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Лабораторна робота № 1 

Тема: Вивчення каріотипу організмів. 

Мета. Ознайомитись з особливостями клітинної будови 

організму та будовою і складом генетичного матеріалу. 

Завдання  

1. Вивчити особливості будови клітини, замалювати, 

зазначивши основні частини клітини: мембрану, цитоплазму, 

мітохондрії, рибосоми, пластиди, включення, ядро. 

2. Заповнити таблицю хімічного складу молекул ДНК і РНК. 

3. Замалювати схему будови ДНК по Уотсону і Крику. 

4. Заповнити таблицю числа хромосом в головних видах 

культурних рослин. 

Матеріали та обладнання: конспекти, плакати, постійні та 

тимчасові мікропрепарати, мікроскоп, лупа. 

Література для підготовки [1,2,5,7] 

Основні поняття 

Клітина є складною системою взаємозв’язаних, 

взаємозалежних і взаємозумовлених компонентів. Завдяки 

структурній складності, морфологічним і функціональним 

взаємозв’язкам клітина є високоорганізованою, цілісною, відкритою 

(тобто нерозривно пов’язаною з навколишнім середовищем), 

динамічною системою, здатною до саморегуляції і самовідтворення. 

Здатність до само відтворення є, поряд з обміном речовин і енергії, 

однією з основних властивостей живих систем. Само відтворення 

клітини є інтегральним результатом обміну і лежить в основі 

розмноження організмів. Незалежно від форми розмноження 

індивідуальний розвиток починається з однієї клітини (спори, 

дочірньої клітини, зиготи) або групи клітин (при вегетативному 

розмноженні), тобто матеріальний зв'язок між поколіннями 

здійснюється через клітини. Відтворення в поколіннях ознак і 

властивостей, характерних для виду, породи, сорту, штаму, 

обумовлене наявністю матриць (ДНК), здатних до самоподвоєння і 

точного розподілу під час клітинного поділу. Завдяки цьому дочірні 

клітини і організми успадковують програму специфічного 

метаболізму. 

Контрольні запитання. 

1. Будова клітини. 
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2. Особливості будови ДНК та РНК. 

3. Будова і    функції хромосом. 

4. Характеристика кареотипа. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема: Вивчення основних процесів мітотичного та 

мейотичного поділу клітин. 

Мета. Ознайомитись з особливостями протікання основних 

процесів мітотичного та мейотичного поділу клітин.. 

Завдання. 

1. Зобразити схему мітозу, описати основні фази розвитку. 

2. Зобразити схему мейозу, описати основні фази розвитку. 

Матеріали та обладнання: конспекти, плакати, постійні 

мікропрепарати, мікроскоп, лупа. 

Основні поняття.  

Мітоз (непрямий поділ ядра) є важливою складовою частиною 

процесу поділу клітини (поділ клітини = мітоз + цитокінез). 

Життєвий цикл клітини складається з двох частин: періоду її росту 

між двома поділами (інтерфази) і періоду поділу. Хромосоми 

подвоюються в інтерфазі. Молекулярною основою цього явища є 

реплікація ДНК. Період інтерфази, в якому відбувається синтез ДНК, 

називається синтетичний. Ядро, в якому подвоївся генетичний 

матеріал (ДНК) і синтезувалися необхідні структурні і регуляторні 

білки, вступає в мітоз, тобто починає ділитися. Мітоз складається з 

кількох фаз. 

Складний поділ ядра, який передує утворенню статевих клітин 

і спричинює зменшенню кількості хромосом удвоє, називається 

мейозом. Він відбувається в клітинах статевих залоз тварині людини, 

у найпростіших, археоспоріальних клітинах насінних зачатків і 

пиляків вищих рослин, а також у зиготах багатьох грибів і 

водоростей. Мейоз складається з двох послідовних поділів: 

редукційного та екваційного.  

На відміну від мітозу, мейоз у гетерозиготних організмів веде 

до виникнення статевих клітин з різною генетичною інформацією. 

Контрольні запитання. 

1. Мітоз, основні фази. 

2. Мейоз, особливості проходження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5

Лабораторна робота № 3 

Тема. Вивчення основних процесів формування та дозрівання 

статевих клітин у рослин. 

