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    Genetyka I 
 

ZADANIE 7. (3 pkt)  

Na schemacie przedstawiono proces translacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie analizy schematu i własnej wiedzy wykonaj poniższe polecenia. 

 

a) Oceń prawdziwość zdań dotyczących procesu translacji. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli zdanie 

jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe. 

 P/F 

1. Każdy tRNA posiada wolny koniec, do którego przyłączany jest aminokwas.  

2. Kolejność kodonów na mRNA decyduje o kolejności aminokwasów w wytwarzanym białku.  

3. Proces translacji zachodzi w jądrze komórkowym.  

 

b) Podaj zestawienie nukleotydów w antykodonie tRNA przenoszącym tyrozynę (Tyr). 

 

 

c) Podaj znaczenie obecności porów w otoczce jądrowej dla procesu translacji. 

 

 

 

 

ZADANIE 8. (2 pkt)  

Na schemacie przedstawiono mutację, która jest przyczyną mukowiscydozy – recesywnej, autosomalnej choroby genetycznej 

upośledzającej funkcjonowanie płuc, trzustki i innych narządów. 

 

Gen prawidłowy 

Numer kodonu 506 507 508 509 510 

Łańcuch DNA ATC ATC TTT GGT GGT 

Aminokwasy Ile Ile Phe Gly Val 

 

Gen zmutowany 

 

Numer kodonu 

506 507 508 509 510 

Łańcuch DNA ATC AT- -T GGT GGT 

Aminokwasy Ile Ile Gly Val 
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Na podstawie schematu: 

a) podaj, na czym polega mutacja, 

 

 

b) określ konsekwencję tej mutacji dla powstającego białka. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 9. (2 pkt)  

Na schemacie przedstawiono przebieg pewnego procesu. 

 
A:                           B:                      C:                      D: 

 

a) Wpisz w odpowiednie miejsca pod schematem nazwy struktur powstających kolejno w tym procesie (A, B, C, D), 

wybierając je z poniżej podanych: 

hybryd DNA–RNA, cząsteczka DNA, pojedyncza nić DNA, RNA wirusowy. 

 

b) Podaj nazwę procesu przedstawionego na schemacie. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 10. (5 pkt)  

U wielu dorosłych osób występuje nietolerancja laktozy, do której dochodzi, gdy organizm  nie wytwarza 

wystarczającej ilości enzymu – laktazy. Po spożyciu pokarmów mlecznych  pojawiają się u nich 

dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. bóle brzucha, biegunki.  Aktywność laktazy jest 

największa u niemowląt, dla których mleko stanowi główne źródło  pożywienia. Po okresie niemowlęcym 

produkcja tego enzymu przez całe życie występuje  jedynie u części ludzi, a u innych zmniejsza się wraz z 

wiekiem. Laktaza jest kodowana przez autosomalny gen LCT, który ma trzy allele:  

• allel L – warunkujący aktywność laktazy przez całe życie;  

• allel l1 – recesywny allel powodujący brak laktazy w wieku dorosłym;  

• allel l2 – recesywny allel względem L i l1, powodujący całkowity brak laktazy.  

Wyróżnia się trzy typy nietolerancji laktozy:  

• wrodzoną nietolerancję laktozy, która występuje bardzo rzadko i wymaga całkowitej  eliminacji laktozy z 

diety już u noworodków;  

• pierwotną nietolerancję laktozy, spowodowaną zmniejszonym wytwarzaniem laktazy wraz  z wiekiem; 

• nietolerancję wtórną (nabytą), której przyczyną mogą być infekcje bakteryjne, choroby jelit,  a nawet 

niedożywienie. 

 

Diagnostyka i rozpoznanie przyczyn nietolerancji laktozy są ważne ze względu na możliwe jej  powikłania, 

m.in. obniżone przyswajanie wapnia grożące osteoporozą, bóle stawów i kości.  Obecnie łatwo dostępne są 

badania genetyczne pozwalające stwierdzić predyspozy cję genetyczną do pierwotnej nietolerancji laktozy.  
Na podstawie: G. Drewa, T. Ferenc, Genetyka medyczna, Wrocław 2015, http://www.poradnikzdrowie.pl  

 

a. Na podstawie przedstawionych informacji zapisz w tabeli wszystkie możliwe genotypy członków rodziny, w  

której dziecko ma pierwotną nietolerancję laktozy i ma ją także jego ojciec, natomiast matka dziecka toleruje 

laktozę w pokarmie. Wykorzystaj oznaczenia alleli podane w tekście. 

