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Krzyżówki genetyczne - I prawo Mendla, cechy 
sprzężone z płcią

Zadanie 1 - Przyporządkuj określeniom 1 - 4 właściwe objaśnienia z kolumny A - F.
1. GENOM A. chromosomy organizmu
2. GENOTYP  B. geny organizmu
3. FENOTYP C. cechy organizmu
4. KARIOTYP D. zmienność organizmu
 F. cały DNA organizmu
1. .........................        2. .........................          3. .........................           4. .........................

Zadanie 2 - Do każdego rodzaju genotypu oznaczonego symbolem literowym A - D 
przyporządkuj jeden właściwy przykład zapisu oznaczonego cyfrą 1-6.
a. homozygota dominująca 1. XdXd

b. homozygota recesywna 2. CC
c. podwójna heterozygota 3. DdEe
d. podwójna homozygota recesywna 4. FFGg
 5. hhii
a. .........................        b. .........................          c. .........................           d. .........................

Zadanie 3 - Umaszczenie koni karych jest uwarunkowane dominującym allelem M, 
natomiast koni kasztanowych allelem m. W wyniku krzyżówki czystych linii koni karych 
i kasztanowych otrzymuje się wyłącznie konie kare.
Zapisz krzyżówkę między końmi dwoma karymi (z pokolenia F1), które otrzymano 
przez skrzyżowanie koni z czystych linii. Jaki będzie stosunek fenotypów potomstwa 
w tej krzyżówce?

Zadanie 4 - U myszy czarna barwa sierści (A) dominuje nad brązową (a). Skrzyżowano 
czarnego samca z brązową samicą i w F1 uzyskano 50% myszy czarnych i 50% myszy 
brązowych.
Wśród podanych niżej genotypów rodzicielskich (1 - 4) zaznacz te, których potomstwo 
opisano w tekście zadania. Swój wybór uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną.

1. Aa i Aa 3. AA i aa
2. AA i Aa 4. Aa i aa

Zadanie 5 - W stacji hodowli roślin sprawdzano, czy groch wydający nasiona okrągłe 
(cecha dominująca - A) jest mieszańcem (heterozygotą), czy czystą rasą (homozygotą) ze 
względu na gen warunkujący kształt nasion grochu. W tym celu skrzyżowano ten groch 
z grochem o nasionach kanciastych (cecha recesywna - a). W wyniku krzyżówki otrzymano 
103 rośliny wydające nasiona okrągłe i 105 roślin, wydających nasiona kanciaste.
Na podstawie wyników doświadczeń ustal, czy badany groch jest homozygotyczny 
czy heterozygotyczny. Odpowiedź uzasadni i zilustruj odpowiednimi krzyżówkami 
genetycznymi.

Zadanie 6 - U cocker spanieli jednolite zabarwienie sierści dominuje nad łaciatym. 
a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że szczenięta otrzymane z krzyżówki pomiędzy 
samicą linii czystej o jednolitym zabarwieniu a samcem linii czystej łaciatej będzie 
łaciate? Zapisz krzyżówkę genetyczną.
b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że po skrzyżowaniu osobnika z pokolenia F1 z 
łaciatym  otrzymamy łaciate szczenięta? Zapisz krzyżówkę genetyczną.
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Zadanie 7 - Poniżej przedstawiono fragment rodowodu obrazujący dziedziczenie 
pewnej cechy u ludzi. 

a) Na podstawie analizy przedstawionego rodowodu określ i uzasadnij, czy allel 
warunkujący tę cechę jest dominujący czy recesywny.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
b) Zaznacz właściwy zestaw genotypów rodziców z pokolenia II (spośród I - IV) oraz 
wartość prawdopodobieństwa (spośród A - D), że następne dziecko tych rodziców będzie 
wykazywało daną cechę.
Genotypy rodziców:

I. aa i aa            II. Aa i aa                 III. AA i AA            IV. Aa i Aa
Prawdopodobieństwo wystąpienia tej cechy u kolejnego dziecka rodziców z pokolenia II:

A. 25 %              B. 50 %              B. 75%               B. 100%

Zadanie 8 - Pewna recesywna cecha człowieka jest sprzężona z płcią, a jej allel znajduje 
się w chromosomie X.
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania, wybierając spośród A - D.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje można przypuszczać, że cecha ta będzie się 
ujawniać w populacji ludzkiej
A. tylko i wyłącznie u kobiet. C. znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet.
B. tylko i wyłącznie u mężczyzn. D. znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Zadanie 9 - Na chromosomie Y jest zlokalizowany gen, którego uszkodzenie objawia 
się oligospermią, czyli produkcją niewielkiej liczby plemników.

Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia oligospermii u chłopca, którego ojciec posiada 
uszkodzony allel tego genu. Odpowiedź uzasadnij.

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadanie 10 - Dwaj bracia (I i II) są daltonistami. Każdy z nich ma czworo dzieci: dwie 
córki i dwóch synów. Potomstwo brata I jest zdrowe, natomiast jeden syn i jedna córka 
brata II cierpią na daltonizm.

a) Zapisz najbardziej prawdopodobne genotypy obu braci i matek ich dzieci, posługując 
się symbolami: D - brak daltonizmu, d - daltonizm. (Pamiętaj, że choroba ta jest 
sprzężona z płcią.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) Jakie jest prawdopodobieństwo, że córki brata I będą nosicielkami daltonizmu? 
Uzasadni odpowiedź, wykonując krzyżówkę.

Zadanie 11 - U zwierząt różnicowanie płci jest zdeterminowane obecnością 
chromosomów płci. W przypadku ptaków s to chromosomy Z i W. Osobniki żeńskie 
ptaków posiadają parę chromosomów płci ZW, a osobniki męskie - ZZ. Allele cech 
sprzężonych z płcią znajdują się na chromosomach Z.
U kur pasiaste upierzenie warunkowane jest przez leżący na chromosomie Z allel 
dominujący A, a czarne upierzenie - przez allel recesywny a. Skrzyżowano czarnego 
koguta z pasiastą kurą.
a) Zapisz genotypy pokolenia rodzicielskiego - kury i koguta opisanych w zadaniu.

.......................................................................................................................................................
b) Zapisz krzyżówkę genetyczną. Zapisz genotypy i określ fenotypy (płeć i upierzenie) 
osobników otrzymanych w pokoleniu F1.

 


