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Dzisiejszy temat jest jeszcze krótszy, niż poprzednio. Z doświadczenia jednak wiem, że ucz-

niowie często mają często problemy ze zrozumieniem „skąd to się bierze”. Dlatego proszę o 

ewentualne pytania na mój adres mailowy. Dziś dla odmiany pojawią się informacje zapisane 

kolorem zielonym. Będą to moje opisy, komentarze wyjaśnienia, przykłady. Zwracam uwa-

gę, że często nie będą one miały odniesienia do rzeczywistości. Chodzi tylko o to, żebyście 

zrozumieli, a nie nauczyli się krzyżówek na pamięć! 

 

Interpretacja wyników uzyskanych przez G. Mendla 

Na początek odwołamy się do klasycznego doświadczenia Mendla. Skrzyżowano groszek o kwiatach czerwo-

nych z groszkiem o kwia-

tach białych. W wyniku 

krzyżowania otrzymano 

rośliny o kwiatach czer-

wonych.  

Na chwilę zatrzymamy się 

na tym etapie. Zwróćcie 

przede wszystkim uwagę 

na oznaczenia literowe 

(AA) i (aa) znajdujące się 

przy rysunkach kwiatów 

linii „Pokolenie rodziciel-

skie (P)”. Tymi literami 

oznaczamy geny, które 

sprawiają, że pojawia się 

dana cecha (w tym przy-

padku kolor czerwony lub 

kolor biały. A dlaczego dwie litery? To wynika wprost z konstrukcji organizmów. Na tym etapie nauki przyj-

mijmy, że każda cecha (obojętnie: barwa kwiatów, długość ogona, kolor włosów, itd.) jest wyznaczana przez 

dwa geny tworzące parę.  

Zatem barwa czerwona kwiatów jest wyznaczana przez parę genów AA, a barwa biała przez parę genów aa. W 

genetyce przyjęto dla uproszczenia, że geny dominujące zapisuje się wielką literą (tu: A), geny recesywne literą 

małą (w tym przykładzie: a). Uważnie czytający mogą zadać pytanie: A skąd mamy wiedzieć, czy mamy do 

czynienia z cechą dominującą, czy recesywną?! Ha! W tym przypadku jest to dość proste. Oglądamy pierwsze 

pokolenie powstałe w wyniku krzyżowania: 

 

Jaka barwa kwiatów? Oczywiście, że czerwona. Zatem przyjmujemy, że barwa czerwona dominuje  (ponieważ 

jedno z rodziców ją miało) i dlatego oznaczono ją literami AA. I skoro czerwony jest dominujący, to biały musi 

być recesywny.  

I teraz przykład nieco „z sufitu”. Gdybyśmy np. skrzyżowali ze sobą dwa osobniki tego samego gatunku: jeden 

z ogonem, a drugi bez ogona i gdyby potomstwo tej pary nie miało ogonów, to która cecha (ogon czy jego 

brak) będzie dominująca? Oczywiście, że brak ogona. Wówczas zapisalibyśmy tę cechę w postaci: AA. 

 



To teraz wyjaśnię, co to za dziwne litery pod rysunkami oznaczającymi kwiaty. Tu musicie przypomnieć so-

bie, jaki jest skutek mejozy. Tym z Was, którym się nie chce, przypominam: jest to podział prowadzący do two-

rzenia komórek rozrodczych (gamet). Zatem te litery przedstawiają geny, które znajdują się w gametach. A 

bardziej konkretnie: organizm o genotypie AA wytworzy gamety z genami A lub… A, osobnik aa - konse-

kwentnie: a oraz a i np. Aa (o tym później) – A oraz a. 

Cztery zestawy w ostatnim wierszu (Aa, Aa, Aa, Aa) pokazują, jakie kombinacje mogą tworzyć łączące się 

gamety. Pamiętajcie o jednym. Zawsze jedna gameta pochodzi od osobnika żeńskiego, jedna od męskiego. Nie 

próbujcie nigdy łączyć ze sobą gamet tego samego osobnika. To się nie uda! 

Żeby już Was do końca nie zanudzić. Podobnie postępujemy w przypadku rozpatrywania kolejnych pokoleń 

(tu oznaczonych: F2). Zasada jest taka: jeśli w treści zadania/polecenia/doświadczenia nie jest napisane, to w 

celu ustalenia fenotypów i genotypów następnego pokolenia krzyżujemy ze sobą osobniki pokolenia poprzed-

niego (czyli tu: F1). 

