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1. Contesta breument a les següents preguntes: 
 

a. Què podrem obtenir de 

l'encreuament entre pèsols de color 

groc? Pinta els pèsols 

 

b. Què esperarem obtenir de 

l'encreuament entre pèsols de color 

verd? Pinta els pèsols. 

 

c. Què obtindrem de l'encreuament 

entre pèsols grocs i verds? Pinta els 

pèsols. 

 

d. Per què l'encreuament entre pèsols grocs surt a vegades algun verd? 

e. Per què d'aquest encreuament unes vegades surten pèsols només grocs? 

f. Per què encreuament entre pèsols verds i grocs altres vegades surten la meitat grocs i la meitat verds? 

g. Per què l'encreuament entre pèsols verds i grocs mai surten pèsols verd groguencs? 

h. Per què l'encreuament de flors vermelles amb blanques al dondiego de nit surten flors roses? 

i. Per què l'encreuament entre ratolins negres pot sortir de tant en tant algun ratolí blanc? 

 

2. Indica quin creus que pot ser el resultat d'aquests creuaments: 
 

PARENTALS FILIALS 

      

      

      
      

 

 

3. En la taula adjunta veuràs el resum dels resultats dels encreuaments realitzats per Gregor Mendel 
amb pèsols. Les xifres fan referència al nombre de plantes que presenten cada caràcter en la segona 
generació de plantes híbrides. Si hagueres de resumir encara més aquesta informació numèrica, 
podries realitzar dues operacions diferents: 

 

CARÀCTER 
Dominant Recessiu  

Varietat Nº Varietat Nº Total 

Forma de la Llavor Llisa 5.474 Rugosa 1.850 7.324 

Color de la Llavor Groga 6.022 Verda 2.001 8.023 

Posició de la flor Axial 651 Apical 207 858 

Color de la flor Vermella 705 Blanca 224 929 

Forma de la beina Ampla 882 Estreta 299 1.181 

Color de la beina Verda 428 Groga 152 580 

Llargària de la tija Alta 787 Nana 277 1.064 
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a. Calcular quantes plantes de caràcter dominant hi ha per cada planta de caràcter recessiu 
b. Calcular quin percentatge de plantes amb caràcter dominant i amb caràcter recessiu s’obté. 
c. Quina conclusió extreus de la comparança? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Certs tipus de miopia s'hereten genèticament. Aquest caràcter està determinat per dos gens al·lels 
que anomenarem A i a. El gen A, dominant, determina que la persona sigui miop, mentre que el gen 
a, recessiu, determina el fenotip normal (no miop). 

Caràcter: ..................................................................................................................... 

Al·lels: Aquest gen presenta .............. al·lels 

 ............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

Genotipus i fenotipus possibles 

 ............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 
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5. Un exemple més complex és el dels grups sanguinis (sistema ABO). Aquest caràcter ve determinat 
per tres gens al·lels: IA, que determina el grup A, IB, que determina el grup B i i, que determina el 
grup 0. Els gens IA i IB són codominants i ambdós són dominants respecte al gen i que és recessiu. 

Caràcter: ............................................................................................................ ......... 

Al·lels: Aquest gen presenta .............. al·lels 

 ............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

Genotipus i fenotipus possibles 

 ............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

............      ......................................................................... 

 

 

EXERCICI RESOLT A 

La miopia està determinada per un gen dominant A respecte al gen normal recessiu a. 
Com seran els descendents d'un pare miop i una mare "normal" tots dos homozigòtics? 

 

P:     ♂  AA     X     ♀ aa 

        ↓ 

F:          Aa (100% MIOPS)  . 

 
a. El pare, per ser miop, haurà de tenir el gen A i per ser homozigòtic haurà de ser AA, 

ja que tots tenim dos gens per a cada caràcter. 
 

b. La mare per ser "normal" ha de tenir el gen a i per ser homozigòtica haurà de ser 
aa obligatòriament. 
 

c. Tots els espermatozoides del pare duran necessàriament el gen A, ja que no té un 
altre. 
 

d. Tots els òvuls de la mare duran necessàriament el gen a, ja que no té un altre. La 
unió d'ambdós gens donarà sempre genotips Aa heterozigòtics. 
 

e. Com a conseqüència tots els fills que puguin tenir seran necessàriament de genotip 
Aa, heterozigòtics, i de fenotip: miops. 
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6. Monohibridisme 
1. Els gens al·lels P i p regeixen el desenvolupament de les plomes de les gallines. PP determina gallines amb 

plomes molt arrissades i pp normalment arrissades. Pp són gallines amb plomes mitjanament arrissades. 