Мета. На практиці ознайомитись з основними процесами 

формування та дозрівання статевих клітин у рослин. 

Завдання 

1. Замалювати цикл розвитку одного з представників нижчих 

рослин. 

2. Замалювати мікро– та мегаспорогенез. 

3. Замалювати схему запліднення у квіткових рослин. 

4. Охарактеризувати основні типи розмноження рослин. 

Матеріали та обладнання: конспекти, плакати, постійні та 

тимчасові мікропрепарати, мікроскоп, лупа. 

Література для підготовки [1,2,5,7] 

Основні поняття 

Злиття чоловічих і жіночих гамет, що закінчуються 

об’єднанням їх ядер і утворенням зиготи, називається заплідненням. 

Головна суть процесу запліднення заключається в об’єднанні 

чоловічих і жіночих пронукліусів і утворення ядра зиготи з 

відновленим до характерного для виду диплоїдного числа і парності 

хромосом. 

Для покритонасінних рослин характерне подвійне запліднення. 

Воно називається так тому, що в цьому процесі приймають участь 

два спермія і зливаються вони з двома різними ядрами. 

Розвиток зародка з заплідненої яйцеклітини – найбільш широко 

розповсюджене явище серед вищих рослин і тварин. Тим часом 

зустрічаються і інші способи статевого розмноження: апоміксис, 

партеногенез, андрогенез. 

Апоміксис – це розмноження за допомогою насіння, але без 

запліднення. При апоміксисі яйцеклітина утворюється без зменшення 

в ній числа хромосом і здатна розвиватись без її запліднення пилком. 

Якщо схрещувати рослини шляхом апоміксису, то в отриманому 

потомстві не буде виявлений вплив батьківської спадковості.  

Патогенез – розвиток зародка з незаплідненої яйцеклітини. 

Найбільш часто зустрічається в природі у нижчих тварин.  

Андрогенез – розвиток зародку з яйцеклітини, власне ядро 

якого відмирає до запліднення  і замінюється ядром одного чи двох 
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сперматозоїдів, що проникають в цитоплазму. Це явище досить 

рідке, спостерігається як в рослинному так і тваринному світі. 

Контрольні запитання. 

1. Характеристика мікроспорогенезу. 

2. Макроспорогенез, основні етапи. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Вивчення законів домінування та розщеплення ознак. 

Мета. Ознайомитись з основними поняттями моногібридного 

схрещування, навчитись використовувати отриманні знання на 

практиці. 

Література для підготовки [1,2,5,7] 

Вказівки до рішення задач. Якщо в задачі враховується 

передача потомству лише однієї ознаки (наприклад, забарвлення чи 

форми), то таке схрещування має назву моногібридного. Якщо ці 

ознаки аутосомні, тобто гени, що їх визначають, знаходяться в будь-

якій хромосомі, крім статевої, то успадкування буде мати слідуючи 

закономірності:  

- пряме і зворотне схрещування дають одинаків результат; 

- ознаки успадковуються однаково особинами чоловічої і 

жіночої статі. 

Розглянемо правила складання генетичних схем на прикладі 

моно гібридного схрещування диплоїдних організмів, що 

відрізняються за парою аутосомних ознак. Батьківські форми 

гомозиготні і мають альтернативну спадковість. Позначимо алель, 

який обумовлює домінантну ознаку А, рецесивну – а. Генотип 

батьків АА і аа. Наступний етап - написання всіх можливих типів 

гамет. Гомозиготні організми утворюють одний тип гамет А або а. 

При злитті цих гамет утворюється гетерозиготний організм, що 

утворює два типи гамет: А і а. 

Поведінку генів при моногібридному схрещування відображено 

на схемі: 

Р  АА х аа 

г  А  а 

F1  Aa x Aa 

г  А,а  А,а 

F2  АА, Аа, Аа, аа 
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Подвоєння материнських та батьківських гамет відбувається 

випадково, що можна також відобразити за допомогою решітки 

Пенета, в якій над колонками решітки по горизонталі виписують 

батьківські гамети (спермотозоїди), а зліва проти рядків решітки в 

стовпчик виписують усі типи материнських гамет (яйцеклітини). На 

перетину горизонтального рядка і вертикальної колонки решітки 

виписують комбінації гамет. Проти кожного з отриманих генотипів 

потомства зашифровують їх фенотип (на підставі зробленого перед 

початком завдання символічного запису “алель – ознака”). 