 

Członkowie rodziny  Genotypy 

Dziecko  

Matka dziecka  

Ojciec dziecka  

 

b. Określ prawdopodobieństwo (w %) wystąpienia wrodzonej nietolerancji laktozy u kolejnego dziecka 

rodziców, u których nie występuje żadna postać nietolerancji laktozy, ale mają oni już jedno dziecko chore na tę 

chorobę. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając genotypy rodziców lub zapisując odpowiednią krzyżówkę 

genetyczną. 
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c. Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania – wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 

1.–4. 

Laktoza, obecna w ludzkim mleku, jest substancją  

A. regulacyjną a w wyniku jej hydrolizy powstają 1. galaktoza i maltoza. 

2. galaktoza i glukoza. 

 

B. odżywczą 3. fruktoza i glukoza. 

4. fruktoza i maltoza 

 

d. Wybierz i podkreśl nazwę ludzkiego narządu układu pokarmowego, w którym jest trawiona laktoza.  

ślinianki żołądek wątroba trzustka jelito cienkie 

 

e. Wyjaśnij, w jakim celu, w razie wystąpienia objawów nietolerancji laktozy u osoby  dorosłej, należy określić, 

czy ta nietolerancja ma podłoże genetyczne, czy też została  nabyta. W odpowiedzi odwołaj się do sposobu 

postępowania w zależności od podłoża nietolerancji. 

 

f. Wyjaśnij, dlaczego wrodzona nietolerancja laktozy jest uznawana za chorobę,  a nietolerancja pierwotna – za 

wariant normy. W odpowiedzi odnieś się do sposobu odżywiania się człowieka na różnych etapach jego rozwoju . 

1. Wrodzona nietolerancja laktozy:  

 

 

 

2. Pierwotna nietolerancja laktozy: 

 

 

 

ZADANIE 11. (3 pkt) W poniższej tabeli przedstawiono stwierdzenia dotyczące replikacji DNA. Napisz, czy stwierdzenie 

jest prawdziwe, czy fałszywe (P lub F). 

 

Stwierdzenia P lub F 

Substratami do syntezy nowej nici DNA są trifosfonukleotydy.  

Proces replikacji DNA jest egzoergiczny.  

Każdy chromosom w komórce eukariotycznej ma tylko jedno miejsce inicjacji replikacji.  

Polimeraza DNA katalizuje syntezę nowej nici polinukleotydowej.  

W widełkach replikacyjnych synteza obu nici polinukleotydowych  odbywa   się  w sposób ciągły.  

DNA replikuje się w sposób semikonserwatywny.  

 

 

ZADANIE 12. (2 pkt) 

Uzupełnij tekst - wstaw w odpowiednie miejsca terminy: chromosom homologiczny, genotyp, allel, homozygota, 

fenotyp, heterozygota. 

 

W komórkach organizmów diploidalnych (2n) występują parami  ....................  

Na nich to samo miejsce (locus) zajmują ...................... ………………….danego genu. 

Osobniki o genotypie AA i aa noszą nazwę ...................... ………………… 

Osobniki Aa to   .................... …….  Osobniki AA i Aa mają ten sam    .......... ……….. pomimo różnych ……….. 

 

ZADANIE 13. (1 pkt) 

W wyniku translacji powstało białko składające się ze 180 aminokwasów. Oblicz, ile nukleotydów mRNA kodowało te 

aminokwasy. 

 

 

ZADANIE 14. (2 pkt) 

Poniżej podano rodowód jednej z rodzin pokazujących dziedziczenie grup krwi w systemie ABO. Kółka oznaczają 

kobiety, kwadraty mężczyzn. Wewnątrz kółek i kwadratów podano grupy krwi poszczególnych członków rodziny.  