Quan es creua una gallina amb plomes normals amb un gall amb plomes molt arrissades.  

a. Quina proporció de la F1 tindrà les plomes normals? 

b. Quina proporció dels individus tindran les plomes mitjanament arrissades en la F1? 

c. I quina proporció dels individus tindran les plomes mitjanament arrissades en la F2? 

d. Surt algun individu en la F2 amb les plomes molt arrissades? 

 

2. Assenyala la probabilitat d'obtenir un zigot AaBb a partir d'un creuament: AaBb x AaBb 

 
3. Assenyala la probabilitat d'obtenir un zigot AAbb a partir d'un creuament: AaBb x AaBb 

 
4. Assenyala la probabilitat d'obtenir un fenotip AB a partir d'un creuament: AABB x aaBB 

 
5. Assenyala la probabilitat d'obtenir un fenotip Ab a partir d'un creuament: aaBb x AABb 

 

6. Es creua un ratolí de pèl llarg i de color gris amb un altre de pèl llarg i color blanc. (Pèl Llarg L domina sobre 

pèl curt l, i pèl gris B sobre blanc b)  

a. Existeix la possibilitat que neixin ratolins de pol curt i color gris?  

b. Pot sortir un ratolí amb el pol curt i de color blanc? 

 

7. Quina és la probabilitat que una parella, tots dos amb els llavis gruixuts, però heterozigots, tingui un fill amb 

els llavis fins? (Llavis gruixuts G domina sobre fins g) 

a. Quina és la probabilitat que el segon fill tingui els llavis fins. (Llavis gruixuts G domina sobre fins g) 

b. Quina és la probabilitat que el tercer fill tingui els llavis gruixuts (Llavis gruixuts G domina sobre fins g 

 
8. El gen de la sordera congènita és recessiu respecte al de l'audició normal. Un matrimoni en el qual tots dos 

senten bé desitgen tenir tres fills.  

a. Quina és la probabilitat que els tres sentin ben sabent que el pare de la dona és sordmut i la mare 

del marit és sordmuda? 

b. Quina és la probabilitat que els tres siguin sordmuts? 

 
9. L’albinisme és un defecte de pigmentació controlat per un gen recessiu.  

a. Quina és la probabilitat que dos pares albins tinguin un descendent normalment pigmentat? 

b. En el mateix cas d’albinisme, si un dels pares és portador i un altre albí, quina és la probabilitat de 

tenir un fill amb pigmentació normal? 

c. En el mateix cas d’albinisme, i si els dos pares són normals heterozigots, quina és la probabilitat de 

tenir un fill amb pigmentació normal? 

 

10. El color de tipus comú del cos de Drosophila (gris) està determinat pel gen dominant n+; el seu al·lel recessiu 

n produeix cos de color negre. Creuant dues mosques de tipus comú (grisos) entre si, s'obté una 

descendència composta per 152 mosques grises i 48 negres. Quin serà la constitució gènica dels 

progenitors? 

 
11. En l'espècie humana el color dels ulls ve determinat per un parell d'al·lels. Un home d'ulls blaus es casa amb 

una dona d'ulls marrons. La mare de la dona era d'ulls blaus i el pare, que tenia un germà d'ulls blaus, era 

d'ulls marrons. Del matrimoni va néixer un fill amb ulls marrons. Indica la probabilitat de tenir un fill d'ulls 

blaus (Ulls marrons - P - dominen sobre blaves - p -) 
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12. El pèl arrissat dels gossos és dominant sobre el pèl llis. Una parella de pèl arrissat va tenir un cadell de pèl 

arrissat i un altre de pèl llis. Amb quina classe de femella hauria de creuar-se el cadell de pèl arrissat per 

conèixer el seu genotip? Com es diu el creuament del cas anterior? 

