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Activitat 2
Què és la pol·linització? Quins mètodes de pol·linització hi ha?

Activitat 3
Fem un encreuament entre dues carbasseres homozigotes per a la forma del
fruit. L’una fa carbasses aplanades i l’altra les fa allargades. La descendència
que n’obtenim és formada únicament per carbasseres amb carbasses aplanades.

UNITAT 2

Quina importància tingué el fet d’observar caràcters qualitatius en l’èxit obtingut
per Mendel en els seus experiments?
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Activitat 1

Representa i explica l’encreuament.

Un home i una dona no epilèptics tenen una filla epilèptica. Contesta:
1. Quins són els genotips dels pares i de la filla?

2. Si la parella decideix tenir tres fills més, calcula les probabilitats dels
esdeveniments següents:
A. que cap dels tres no sigui epilèptic

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia

L’epilèpsia és una malaltia caracteritzada per episodis convulsius ocasionals i
de curta durada. Aquesta malaltia és determinada per un al·lel recessiu.

9. GENÈTIC

Activitat 4

UNITAT 2
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B. que només un dels tres fills sigui epilèptic

C. que només el darrer fill sigui epilèptic

Activitat 5
El plomatge dels pollastres és determinat per una parella d’al·lels. Quan
encreuem un pollastre de plomatge negre amb un altre de plomatge blanc,
tota la descendència té el plomatge blavós. Si encreuem dos d’aquests pollastres
amb el plomatge blavós, n’obtenim una descendència d’ 1/4 plomatge negre:
1/2 plomatge blavós: 1/4 plomatge blanc.
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9. GENÈTIC

1. Explica aquests resultats i indica el genotip de cada color del plomatge.

2. Si encreuem un pollastre de plomatge blavós amb un de plomatge negre i en
surten quatre descendents, calcula les probabilitats dels esdeveniments
següents:
A. que tots quatre tinguin el plomatge negre
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Activitat 6
Una dona i un home, ambdós del grup sanguini B, tenen una filla del grup 0.
Contesta:

UNITAT 2

C. que, si un dels descendents és de color negre, sigui homozigot
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B. que tots quatre tinguin el plomatge del mateix color

1. Quins són els genotips dels pares i de la filla?

2. Si tenen dos fills més, calcula les probabilitats dels esdeveniments següents:

C. que tots dos siguin del grup 0

D. que l’un sigui del grup B i l’altre del grup 0
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B. que el segon sigui del grup B

9. GENÈTIC

A. que el primer sigui del grup B

UNITAT 2
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F. que el primer sigui del grup B i el segon del grup 0

Activitat 7
L’arbre genealògic adjunt esquematitza la transmissió del gen que determina
la llargària de la cua del ratolí de camp:
I

v1

II

M2

v1

III
IV V1

V1

M2
V2

v2
V3

M3

V4

M V

fenotip cua llarga

m v

fenotip cua curta

m5

M3
m4

V6

m7

v8

M9

V5
M10

V11

Tenint en compte que l’encreuament entre els ratolins de la generació I és
entre individus homozigots:
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9. GENÈTIC

1. Determina els genotips (segurs o possibles) de tots els individus de l’arbre
genealògic.

2. Si encreuem els ratolins IV5 i IV8 i tenen tres descendents, calcula les
probabilitats dels esdeveniments següents:
A. que tots tres tinguin la cua de la mateixa llargària

UNITAT 2
9. GENÈTIC

C. que l’únic amb la cua curta sigui el segon a néixer

Matemàtiques, Ciència i Tecnologia

B. que dos tinguin la cua llarga i un la cua curta

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

93

