

b) dohányzás 

c) magas koleszterinszint 

d) elhízás 

e) mindegyik 

 

11. Válaszd ki a helyes választ! 

Helyes étkezési szokás: 

a) Naponta egyszer bőségesen enni. 

b) Reggeli elhagyása, délre 1-2 szendvics, este bőséges vacsora. 

c) Kiadós reggeli, átlagos ebéd, vacsorára kevesebb kalória bevétel. 



12. Válaszd ki a helytelen választ! 

Az elhízás elkerülésére megszívlelendő jó tanácsok: 

a) Ne olvassunk újságot evés közben. 

b) Tévénézés közben ne együnk. 

c) Együnk egyszer naponta, lehetőleg este, bőségesen. 

d) Kerüljük az éjszakai nassolásokat. 

 

13. Válaszd ki a helyes választ! 

Amennyiben egy felnőtt azt észleli, hogy 4-5 kilót növekedett testsúlya, mi a helyes 

reakció? 

a) Kevesebb kalóriát fogyaszt. 

b) Többet mozog. 

c) Mindkettő egyszerre. 

d) Nem törődik vele. 

 

14. Válaszd ki a helyes választ!   

Hiszed-e, hogy életmód-változtatással, a betegségek sora megelőzhető, így egészsége 

megőrzéséért mindenki saját maga is felelős. 

a) Igen.  

b) Nem, inkább a környezet hibáztatható. 

c) Az egészségügy dolga a betegségek megelőzése. 

 

15. Válaszd ki a helytelen választ! 

a) A magyar lakosság több mint fele testsúlyproblémákkal küszködik, hasonlóan a fejlett 

világ lakosságához. 

b) Magyarországon az elhízás népbetegségnek számít. 

c) Az elhízás jelentős rizikófaktora a különböző szív- és érrendszer betegségeknek. 

d) A túlsúlyos betegek egy része magas vérnyomás betegségben is szenved. 

e) Az elhízásnak nincs népegészségügyi jelentősége. 

 

16.  Válaszd ki a helyes választ! 

a) Elhízott cukorbetegek kezelhetősége lényegesen javítható 5-10kg-os 

testsúlycsökkentéssel. 

b) Egyes esetekben a javulás olyan mértékű, hogy a cukorbetegség csak diétával is 

egyensúlyban tartható, a gyógyszeres kezelés elhagyható. 

c) Rendkívül fontos a lakosság egészségtudatos magatartásra nevelése. 

d) Mindegyik igaz. 

 

17. Válaszd ki a helyes választ! 

a) A magyar lakosság táplálkozásában a szénhidrátok, fehérje, zsírok bevitelének aránya 

nem ideális. 

b) A magyar lakosság táplálkozásában túlzott a sóbevitel. 

c) A magyar lakosság kevés halat fogyaszt.  

d) A magyar lakosság zöldség-gyümölcs fogyasztását növelni szükséges. 

e) Mindegyik megállapítás igaz. 



18. Válaszd ki a kivételt! 

A korszerű táplálkozás alapelvei egy kivételével: 

a) Az étrendben alacsonyabb zsírtartalmú élelmiszerek, soványabb húsfélék, tejtermékek 

szerepeljenek. 

b) Mérsékeld a só fogyasztását. 

c) Teljes értékű gabonafélék alkossák az étrend alapját. 

d) Tej, tejtermék fogyasztása naponta ajánlott. 

e) Zöldséget és gyümölcsöt naponta többször is szükséges enni. 

f) Sovány húsok, halak és tojás fontos alkotórészei az étrendnek. 

g) Édességek, desszertek korlátlanul fogyaszthatók. 

 

19. Válaszd ki a helytelen választ! 

a) A túlzott sófogyasztás növeli a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. 

b) Nyers ételeink nem tartalmaznak elegendő mennyiségben nátriumot, így az ételek 

sózására szükség van. 

c) A túlzott sóbevitelért az élelmiszeripar is felelős, mivel rengeteg sót és nátriumalapú 

tartósítószert használ. 

 

20. Válaszd ki a helytelen választ! 

a) Normális életműködéshez napi 2-2,5 liter folyadékbevitelre van szükség. 

b) Nagy melegben leginkább szénsavmentes ásványvíz fogyasztása ajánlott. 

c) Magas cukortartalmú szénsavas üdítők fogyasztása előnyös. 

d) Turmixolt italokat bármely idénygyümölcsből készíthetünk, fogyasztásuk előnyös. 

e) Tej, tejtermék, tojás a reggeli vagy a vacsora kiegészítője lehet. 


