
САМОСТІЙНА РОБОТА № 3(2) Хромосомна теорія спадковості 

ВАРІАНТ 1 

1. У людини хромосом: 

а) 46 пар;  б) 24 пари;  в) 23 пари;   г) 4 пари. 

2. У самців бджіл статеві хромосоми: 

а) XX;  б) XY;   в) ZZ;  г) відсутні. 

3. У двокрилих комах гомогаметною є стать 

а) чоловіча з генотипом ХХ; б) жіноча з генотипом ХХ; в) жіноча з генотипом ХО. 

4. Вірним є твердження:  

а) Пара статевих хромосом у жінок — XX.       
 б) летальні алелі не спричиняють загибель організму на одній зі стадій розвитку. 
 в) Віруси не є біологічними мутагенами.       
 г) центральноамериканський центр походження є батьківщиною гороху. 

      5. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки:  

а) кілька;   б) три;    в) дві;    г) одна. 

      6. Вірним є твердження:  

            а) Зчеплення між генами однієї хромосоми ніколи не порушується.   
 б) чисті лінії — це генотипно неоднорідні нащадки однієї особини.   
 в) Поліплоїдія часто зустрічається у рослин.      
 г) Кросинговер можливий лише між негомологічними хромосомами. 

      7. Прикладом хромосомної аномалії є: 

  а) куру; б) хвороба Дауна; в) строкатість листків рослин; г) дальтонізм у людини. 

       8. Допишіть речення: 

1. Елементарною одиницею спадковості є …….. 
2. Сукупність спадкової інформації, закладеної в генах клітини або організму, 

називається  ….. 
3. Сукупність усіх ознак і властивостей організму називається …. 
4. За формування різних станів ознаки відповідають … 
5. Здатність живих організмів передавати особинам наступного покоління 

морфоанатомічні, фізіологічні, біохімічні особливості своєї організації називається 
……  

Задача* 

У наслідок схрещування сірих курей з білими все потомство виявилось сірим. Це 
потомство знову схрестили з білими курми. У результаті другого схрещування отримали 
172 курчат, з яких 85 були білими і 87 — сірими. Визначте генотипи батьківських форм і їх 
нащадків в обох схрещуваннях. 



САМОСТІЙНА РОБОТА № 3(2)  Хромосомна теорія спадковості 

ВАРІАНТ 2 

1. У самиць дрозофіл статеві хромосоми: 

a) ZZ;  б) XX;  b) XY;  г) відсутні. 

2. Хромосомну теорію спадковості сформулював: 

а) Г. Мендель;   б) Т. Гекслі;   в) Т. Морган;   г) М. Вавилов.  

3. У рептилій гомогаметною є стать 

а) чоловіча з генотипом ZZ; б) жіноча з генотипом ZW; в) чоловіча з генотипом ZО. 

4. Вірним є твердження:  

      а) Пара статевих хромосом у жінок — XY.       
 б) летальні алелі спричиняють загибель організму на одній зі стадій розвитку. 
 в) Віруси не є біологічними мутагенами.           
 г) центральноамериканський центр походження є батьківщиною гороху. 

5. Під час дигібридного схрещування аналізуються ознаки:  

а) кілька;   б) три;   в) дві;   г) одна. 

6. Вірним є твердження:  

           а) Генні мутації змінюють структуру всього генома.      

 б) Домінантний алель ніколи не пригнічує дію рецесивного.    

 в) Стать у людини визначається з допомогою статевих хромосом.   

 г) У тварин спадкові ознаки передаються лише з допомогою хромосом ядра. 

7. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є: 

  а) куру; б) хвороба Дауна; в) строкатість листків рослин; г) дальтонізм у людини. 

8. Допишіть речення: 

1. Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості називається …………… 

2. Унаслідок взаємодії генотипу й умов довкілля у особини формується …….. 

3. Алельні гени бувають ……. 

4. Алель, прояв якого пригнічується іншим алелем певного гена називається ……. 

5. Властивість організму змінювати свою морфофізіологічну організацію та набувати 

нових ознак у процесі індивідуального розвитку називається …….. 

 

Задача * 

 У братів Олександра й Петра очі сірі, а в їхньої сестри Ольги — блакитні. Мати цих 
дітей блакитноока, хоча іі батьки мали сірі очі. Як успадковується блакитний і сірий колір 
очей? Який колір очей має батько Олександра, Петра й Ольги? Установіть генотипи всіх 
членів сім’ї. 

 