 
13. La varietat de gallines anomenades andaluses o "blaves" es produeixen quan es creuen un animal negre amb 

un blanc, i intervé en aquesta herència un sol parell d'al·lels.  

a. Quina és la proporció de gallines blaves que s'obté de creuar una gallina negra amb una blava? 

b. Quina és la proporció de gallines negres obtingudes de l'encreuament entre dues gallines blaves? 

 

14. Una dona nana, la mare de la qual era normal, es casa amb un home normal. En el cas que aquest matrimoni 

tingués cinc fills i sabent que el nanisme és dominant, indica quin de les següents afirmacions és correcta: 

a. Cada nen que neixi té un 50% de probabilitat de ser nan 

b. Si cap dels germans majors és nan, és segur que l'últim que neixi si serà nan. 

c. Tota la descendència serà nana. 

d. Tota li descendència serà normal. 

 
15. En l'espècie humana el color dels ulls ve determinat per un parell d'al·lels. Un home d'ulls blaus es casa amb 

una dona d'ulls marrons. La mare de la dona era d'ulls blaus i el pare, que tenia un germà d'ulls blaus, era 

d'ulls marrons. Del matrimoni va néixer un fill amb ulls marrons. Indica els genotips de tota la família. (Ulls 

marrons - A > ulls blaus a)  

Pare:, Mare:, Mare de la mare:, Pare de la mare:, Germà del pare de la mare:, Fill: 

 

16. El pèl arrissat - A- dels gossos és dominant sobre el pèl llis -a-. Una parella de pèl arrissat va tenir un cadell de 

pèl arrissat i un altre de pèl llis. Quines proporcions fenotípiques i genotípiques s'obtenen de la 

descendència del creuament anterior?  

 
17. La varietat de gallines anomenades andaluses o "blaves" es produeixen quan es creua un animal negre amb 

un blanc, i intervé en aquesta herència un sol parell d'al·lels. Quina descendència s'esperaria de 

l'encreuament de dos individus blaus?  

 
18. La raça Plymouth-Rock de gallines té un plomatge amb coloració a franges o " barrat" mentre que la raça 

menorquina és negra uniforme. Quan es creua un gall Plymouth-Rock amb una gallina menorquina la F1 és 

tota de tipus "barrat" ; la F2 presenta un 75% dels individus de tipus " barrat"i un 25% negres, sent tots els 

galls del primer tipus i una meitat de les gallines de tipus "barrat" i l'una altra meitat negres. Quan es creua 

un gall menorquí amb una gallina Plymouth-Rock en la F1 els mascles són de tipus Plymouth-Rock mentre 

que les femelles són negres, i en la F2 la meitat dels galls i gallines són "barrats" i l'altra meitat negres. 

Explicar aquests resultats. 

 

 

SÈRIES AL·LÈLIQUES 

19. Si un home de grup sanguini AB es casa amb una dona de grup A, el pare del qual era de grup 0.  

a. Quina probabilitat hi ha que el seu primer fill sigui del grup 0 

b. Quina probabilitat hi ha de tenir un fill del grup A 
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20. Un home de grup sanguini A i una dona de grup sanguini B tenen quatre fills, dels quals, un 

pertany al grup AB, un altre al 0, un altre al B, i un altre a l'A. Assenyalar el genotip dels pares. 

 
21. Un marit acusa a la seva esposa d'infidelitat i demana la custòdia de les seves dos primers fills, mentre que 

rebutja al tercer afirmant que no és seu. El primer fill és del grup sanguini O, el segon, del grup B, i el tercer, 

del grup AB El marit és del grup sanguini O, i la dona, del grup B Creïs que l'acusació de l'home aquesta 

fundada? 

