
Pracovní list - PLOŠTĚNCI 
 
1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 
    
 

A/     B/            C/ 
  
2/ Kde žije ploštěnka mléčná? 
 
3/ Ploštěnky dýchají:………………………… a jejich nervová soustava je: ………………. 
 
4/ Při pohledu na ploštěnku je možné pouhým okem vidět prosvítat: 
 
5/ Ploštěnka má ústní otvor na ……………..……… 
 
6/ Ploštěnka se orientuje pomocí ……………..  a  …………………… 
 
7/ Vyber správná tvrzení:  a/ ploštěnka je odděleného pohlaví 

b/ ploštěnka je hermafrodit 
c/ ploštěnka má samčí i samičí pohlavní buňky 
d/ ploštěnka má larvu  
e/ ploštěnka má vývin přímý 
f/ ploštěnka má vývin nepřímý 

  
8/ Klidové stadium tasemnice se nazývá ……………….. 
 
9/ Tasemnice má …………… vývin. 
 
10/ Tasemnice přijímá potravu ……………………………. 
 
11/ Tasemnice bezbranná parazituje ve ……… člověka.  
Její boubel se vytváří v mase ………….. 
 
12/ Jak se můžeme chránit před vniknutím tasemnice do našeho těla? 
 
13/ Tasemnice dlouhočlenná je přizpůsobena k přichycení ke střevu člověka, že má 
na hlavičce ………. a …………..  Boubel se vytváří v mase ……………….. 
 
14/ Tasemnice má v těle samčí i samičí pohlavní buňky, je tedy ……..… 
 



SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 
Pracovní list č. 2 - PLOŠTĚNCI 

 
1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 
    

A/ tasemnice dlouhočlenná    B/ ploštěnka mléčná           C/ motolice jaterní 
  
2/ Kde žije ploštěnka mléčná? Ve vodě. 
 
3/ Ploštěnky dýchají: celým povrchem těla a jejich nervová soustava je: provazcovitá. 
 
4/ Při pohledu na ploštěnku je možné pouhým okem vidět prosvítat: trávicí soustavu 
 
5/ Ploštěnka má ústní otvor na břišní straně těla. 
 
6/ Ploštěnka se orientuje pomocí hmatových laloků a očí. 
 
7/ Vyber správná tvrzení:  a/ ploštěnka je odděleného pohlaví 

b/ ploštěnka je hermafrodit  
c/ ploštěnka má samčí i samičí pohlavní buňky  
d/ ploštěnka má larvu 
e/ ploštěnka má vývin přímý  
f/ ploštěnka má vývin nepřímý 

  
8/ Klidové stadium tasemnice se nazývá boubel. 
 
9/ Tasemnice má nepřímý vývin. 
 
10/ Tasemnice přijímá potravu celým povrchem těla. 
 
11/ Tasemnice bezbranná parazituje ve střevě člověka.  
Její boubel se vytváří v mase hovězím. 
 
12/ Jak se můžeme chránit před vniknutím tasemnice do našeho těla? 
Jíst maso dostatečně tepelně zpracované. 
 
13/ Tasemnice dlouhočlenná je přizpůsobena k přichycení ke střevu člověka, že má 
na hlavičce přísavky a háčky.  Boubel se vytváří v mase vepřovém. 
 
14/ Tasemnice má v těle samčí i samičí pohlavní buňky, je tedy hermafrodit 
(obojetník). 


