
Biologia (po GIMNAZJUM) – klasa III, zakres rozszerzony

Klasa IIIC, 

Temat (16-20-3-2020): Ewolucja na poziomie populacji

1. Przeczytaj treść tematu Ewolucja na poziomie populacji w podręczniku – strony 275 - 278 

(nr strony może się różnić ze względu na wersję podręcznika)

2. Zapoznaj się z materiałem edukacyjnym umieszczonym pod linkiem: 

Prawo Hardy`ego-Weinberga - https://tiny.pl/tzmpr 

3. Rozwiąż zadania zawarte w Karcie pracy. 

Temat lekcji oraz zadania i rozwiązania zadań przepisz do zeszytu przedmiotowego.

Karta Pracy – Ewolucja na poziomie populacji

Zad. 1.  Zad. W populacji  częstość występowania allelu recesywnego (a) wynosi 0.2. Oblicz częstość
genotypów AA, Aa i aa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zad. 2. Zad. Oblicz, jaka jest częstość występowania alleli F i f w populacji, w której homozygoty 
recesywne stanowią 16%. Przedstaw sposób obliczenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zad. 3. 

https://tiny.pl/tzmpr


Temat (16-20-3-2020): Powstawanie gatunków - specjacja

1. Przeczytać treść tematu Powstawanie gatunków - specjacja w podręczniku – strony 279 -

284 (nr strony może się różnić ze względu na wersję podręcznika)

2. Zapoznaj się z pytaniami kontrolnymi na stronie 284 do tematu Powstawanie gatunków – 

specjacja. Spróbuj udzielić na nie odpowiedzi.

3. Rozwiąż zadania zawarte w Karcie pracy. 

Temat lekcji oraz zadania i rozwiązania zadań przepisz do zeszytu przedmiotowego.

Dodatkowe źródła informacji (e-podręczniki): 

Klonowanie ssaków - https://epodreczniki.pl/a/klonowanie-ssakow/D1DJ7pvRf

Karta Pracy – Powstawanie gatunków - specjacja

Zad.  1. Posługując  się  oznaczeniami  cyfrowymi  uporządkuj  etapy  powstawania  gatunków
zaczynając od góry.

1. Ptaki tworzą dwie odrębne populacje, które powoli zmieniają się, każda w innych warunkach
środowiska.

2. Populacja pewnego gatunku ptaków zostaje rozdzielona przez wysokie pasmo gór.

3. Kiedy pasmo górskie nie jest już barierą rozdzielającą populacje, funkcjonują one jako dwa
gatunki.

4. Po wielu tysiącach lat różnice między oboma populacjami są tak duże, że ich osobniki nie
mogą się już krzyżować.

………………………………………………………………………………………………………… 
Zad. 2. 

https://epodreczniki.pl/a/klonowanie-ssakow/D1DJ7pvRf


Zad. 3.  

Zad. 4.  

Zad. 5.   Hemochromatoza pierwotna jest chorobą dziedziczną spowodowaną mutacją genu HFE, 
który znajduje się w chromosomie 6. i odpowiada za kontrolę wchłaniania żelaza w komórkach 
nabłonka jelit.
Oblicz, korzystając z prawa Hardy’ego-Weinberga, jakie jest prawdopodobieństwo,  że dana 
osoba jest nosicielem allelu hemochromatozy, jeżeli w jej populacji częstość zmutowanego allelu 
genu HFE wynosi 0,05.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Temat (16-20-3-2020): Prawidłowości ewolucji . Koewolucja  

1. Przeczytać treść tematu Prawidłowości ewolucji. Koewolucja  w podręczniku – strony 285 -

289 (nr strony może się różnić ze względu na wersję podręcznika)

2. Zapoznaj się z pytaniami kontrolnymi na stronie 289 do tematu Prawidłowości ewolucji. 

Koewolucja. Spróbuj udzielić na nie odpowiedzi.

3. Rozwiąż zadania zawarte w Karcie pracy. 

Temat lekcji oraz zadania i rozwiązania zadań przepisz do zeszytu przedmiotowego.

Karta Pracy – Prawidłowości ewolucji. Koewolucja  

Zad. 1.

Zad. 2.


