
Pracovní list č. 2 - HLÍSTI 
 
1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 

A/              B/     C/ 
 
2/ Vyber správná tvrzení charakterizující hlísty: a/ článkované tělo 

b/ nečlánkované tělo 
c/ hermafrodité 
d/ odděleného pohlaví 
e/ tělo na průřezu kruhovité 
f/ ploché tělo 
g/ pohlavní dvoutvárnost 
h/ tělo paprsčitě souměrné 

 
3/ Doplň názvy zástupců hlístů: 

a/ samička klade vajíčka blízko řitního otvoru člověka 
b/ cizopasí na kořenech 
c/ jeden z nejnebezpečnějších hlístů, přenášejí jej potkani a divoká prasata 

 d/ 15 – 20 cm dlouhý parazit, žije nejčastěji v tenkém střevě dětí 
 
4/ Utvoř dvojice:  1. škrkavka dětská   a) asi 1 cm 

2. roup dětský    b) do 2 mm 
3. háďátko řepné    c) 15 – 20 cm 
 

 
5/ Který hlíst způsobuje v tropech  
tzv. SLONÍ NEMOC? 

 
 
 
 

 
 

 
6/ Napiš jméno hlísta, jehož stočené larvy se usídlí ve svalstvu 
člověka a způsobují těžké horečnaté onemocnění, které je velmi často 
smrtelné. 
 
 
7/ Jakým způsobem můžeme předcházet nákaze škrkavkou? 
…………………………………………………………………………………….. 



SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ: 
Pracovní list č. 2 - HLÍSTI 

 
1/ Pojmenuj (rodové i druhové jméno): 

A/ škrkavka dětská      B/ svalovec stočený  C/ roup dětský 
 
2/ Vyber správná tvrzení charakterizující hlísty: a/ článkované tělo 

b/ nečlánkované tělo  
c/ hermafrodité 
d/ odděleného pohlaví  
e/ tělo na průřezu kruhovité  
f/ ploché tělo 
g/ pohlavní dvoutvárnost  
h/ tělo paprsčitě souměrné 

 
3/ Doplň názvy zástupců hlístů: 

a/ samička klade vajíčka blízko řitního otvoru člověka - roup dětský 
b/ cizopasí na kořenech - háďátko řepné 
c/ jeden z nejnebezpečnějších hlístů, přenášejí jej potkani a divoká prasata  
- svalovec stočený 

 d/ 15 – 20 cm dlouhý parazit, žije nejčastěji v tenkém střevě dětí – škrkavka dětská 
 
4/ Utvoř dvojice: 1c) 1. škrkavka dětská    a) asi 1 cm 

2a) 2. roup dětský    b) do 2 mm 
3b) 3. háďátko řepné    c) 15 – 20 cm 

 
5/ Který hlíst způsobuje v tropech  
tzv. SLONÍ NEMOC? vlasovec mízní 

 
 
 
 

 
 

6/ Napiš jméno hlísta, jehož stočené larvy se usídlí ve svalstvu 
člověka a způsobují těžké horečnaté onemocnění, které je velmi často 
smrtelné. svalovec stočený 
 
7/ Jakým způsobem můžeme předcházet nákaze škrkavkou? 
Umýváme před konzumací zeleninu, jahody. Dodržujeme hygienu. 


