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Biologia – poziom rozszerzony 
Liceum III, zadania na grudzień 

 

Genetyka (dziedziczenie cech, prawa Mendla, 
chromosomowa teoria dziedziczenia, 

zmienność organizmów). 
 
 
 
Wymogi podstawy programowej: 
 

Genetyka: 
 
Materiał powtórzeniowy z gimnazjum. Uczeń: 
1) przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, 
genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność); 
2) wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh); 
3) przedstawia dziedziczenie płci u człowieka i podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią (hemofilia, 
daltonizm); 
4) podaje ogólną definicję mutacji oraz wymienia przyczyny ich wystąpienia (mutacje spontaniczne i wywołane przez 
czynniki mutagenne); podaje przykłady czynników mutagennych; 
5) rozróżnia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz podaje przykłady chorób człowieka warunkowanych 
takimi mutacjami (mukowiscydoza, zespół Downa). 

 
Liceum. Uczeń: 
1. Genetyka mendlowska. Uczeń: 
1) wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia genetyki klasycznej (allel, allel dominujący, allel 
recesywny, locus, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp); 
2) przedstawia i stosuje prawa Mendla; 
3) zapisuje i analizuje krzyżówki jednogenowe i dwugenowe (z dominacją zupełną i 
niezupełną oraz allelami wielokrotnymi, posługując się szachownicą Punnetta) oraz 
określa prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych genotypów i fenotypów w 
pokoleniach potomnych; 
4) opisuje sprzężenia genów (w tym sprzężenia z płcią) i przedstawia sposoby ich 
mapowania na chromosomie; 
5) przedstawia sposób dziedziczenia płci u człowieka, analizuje drzewa rodowe, w tym 
dotyczące występowania chorób genetycznych człowieka; 
6) podaje przykłady cech (nieciągłych) dziedziczących się zgodnie z prawami Mendla. 
2. Zmienność genetyczna. Uczeń: 
1) określa źródła zmienności genetycznej (mutacje, rekombinacja); 
2) przedstawia związek między rodzajem zmienności cechy (zmienność nieciągła lub 
ciągła) a sposobem determinacji genetycznej (jedno locus lub wiele genów); 
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3) przedstawia zjawisko plejotropii; 
4) podaje przykłady zachodzenia rekombinacji genetycznej (mejoza); 
5) rozróżnia mutacje genowe: punktowe, delecje i insercje i określa ich możliwe skutki; 
6) definiuje mutacje chromosomowe i określa ich możliwe skutki. 
3. Choroby genetyczne. Uczeń: 
1) podaje przykłady chorób genetycznych człowieka wywołanych przez mutacje genowe 
(mukowiscydoza, fenyloketonuria, hemofilia, ślepota na barwy, choroba Huntingtona); 
2) podaje przykłady chorób genetycznych wywoływanych przez mutacje chromosomowe 
i określa te mutacje (zespoły Downa, Turnera i Klinefeltera). 

 
Zadanie 1 (matura 2005) 
Schemat przedstawia kariotyp kobiety z zespołem Downa. 
 

 
Ustal, jaki to rodzaj mutacji oraz wyjaśnij, na czym polega ta mutacja w przypadku zespołu 

Downa.   

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

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

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

 
Zadanie 2 (matura 2005) 
Barwa skóry i sierści zwierzęcia zależy od genu A odpowiedzialnego za barwę czarną lub jego 
allelu a odpowiedzialnego za barwę brązową. Jednocześnie ujawnienie się barwy zależy od 
genu B przekształcającego bezbarwny prekursor obu barwników (DOPA) w ostateczny 
produkt. Jego allel b nie przekształca DOPA; brak jest wówczas zabarwienia skóry i włosów. 
 
1. Określ fenotypy osobników o następujących genotypach: 
a) AaBb........................ 
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b) aaBb......................... 

 
2. Ułóż krzyżówkę genetyczną, na podstawie której ustalisz i podasz, jakie jest 

prawdopodobieństwo otrzymania osobnika albinotycznego w potomstwie rodziców o 

genotypach AaBb i aaBb. 

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

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

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

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

 
Zadanie 3 (matura 2005) 
Schemat przedstawia dziedziczenie daltonizmu u człowieka. 
 

 
Zdolność rozróżniania barw zależy od genu leżącego w chromosomie X. Zapisz genotypy osób 

(I – IV) posiadających tę mutację oraz uzasadnij, że daltonizm jest cechą recesywną. 

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................................................... 
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Zadanie 4 (matura 2006) 
Gen warunkujący barwę oczu u Drosophila melanogaster znajduje się w chromosomie X, przy 
czym allel warunkujący oczy białe jest recesywny – a, a allel warunkujący oczy czerwone jest 
dominujący – A. Natomiast recesywny gen zredukowanych skrzydeł (b) nie jest sprzężony z 
płcią. Dziedziczenie płci u muszki owocowej odbywa się według podobnych zasad jak u 
człowieka. 
 