 
22. El sistema de grups sanguinis AB0, està determinat per tres al·lels A, B, 0. Indicar les proporcions fenotípicas 

que s'espera en la descendència dels creuaments següents: A0 x A0 

 

23. El sistema de grups sanguinis AB0, està determinat per tres al·lels A, B, 0. Indicar les proporcions fenotípicas 

que s'espera en la descendència dels creuaments següents: A0 x B0 

 
24. Una sèrie d'al·lels múltiples governa la intensitat de la pigmentació en el ratolí. D= color complet, d=color 

diluït i dl= és letal en homocigosis. L'ordre de dominància és : D > d > dl 

 
25. Un ratolí de color complet portador del gen letal és apariat amb un individu de color diluït també portador 

del gen letal. Quina proporció fenotípica pot esperar-se de la descendència viable? 

 

26. Una sèrie d'al·lels múltiples governa la intensitat de la pigmentació en el ratolí. D= color complet, d=color 

diluït i dl= és letal en homocigosis. L'ordre de dominància és : D > d > dl 

 
27. Un ratolí de color complet portador del gen letal és apariat amb un individu de color diluït també portador 

del gen letal. Quin percentatge de la descendència amb color complet és portadora del gen letal ?. 

 
28. Una sèrie d'al·lels múltiples governa la intensitat de la pigmentació en el ratolí. D= color complet, d=color 

diluït i dl= és letal en homocigosis. L'ordre de dominància és : D > d > dl 

 

29. Un ratolí de color complet portador del gen letal és apariat amb un individu de color diluït també portador 

del gen letal. Quin percentatge de la descendència amb color diluït porta el gen letal? 

 

 

HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE 

30. El color ros del pèl ve dau per un gen recessiu n, enfront del gen de color fosc N. El daltonisme depèn d'un 

gen recessiu situat en el cromosoma X.  

a. Quina és la probabilitat de tenir un fill home ros en la descendència d'una dona daltònica i de pèl 

fosc (heterocigótica) amb un home de visió normal i ros? 

b. Quants dels fills (homes i femelles seran daltònics)? 

31. L'hemofília és una malaltia hereditària controlada per un gen (h) recessiu lligat al cromosoma X, mentre que 

el albinisme aquesta determinat per un gen (a) recessiu lligat a un autosoma. Un home normal, respecte a 

l'hemofília però albí, es casa amb una dona bruna, de mare albina i de pare hemofílic.  

a. Quins seran els genotips dels cònjuges? 

b. Quina probabilitat tenen de tenir un fill home albí i hemofílico? 
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32. Una dona que sigui portadora d'una malaltia lligada al cromosoma X (se suposa que és una malaltia 

recessiva) i un home sa,  

a. Quina és la probabilitat que les filles d'aquestes dues persones tinguin la malaltia? 

b. Quina és la probabilitat que els fills homes d'aquestes dues persones tinguin la malaltia? 

33. En la figura s'indica la transmissió de cert fenotip (individus en negre) en una família (els homes es 

representen amb un quadrat i les dones amb un cercle). La determinació del caràcter és monogénica. 

a. L'alternativa que apareix en color negre és dominant o recessiva? 

b. Indiqui el genotip més probable de cadascun dels individus. Utilitzi la lletra A (majúscula) per a l'al·lel 

dominant i la lletra a (minúscula) per al recessiu 

c. El gen que determina aquest caràcter és autosómico o està situat en el cromosoma X? 

 

34. En la figura s'indica la transmissió de cert fenotip (individus en negre) en una familia (els homes es 

representen amb un quadrat i les dones amb un cercle). 

a. Indiqui si aquest fenotip és dominant o recessiu. 

b. Indiqui si el gen que determina aquest caràcter  és autosómic o està lligat al sexe.  

c. Indiqui els possibles genotips de tots els individus. Utilitzi la lletra A (majúscula) per a l'al·lel 

dominant i la lletra a (minúscula) per al recessiu. 
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35. En la figura s'indica la transmissió d'un caràcter  en una família (els homes es representen amb un quadrat i 

les dones amb un cercle). El caràcter  presenta dues alternatives que s'indiquen en blanc i en negre. Se sap 

que aquest caràcter està determinat per un sol gen lligat al sexe (situat en el cromosoma X). 

