Тип Круглі черви.
І варіант
1. Статевозрілі аскариди паразитують у людини в:
а. Тонкій кишці;
б. Товстій кишці;
в. Печінці;
г. Підшлунковій залозі;
д. Легенях.
2. Паразитуючи в органах людини, кров’ю живляться:
а. Aскариди;
б. Гострики;
в. Волосоголовці;
г. Трихінела;
д. Ціп’яки.
3. Аскаридоз діагностується за допомогою мікроскопії:
а. Мокротиння та фекалій
б. Тільки фекалій;
в. Зскібка з періанальних складок;
г. Сечі;
д. Крові.
4. Личинки трихінели в організмі людини виявляються в:
а. Дельтоподібному м’язі;
б. Литкові м’зи;
в. Жувальних м’язах;
г. Міжребрових м’язах;
д. Всі відповіді правильні.
5. Інвазійної зрілості в грунті яйця досягають у представників таких
видів:
а. Aскариди;
б. Ришти;
в. Трихінели;
г. Ехінокока;
д. Всі відповіді правильні.

6. Заходами профілактики трихінельозу є:
а. Миття рук перед уживанням їжі;
б. Термічне оброблення овочів, фруктів;
в. Термічне оброблення свинини;
г. Санітарний контроль м’яса на ринках і бойнях;
д. Всі відповіді правильні.
7. Тривалість паразитування гостриків у кишках людини без повторної
інвазії не перевищує:
а. Одного дня;
б. Одного місяця;
в. Одного року;
г. Одного тижня;
д. Кількох років.
8. Дракункульозом людина може заразитися:
а. Під час пиття сирої не фільтрованої води з відкритих водойм;
б. Під час вживання сирого або недостатньо термічно обробленого м’яса;
в. Під час контакту з хворим свійськими тваринами;
г. При укусі інвазійних комарів;
д. Під час контакту з хворою людиною.
9. До природно-осередкових нематодозів відносять:
а. Аскаридоз;
б. Ентеробіоз;
в. Дракункульоз;
г. Трихінельоз;
д. Анкілостомідоз.
10. Статевозрілі особини волосоголовця в людини паразитують:
а. У підшлунковій залозі;
б. У тонкій кишці;
в. У товстій кишці;
г. У жовчних протоках;
д. У легенях.

Тип Круглі черви.
ІІ варіант
1. Гострик локалізується в людини в:
а. Тонкій кишці;
б. Товстій кишці;
в. Печінці;
г. Селезінці;
д. Легенях.
2. Ентеробіоз діагностується за допомогою мікроскопії:
а. Мокротиння;
б. Дуоденального вмісту;
в. Зіскрібка з періанальних складок;
г. Сечі;
д. Крові.
3. Лабораторна діагностика трихінельозу ґрунтується на:
а. Мікроскопії фекалій;
б. Біопсії м’язів та результатах імунологічних досліджень;
в. Мікроскопії мокротиння;
г. Мікроскопії мазків крові;
д. Мікроскопія дуоденального вмісту.
4. Статевозрілі особини волосоголовця в людини паратизують:
а. У підшлунковій залозі;
б. У тонкій кишці;
в. У товстій кишці;
г. У жовчних протоках;
д. У крові.
5. Личинки аскарид в організмі людини здатні проникати в:
а. Міокард;
б. Бронхи;
в. Кров;
г. Легені;
д. Всі відповіді правильні.

6. Автореінвазія можлива при:
а. Аскаридозі;
б. Ентеробіозі;
в. Трихоцефальозі;
г. Дракункульозі;
д. Анкілостомідозі.
7. Через шкіру можна заразитися:
а. Анкілостомідозом;
б. Аскаридозом;
в. Трихоцефальозом;
г. Ентеробіозом;
д. Трихінельозом.
8. Тривалість паразитування гостриків у кишках людини без повторної
інвазії не перевищує:
а. Одного тижня;
б. Одного місяця;
в. Одного року;
г. Десять місяців;
д. Десять років.
9. Дракункульозом людина може заразитися:
а. Під час пиття сирої не фільтрованої води з відкритих водойм;
б. Під час вживання сирого або недостатньо термічно обробленого м’яса;
в. Під час контакту з хворим свійськими тваринами;
г. При укусі інвазійних комарів;
д. Під час контакту з хворою людиною.
10. Аскаридоз діагностується за допомогою мікроскопії:
а. Мокротиння та фекалій;
б. Тільки фекалій;
в. Зскрібка з періанальних складок;
г. Сечі;
д. Крові.