 

 

 А А 

А АА Аа 

А Аа аа 

Аналіз генотипів свідчить про те, що від гомозиготних батьків з 

різною спадковістю в F1 виникає гетерозиготне потомство, яке 

однотипне за генотипом і фенотипом. В F2 відбувається розщеплення 

за генотипом у відношенні 1/4 – гомозиготи, схожі з одним із батьків, 

1/2 –гетерозиготи, які у випадку повного домінування схожі з одним 

із батьків. Розщеплення за генотипом 1:2:1, за фенотипом 3:1. 

Серед генетичних задач на моногібридне схрещування 

зустрічаються такі, в яких треба встановити характер успадкування 

ознак, генотипи та фенотипи потомства, імовірність виникнення того 

чи іншого фенотипу організмів, за фенотипом потомства встановити 

генотип батьківських особин. 

Якщо генетична схема складається для розв’язання задач, в 

яких наведені генотипи деяких особин і треба їх визначити, генотипи 

цих особин записуються за допомогою фенотипового радікалу. 

Фенотипний радікал – це та частина генотипу, яка визначає даний 

фенотип. Наприклад, організм з домінантною ознакою може мати 

генотип АА або Аа. Обов’язковою частиною генотипу організму з 

домінантною ознакою є алель А, тому організм з домінантною 

ознакою та невідомим генотипом позначають А-. 

Задачі 

1. Наявність пігменту в волоссі у людини домінує над 

альбінізмом (відсутність пігменту). Чоловік та його дружина 

гетерозиготні по пігментації волосся. Чи можливе у них народження 

дитини – альбіноса? 
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2. Плоди гарбуза бувають жовтими і білими. Схрестили 

сорти гарбуза з жовтими і білими плодами. В першому поколінні 

одержано 104 рослини, на яких утворилися білі плоди. При 

схрещуванні гібридних рослин між собою одержано 229 рослин, з 

яких 171 мали білі плоди, а 58 – жовті. Як успадковується 

забарвлення плодів у гарбуза? 

3. При схрещуванні гігантського томату з карликовим в F1 все 

потомство мало високе стебло. Але в F2 серед 127000 отриманих 

кущів томату 31750 були карликового зросту. Скільки серед них буде 

гомозиготних кущів? 

4.    У великої рогатої худоби чорне забарвлення домінує 

над червоним. Червона корова мала від чорного бугая червоне теля. 

Які генотипи мають усі три тварини? 

5. Зерно пшениці може бути скловидним або мучнистим, 

причому скловидність є домінантною ознакою. Яку частину рослин з 

мучнистим зерном слід чекати в потомстві, яке отримане від 

схрещування гетерозиготних форм? 

6. У томатів ген високого росту домінує над геном 

карликовості. Які можуть бути генотипи батьків, якщо в потомстві 

виявлено розщеплення за фенотипом 1:1? 

7. Чоловік карликового росту одружився з жінкою 

карликового росту. Якою може бути на зріст їх дитина, якщо 

карликовість домінує над нормальним ростом, а батько жінки був 

нормального росту? 

8. У жоржини ген, що зумовлює махровість квітки, домінує 

над геном не махровості. Які будуть потомки у першому поколінні 

від схрещування гетерозиготних рослин? 

9. У томатів ген, якій зумовлює червоний колір плодів, 

домінує над геном жовтого забарвлення. Якого кольору будуть плоди 

в рослин, які одержані від схрещування гетерозиготних рослин з 

червоними плодами з рослинами, що мають жовті плоди? 

10. У курей породи віандот розовидна форма гребеня домінує 

над простою листовидною. Гетерозиготна курка була схрещена з 

півнем, що має простий листовидний гребінь. Від неї інкубацією яєць 

отримали 100 курчат. Визначте: а). Скільки типів гамет утворює 

курка, а скільки півень; б). Скільки генотипів будуть мати курчата; 

в). Скільки курчат будуть гетерозиготними; г). скільки курчат 

матимуть розовидний гребінь. 
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Лабораторна робота № 5. 