a. Indiqui si l'al·lel que determina l'alternativa representada en negre és dominant o recessiu. Raoni la 

resposta. 

b. Indiqui els possibles genotips de tots els individus. Utilitzi la lletra A (majúscula) per a l'al·lel 

dominant i la lletra a (minúscula) per al recessiu. 

c. Indiqui la probabilitat que la parella assenyalada amb una fletxa tingui un descendent amb aquest 

fenotip: (1) si es tracta d'un nen; (2) si es tracta d'una nena. 
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7. Completa els buits emprant les paraules que apareixen a sota del text: 

Tots els éssers vius tenen ……………………………….. que es poden transmetre de pares a………………………………...  

La ……………………………….. és la ciència que estudia els components ………………………………..  que produeixen 

………………………………..  entre els éssers vius, és a dir, l'herència. Al nucli de totes les cèl·lules es troben els 

……………………………….., que són els encarregats de transmetre els caràcters. En ells està l'ADN o àcid 

……………………………….., la molècula que conté la informació genètica. 

DESOXIRRIBONUCLEIC, GENS, FILLS, CARÀCTERS, GENÈTICA, VARIABILITAT, HEREDITARIS 

 

8. Respon aquestes 17 preguntes sobre la reproducció. 

 
1. Quan duplica la cèl·lula la seva informació 

genètica? 
a. En l'anafase 
b. Immediatament després de dividir-se 
c. Abans de dividir-se 
d. En la telofase 
 

2. Què és el genoma humà? 
a. Un gràfic on figuren tots les parelles de 

cromosomes homòlegs humans 
b. Un tros d'ADN humà 
c. El conjunt de gens de l'espècie humana 
d. El mateix que una parella de 

cromosomes humans 
 

3. Què és un gen? 
a. El mateix que una parella de 

cromosomes 
b. El conjunt de genomes d'una espècie 
c. Un tros d'ADN que porta informació per 

a un caràcter hereditari  
d. El mateix que un cromosoma 

 
4. Quants gens pot haver en un cromosoma? 

a. Quatre: A, T, C i G 
b. Cap. És al revés: un gen conté molts 

cromosomes 
c. Molts, moltíssim (milers) 
d. Només un 

 
 
 

5. Què és la cromatina? 
a. El mateix que el centròmer 
b. Una cromàtide germana 

c. El que té el nucli en la interfase 
d. El conjunt de gens d'una espècie 

 
6. Quin nom rep la zona d'unió entre dos 

cromàtides germanes? 
a. Citocentre 
b. Fus acromàtic 
c. Centròmer 
d. Centríol 
 

7. Quantes parelles de cromosomes homòlegs 
hi en l'espècie humana? 
a. 22 
b. 23 
c. 46 
d. 44 

 
8. Si no es reduís a la meitat (n) el nombre de 

cromosomes de l'espècie (2n), el zigot 
tindria 4n cromosomes en la primera 
generació. En la següent generació serien 
8n, etc. Gràcies a la meiosi, això no passa. 
Quants cromosomes hi ha en un òvul humà?  
a. 22 
b. 23 
c. 46 
d. 44 

 
9. Quantes parelles de cromosomes hi ha en un 

espermatozoide humà? 
a. 46 
b. 23 
c. 22 
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d. Cap parella. Només hi ha 23 
cromosomes (Un membre de cada 
parella) 

 
10. Fixa't bé en els colors del dibuix. Ocorre en 

la Divisió 1 o Meiosi I, la primera de les 
divisions cel·lulars de la meiosi. Què s'estan 
separant? 
a. Les cromàtides germanes, després de la 

recombinació genètica 
b. Els centròmers, després de la 
c. recombinació genètica 
d. Les parelles d'homòlegs, després de la 

recombinació genètica 
 
11. Com són els cromosomes sexuals d'una 

dona? 
a. YY, Iguals que els de la gata 
b. XY 
c. XX 
d. Iguals que els de l'home 