Zapisz wszystkie możliwe genotypy samicy muszki owocowej o czerwonych oczach i 

normalnie wykształconych skrzydłach oraz wszystkie możliwe genotypy samca o tych samych 

cechach. 

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

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

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

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

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

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

 
Zadanie 5 (matura 2006) 
Kolchicyna jest alkaloidem występującym w roślinie zwanej zimowitem jesiennym. Ten 
związek chemiczny ma silny wpływ na przebieg podziału mitotycznego: hamuje wytwarzanie 
i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego powodując, że chromosomy nie rozchodzą się do 
biegunów komórki. W takim przypadku nie dochodzi również do podziału cytoplazmy, czyli 
cytokinezy. 
Podaj nazwę rodzaju mutacji, jaka zajdzie po zadziałaniu kolchicyną na dzielące się, 
diploidalne komórki. 
 
............................................................................................................................. .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 6 (matura 2006) 
Poniżej przedstawiono fragment rodowodu obrazujący pojawianie się pewnej choroby.   
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Ustal i uzasadnij na podstawie schematu, czy choroba ta jest warunkowana przez mutację 
recesywną czy dominującą oraz czy gen, w którym zaszła mutacja, leży w autosomie, czy w 
chromosomie płciowym. 
 

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

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

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

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

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

  

Zadanie 7 (matura 2006) 
U groszku pachnącego cecha szerokich kwiatów jest sprzężona z cechą gładkich ziaren pyłku. 
W wyniku krzyżówki podwójnie heterozygotycznych roślin groszku pachnącego, o szerokich 
kwiatach  i gładkich pyłkach, uzyskano 624 osobniki potomne. Wśród nich 155 roślin 
wykazywało obie cechy recesywne: kwiaty wąskie i pyłki szorstkie. W potomstwie nie było 
rekombinantów. 
Zapisz genotypy rodzicielskich roślin groszku i ich potomstwa oraz  ustal  stosunek 
fenotypowy w pokoleniu F 1. 
 
................................................................................................................................................................................................... 

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

. 

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

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

. 

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

 

Zadanie 8 (matura 2018) 
Na rysunku przedstawiono parę chromosomów homologicznych i położenie czterech genów 
(I–IV).   

 
Określ, w przypadku których par loci – I i II czy III i IV – występuje większe 

prawdopodobieństwo sprzężonego dziedziczenia alleli. Odpowiedź uzasadnij. 

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

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

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

. 

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

. 

 
Zadanie 9 (matura 2018) 
Daltonizm jest chorobą genetyczną uwarunkowaną allelem recesywnym sprzężonym z płcią. 
Na schemacie przedstawiono rodowód ilustrujący dziedziczenie daltonizmu w pewnej 
rodzinie. 
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a) Zapisz genotypy osób oznaczonych numerami 5 i 16. Allel warunkujący chorobę oznacz 
literą d. 
 
Osoba nr 5.: ....................................................        Osoba nr 16.: ...................................... ............ 
b) Podaj przykład objawów tej choroby. 

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

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

 
Zadanie 10 (matura 2018) 
U kotów brytyjskich produkcja eumelaniny, czyli czarnego barwnika, jest modyfikowana przez 
trzy  allele genu autosomalnego, które w zależności od układu, w jakim pojawiają się w 
genotypie kota, determinują kolor włosa: 
B – allel dominujący w stosunku do pozostałych, warunkujący barwę czarną, 
b – allel recesywny w stosunku do B, ale dominujący w stosunku do b1 , warunkujący barwę 
czekoladową, 
b1 – allel recesywny zarówno w stosunku do B, jak i do b, warunkujący barwę cynamonową. 
 
Ekspresja genu odpowiedzialnego za produkcję eumelaniny modyfikowana jest przez 
autosomalny gen z innego chromosomu, którego allel D warunkuje równomierne 
rozproszenie barwnika, co daje normalną barwę włosa, natomiast recesywny allel d sprawia, 
że pigment występuje w skupiskach, co skutkuje rozjaśnieniem (rozmyciem) kolorów: 
czarnego – do niebieskiego, czekoladowego – do liliowego, a cynamonowego – do płowego. 

Na podstawie: http://www.agiliscattus.pl/podstawy-genetyki-kotow.html 
 
a) Zapisz, stosując podane oznaczenia alleli genów, genotypy kotów brytyjskich: cynamonowej 
samicy i czarnego samca, w których potomstwie znajdują się kocięta czarne, czekoladowe, 
niebieskie oraz liliowe. 
Genotyp cynamonowej samicy: .........................          Genotyp czarnego samca: ......................... 
 
b) Zapisz krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta) cynamonowej samicy i czarnego 
samca (rodziców z zadania 26a) i na podstawie tej krzyżówki określ prawdopodobieństwo, że 
kolejne kocię tych rodziców będzie niebieskie. 
Krzyżówka: 
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Prawdopodobieństwo, że kolejne kocię będzie niebieskie:  ........................................................ 
 


