
Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини 

1 варіант 

1. Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1:1, 

генотипи батьківських форм, які брали участь у ньому, будуть такі 

 A. АаВв х аавв. 

 B. АА х аа. 

 C. Аа х аа. 

 D. АА х АА. 

 E. Аа х Аа. 

2.  Співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим 

геном при повному домінуванні буде таким: 

 A. 9:7. 

 B. 1:1:1:1. 

 C. 3:1. 

 D. 1:2:1 

 E. 1:1.            

3. Співвідношення фенотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим 

геном при повному домінуванні буде таким: 

 A. 9:7. 

 B. 1:1:1:1 

 C. 3:1 

 D. 1:2:1 

 E. 1:1             

4. Ген - це: 

 A. Ділянка молекули білка, в якій закодована інформація про первинну структуру 
ДНК. 

 B. Ділянка молекули ДНК (у деяких вірусів - у РНК), у якій закодована інформація 

про первинну структуру поліпептиду, молекули рибосомальної або транспорт¬ної 

РНК. 

 C. Ділянка молекули ДНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру 

поліпептиду. 

 D. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про вторинну структуру 

поліпептиду. 

 E. Ділянка молекули РНК, в якій закодована інформація про первинну структуру 

поліпептиду.           

5. Законами успадкування є: 

 A. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості 

 B. Закон Вавілова. 

 C. Хромосомна теорія спадковості. 

 D. Закон одноманітності гібридів першого покоління. 

 E. Закон різноманітності гібридів першого покоління.     

  



6. При якому типі взаємодії неалельних генів відбувається пригнічення неалельним геном 
дії іншого гена? 

 A. Наддомінування. 
 B. Проміжне успадкування 

 C. Епістаз 

 D. Комплементарність. 

 E. Полімерія.           

  

7. Організм з генотипом АаВв утворив чотири типи гамет АВ, Aв, аВ, ав у рівному 

співвідношенні. Які закономірності генетики тут проявилися? 

 A. Плейотропія 

 B. Гіпотеза чистоти гамет. 

 C. Закон незалежного комбінування ознак. 

 D. Закон розщеплення ознак 

 E. Закон одноманітності гібридів першого покоління.      

8.  Які типи гамет може утворити організм з генотипом ААВв за умови, що гени А і В 
знаходяться в різних парах хромосом: 

 A. АВ, ав 
 B. а,в. 

 C. аВ, ав 

 D. Aв, АВ. 

 E. А, В            

9.  Алельні гени розташовані в: 

 A. Тільки у аутосомах. 

 B. Тільки у статевих хромосомах. 

 C. Різних парах хромосом. 

 D. Однакових локусах гомологічних хромосом. 

 E. Однакових локусах негомологічних хромосом.      

10. Ділянка хромосоми, в якій розташований ген, називається 

 A. Нуклеотидом 
 B. Центромерою 

 C. Кодоном 

 D. Локусом 

 E. Антикодоном           

11. Фенотип - це: 

 A. Гаплоїдний набір хромосом. 

 B. Ознаки, які зумовлюються генами, розміщеними тільки в автосомах 

 C. Система генів певного організму; 

 D. Диплоїдний набір хромосом соматичної клітини орга¬ нізму; 

 E. Система зовнішніх та внутрішніх ознак і властивостей організму, які 

формуються в ході його індивідуального розвитку; 

 

 

 



Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини 

2 варіант 

1.  Здатність одного гена контролювати кілька ознак - це 

 A. Епістаз. 

 B. Плейотропія. 

 C. Кодомінування. 

 D. Комплементарність. 

 E. Повне домінування         

  

2. Організм з генотипом АаВв утворив чотири типи гамет АВ, Aв, аВ, ав у рівному 
співвідношенні. Які закономірності генетики тут проявилися? 

 A. Плейотропія 
 B. Гіпотеза чистоти гамет. 

 C. Закон незалежного комбінування ознак. 

 D. Закон розщеплення ознак 

 E. Закон одноманітності гібридів першого покоління.  

3.  Назвіть полігенну ознаку у людини: 

 A. Брахідактилія. 

 B. Ріст. 

 C. Колір волосся. 

 D. Колір очей 

 E. Група крові.          

  

4. При якому типі взаємодії неалельних генів відбувається пригнічення неалельним геном 
дії іншого гена? 

 A. Наддомінування. 
 B. Проміжне успадкування 

 C. Епістаз 

 D. Комплементарність. 

 E. Полімерія.            

5.  Які положення належать до характеристики алельних генів? 

 A. Гени знаходяться тільки в статевих хромосомах. 

 B. Гени визначають неальтернативні ознаки 

 C. Гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом. 

 D. Гени знаходяться у негомологічних хромосомах.      

6.  Співвідношення генотипів у випадку схрещування двох гетерозигот за тим самим 

геном при повному домінуванні буде таким: 

 A. 9:7. 

 B. 1:1:1:1. 

 C. 3:1. 

 D. 1:1.  

 E. 1:2:1. 



  

 

7. Третій закон Менделя розкриває закономірності: 

 A. Епістазу 
 B. Проміжного успадкування. 

 C. Успадкування, зчепленого зі статтю 

 D. Аналізуючого схрещування 

 E. Незалежного комбінування ознак.      

 

8.  Полімерія - це 

 A. Проміжне успадкування. 
 B. Вид взаємодії алель них генів. 

 C. Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена. 

 D. Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки 

зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані. 

 E. Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують 

прояв алелів інших генів. 

9. Якщо при аналізуючому схрещуванні відбулося розщеплення за фенотипом 1:1, 

генотипи батьківських форм, які брали участь у ньому, будуть такі 

 A. АаВв х аавв. 

 B. АА х аа. 

 С. Аа х Аа. 

 D. АА х АА. 

 Е. Аа х аа. 

10. Законами успадкування є: 

 A. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості 
 B. Закон Вавілова. 

 C. Хромосомна теорія спадковості. 

 D. Закон різноманітності гібридів першого покоління. 

 Е. Закон одноманітності гібридів першого покоління. 

11. Фенотип - це: 

 A. Гаплоїдний набір хромосом. 

 B. Ознаки, які зумовлюються генами, розміщеними тільки в автосомах 

 С. Система зовнішніх та внутрішніх ознак і властивостей організму, які 

формуються в ході його індивідуального розвитку; 

 D. Диплоїдний набір хромосом соматичної клітини орга¬ нізму; 

 Е. Система генів певного організму; 

 

  

 