 
12. Com són els cromosomes sexuals d'un 

home? 
a. XX 
b. XY 
c. YY 
d. Iguals que els de la dona 

13. Què passa si un òvul és fecundat per un 
espermatozoide X? 

a. Es formarà un zigot que podrà donar 
lloc a una nena 

b. Es formarà un zigot que podrà donar 
lloc un nen 

c. Es formarà un zigot que podrà donar 
lloc a una nena o a un nen 

 
 
14. Recordes quan se separen les cromàtides 

germanes en la mitosi? 
a. En l'anafase 
b. En la profase 
c. En la telofase 
d. En la metafase 

 
15. Què es separen durant la Meiosi II? 

a. Les parelles d'homòlegs 
b. Les cromàtides 

 
16. Quan ocorre la recombinació genètica entre 

les parelles d'homòlegs? 
a. Al principi de la interfase 
b. A la Divisió 1 de la meiosi o Meiosi I 
c. A la Divisió 2 de la meiosi o Meiosi II 
d. En la mitosi 

 
17. Quants tipus d'espermatozoides ha? 

a. Dos: XX i YY 
b. Dos: X i Y 
c. Només un: XY 

 

 

9. Ordena:  

Es denominen al·lels.   anàlogues, encara que no necessàriament amb la mateixa informació.  

 Aquests dos gens portadors de   jocs de cromosomes, un procedent   els caràcters, una 

parella de gens en posicions   la informació per al mateix caràcter   del pare, i un altre, de 

la mare. Totes les cèl·lules   parells de cromosomes. Cada parell conté un   Heretem dels nostres 

progenitors dos   somàtiques de l'ésser humà tenen 23 
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10. Completa els buits emprant les paraules que apareixen a sota del text: 

El color dels ulls ve determinat per un mateix ...................................., però amb dos  ....................................  

diferents: A i a. El primer, el ...................................., és  ...................................., sobre el segon, el a, que és 

.................................... . L'al·lel A oculta l'expressió de  l’.................................... a, de manera que una persona de 

ulls serà AA o bé ....................................,. Només podrà haver una persona d'ulls  .................................... si és 

.....................................  

La probabilitat que neixi un nen d'ulls blaus de pares d'ulls marrons, tots dos heterozigots Aa, serà del 

.................................... %. I la probabilitat que neixi un nen d'ulls marrons d'aquesta mateixa parella serà del  

.................................... %. 

25, 75, Aa, AL·LEL, AL·LEL A, AL·LELS, BLAUS, DOMINANT, GEN, MARRONS, RECESSIU 

11. Ordena:  

determinat per un mateix   d'ulls marrons d'aquesta mateixa parella serà del 75%. 25%. I la probabilitat 

que neixi un nen   d'ulls blaus de pares d'ulls   de que neixi un nen   marrons, tots 

dos heterozigots Aa, serà del   gen, però amb dos al·lels   dominant sobre el segon, el 

a, que és recessiu (a> a). La probabilitat   Suposant que el color dels ulls ve diferents: A i a. El primer, 

l'al·lel A, és 

12. Repassa la Primera i la Segona Lleis de Mendel i respon a les preguntes: 
 

1. Quin tipus de plantes de pèsol va creuar 
Mendel en un els seus experiments i que el 
va portar a enunciar la seva Primera Llei? 
a. Puras o homozigotes 
b. Pures o heterozigotes 
c. Híbrides o heterozigotes 
d. Híbrides o homozigotes 
 

2. Quin percentatge d'híbrids o heterozigots 
neixen a la F1 o Primera Generació Filial?   
a. 25% 
b. 50% 
c. 75% 
d. 100% 
 

3. Quin tipus de gàmetes produeix un individu 
"pur" o homozigot AA? 
a. Dos tipus de gàmeteS 
b. Un sol tipus: tots els gàmetes són iguals 
c. Cap 

d. Quatre tipus de gàmetes diferents 
4. En l'exemple del color dels pèsols que va 

investigar Mendel, què llavors són grogues? 
a. Només les Aa 
b. Les AA i les Aa 
c. Només les AA 
d. Només les aa 
 

5. Què resultaria de l'encreuament aa x aa? 
a. Tal encreuament seria impossible, segons 

diu la Primera Llei de Mendel 
b. 25% de plantes de llavor groga 
c. 100% de llavor verda 
d. Totes serien aa (de llavor groga) 
 