Na podstawie analizy rodowodu podaj prawdopodobne genotypy osób oznaczonych na schemacie cyfrą 1 i 2. 
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ZADANIE 15. (1 pkt) 

Uzupełnij: 

Prawdopodobieństwo urodzenia  dziewczynki  „nosicielki   hemofilii"  z  matki genetycznie  nie  obciążonej  tą  

chorobą  i  ojca  chorego   na  hemofilię  wynosi ………………………… 

 

ZADANIE 16.(3 pkt) 

Wyjaśnij, dlaczego hemofilię przenoszą kobiety, a chorują mężczyźni.  

 

 

 

 

ZADANIE 17. (1 pkt) 

Wiadomo, że u pewnych odmian kukurydzy cecha - długość kolb — determinowana jest przez jedną parę alleli. 

Krzyżówka  roślin  o  długich   kolbach   z  roślinami   o  krótkich  kolbach  dała jednorodne kolby o średniej 

długości. Podaj, o jakim odstępstwie od praw Mendla informuje powyższe zdanie.  

 

 

 

 

 

ZADANIE 18. (2 pkt) 

Schemat   wbudowywania   fragmentu   materiału   genetycznego   człowieka   do plazmidu bakterii. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyporządkuj literom (A, B, C, D) uwzględnionym na schemacie podane nazwy  enzymów:  

ligaza, odwrotna transkryptaza, polimeraza DNA, restryktaza.  

 

 

 

ZADANIE 19. (1 pkt) 

Pan Kowalski jest heterozygotyczny w stosunku do autosomalnej pary genów Aa oraz jest nosicielem recesywnego 

genu t sprzężonego z chromosomem X. 

Ustal, jaki procent jego plemników będzie miał genotyp at. 
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ZADANIE 20. (3 pkt) 

Schemat poniżej obrazuje skutki non-dysjunkcji allosomów w oogenezie i efekt zapłodnienia nieprawidłowej 

komórki jajowej prawidłowym plemnikiem. 

Ustal, z której zygoty A, B, C czy D nie rozwinie się zarodek. Uzasadnij odpowiedź, podając jeden argument. 

 

 

 

 

ZADANIE 21. (1 pkt) 

Wyjaśnij, dlaczego płodny mężczyzna mający chorobę genetyczną, która jest uwarunkowana mutacją w genie 

mitochondrialnym, nie przekaże allelu warunkującego tę chorobę swoim dzieciom. 

 

 

 

 

ZADANIE 22. (3 pkt) 

W tabeli zestawiono dane dotyczące częstotliwości urodzenia dziecka z  zespołem Downa przez matki w różnym wieku. 

 

Wiek kobiety 

(lata) 

Częstotliwość zespołu Downa wśród 

noworodków na 10.000 urodzeń 

20 3 

25 4 

30 5 

35 11 

40 50 

44 124 

Wykreśl krzywą ilustrującą zależność częstotliwości występowania u noworodków zespołu Downa od wieku matki. Określ 

tendencję w zmianie częstotliwości tej choroby. 

 

 

ZADANIE 23. (2 pkt) 

Białka histonowe, typowe dla eukariontów, zbudowane są z części globularnej oraz z tzw. ogonka, wystającego poza 

nukleosom. Ogonki białek histonowych są miejscem modyfikacji chemicznych polegających m.in. na acetylacji i deacetylacji. 

Modyfikacje te wpływają na strukturę chromatyny: regulują w ten sposób ekspresję informacji genetycznej w komórce. Na 

schemacie przedstawiono modyfikacje fragmentu chromatyny o długości ok. 600 par zasad. 

 
 

a) Podaj, który z procesów przedstawionych na schemacie – acetylacja czy deacetylacja – prowadzi do zahamowania 
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ekspresji informacji genetycznej danego fragmentu DNA. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do znaczenia powstałych 

zmian w strukturze chromatyny. 

 

 

 

b) Określ, czy prawdziwe jest stwierdzenie, że procesy przedstawione na schemacie nie mogą zachodzić w 

mitochondrium. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 24. (5 pkt) 

Zdrowym rodzicom urodziło się dziecko chore na fenyloketonurię – chorobę warunkowaną przez autosomalny allel 

recesywny (f). 

a) Zaznacz poniżej właściwe określenia dotyczące genotypu tego dziecka (A–C)  i genotypów jego rodziców (1.–3.) pod 

względem alleli genu warunkującego fenyloketonurię.  