Тема. Розв’язування задач на дигібридне схрещування при 

повному домінуванні. 

Мета. Ознайомитись з основними поняттями дигібридного 

схрещування, навчитись використовувати отриманні знання на 

практиці. 

Вказівки до рішення задач. При дигібридному схрещуванні 

аналізують успадкування двох пар незалежних ознак. При 

символічному записі генотипів позначають два паралельних гени 

(наприклад, ААББ). 

Якщо в задачі не треба враховувати зчеплення генів в 

хромосомах, то у всіх гаметах символічно записується по одній алелі 

з кожної пари. При дигібридному схрещуванні, коли в генотипі 

батьків враховується дві алель ні пари, в кожній гаметі повинні бути 

дві алелі. Наприклад, особини з генотипом Аавв утворюють гамети 

Ав. Складніше написання гамет при дигібридному схрещуванні, коли 

гетерозиготні особини по одній або декількох парах алелей. У цих 

випадках в гаметах вільно комбінуються домінантні та рецесивні 

алелі однієї пари з алелями іншої пари. Число різних типів гамет, які 

утворює гетерозиготна особина, дорівнює 2
n  

, де n – чисельність 

алелей, за якими дана особина гетерозиготна. Наприклад, особина з 

генотипом АаВв утворює 4 типи гамет. Для правильного написання 

всіх типів гамет при схрещуванні де гетерозиготних особин, 

необхідно скомпонувати спочатку домінантну алель першої пари  з 

домінантною алеллю другої пари. Отримане сполучення генів буде 

являти собою гамету першого типу. Потім домінантну алель першої 

пари комбінують з рецесивною алеллю другої пари, отримують 

наступний тип гамет. Далі аналогічно комбінують рецесивну алель 

першої пари з домінантною і рецесивною алеллю другої пари. 

Задачі 

11. У гороху жовтий колір насіння домінує над зеленим, а 

зморшкувата поверхня насіння – над гладенькою. При запиленні 

квітів гороху, який вирощено з жовтого гладенького насіння, пилком 

гороху, що отримано із зморшкуватого зеленого насіння, отримано 4 

типи горошин: жовті гладенькі, жовті зморшкуваті, зелені гладенькі, 

зелені зморшкуваті. При перерахунку кількості горошин різних 
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фенотипів виявилося, що співвідношення приблизно рівне 1:1:1:1. 

Визначте генотипи батьків та їх потомків. 

12. Схрестили томати які мають червоні кулясті плоди. В 

потомстві одержано 39 рослин з червоними кулястими, 14 – з 

червоними грушоподібними, 12 – з жовтими кулястими, 4 з жовтими 

грушоподібними плодами. Як успадковується забарвлення і форма 

плодів. 

13. У айстр червоні квіти та короткий вегетаційний період 

домінують над білими квітами та довгим вегетаційним періодом. 

Отримайте білоквіткову айстру з коротким вегетаційним періодом, 

якщо один з батьків мав білі квіти і довгий вегетаційний період, а 

другий – червоні квіти і короткий вегетаційний період. 

14. У кролів звичайна шерсть домінує над довгою – 

ангорською, стоячі вуха – над клаповухістю. Серед гібридів першого 

покоління, отриманих від схрещування кролів із звичайною шерстю і 

стоячими вухами і клаповухих ангорських було 28 ангорських з 

стоячими вухами, 32 із звичайною шерстю і стоячими вухами, 9 

ангорських клаповухих, 11 із звичайною шерстю клаповухих. 

Визначте генотип батьків і потомства. 

15. Які типи гамет утворюють рослини таких генотипів: а). 

ААВВ, б). АаВВ, в). ааВВ, г). ААВв, д). АаВв. 

16. Після схрещування двох рослин гороху, які виросли з 

жовтого гладенького насіння, було одержано потомство з жовтим 

гладеньким насінням. Чи можна визначити генотип вихідних рослин? 

17. Один сорт гороху має червоні квіти і зморшкувате 

насіння, другий сорт – білі квіти і гладеньке насіння. Білі квіти і 

зморшкувате насіння – рецесивні ознаки. Якій процент рослин з 

білими квітами і зморшкуватим насінням очікується у другому 

поколінні від схрещування цих сортів? 

