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Temat: Pasożytnictwo  
 
Zadanie 1. Zaznacz czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe, zakreślając 
odpowiednio: P- prawda lub F- fałsz.                                                                               (……/5pkt.) 
 
Pasożytnictwo zaliczamy do antagonistycznych stosunków pomiędzy 
gatunkami. 

P F 

Większość pasożytów nie dąży do uśmiercenia swojej ofiary..  P F 
Pasożyty zewnętrzne zwierząt zwykle żywią się krwią, naskórkiem czy 
piórami.  

P F 

Pasożyty zewnętrzne są znacznie bardziej uzależnione od swojego żywiciela 
niż pasożyty wewnętrzne. 

P F 

Niektóre pasożyty ludzkie przenoszą choroby: komar widliszek malarię, 
kleszcze boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. 

P F 

 
Zadanie 2. Poniższe zdania dotyczą pasożytów wewnętrznych. Podkreśl zdanie fałszywe.   
              (……/1pkt.) 
A. Ponieważ we wnętrzu organizmu nie ma światła, pasożyty wewnętrzne są ślepe, a ich 
ciała mają zwykle barwę białawą. 
B. Wiele pasożytów żyje samotnie, gdyż większa ich liczba nadmiernie wyczerpywałaby 
gospodarza. 
C. Pasożyty wewnętrzne to np. tasiemiec uzbrojony, glista ludzka, owsik i wesz. 
D. Pasożyty przewodu pokarmowego, bytujące w jelicie,  pochłaniają pokarm całą 
powierzchnią ciała. 
E. U wielu pasożytów wewnętrznych dochodzi do samozapłodnienia. Osobników takich 
nazywamy obojnakami.  
 
Zadanie 3. Ślimak bursztynek, żerując w wodzie czasem zjada larwę przywry 
Leucochloridium, która następnie rozwija się w nim i wnika do jego czułków. Czułki ślimaka 
stają się wtedy powiększone i nabywają  wielu jaskrawych prążków. Kolorowe czułki 
bursztynka poruszają się rytmicznie. Pulsując, do złudzenia przypominają gąsienice. Przywra 
zmienia zachowanie swojego żywiciela. Ślimak zainfekowany pasożytem wspina się po 
roślinie i staje się widoczny dla przelatujących opodal ptaków owadożernych. Niezwykłe 
czułki ślimaka, imitujące smakowite gąsienice, silnie zwracają na siebie uwagę. Po połknięciu 
takiej „gąsienicy” przez np. sikorkę, w jej układzie pokarmowym dojrzewa i rozmnaża się 
przywra. Jaja pasożyta wydostają się na zewnątrz z odchodami ptaka. A odchody te - bogate 
w sole mineralne - stanowią pożywienie ślimaków. 
 

3.1. Na podstawie tekstu podaj nazwę żywiciela pośredniego - w ciele którego rozwija się 
larwa przywry.                                                                                                                       (……/1pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

3.2. Na podstawie tekstu podaj nazwę żywiciela ostatecznego - w ciele którego rozwija się 
dojrzała przywra.                                                                                                                  (……/1pkt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.3. Na podstawie tekstu o cyklu życiowym Leucochloridium, określ czy przywra jest 
pasożytem  zewnętrznym czy wewnętrznym                                                                  (……/1pkt.) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Zadanie 4. Nazwij element budowy główki tasiemca uzbrojonego oznaczony na schemacie 
literą X  oraz określ do czego dokładnie służy to przystosowanie do pasożytniczego trybu 
życia. 

                                                                            (……/2pkt.)                                                                                                           
 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
Zadanie 5. Skonstruuj tabelę , w której porównasz pasożytnictwo z drapieżnictwem, 
uwzględnij takie cechy jak: typ zależności, wpływ na ofiarę, wielkość w stosunku do ofiary. 
                                                                                                                                                  (……/4pkt.) 
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