
Lieky  

Otázka č.1: Označ všetky formy liekov, ktoré patria medzi tekuté: 

a) infúzne roztoky 

b) sirupy 

c) tinktúry 

d) injekčné roztoky 

e) čapíky 

f) gély 

g) masti 

Otázka č.2: Prvé antibiotikum Penicilín objavil:  

a) Alexander Flaming 

b) Alexander Volta 

c) Alexander Dumas 

d) Alexander Fleming 

e) Dmitrij Ivanovič Mendelejev 

Otázka č.3: Na zmiernenie bolesti sa užívajú:  

a) antihistaminiká 

b) antipyretiká 

c) analgetiká 

d) antibiotiká 

Otázka č.4: Označ všetky formy liekov, ktoré patria medzi tuhé: 

a) pastilky 

b) tabletky 

c) prášky 

d) kapsule 

e) čapíky 

f) gély 



g) masti 

Otázka č.5: Na zníženie telesnej teploty sa užívajú:  

a) analgetiká 

b) antibiotiká 

c) antihistaminiká 

d) antipyretiká 

Otázka č.6: Ktoré z liekov je zbytočné užívať pri vírusovom ochorení chrípky? 

a) analgetiká 

b) antipyretiká 

c) antibiotiká 

Otázka č.7: Probiotiká sú:  

a) druh antibiotík 

b) prírodné lieky 

c) lieky z liečivých rastlín 

d) prípravky na obnovu črevnej mikroflóry 

Otázka č.8: Expiračná doba lieku je doba:  

a) po uplynutí ktorej lieky prestávajú účinkovať 

b) po uplynutí ktorej sa lieky nesmú používať 

c) po uplynutí ktorej sa lieky môžu používať len dospelými 

Otázka č.9: Penicilin patrí medzi: 

a) antibiotiká 

b) analgetiká 

c) antipyretiká 

d) antihistaminiká 

Otázka č.10: Lieky proti alergii sa nazývajú spoločne:  

a) anestetiká 

b) antipyretiká 



c) antivirotiká 

d) antihistaminiká 

Otázka č.11: Čo sú lieky?  

a) sú biologicky účinné látky, ktoré slúžia na liečenie, určenie diagnózy alebo 

prevenciu chorôb 

b) sú zmesi látok určené na prevenciu rôznych chorôb 

c) sú prípravky, ktoré sú zložené z liečív a pomocných látok 

d) sú látky, ktoré slúžia na liečenie 

Otázka č.12: Čo sú liečivá?  

a) sú to lieky, ktoré slúžia na liečenie 

b) sú biologicky účinné látky alebo zmesi látok, ktoré slúžia na liečenie, určenie 

diagnózy alebo prevenciu chorôb 

c) je to iný názov pre lieky 

d) sú prípravky, ktoré sú zložené z liekov a pomocných látok 

Otázka č.13: Označ všetky formy liekov, ktoré patria medzi tzv. iné formy: 

a) náplasti 

b) tinktúry 

c) pilulky 

d) gély 

e) čapíky 

f) spreje 

g) prášky 

h) pastilky 

i) infúzne roztoky 

Otázka č.14: Ibalgin, Panadol, Novalgin patria medzi:  

a) analgetiká 

b) antihistaminiká 



c) antibiotiká 

d) anestetiká 