18. Червоний плід томату домінує над жовтим, а опушене 

стебло – над не опушеним. Яке потомство очікується від 

схрещування гетерозиготної рослини з червоними плодами і 

опушеним стеблом з рослиною, що має жовті плоди і не опушене 

стебло? 

19. Є сорт малини з жовтими плодами і стеблами, які не 

мають колючок. Інший сорт малини має червоні плоди і колючі 

стебла. Червоне забарвлення плода і колюче стебло – ознаки 

домінантні, а жовте забарвлення плода і неколюче стебло – 
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рецесивні. Який процент рослин з червоними плодами і стеблом, що 

не має колючок, буде одержано у другому поколінні від схрещування 

цих сортів рослин? 

20. Червоне забарвлення плодів томатів домінує над жовтими, 

куляста форма плоду – над грушоподібною. Рослина томату з 

червоними грушоподібними плодами схрещена з рослиною, яка має 

жовті кулясті плоди. У потомстві одержано 1/4 червоних кулястих, 

1/4 червоних грушоподібних, 1/4-жовтих кулястих, 1/4 жовтих 

грушоподібних плодів. Визначити генотипи батьківських форм. 

 

 

Лабораторна робота №6 

Тема. Взаємодія алельних генів (неповне домінування, 

кодомінування, множинний алелізм). 

Мета. Ознайомитись з основними поняттями взаємодії генів, 

навчитись використовувати отриманні знання на практиці. 

Вказівки до рішення задач.  Про розв’язувані задач цього 

типу використовують ті ж правила записування гамет, які 

використовували при повному домінуванні. Алель, який не повністю 

домінує над рецесивним, прийнять позначати з рискою, яку пишуть 

над буквою. Відрізнятися буде лише розщеплення потомства по 

фенотипу, оскільки у гібридів не відбувається подавлення рецесивної 

алелі домінантною. У гетерозигот при цьому функціонують обидві 

алелі і у фенотипі в них ознака присутня в порожній формі (неповне 

домінування). В інших випадках у гібридів дія обох алелей, завдяки 

чому появляється нова ознака (кодомінування). 

При схрещуванні двох гетерозигот з неповним домінуванням в 

потомстві спостерігається розщеплення на три класи фенотипів у 

співвідношенні 1:2:1. Це пов’язане з тим, що кожна з гомозигот і 

гетерозигот мають фенотипи, які відрізняються один від одного. При 

аналізую чому схрещуванні гетерозиготи з гомозиготою аа 

розщеплення по фенотипу 1:1 (половина особин з рецесивною 

ознакою, половина – з проміжною). 

Як правило, гени існують у двох алель них станах – 

домінантної і рецесивної алелі, але у багатьох генів відомо не два, а 

три, чотири та більше алель них станів. З декількох подібних алелей, 

відповідальних за одну якість організму (наприклад, забарвлення), у 

певному локусі однієї хромосоми може знаходитись лише один 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12

алель, а в соматичних клітинах – дна пара. Але можливість різних 

комбінацій по дві алелі з багатьох множинних алелей величезна. 

Наприклад, колір шерсті в одної з порід кроликів визначається 4 

алелями одного локусу, які в різних сполученнях по два дають вісім 

варіантів. 

Взаємодія між множинними алелями відбувається по типу 

повного домінування. Символами таких алелей можна уявити у 

вигляді ланцюжка – А а1,а2,а3,..., де кожний алель є домінантним над 

всіма алелями, що знаходяться від нього справа, та рецесивними по 

відношенню до тих, що зліва. 

В інших випадках множинний алелі взаємодіють за принципом 

кодомінування.  

Задачі 

41.  При схрещуванні чорного півня з білою куркою все 

потомство має плямисте забарвлення. В F2 відбувається розщеплення 

у слідую чому співвідношенні: 25%чорних курчат, 50% - плямистих, 

25% - білих. Яке потомство буде від схрещування плямистих курей з 

чорними і білими півнями? 

42.  Після схрещування між собою чистопородних білих курей 

потомство виявляється білим, а чорних курей – чорним. Потомство 

від схрещування білих і чорних курей виявляється строкатим. Яке 

забарвлення матимуть потомки білого півня і строкатої курки? 

Потомки двох строкатих особин? 

