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1. Vyjmenujte třídy kmene ploštěnci: 
• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 

2. Rozhodněte o správnosti tvrzení: 
a) Ploštěnci patří mezi druhoústé živočichy. 

b) Nervová soustava ploštěnců je difúzní. 

c) Ploštěnky žijí ve sladkých vodách i v mořích. 

d) Ploštěnky mají vyvinutý ústní i řitní otvor. 

e) Vylučovací soustava ploštěnců je tvořena 
plaménkovými buňkami. 

f) Vývoj parazitických ploštěnců probíhá ve složitých 
vývojových cyklech. 

 



1. Vyjmenujte třídy kmene ploštěnci: 
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NE 
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3. Z kterých částí se skládá tělo tasemnice? 
Vyjmenujte je: 

• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 

4. Co pomáhá volně žijícím ploštěnkám při 
pohybu? 

• ………………… 

• ………………… 

• ………………… 



3. Z kterých částí se skládá tělo tasemnice? 
Vyjmenujte je: 

• hlavička (scolex) 

• krček 

• články (proglotidy) 

4. Co pomáhá volně žijícím ploštěnkám při 
pohybu? 

• podkožní svalový vak 

• hlen 

• řasinkový epitel 



1. tasemnice dlouhočlenná 

K zástupcům ploštěnců přiřaďte charakteristické 
znaky: 

 

2. tasemnice bezbranná 

3. motolice jaterní 

4. krevnička močová 

A. dospělec parazituje v játrech ovcí nebo skotu a 
způsobuje trávicí poruchy až smrt 

D. na hlavičce má přísavky i háčky 

C. na hlavičce nemá háčky 

B. způsobuje těžké záněty močového měchýře 
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1. D, 2.C, 3.A, 4.B 



Doplňte jména parazitických hlístů, kteří 
způsobují danou nemoc: 

a) elefantiáza   .……………………. 

b) kamerunské boule  ……………………… 

c) egyptská bledička  ……………………… 

Vyberte správná tvrzení o hlístech: 
a) tělo dorzaventrálně zploštělé 

b) tělní dutina pseudocoel 

c) parazité mají na povrchu těla silnou vrstvu 
kutikuly 

d) cévní soustava uzavřená 

e) nervová soustava gangliová 
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vlasovec mízní 

vlasovec oční 

měchovec lidský 



Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí 
software: 

• Microsoft Office 2010 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby 
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 