  

Chore dziecko jest A. Heterozygotą a jego rodzice są 1. Heterozygotami 

B. Homozygotą dominującą 2. Homozygotami dominującymi 

C. Homozygotą recesywną 3. Homozygotami recesywnymi 

b) Określ, jakie jest prawdopodobieństwo, że następne dziecko tych rodziców nie będzie chore na fenyloketonurię. 

Odpowiedź uzasadnij, zapisując odpowiednią krzyżówkę genetyczną lub obliczenia. 

 

 

 

 

c) Korzystając z prawa Hardy’ego-Weinberga, oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana osoba jest nosicielem 

allelu fenyloketonurii, jeżeli częstość występowania tej choroby w danej populacji wynosi 1 na 10 000 urodzeń. Zapisz 

obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 25. (2 pkt) 

U ludzi allel A, warunkujący brązowy kolor oczu, dominuje nad allelem a, odpowiedzialnym za kolor niebieski. Kolor oczu 

nie jest cechą sprzężoną z płcią. Określ kolor oczu, jaki może mieć dziecko mężczyzny brazowookiego, którego ojciec ma 

oczy niebieskie i kobiety niebieskookiej. W odpowiedzi podaj również genotypy ojca i matki dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 26. (1pkt) 

Polidaktylia jest wadą wrodzoną polegającą na obecności dodatkowego palca bądź palców. Poniżej przedstawiono rodowód 

pewnej rodziny, w której ta wada jest uwarunkowana genetycznie. 

 

 
Spośród odpowiedzi A–C wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania. Odpowiedź uzasadnij. 

Na podstawie analizy przedstawionego rodowodu można wykluczyć, że polidaktylia występująca w tej rodzinie jest efektem 

mutacji 
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A. autosomalnej recesywnej. 

B. autosomalnej dominującej. 

C. sprzężonej z płcią dominującej. 

Uzasadnienie: 

 

 

 

ZADANIE 27. (2 pkt) 

Technikę inżynierii genetycznej można najprościej określić jako wprowadzenie do komórki obcego genu w taki sposób, aby 

gen ten zachowywał się podobnie do naturalnych genów komórki, to znaczy ulegał powieleniu i ekspresji. Inżynieria 

genetyczna stwarza możliwości otrzymywania organizmów o cechach dotąd nie spotykanych, co znajduje zastosowanie 

w biotechnologii. Czy uważasz, że należy wspierać rozwój inżynierii genetycznej i biotechnologii? Wyraź swoją opinię 

posługując się dwoma argumentami. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 28. (4 pkt) 

U ptaków dziedziczenie płci jest odmienne niż u ssaków. Płeć męska jest homogametyczna (chromosomy płci samca oznacza 

się ZZ), natomiast samice są heterogametyczne (ZW). U kury domowej na chromosomie Z występuje gen, który odpowiada za 

rodzaj upierzenia – dominujący allel tego genu (B) powoduje okresowe hamowanie odkładania się czarnego pigmentu podczas 

wzrostu pióra, co skutkuje pojawianiem się jasnych oraz czarnych prążków na chorągiewce i daje upierzenie zwane 

jastrzębiatym (paskowanym), natomiast allel recesywny (b) warunkuje upierzenie jednolicie czarne.  Skrzyżowano 

jastrzębiatego koguta z jednolicie czarną kurą i otrzymano potomstwo czarne i jastrzębiate. Na podstawie: K. Charon, M. Świtoński, 

Genetyka i genomika zwierząt, Warszawa 2012. 

 

a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące dziedziczenia opisanej cechy kury domowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli 

stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

1. Opisana cecha kury domowej jest sprzężona z 

płcią 

P F 

2. Jastrzębiate koguty zawsze są heterozygotami.   P F 

3. Samice nie mogą mieć upierzenia jastrzębiatego. P F 

 

b) Zapisz genotypy krzyżowanych osobników. Wykorzystaj oznaczenia literowe alleli  i chromosomów podane w tekście. 