43.  Червоноплідні суниці після схрещування з червоно 

плідними завжди дають потомство з червоними ягодами, а потомки 

суниць з білоплідними ягодами – з білими ягодами. Після 

схрещування цих двох форм одержують потомство з рожевими 

ягодами. Яким буде потомство від схрещування між собою гібридних 

рослин суниць з рожевими ягодами? Яким буде потомство після 

запилення червоно плідних суниць пилком гібридних суниць з 

рожевими ягодами? 

44.  У рослин нічної красуні червоне забарвлення квіток не 

повністю домінує над білим. Гетерозиготні рослини мають рожеве 

забарвлення. Визначити генотип і фенотип гібридів від схрещування 

рожево квіткової рослини з червоно квітковою. 

45.  Червоноквітнову рослину нічної красуні схрестили з 

білоквітковою. Визначити фенотипи: 1) F1 2) F2 3) Потомства, 
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одержаного від схрещування рослин F1 з білоквітковою 

батьківською формою та червоно квітковою формою. 

46.  Ротики садові з широким листям при схрещуванні завжди 

дають потомство з широким листям, а рослини з вузьким листям – 

потомство лише з вузьким листям. Внаслідок схрещування 

широколистої особини з вузьколистою з'являються рослини з листям 

проміжної ширини. Яке буде потомство від схрещування двох 

особин з листям проміжної ширини ? 

47.  Кохінурові норки мають світле забарвлення з чорним 

хрестом на спині. При схрещуванні кохінурової норки з білою 

половина потомства виявляється білим, а половина – кохінуровим. 

Схрещування кохінурових норок з чорними дає половину 

кохінурових і половину чорних потомків. Визначте генотипи усіх 

форм норок. 

48.  При схрещуванні напівостистих рослин пшениці одержано 

184 безостих, 177 остистих і 368 напівостистих рослин. Як 

успадковуються ця ознака ? 

49.  Чоловік з кучерявим волоссям одружився з дівчиною з 

прямим волоссям. Яким буде потомство, якщо відомо, що пряме 

волосся – рецесивна ознака, а кучеряве волосся не повністю домінує 

над прямим. Яке буде потомство у їх дітей, якщо вони будуть 

вступати до шлюбу з особами, які мають пряме волосся ? 

50.  Від схрещування двох рослин нічної красуні дістали 

гібриди, 1/4 яких мали червоні, 1/2 рожеві, 1/4 – білі квіти. Визначте 

генотип і фенотип батьків. 

 

Лабораторна робота № 7 

 

Тема. Взаємодія неалельних генів. 

Мета. Ознайомитись з основними поняттями взаємодії генів, 

навчитись використовувати отриманні знання на практиці. 

Вказівки до рішення задач. Відомо багато випадків коли 

ознака чи властивості детермінуються двома чи більше неалельними 

генами, що взаємодіють один з одним. Розрізняють таки типи 

взаємодії: 

Комплементарність –такий тип взаємодії генів, коли гени 

доповнюють дію один одного. При комплементарній взаємодії генів 
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розщеплення в F2 по фенотипу буває таким як і при дигібридному 

схрещуванні – 9:3:3:1, або іншим 9:7, 9:3:4, 9:6:1. 

Епістаз – це така взаємодія генів, при якій один ген пригнічує 

дію іншого неалельного гена. Пригнічуючу дію може справляти як 

домінантний, так і рецесивний ген; в залежності від цього епістаз 

поділяється на домінантний і рецесивний. При епістатичній взаємодії 

генів розщеплення по фенотипу в F2 буває 13:3, 12:3:1 (домінантний), 

9:3:4, 9:7 (рецесивний). 

Полімерією – називається взаємодія генів, при якій два, три і 

більше різних генів подібно діють на одну і ту ж ознаку, підсилюючи 

її прояв. При кумулятивній полімерії (вияв ознак залежить від 

кількості домінантних генів в генотипі) в F2 розщеплення по 

фенотипу йде у співвідношенні 1:4:6:4:1, при некомулятивній (вияв 

ознак залежить від наявності чи відсутності домінантних генів у 

генотипі) – 15:1. 

