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Materiały do ćwiczeń z parazytologii - PIELĘGNIARSTWO 

PIERWOTNIAKI i inne drobnoustroje ważne medycznie 

 Data:___________ 

Imię i Nazwisko:___________________________ nr Indeksu:____________    grupa:_______ 

Uzupełnij: nazwę gatunku i stadium/formy rozwojowej pasożyta oraz jego lokalizację.  
Oznacz na zdjęciach odpowiednie struktury morfologiczne.  
Odpowiedz na pytania. Wykonaj inne polecenia. 
    
1. pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 

 
 

A) jądra komórkowe, B) wici, C) ciała medialne, D) aksonemy, E) dysk czepny. 

Wymień cechy morfologiczne charakterystyczne dla tego rodzaju. 
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2.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 
A) jądro komórkowe, B) wici, C) kinetosom, D) aksostyl, E) błona falująca,  

F) formy drożdżopodobne (blastoporowe) grzybów z rodzaju Candida.  

Wymień cechy morfologiczne i cechy cyklu życiowego charakterystyczne dla tego rodzaju. 

 

3.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja  

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

 

A) jądro komórkowe, B) kariosom, C) chromatyna, D) endoplazma, E) ektoplazma, F) pseudopodium. 
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4.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja  

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

 

A) jądro kom. B) kariosom, C) wodniczka tętniąca, D) endoplazma, E) ektoplazma, F) akantopodia. 

Wymień cechy morfologiczne charakterystyczne dla tego rodzaju. Wyjaśnij pojęcie 

„gatunki amfizoiczne”. 

 

 

5. pełna nazwa łacińska                                                               lokalizacja  

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

 

A) tachyzoity, B) pseudocysta, C) jądro komórkowe pasożyta, D) jądro monocytu. 
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6.  pełna nazwa łacińska                                                         lokalizacja 

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

 

 

A) oocysta, B) sporozoit. 

7.  pełna nazwa łacińska                                                       lokalizacja 

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

 

 

A) cysty w różnych fazach rozwoju, B) ciałka wewnątrzcystalne. 

 

Wyjaśnij pojęcie „gatunki oportunistyczne”. 
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8.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  pasożyt, B) jądro komórkowe, C) kinetoplast, D) błona falująca, E) wić, F) erytrocyt. 

9.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 
 

A) pasożyt, B) jądro komórkowe pasożyta, C) kinetoplast, D) jądro komórki gospodarza. 
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10.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 
A)  pasożyt, B) erytrocyty zainfekowane, C) erytrocyty niezainfekowane. 

11.  pełna nazwa łacińska                        stadium/forma                               lokalizacja 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

źródło: https://www.cdc.gov/dpdx 

A)  pasożyt, B) erytrocyty zainfekowane, C) erytrocyty niezainfekowane. 

Wymień różnice diagnostyczne widoczne w rozmazach krwi na preparatach nr 10) i 11). 

 

 


