
KRZYŻÓWKI GENETYCZNE 

1. Allel decydujący o wysokiej mleczności krów (M) w pełni dominuje nad allelem o niskiej 

mleczności (m). Napisz krzyżówkę genetyczną heterozygoty i homozygoty dominującej, 

podaj genotypy i fenotypy potomstwa. 

Genotypy F1 ………………………………………………… 

 

Fenotypy F1 ………………………………………………… 
 

2. Allel warunkujący czerwoną barwę kwiatu (A) nie dominuje w pełni nad allelem 

warunkującym barwę białą (a). Napisz krzyżówkę genetyczną heterozygoty i homozygoty 

dominującej, podaj genotypy i fenotypy potomstwa. 
 

Genotypy F1 ………………………………………………… 

 

Fenotypy F1 ………………………………………………… 
 

3. Małżeństwo, mężczyzna z grupą krwi A i kobieta z grupą krwi  B, mają jedno dziecko 

z grupą krwi O.  Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew 

grupy A.  

 

4. Matka i córka mają grupę krwi AB. Jakiej grupy krew nie może mieć ojciec tego dziecka.  

 

5. Mężczyzna ma krew grupy Rh+, kobieta ma krew grupy Rh-. Ojciec mężczyzny miał 

grupę krwi Rh-. Jakiej grupy krew mogą mieć ich dzieci. 

 

6. Mężczyzna ma krew grupy Rh+, kobieta ma krew grupy Rh+. Ojciec mężczyzny i matka 

kobiety mieli grupę krwi Rh-. Jakiej grupy krew mogą mieć ich dzieci. 

 

7. Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+, kobieta ma krew grupy B, Rh+. Ich pierwsze dziecko 

ma krew grupy O, Rh- . Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. Jakie jest 

prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy B, Rh+. 

 

8. Mężczyzna ma krew grupy A, Rh+, kobieta ma krew grupy B, Rh+. Ich pierwsze dziecko 

ma krew grupy A, Rh-, a drugie B, Rh+.  Podaj genotypy osób występujących w zadaniu. 

Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich następne dziecko będzie miało krew grupy AB, Rh+. 

 

9. Mężczyzna chory na daltonizm poślubia kobietę, której rodzice byli zdrowi. 

Jaka część ich dzieci będzie chorować na daltonizm. 

 

10. Kobieta zdrowa, której ojciec chorował na hemofilię poślubia mężczyznę zdrowego. 

Jaka część ich potomstwa może chorować na hemofilię. 

 

11. Mężczyzna, którego ojciec był daltonistą poślubia kobietę zdrową, w której rodzinie 

ta choroba nie występowała. Jaka część ich dzieci będzie chora. 

 

12. Jakie jest ryzyko urodzenia się dziecka chorego na chorobę Huntingtona, gdy mężczyzna 

jest chory, kobieta jest zdrowa, a w rodzinie kobiety nie występowała ta choroba. 
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