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Kategória A - celoslovenské kolo 

 

Praktická časť – laboratórne úlohy 

 

Úloha 02 

 

Milí súťažiaci, 

 

v tejto časti súťaže budete riešiť dve praktické (laboratórne) úlohy - jednu 

úlohu zo zoológie a druhú z genetiky. Na vyriešenie každej úlohy máte 80 minút. 

Najskôr si pozorne prečítajte, čo máte robiť, aby ste si vedeli správne zadeliť čas a 

rozhodnúť sa, ako budete pri riešení postupovať. Všetky pomôcky máte pripravené 

na stole. V prípade nejasností sa opýtajte asistenta. Ak Vám nestačí miesto, ktoré je 

na úlohy určené, použite miesto na konci tejto časti. 

 

Prajeme Vám veľa úspechov! 

 

 

Slovenská komisia Biologickej olympiády 



GENETIKA 

Téma: Mendelistická dedičnosť – sledovanie dedičnosti vybraných znakov               

u Drosophila melanogaster 

 

Cieľ práce: Vašou úlohou bude vyhodnotiť F2 generáciu z kríženia mušiek 

Drosophila melanogaster pri mendelistickom dihybridnom krížení a pomocou Χ2 testu 

overiť zhodu experimentálneho (Vami získaného) štiepneho pomeru s teoretickým 

štiepnym pomerom. 

Sledované znaky: 

1.  Dĺžka krídel (D - dominantný znak – normálne krídla, d - recesívny znak – 

zakrpatené krídla  

2. Sfarbenie tela (E - dominantný znak – sivohnedé sfarbenie, e - recesívny znak – 

tmavé sfarbenie  

Gény pre sledované znaky sú lokalizované na dvoch rôznych chromozómoch - 

autozómoch. 

 

 

Obr.1: Vľavo štandardný jedinec D. melanogaster, vpravo dvojitý mutant (tmavé telo, 

zakrpatené krídla). 

 

Materiál a pomôcky: 

 Skúmavka s F2 generáciou mušiek D. melanogaster  

 Súprava na manipuláciu s muškami obsahujúca: morilky, štetec, podložku, 

lupu  

 Éter  

 



Postup: TOTO PRAKTIKUM JE ČASOVO NÁROČNÉ, MUSÍTE SI DOBRE 

ROZVRHNÚŤ ČAS 

Najskôr si preneste mušky do morilky podľa postupu, ktorý Vám ukáže vedúci úlohy. 

Ak už máte mušky v morilke, môžete zatiaľ napísať schému kríženia. 

V parentálnej generácii sa medzi sebou krížila štandardná samička pre oba znaky 

(normálne sfarbenie tela, normálna dĺžka krídel) s homozygotne recesívnym 

samčekom pre oba sledované znaky (tmavé telo, zakrpatené krídla). Do tabuľky 

zapíšte genotypy parentálnej generácie, napíšte genotypy gamét jedincov 

parentálnej generácie a napíšte genotyp a fenotyp F1 generácie. 

 

P:  x  

Gp:  ,  

Genotyp F1 

 

 

Fenotyp F1  

 

Teraz napíšte schému kríženia dvoch jedincov F1 generácie (genotyp rodičov 

a typy gamét, ktoré rodičia tvoria). 

F1 x F1:  x  

GF1:  ,  

 

Koľko typov gamét tvorí každý jedinec F1 generácie? ......................................... 

Do nasledovnej tabuľky zapíšte jedincov F2 generácie: do prvého riadku zapíšte 

genotypy samčích gamét a do prvého stĺpca genotypy samičích  gamét. Do zvyšných 

okienok zapíšte genotypy jedincov F2 generácie. 

         ♂ gaméty 

♀ gaméty 

    

     

     

     

     

 



Výsledný fenotypový štiepny pomer pre F2 generáciu je:........................................ 

Teraz môžete pristúpiť k roztriedeniu mušiek z vašej skúmavky na príslušné 

fenotypové kategórie a spočítajte počet jedincov v každej z nich. Výsledky zapíšte do 

tabuľky: 

F2 generácia: 

Fenotyp (sfarbenie tela, dĺžka krídel) Počet jedincov 

  

  

  

  

 

Keď už máte stanovený počet jedincov v jednotlivých fenotypových kategóriach,  

môžete pristúpiť k overeniu zhody experimentálneho (Vami získaného) štiepneho 

pomeru s teoretickým štiepnym pomerom. Na tento účel sa v genetike používa 2 (chí 

kvadrát) test. Ako v iných štatistických testoch, aj v tomto teste vyslovujeme záver o 

zhode alebo rozdiele medzi experimentálnymi a teoreticky očakávanými štiepnymi 

pomermi na základe nulovej hypotézy (H0), ktorá postuluje predpoklad, že tento 

rozdiel je nulový H0 = 0. 

Nulovú hypotézu zamietame alebo prijímame na základe porovnania 

testovacej charakteristiky s tabuľkovou hodnotou (kritická hodnota, tab. 1). 

Testovaciu charakteristiku ( 2) vypočítame podľa tohto algoritmu: 

n

i t

te

1

2
2 )(

 

 

kde n = celkový počet fenotypových tried, 

e = experimentálna frekvencia i-tej triedy (Vami získaná), 

t = teoretická frekvencia i-tej triedy (t.j. aký počet jedincov, Vami celkovo 

hodnotených, by bol v jednotlivých triedach, keby na 100% platil overovaný štiepny 

pomer).  



Výpočet 2 urobte pomocou nasledovnej tabuľky: 

Fenotyp Ideálny 

štiepny 

pomer 

e t e  t (e – t)2 / t 

      

      

      

      

      2 =  

 

Vypočítanú testovaciu charakteristiku 2  porovnajte s kritickou hodnotou v tabuľke 1. 

Túto hodnotu nájdete v priesečníku stĺpca Stupeň voľnosti DF (degrees of freedom, 

pričom platí že DF = n –1, t. j. počet sledovaných fenotypových tried –1) a riadku 

tabuľky predstavujúceho pravdepodobnosť P. 

 

Tab. 1: Hodnoty 2 
  

Stupeň 

voľnosti 

(DF)  

 

Pravdepodobnosť (p) 

  0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 0.001 

1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 6.64 10.83 

2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.60 5.99 9.21 13.82 

3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.82 11.34 16.27 

4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 13.28 18.47 

5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 15.09 20.52 

6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 16.81 22.46 

7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 18.48 24.32 

8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 20.09 26.12 

9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 21.67 27.88 

10 3.94 4.86 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 23.21 29.59 

  Potvrdená zhoda Nepotvrdená zhoda 

 



Odpoveď: Podarilo/nepodarilo sa (správnu odpoveď zakrúžkujte) potvrdiť zhodu 

experimentálneho štiepneho pomeru s teoretickým na ...................... % (doplňte Vami 

zistený výsledok). 

 

Doplňujúce otázky: 

1. Aké vlastnosti by mal mať ideálny modelový organizmus pre štúdium v genetike? 

Napíšte aspoň tri. 

 

 

 

2. Ako by ste zistili, že normálne sfarbená drozofila je pre tento znak (sfarbenie tela) 

homozygotná alebo heterozygotná?  

 

 

 

 

Poznámky: 