6. Saps què són els gàmetes? 
a. Els individus purs o homozigots 
b. Les cèl·lules reproductores, masculina i 

femenina, que originaran un nou individu 
c. Els grans de pol·len 
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d. Els estams i l'ovari 
 

7. En l'exemple del color dels pèsols que 
investigar Mendel, què llavors són verdes? 
a. Només les AA 
b. Les AA i les Aa 
c. Només les Aa 
d. Només les aa 
 

8. Com és "a" respecte a "A"? 
a. Recessiu 
b. Dominant 
c. Codominants 
 

9. Quines plantes va creuar Mendel per arribar 
a deduir la seva segona llei? 
a. plantes heterozigotes 
b. plantes recessives 
c. plantes homozigotes 
d. plantes pures 
 

10. Què representen les lletres en l'esquema? 
a. els al·lels 
b. Les generacions filials 
c. els gàmetes 

 
11. Què representen aquestes fletxes en 

l'esquema? 
a. La separació dels al·lels quan es 

formen els gàmetes 
b. La reproducció cel·lular per mitosi de les 

cèl·lules reproductives 
c. La separació dels gàmetes quan es 

formen els al·lels 
 
12. Què representen els cercles de colors amb 

lletres? 
a. Les cèl·lules sexuals, és a dir els gàmetes 
b. El color dels pèsols 
c. Les cèl·lules sexuals, és a dir els al·lels  

 
13. Què significa aquesta? 

 

 F1 A a  

  
 

A 

 
 

AA 

 
 

Aa 
 

  
 

a 

 
 

Aa 

 
 

aa 
 

 
a. Els tipus de pèsols que es formen 

gràcies al creuament F2 x F2 
b. Les combinacions possibles de gàmetes 

de la F1 i el resultat: la F2 

c. Els tipus de gàmetes que originen els 
individus de la F2 

 
 
14. Què és aquesta part de la taula? 

 

  
 

AA 

 
 

Aa 
 

  
 

Aa 

 
 

aa 
 

 
 

a. Els gàmetes de la F2 
b. La F2 o segona generació filial 
c. Les plantes de la F1 
d. Els gàmetes de la F1 

 
15. Com és una llavor verda? 

a. Dominant 
b. Homozigòtica 
c. Híbrida 
d. Heterocigota 

 
16. Què és aquesta part de la taula? 

 

  A a  

  
 

A 
   

  
 

a 
   

 
a. Els gàmetes de la F1 
b. Les plantes de la F2 
c. Les plantes de la F1 
d. Els gàmetes de la F2 

 
17. Quina proporció de llavors grogues hi ha a la 

segona generació filial? 
a. 1 / 2 
b. 25% 
c. 1 / 4 
d. 3 / 4 

 
18. Quina proporció de llavors verdes hi ha a la 

segona generació filial? 
a. 3:1 
b. 3 / 4 
c. 1 / 4 
d. 75% 
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19. Què esperam del següent creuament?  

a. 50 % Ratolins negres i 50 % ratolins 
marrons 

b. 100 % ratolins negres 
c. 75 % ratolins negres i 25 % marrons 
d. 100 % ratolins marrons 

 
20. Què s’espera d’un creuament com el de la 

figura? 

a. 50 % Ratolins negres i 50 % ratolins 
marrons 

b. 100 % ratolins negres 
c. 75 % ratolins negres i 25 % marrons 
d. 100 % ratolins marrons 

 
21. Es varen creuar un ratolí mascle negre amb 

una femella marró, donant el resultat que es 
mostra en aquest esquema: neixeren 4 
ratolins marrons i 4 negres. Com és el 
genotip del mascle? 

 

 

13. Completa amb les paraules de sota del text 
 

La primera llei de ........................... es la llei de la .......................................... Quan es creuen dues varietats amb 

..................................................... de raça pura o ..........................................ambdós per a un determinat caràcter, 

tots els híbrids o .................................................. de la primera generació Filial són iguals per a aquest caràcter. 

