
 
 

Завдання на канікули з предмета  

«Біологія та екологія» для студентів І курсу 

Перша сходинка 

1) Наведіть означення понять ген, геном. 

2) Наведіть означення поняття генетичний код. 

3) Hаведіть означення понять транскрипція, трансляція. 

4) Наведіть означення поняття реплікація. 

5) Укажіть методи генетичних досліджень. 

6) Наведіть означення поняття спадковість. 

7) Наведіть означення понять генотип, фенотип, алель, гомозигота, гетерозигота. 

8) Наведіть означення понять мінливість, спадкова мінливість. 

9) Наведіть означення поняття неспадкова мінливість. 

10) Перелічіть завдання медичної генетики. 

 

Друга сходинка 

1) Назвіть типи генів організмів, основні компоненти геномів про- та еукаріотів. 

2) Назвіть учених, які розшифрували генетичний код. 

3) Перелічіть етапи реалізації спадкової інформації. 

4) Опишіть хімічний склад та будову хромосом. 

5) Схарактеризуйте методи генетичних досліджень. 

6) Сформулюйте закони спадковості, встановлені Г. Менделем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Третя сходинка 

Задачі для самостійного розв'язування 

1. У квасолі чорне забарвлення насіннєвої шкірки А домінує над білим. Які типи 

гамет утворюють рослини, що мають генотипи АА, Аа, аа? 

2. Визначити забарвлення насіння квасолі у рослин, одержаних у результаті 

наступних схрещувань (див. умову задачі №1): Аа х Аа, Аа х АА, аа х АА, Аа х аа. 

3. При запиленні чорнонасінної рослини квасолі пилком білонасінної рослини 

одержали половину рослин з чорнити насінням і половину з білим. Визначити генотип 

материнської рослини (див. умову задачі №1). 

Визначити забарвлення квітів у потомстві кожного з наступних схрещувань, якщо К 

— червоне забарвлення, аг — біле: Кг х Кг, КК х Кг, гг х КК, Кг х гг. 

5 При схрещуванні коричневої норки з сірою — потомство коричневе. В Р2 

одержано 47 

коричневих і 15 сірих. Яка ознака домінує? Скільки буде гомозигот серед 47 

коричневих і 15 сірих? Як це визначити? 

6. При схрещуванні рябих кроликів із суцільнозабарвленими — у потомстві тільки 

рябі кроленята. В Р? — 23 рябих кроленят і 8 суцільнозабарвлених. Яка ознака домінує? 

Скільки кроленят з 23 рябих гомозиготні? 

7. У вівса стійкість до сажки домінує над ураженістю. Рослину сорту, ураженого 

сажкою, схрещено з рослиною, гомозиготною за стійкістю до цієї хвороби. Визначити: 

а) генотипи і фенотипи гібридів Р і; 

б) генотипи і фенотипи гібридів Рг; 

в) результати поворотних схрещувань гібридів Рі з кожною з батьківських форм. 

8. Визначити характер розщеплення гібридів другого покоління у вівса при 

схрещуванні двох рослин, одна з яких гомозиготна за стійкістю до сажки, а друга 

сприймає цю хворобу (див. умову задачі 7). 

9. У квасолі чорне забарвлення насіннєвої шкірки домінує над білим. Рослину, 

гомозиготну за чорним забарвленням насіння, схрещено з білонасінною рослиною. 

Визначити фенотипи рослин: а) Рі б) 14; в) потомства від поворотного схрещування 

рослини Рі з її білонасінним батьком; г) потомства від поворотного схрещування рослини 

Рі з її чорнонасінним батьком. 

10. У помідорів нормальна висота рослин А домінує над карликовістю а. Визначити 



 
 

генотипи вихідних рослин, якщо в їх потомстві спостерігається розщеплення за цими 

ознаками у співвідношенні: а) 1:1; б) 3:1. 

11. У норок крім коричневого забарвлення буває сріблясте. Схрещування сріблястих 

норок з коричневими завжди дає розщеплення на коричневих і сріблястих. При розведенні 

"в собі" коричневих норок сріблясті ніколи не народжуються. Яке повинно бути 

потомство від схрещування сріблястих норок між собою? 

12. У кроликів шерсть нормальної довжини домінантна, коротка 

— рецесивна. У кролиці з короткою шерстю народились 7 кроленят 

— 4 короткошерстих і 3 нормальношерстих. Визначити генотип і фенотип батька. 

13. У курей трояндоподібний гребінь визначається геном К,  листоподібний - г.  

Півень з трояндоподібним гребенем схрещений з двома курками з трояндоподібним 

гребенем. Перша дала 14 курчат, усі вони з трояндоподібним гребенем, друга — 9 курчат, 

з яких 7 — з трояндоподібним і 2 — з листоподібним гребенем. Які генотипи усіх трьох 

батьків? 

Чоловік з полідактилією (зайві пальці) одружується з нормальною п'ятипалою 

жінкою. Вони мають 5 дітей, і усі з полідактилією. Один з них одружується з нормальною 

жінкою. Яка ймовірність народження в них дітей з полідактилією? 

 

 


