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KARTA PRACY DO LEKCJI 55
DROGI SZERZENIA SIĘ I PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH Załącznik nr 1

Skład zespołu: 

Lider                                                                                                                                                                                                

Członkowie:                                                                                                                                                                                    
 
Wpiszcie drogę wnikania czynników zakaźnych, którą zajmuje się wasz zespół.

                                                                                                                                                                                                          

ZADANIE 1. Uzupełnijcie tabelę, uwzględniając przykłady czynników zakaźnych wnikających drogą podaną powyżej.

Choroba Rodzaj czynnika zakaźnego  
(np. wirus, bakteria, pierwotniak)

Uwagi 
(komentarze dotyczące sposobu 

i źródeł zakażenia)

ZADANIE 2. Sformułujcie w punktach zasady profilaktyki, czyli zapobiegania chorobom wymienionym w tabeli.

1.                                                                                                                                                                                                      

2.                                                                                                                                                                                                      

3.                                                                                                                                                                                                      

4.                                                                                                                                                                                                      

5.                                                                                                                                                                                                      

6.                                                                                                                                                                                                      
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Odpowiedzi do zadań w karcie pracy do lekcji 55

 Załącznik nr 1 

Uwaga! Wypełnienie karty pracy zależy od wyboru konkretnych chorób przez zespół uczniów. Ponieważ uczniowie korzy-
stają z zasobów internetowych, trudno przewidzieć, jakie choroby wybiorą. 

Zadanie 1. Przykładowe wypełnienie karty pracy dla uczniów „specjalizujących się” we wnikaniu patogenów do organizmu 
drogą pokarmową.

Choroba Rodzaj czynnika zakaźnego)
(np. wirus, bakteria, pierwotniak)

Uwagi
(komentarze dotyczące

sposobu i źródeł zakażenia)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A wirus
zalecane szczepienia dla osób wyjeżdżających do krajów 
afrykańskich i azjatyckich, gdzie ta choroba jest dość częsta

Salmonelloza bakteria
produkty rozmrażane i ponownie zamrażane, surowe jajka, 
surowe mięso

Zatrucie jadem kiełbasianym bakteria źle przyrządzone konserwy i przetwory

Czerwonka pełzakowa pierwotniak
najczęściej chorują osoby wracające z krajów leżących 
w strefie tropikalnej

Toksoplazmoza pierwotniak cysty w surowym mięsie lub pochodzące z odchodów kota

Polio wirus wnikanie wirusa do organizmu również drogą oddechową

Zadanie 2. Na przykład:
1. Spożywać wyłącznie sprawdzone produkty.
2. Nie jeść surowego mięsa.
3. Zawsze myć ręce po kontakcie ze zwierzętami i przed jedzeniem.
4. Myć przed spożyciem warzywa i owoce.
5. Nie jeść konserw z nienaturalnie wypukłym wieczkiem.
6. W krajach tropikalnych pić wyłącznie wodę butelkowaną.