El següent experiment va consistir en plantar els péssols .................................... (F1) procedents del creuament 

anterior, i analitzar el resultat de la seva ......................................................... Es va observar que, en aquest cas, 

apareixíen ¾ amb una ...............................................  i ¼ amb ............................................. D’aquest experiment 

es dedueix la segona llei de Mendel: els ........................................... presents en un heterozigot es 

........................................... o separen durant la formació dels ......................................... 

AL·LELS 
AUTOFECUNDACIÓ 
CARACTERÍSTICA 
GÀMETES 
GENERACIÓ 

HETEROZIGOTS 
HÍBRIDS 
HOMOZIGOTS 
INDIVIDUS 
MENDEL 

SEGREGUEN  
UNA ALTRA 
UNIFORMIDAD 
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14. Contesta a les següents preguntes sobre codominància 
 
1. Quants de fenotipus possibles hi ha en el color 

del Dondiego de nit (Mirabilis jalapa)? 

 

a. Un 
b. Dos 
c. Tres 
d. Quatre 

 
2. Es varen creuar una planta de flors vermelles i 

una altra de flors roses. Quina és la 
descendència esperada? 

 
a. 25 % Vermells, 25 % Blancs i 50 % Roses 
b. 100 % Roses 
c. 50 % Blanques i 50 % Roses 
d. 25 % Roses, 50 % Blancs i 25 % Vermells 

 
3. Quin serà el resultat fenotípic de creuar una 

planta blanca i una rosa? 

 
a. 25 % Vermells, 25 % Blancs i 50 % Roses 
b. 50 % Blanques i 50 % Roses 
c. 50 % Vermelles i 50 % Roses 
d. 25 % Roses, 50 % Blancs i 25 % Vermells 
 

4. Quin serà el resultat fenotípic de creuar dues 
plantes amb flors roses? 

 
a. 25 % Vermells, 25 % Blancs i 50 % Roses 
b. 50 % Blanques i 50 % Roses 
c. 50 % Vermelles i 50 % Roses 
d. 25 % Roses, 50 % Blancs i 25 % Vermells 

 

15. Repasa la Tercera Llei de Mendel i respon a les següents preguntes: 
 

1. Quants tipus de gàmetes produeix el groc llis 
de la generació parental (P)? 
a. Dos: A i B 
b. Dos: Aa i Bb 
c. Només un: AB 
d. Només un: AaBb 
e. Només un: Ab 
f. Quatre: AB, Ab, aB i ab 
 

2. Quants tipus de gàmetes produeix una planta 
de la primera generació filial (F1)? 
a. Cap, perquè un pèsol mai originarà 

gàmetes 
b. Només un: AaBb 
c. Només un: ab 
d. Només un: aB 
e. Quatre: AB, Ab, aB i ab 
 

3. Quants tipus de gàmetes produeix el verd 
rugós de la generació parental (P)? 
a. Només un: AaBb 
b. Només un: aB 
c. Dos: Aa i Bb 

d. Només un: ab 
e. Quatre: AB, Ab, aB i ab 
f. Dos: A i B 
 

4. Quina és la proporció de groc llis en la segona 
generació filial que resulta de AaBb x AaBb? 
a. 9 
b. 9:3:1:1 
c. 12/16 
d. 9 / 16% 
e. 9 / 16 
f. 9% 
 

5. Assenyala les respostes correctes: 
a. B > b   
b. B <A   
c. a i b són al·lels d'un mateix gen   
d. A i B són al·lels d'un mateix gen   
e. A i a són al·lels d'un mateix gen   
f. A> B   
g. A> a   
h. A> b   
i. B> AB i b són al · lels d'un mateix gen   
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16. Dona color groc i verd i completa la taula: 

 

 
                                                      Autopolinització 

 
 

     POLEN     

    A  B A  b a  B a   b     

    

Ò
V

U
LS

 

A  B  
AA BB 

   
    

    
A  b 

 
 
 

 
 

 
 

Aa Bb 
 

    

    
a  B  

 
  

 

 
 

aa Bb 

    

    
a   b 

 
 
 

   
 

    



 