Задачі на взаємодію генів розв’язуються тими ж способами, що 

і задачі на незалежне менделівське успадкування, а саме: 

1. Фенотипи потомків встановлюються за генотипами батьків, 

використовуючи решітку Пеннета; 

2. Генотипи батьків визначають за розщепленням ознак у 

потомків (за числов співвідношення фенотипічних класів). 

3. Генотипи вихідних форм визначають за рецесивними 

гомозиготними потомками, які свідчать про наявність генів в обох 

батьків. 

 

Задачі 

51. У пахучого горошку гени С і Р порізно обумовлюють біле 

забарвлення квітів, червоне забарвлення буде тільки при наявності в 

генотипі обох цих факторів. Рослини з генотипом СРСР мають біле 

забарвлення квітів. Яке буде забарвлення квітів у потомстві від 

схрещування СсРр х ссРР? 

52. У грициків форма плоду залежить від двох пар 

полімерних генів А1а1 і А2а2 . Рослини, що мають хоча б один 

домінантний ген (А1 чи А2), продукують плоди трикутної форми. 

Рослини, що не мають ні одного домінантного гена, продукують 

плоди яйцевидної форми. Рослини , з трикутними плодами схрещена 

з рослиною, що має плоди яйцевидні. У першому поколінні 
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співвідношення потомків склало 3 частини трикутних плодів і 1 

частина яйцевидних. Визначити генотипи батьківських форм. 

53. Від схрещування сорту жита із зеленими зернами з 

сортом, що має білі зерна в F1 всі гібриди мають зелене насіння, а в 

F2 отримується розщеплення: 89 насінин зеленого кольору, 28 жовтих 

і 39 білих. Як успадковується колір насіння ? Яким буде фенотип 

особин від схрещування гібридів F1 із гомозиготними жовто- і 

білозерними рослинами ? 

54. При схрещуванні білих морських свинок з чорними 

потомство отримується сіре, а в F2 на 9 сірих – 3 чорні і 4 білі. Чи 

можна точно такі ж F1 і F2  одержати від батьків з іншим кольором 

шерсті ? Які будуть їх генотипи і фенотипи ? 

55. При схрещуванні двох сортів гарбуза, що мають білі і 

зелені плоди (ген а) F1 також білоплідне, а в F2 одержується наступне 

розщеплення : 12 білоплідних, 3 жовтоплідних (ген А) та 1 із 

зеленими плодами. Визначити тип успадкування даної ознаки і 

генотипи всіх форм. 

56. При схрещуванні двох порід курей, з яких одна мала біле 

опірення і чубчик, а інша теж біла, але без чубчика. В F1 всі курчата 

виявились білими чубатими. В F2 отримано слідуючи розщеплення: 

39 білих чубатих, 4 рудих без чубчика, 12 білих без чубчика, 9 рудих 

чубатих. Поясніть, як успадковуються дані ознаки. 

57. У грициків може бути трикутний і округлий стручок. При 

схрещуванні кожної гомозиготної форми з трикутним стручком із 

рослиною, що має круглий стручок, в F1 завжди рослини мають 

трикутні стручки. Визначте генотипи рослин в схрещуваннях, що 

дають такі розщеплення: в F2 а). 15 рослин з трикутними стручками, 

13 – з округлими; б). 3 рослини з трикутними стручками, 1 – з 

округлими. 

58. При схрещуванні двох рослин ячменю із світло-

пурпурними зернами отримано F1 з темно-пурпурними зернами. В F2 

пройшло розщеплення у співвідношенні: 9 темних, 6 світлих,1 біле. 

Визначити генотипи батьків і потомства. Яке явище ілюструє цей 

приклад ? 

59. Між алелями А і В має місце неповне домінування (АА – 

білий колір, Ав – сірий, ВВ - чорний). Домінантна алель гена С 

епістазу, тобто пригнічує прояв гена В. Якими будуть генотипи і 

фенотипи батьківських форм, F1 і F2 від схрещування ВВсс х ААСС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16

60. У пахучого горошку гени С і Р окремо викликають біле 

забарвлення квітів, пурпурове забарвлення буде при наявності в 

генотипі обох цих факторів. Рослина з генотипом СРСР має біле 

забарвлення квітів. Яке буде забарвлення квітів у потомстві від 

схрещування СсРр х ссРР ? 
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