
Тип Плоскі черви. 

І варіант 

1. Які органи людини не уражаються при ехінококозі: 

а. Кишки; 

б. М’язи; 

в. Печінка; 

г. Легені; 

д. Серце. 
 

2. Дегельмінтизація хворого можлива при: 

а. Теніозі; 

б. Цистецеркозі; 

в. Ехінококозі; 

г. Альвеококозі; 

д.  Всі відповіді правильні. 

  
 

3. В яких члениках цестод повністю розвинута чоловіча статева система: 

а. Незрілих; 

б. Гермафродитних; 

в. Зрілих; 

г. Відірваних від стробіли.; 

д. Юних. 
 

4. Якими трематодозами можна заразитися вживаючи раків, крабів: 

а. Фасціольозом; 

б. Опісторхозом; 

в. Дикроцеліозом;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г. Парагонімозом; 

д. Цистецеркозом. 
 

5. Особиста профілактика опісторхозу полягає в: 

а. Дотриманні правил особистої гігієни; 

б. Споживанні добре провареної та просмаженої риби; 

в. Споживанні добре проварених крабів; 

г. Споживанні тільки перевареної води; 

д. Споживанні добре провареної та просмаженої свинини і яловичини. 
 

 

 
 

6. Другим проміжним хазяїном Сисуна ланцетоподібного є:  

а. Молюски;  

б. Риба; 

в. Раки; 

г. Краби; 

д. Мурашки. 
 



7. Людина, вживаючи недостатньо термічно оброблену рибу, може 

заразитися:  

а. Теніозом;  

б. Теніаринхозом; 

в. Гіменолепідозом; 

г. Опісторхозом; 

д. Ехінококозом. 

 
 

8. Діагностика ехінококу здійснюється проведенням: 

 

а. Рентгенологічних досліджень; 

б. Мікроскопії фекалій; 

в. Мікроскопії сечі; 

г. Мікроскопії мокротиння. 
 

9. Широкий стьожак на статевозрілій стадії локалізується в організмі: 

а. Великої рогатої худоби; 

б. Людини; 

в. Прісноводної риби; 

г. Гризунів; 

д. Молюсків. 
 

 

10. Зрілі членики збудники захворювання можуть активно виповзати з 

відхідника людини у випадку: 

а. Альвеококозу; 

б. Теніаринхозу; 

в. Гіменолепідозу; 

г. Дифілоботріозу; 

д. Фасціольозу. 
 

Тип Плоскі черви. 

ІІ варіант 

1. Як відбувається зараження людини ехінококом: 

а. При вживанні зараженого м’яса; 

б. Через шкіру; 

в. При контакті з собаками; 

г. При розробці туш тварин і виробці шкір; 

д. При укусах диких тварин. 

 

 

2. Який паразит має найбільші розміри: 

а. Бичачий ціп’як; 

б. Свинячий ціп’як; 

в. Ехінокок; 

г. Альвеокок; 

д. Широкий стьожак.  



 

 

3. Яким трематодозом можна заразитися, вживаючи раків; 

а. Фасціольозом; 

б. Опістрохозом; 

в.  Парагонімозом; 

г. Гіменолепідозом. 

 

4. Зараження людини фасціольозом відбувається: 

а. Через споживання печінки великої рогатої худоби, хворої на фасціольоз; 

б. Через недостатньо помиті овочі, фрукти; 

в. У разі споживання прісноводних раків, крабів; 

г. У разі споживання непросмаженого м’яса; 

д. При контакті з собаками. 

 

5. Проміжним хазяїном збудника теніозу є: 

а. Свиня; 

б. Собака; 

в. Кішка; 

г. Корова; 

д. Людина. 

 

6. Остаточним хазяїном ехінокока можуть бути: 

а. Собака; 

б. Свиня; 

в. Людина; 

г. Корова; 

д. Молюск. 

 

7. Найменшу довжину тіла має: 

а. Taenia solium; 

б. Taeniarhynchus saginatus; 

в. Echinococcus granulosus; 

г. Diphyllobothrium latum; 

д. Hymenolepis nana. 

 

8. Людина є проміжним хазяїном для таких  червів: 

Opisthorchis felineus; 

Dicrocoelium lanceatum ; 

а. Taeniarhynchus saginatus; 

б. Echinococcus granulosus; 

в. Diphyllobothrium latum. 

 

9. Стробіла ехінокока містить: 



а. 200 члеників і більше; 

б. 3-4 членики; 

в. 5-7 члеників; 

г. 50-70 члеників; 

д. 1-2 членики. 

 

10.  Для особистої профілактики теніозу необхідно: 

а. Ретельно прибирати житло; 

б. Термічно обробляти перед вживанням свинину; 

в. Ретельно мити овочі, фрукти; 

г. Ретельно мити руки перед вживанням їжі; 

д. Захищатися від укусів комарів. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


