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Biologia 8d/8d 
13 maja 2020 r. 

Kontynuujemy nasze rozważania nad dziedziczeniem cech. I znów w tej lekcji również poja-

wią się moje komentarze zapisane kolorem zielonym. Po raz kolejny przypominam, że (jeśli 

nie będzie to wprost zapisane) podawane przykłady mogą nie mieć odzwierciedlenia w rze-

czywistości. 

1. Dotychczas zajmowaliśmy się zjawiskiem dominacji zupełnej. Przypominam po raz ko-

lejny: z tym rodzajem dominacji mamy do czynienia wtedy, gdy allel dominujący cał-

kowicie maskuje działanie allelu recesywnego; Oczywiście możemy stwierdzić to 

zjawisko w heterozygotach. I po raz kolejny ten sam (od kilku lekcji) przykład: gdy do-

minuje czerwona barwa kwiatów (AA), a biała jest recesywna (aa), to heterozygota Aa 

będzie miała kwiaty czerwone, tak samo jak homozygota dominująca. 

 

2. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się innym, wcale nierzadkim, rodzajem dziedziczenia 

cech, jakim jest dominowanie niepełne (zwane również niezupełnym). Zjawisko to ob-

serwuje się u roślin i zwierząt, a wynika ono ze współdominacji genów allelicznych (tj. 

genów jednej pary, czyli 2 alleli jednego genu).  

Porównajcie proszę poniższe przykłady hipotetycznych kwiatów obrazujące różnice 

między dominacją zupełną (pełną), a niezupełną (niepełną). 
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Jak widać na schemacie z prawej strony w pokoleniu F1 pojawiają się heterozygoty o po-

średniej, w stosunku do pokolenia rodzicielskiego (P), barwie kwiatów. (fenotyp: różo-

we). Można to sobie wyobrazić w następujący sposób: jeśli zmieszamy ze sobą farbę 

czerwoną, z farbą białą, to po zmieszaniu otrzymamy – no właśnie…..farbę różową. 

Analiza pokolenia F2 pokazuje jeszcze jedną różnicę w stosunku do omawianej w po-

przedniej lekcji pełnej dominacji. W dominacji niepełnej potomstwo dwu pośrednio 

ubarwionych (różowych) roślin wykaże rozszczepienie cech w stosunku 1 : 2 : 1 i będzie 

się składało z osobników czerwonych (AA), białych (aa) i różowych (Aa). 

I teraz ciekawostka. Jeśli będziecie mieli możliwość pójść do supermarketu, sklepu 

ogrodniczego, albo innego sklepu, w którym są sprzedawane nasiona kwiatów lub wa-

rzyw, obejrzyjcie dokładnie opakowania. Na niektórych z nich powinniście zauważyć na-

stępującą informację: „Zawiera nasiona pokolenia F1”. Z tego zapisu wynikają dwie 

ważne dla nas – kupujących informacje: 1) wysiewając nasiona mamy gwarancję, że 

otrzymamy rośliny o pożądanych przez nas cechach (barwy kwiatów, wielkość, kształt 

owoców itd.), 2) jeśli będziemy chcieli „zaoszczędzić” i w następnym roku wysiejemy na-

siona zebrane z roślin F1 (czyli tegorocznych), to przeżyjemy rozczarowanie. Otrzymamy 

trzy rodzaje roślin. I to o cechach niekoniecznie przez nas pożądanych. 

3. Odwołując się  konkretnych przykładów: opisane zjawisko (dominacji niepełnej; powsta-

nia cech pośrednich) występuje np. u następujących roślin: dziwaczka, wyżlinu, lub lwiej 

paszczy. U wyżlinu potomstwo powstałe ze skrzyżowania 2 roślin o kwiatach czerwo-

nych i białych to mieszańce o kwiatach różowych.  

Należy zapamiętać ważną informację - mimo powstania odrębnej barwy (fenotyp po-

średni heterozygoty) nie tworzy się nowy gen. Barwa różowa jest wynikiem współdziała-

nia alleli A i a w heterozygocie.  
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4. I na zakończenie rozwiązanie jednego z zadań z poprzedniej lekcji, które było na ocenę 

celującą. Ono również dotyczy dominacji niepełnej. Tym samym – proszę już nie przysy-

łać rozwiązań tych (czyli na 6) ćwiczeń. 

 

 

Skrzyżowano białą świnkę morską (bb) ze świnką czarną (BB). W pierwszym pokoleniu 

otrzymano osobniki łaciate. Przedstaw fenotypy i genotypy pokoleń: P, F1 i F2. 

 

P ♀ bb  x ♂ BB  

  biała    czarna  

        

gamety b b         b b  B   B       B B 
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F1 ♀ Bb  x ♂ Bb  

  łaciate    łaciate  

gamety        

 B b         B b  B   b        B b 

        

F2  ♀         ♂ B b    

  B BB 

czarne 

Bb 

łaciate 

   

  b Bb 

łaciate 

bb 

białe 

   

        
Fenotypy F2   czarne łaciate białe   

   1 2 1   
        

Genotypy F2   BB Bb bb   
   1 2 1   

 

5. Praca domowa (praca wykonana błędnie będzie traktowana, jako praca wykonana): 

 

Nie musicie szukać odpowiedzi w internecie! Znów zadania są wymyślone przeze mnie  

i do tego nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Na Wasze odpowiedzi czekam do 19 

maja 2020 r. 

 Zadanie dla uczniów, którzy mają nieparzysty numer w dzienniku 

 

Wielkość płatków kwiatów pewnego gatunku rośliny jest wyznaczana przez parę alleli. Ho-

mozygota dominująca (AA) powoduje powstanie kwiatów dużych, homozygota recesywna 

(aa) – kwiatów małych. Heterozygota (Aa) ma kwiaty pośredniej wielkości. Skrzyżowano (P) 

homozygotę recesywną (aa) z heterozygotą (Aa). W pokoleniu F1 otrzymano rośliny o kwia-

tach małych. Czy możliwe jest (krzyżując ze sobą osobniki pokolenia F1) otrzymanie w po-

koleniu F2 osobników o kwiatach dużych? Odpowiedź uzasadnij rysując krzyżówkę gene-

tyczną. 

 

 Zadanie dla uczniów, którzy mają parzysty numer w dzienniku 

 

Wielkość płatków kwiatów pewnego gatunku rośliny jest wyznaczana przez parę alleli. Ho-

mozygota dominująca (AA) powoduje powstanie kwiatów dużych, homozygota recesywna 

(aa) – kwiatów małych. Heterozygota (Aa) ma kwiaty pośredniej wielkości. Skrzyżowano (P) 

ze sobą dwie heterozygoty (Aa). W pokoleniu F1 otrzymano rośliny o kwiatach małych. Czy 

możliwe jest (krzyżując ze sobą osobniki pokolenia F1) otrzymanie w pokoleniu F2 osobni-

ków o kwiatach dużych? Odpowiedź uzasadnij rysując krzyżówkę genetyczną. 

 


