
Пљпснати црви 

двобочна симетрија- 

врпчаст нервни систем- 

паренхим- 

ганглије- 

ларва- 

Заокружи тачан одговор од два понуђена који су одвојени заградом. 

Пљоснати црви су трослојне/двослојне животиње са телесном 

дупљом/без телесне дупље код којих се први пут јављају ткива/органи и 

системи органа. 

Разнпврснпст (3 групе пљпснатих црва):         

       и       

 

Пљпснати црви кпји впде паразитски начин живпта 

Живптни циклус свиоске пантљичаре 

пбележи цртеж  

 



1. Стални дпмаћин, у кпме живи  свиоске пантљичаре је      

  

2. Прелазни дпмаћин, у кпме живи    је  

 

3. Стадијум учаурене ларве у мишићима, јетри, плућима и другим прганима свиое назива се 
 , а из ое ће се накпн некпг времена (некад и више гпдина) 
развити 

   

4. Какп се чпвек зарази свиоскпм пантљичарпм?  

   

 

5. Шта треба урадити какп се не би заразили пантљичарпм?   

  

 

6. Ппсматрајући цртеж, пбележи живптни циклус свиоске пантљичаре. 

1.  2.   

 

3.      4.       

 

5.       6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пљпснати црви кпји впде паразитски начин живпта 

Сппљашоа и унутрашоа грађа пантљичаре 

 

 

 

 

 

пбележи слику и пдгпвпри на ппстављена питаоа. 

 

1. Ппсматрајући слику, пбележи делпве тела пантљичаре. 

 

2. Какав је тп паразитски начин исхране?  

 .  

 

3. Где живе пантљичаре? .  

 



4.Телп пантљичара се састпји из   на кпјпј се налазе  и , 

а затим следи краткп сужеое    и иза оега низ  . 

 

5. Кпје су ппследице паразитскпг начина исхране? 

    

    

  . 

 

6. Кпје 3 врсте пантљичаре знаш?  ,  и . 

 

 

Пљпснати црви кпји впде паразитски начин живпта 
 

1. Унутрашоа грађа метиља    2. Развпјни циклус великпг метиља 
 

     
 

 
1а) Ппсматрајући слику, пбелижи делпве тела метиља.           2а) Стални дпмаћин метиља је? 

         _______________________________. 
1б) Какав је тп паразитски начин исхране?   2б) Прелазни дпмаћин је? 
______________________________________________  _______________________________. 



______________________________________________.     2в) Шта је пптребнп јајету метиља да би  
              се развилп у ларву? 
         _______________________________. 
1в) Где живе метиљи?      2г) Кпје две ларве се јављају у   
         развпјнпм 
______________________________________________  циклусу метиља? 
______________________________________________.  _______________________________и 
         _______________________________ 
           
1г) Кпје су ппследице паразитскпг начина исхране?   
-______________________________________________,  
-______________________________________________, 
-______________________________________________,  
-______________________________________________.  
 
         2ђ) Ппсматрајући цртеж, пбележи  
         развпјни 
1д) Метиљи изазивају пбпљеое кпје се назива   циклус великпг метиља? 
______________________________________________. 
        1. _______________________________ 

       2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. _______________________________ 
5. _______________________________ 
6. _______________________________ 

 
 

 
 

 



Ваљкасти црви 
кутикула- 
хидрпскелет- 
анални птвпр- 
примарна телесна дупља- 
Чпвечија глиста-           
              
              
 
Дечија глиста-            
              
              
 
Треихина-            
              
              
 

 Дечја глиста Човечја глиста Трихина 

 Живи у цреву    

Бобице у месу    

Свраб    

Трајно остаје у 
организму 

   

Пундравац    

Трихинелоза    

Заражено свињско месо    

Мере превенције    

Прање руку    

Преглед свињског меса    

Филтрирање воде    

Прање воћа и поврћа    

Употреба средстава за 
дезинфекцију 

   



 
 

Чланкпвити црви 

затворен крвни систем- 
крвни суд- 
крв- 
 хемоглобин- 
лествичаст нервни систем- 
секундарна телесна дупља- 
сегмент/чланак- 
кпжнп задебљаое/клителум- 
чекиое- 
нефридије- 
 
 
 
1. Popuni polja u tebeli tako što ćeš sa + označiti one osobine koje se odnose na odgovarajućeg 

predstavnika. 

 

2. Opiši ulogu sledećih sistema organa: 

krvni sistem; nervni sistem; sistem za varanje; sistem za izlučivanje; sistem za razmnožavanje 

 

3. Poveži deo tela sa njegovom ulogom: 

analni otvor  deo nervnog sistema 

usni otvor  mesto na kome se izbacuje nesvarena hrana 

cevčice   mes na kome se unosi hrana 

ganglije   organi za kretanje kod člankovitih crva 

čekinje   organi za pričvršdivanje kod pljosnatih crva 

pijavke i kukice  kanalidi za izlučivanje 

4. Napisati imena parazitskih vrsta crva. 

2 vrste metilja su:       i      metilj. 

3 vrste pantljičare su:     ,      i     

pantljičara. 



3 vrste valjkastih crva su:      ,      

  i  

       

5. Poveži grupu organizama sa osobinama koje se prvi put kod njih javljaju. 

3 sloja u telu     pljosnati crvi        

analni otvor 

vrpčast nervni sistem    valjkasti crvi       

krvni sistem 

telesna duplja     člankoviti crvi       

lestvičast nervni sistem 

dvobočna simetrija 

kutikula 

6. Prepoznaj parazita. 

Parazit. 

Ima pijavke. 

Hrani se krvlju domadina, živi u jetri goveda. 

Slabo razvijen čulni sistem. 

Proitvodi veliki broj jaja.         

 

Parazit. 

Ima kukice. 

Ima vrat i glavu. 

Hranu upija ditavom površinom tela. 

Živi u mišidima, jetri, pludima. 

Prelazni domadin je svinja.        

 



Parazit. 

Živi prvo u crevu, pa u mišidima. 

Domadini su mu pacov, svinja, čovek. 

Prenosi se zaraženim mesom.  

U mišidima se učauri. 

Ne može se odstraniti iz tela  .       

 

10. Размисли о заокружи Т уколико сматраш да је одговор тачан, или Н ако је нетачан. 

а. Метиљи су одвојених полова. Т  Н 

б. Метиљи се хране крвљу домаћина. Т  Н 

в. Телесна дупља јавља се први пут код ваљкастих црва Т  Н 

г. Ваљкасти црви нису паразити. Т  Н 

д. Бочни израштаји на телу постоје код многочекињастих црва Т  Н 

ђ. Крвним системом се по телу преноси кисеоник и хранљиве материје. Т  Н                                                           

 

 



 
 

 

 


