
Матэрыял для самастойнага вывучэння 

Біялогія, 10 клас (18.05 – 22.05) 

 Тэма для вывучэння Матэрыял для вывучэння 

19.05 Паўтарэнне і 

абагульненне ведаў па 

главе “Спадчыннасць і 

зменлівасць 

арганізмаў” 

1. Выканаць заданні. 

Заданне 1. Разбярыце мутацыі. 

1) Адрозненні ў таўшчыні тканкі лістоў 

бэзу, якія растуць ва ўмовах лішку і 

недахопу святла, - гэта вынік 

зменлівасці… 

2) Крыніцай якаой зменлівасці служыць 

красінговер, які адбываецца ў прафазе І 

меёзу? 

3) Як інакш называецца мадыфікацыйная 

зменлівасць? 

4) Выніковая сустрэча гамет пры 

апладненні абумоўлівае зменлівасць… 

Заданне 2. Выявіце хваробы і раздзяліце іх на 

храмасомныя і генныя: 

А) фенілкетанурыя; 

Б) альбінізм; 

В) дальтанізм; 

Г) гемафілія; 

Д) сіндром Кляйнфера; 

Е) Шасціпаласць; 

Ж) Сіндром Шаршэўскага – Цёрнера; 

З) Сіндром Дауна. 

Заданне 3. Дайце вызначэнне тэрмінам: 

локус, генатып, гібрыд, гомазігота, 

дамінантная прыкмета. 

Заданне 4. Падбярыце да вызначэнняў назвы 

хароб:  

а) карыятып 44+Х0;  

б) трысамія па 21-й храмасоме; 

в) карыятып 44+ХХУ маюць хлопчыкі з 

сіндромам..; 

г) карыятып 44+ХХХХ маюць дзяўчынкі, у 

якіх назіраецца сіндром… 

д) змены аднаго гена ў палавой Х-храмасоме, 

звязаны з парушэннес працэсу 

звёртываемасці крыві… . 

Заданне 5. Рашыце задчы. 

1. У выніку скрыжавання двух раслін гароху, 

якія выраслі з жоўтага і гладкага насення, 

атрымана 264 жоўтых гладкіх, 61 жоўтых 



маршчыністых, 78 зялёных гладкіх, 29 

зялёных маршчыністых семян. Вызначце, да 

якога скрыжывання адносяцца суадносіны 

фенатыпічных класаў. 

2. Вядома, што "трохшэрсныя" кошкі-заўсёды 

самкі. Гэта абумоўлена тым, што гены 

чарнага і рудага колеру поўсці алельныя і 

знаходзяцца ў Х-храмасоме. Ні адзін з іх не 

дамінуе, а пры спалучэнні рудага і чорнага 

колеру фармуюцца «трохшэрсныя» асобы. 

1. Якая верагоднасць атрыманьня ў патомстве 

"трохшэрсных" кацянят ад скрыжавання 

"трохшэрснай" кошкі з чорным катом? 

2. Якое патомства можна чакаць ад 

скрыжавання чорнага ката з рыжай кошкай? 

*Ген чорнага колеру ХA,  

  Ген рудага колеру – ХВ 

22.05 Селекцыя, яе задачы і 

асноўныя напрамкі 

1. Азнаёміцца з тэкстам параграфаў 50,51. 

2. Запісаць у сшытку вызначэнне “Селекцыя”, 

задачы селекцыі, напрамкі селекцыі са 

сціслай характарысткай 

3. Адказаць на пытанні ў канцы параграфаў. 

 