 

 

 

Algorytm jest taki sam, jak w przypadku I pokolenia: ustalamy jakie geny będą znajdowały się w gametach i 

sprawdzamy możliwe kombinacje. W  tym konkretnym przypadku otrzymaliśmy: 1 osobnika o genotypie AA – 

czyli będzie kolor czerwony, jednego z aa – kolor biały i dwa osobniki o genotypie Aa. Te też będą czerwone. 

Dlaczego? Ano, mamy tu do czynienia z tzw. dominacją pełną. Obrazowo można powiedzieć, że gen A (wywo-

łującey barwę czerwoną) jest tak „silny”, że maskuje obecność genu a, odpowiedzialnego za barwę białą. I na 

razie tyle wyjaśnień. Zerknijcie jeszcze do bardziej naukowej teorii znajdującej się poniżej. 

Pokolenie rodzicielskie tworzą wyłącznie osobniki homozygotyczne (homozygotą jest osobnik, który ma dwa 

takie same allele danego genu). Rośliny o kwiatach czerwonych są homozygotami dominującymi, ponieważ 

zawierają dwa allele dominujące (AA). Z kolei rośliny o kwiatach białych są homozygotami recesywnymi, gdyż 

zawierają dwa allele recesywne (aa). 

Z każdej pary alleli do gamety wchodzi zawsze tylko jeden allel (jest to I prawo Mendla zwane też pra-

wem czystości gamet). Oznacza to między innymi, że gamety zawierają pojedynczy komplet alleli (są przecież 

haploidalne). Gamety łączą się losowo, dając w pierwszym pokoleniu potomnym wyłącznie osobniki heterozy-

gotyczne (heterozygotą jest osobnik mający dwa różne allele danego genu). W tym przypadku heterozygoty 

mają kwiaty czerwone. 

Heterozygotyczne rośliny wytwarzają dwa rodzaje gamet – z allelem A albo z allelem a. Gamet z allelem A 

jest tyle samo, co gamet z allelem a. W drugim pokoleniu potomnym powstaje 75% roślin o kwiatach czerwo-

nych (AA, Aa, Aa) oraz 25% o kwiatach białych (aa). 

Warto zwrócić uwagę, że analizowany tu przypadek odnosi się do cechy, gdzie fenotypowe odróżnienie ho-

mozygoty dominującej od heterozygoty nie jest możliwe. Zauważmy też, że jeden osobnik może być homozygotą 

dominującą względem pewnych cech, heterozygotą względem innych, a homozygotą recesywną względem jeszcze 

innych (np. groch o genotypie AABbcc – roślina o kwiatach czerwonych, żółtych nasionach i niskim pędzie). 



 

Ważne! 

Kiedy zapisujemy symbole alleli, określamy genotyp danego organizmu. Zapisując obserwowane cechy 

osobników, określamy ich fenotyp. W praktyce oba pojęcia: genotyp oraz fenotyp można odnieść zarówno do 

pojedynczych genów (cech), jak i ich ogółu. Wówczas genotyp oznacza zespół wszystkich genów danego orga-

nizmu, fenotyp – ogół możliwych do zaobserwowania cech danego organizmu (np. u człowieka wzrost, waga, 

kolor włosów, kształt nosa, grupa krwi itd.). 

W komórkach diploidalnych występuje podwójny komplet chromosomów (2n), a więc także genów. Allele 

jednego genu zajmują takie samo miejsce w chromosomach homologicznych. Zasada ta odnosi się do wszyst-

kich genów. Oczywiście allele różnych genów zajmują w chromosomach różne miejsca. 

Opisane ogólne zasady dziedziczenia odnoszą się nie tylko do roślin, ale do wszystkich innych organizmów, w 

tym do człowieka. 

 

Geny (allele) znajdują się w określonych miejscach chromosomów 

Ciekawe! 

Szacuje się, że człowiek ma około 30 tysięcy genów. Analizowanie dziedziczenia wszystkich genów jednocześnie 

jest na razie niemożliwe, jednak wstępnie geny człowieka zostały już zbadane. 