 

 

 

c) Wykonaj odpowiednią krzyżówkę genetyczną (szachownicę Punnetta) i na jej podstawie  określ możliwe fenotypy 

potomstwa, uwzględniające upierzenie i płeć. Dla każdego  z fenotypów określ prawdopodobieństwo, że z kolejnego jaja 

wykluje się ptak  o określonych cechach. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 29. (2 pkt) 

Proces crossing-over (schematycznie zilustrowany poniżej) odgrywa ważną rolę w zmienności organizmów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnij, na czym polega proces crossing-over, oraz podaj, w jakim podziale komórki i w której jego fazie może zachodzić 

ten proces. 
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ZADANIE 30. (2 pkt) 

Sformułuj hipotezę badawczą do doświadczenia przedstawionego na schemacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 31. (1 pkt) 

W DNA wyizolowanym z komórek pewnego organizmu stwierdzono, że zawartość tyminy  wynosi około 21%. 

Określ prawdopodobny procent zawartości adeniny w tej cząsteczce DNA. 

 

 

ZADANIE 32. (3pkt)  

Ze względu na występowanie swoistych antygenów na powierzchni erytrocytów wyróżnia się u ludzi wiele układów 

grupowych krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki lekarskiej ma układ AB0. Gen warunkujący grupy krwi 

układu AB0 znajduje się na chromosomie 9 i ma trzy allele: IA, IB, i. W latach trzydziestych ubiegłego wieku opisano 

grupy krwi układu MN. Gen odpowiedzialny za występowanie antygenów tego układu ma: locus na chromosomie 4 i dwa 

kodominujące allele (LM i LN) warunkujące grupę M, N lub MN. Kobieta mająca grupę krwi AB N urodziła dziecko, 

którego ojciec ma grupę krwi 0 M. Na podstawie: G. Drewa, T. Ferenc, Genetyka medyczna, Wrocław 2015. 

 

a) Określ, czy geny warunkujące grupy krwi układu AB0 i układu MN są ze sobą sprzężone. Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

b) Zapisz genotypy opisanych rodziców – kobiety mającej grupę krwi AB N i mężczyzny mającego grupę krwi 0 M. 

Wykorzystaj podane w tekście oznaczenia alleli warunkujących oba rodzaje grup krwi. 

 

Genotyp matki: ……………………….. Genotyp ojca: ………………..…..…… 

 

c) Określ i zaznacz spośród A–E prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało grupę krwi A MN. 

Odpowiedź uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną. A. 0% B. 25% C. 50% D. 75% E. 100% 

Krzyżówka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 33. (2 pkt) 

Modyfikacje genetyczne organizmów mogą być niebezpieczne. Ludzie którzy je tworzą, pewnie zdają sobie z tego 

sprawę. W każdych badaniach są granice, których me można przekraczać Obecnie nauka pozwala wprowadzić do 

komórek organizmu obcy materiał genetyczny' W ten sposób można poprawić jakość żywności, otr zymać 

organizmy o pożądanych cechach. Na przykład w jednym z instytutów naukowych w Polsce podjęto próbę 

opracowania roślinnej szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby wykorzystując do tego celu sałatę. Do 

jej genomu wprowadzono fragment DNA wirusa żółtaczki typu B. Układ odpornościowy człowieka jedzącego 

transgeniczną sałatę nauczy się rozpoznawać wirusa typu B i produkować odpowiednie przeciwciała, czyli, 

zmodyfikowana genetycznie sałata spełni rolę taką, jaką spełnia konwencjonalna szczepionka. Media i filmy science-

fiction straszą skutkami spożywania żywność, transgenicznej, pokazują potwory otrzymane tą drogą. Jakie jest Twoje 

stanowisko w sprawie produkcji żywności transgenicznej? Określ je, posługując się dwoma argumentami. 
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ZADANIE 34. (1 pkt) 

Barwa skóry i sierści zwierzęcia zależy od genu A odpowiedzialnego za barwę czarną lub jego a l l e l u  a (allel 

recesywny) odpowiedzialnego za barwę brązową. Jednocześnie ujawnienie się  barwy zależy od genu B 

przekształcającego bezbarwny prekursor obu barwników (DOPA) w ostateczny produkt. Jego allel b (allel 

recesyswny) n ie  przekształca DOPA; brak jest wówczas zabarwienia skóry i włosów.  

1. Określ fenotypy osobników o następujących genotypach:   AaBb   i    aaBb  

2.  Ułóż krzyżówkę genetyczną, na podstawie której ustalisz i podasz, jakie jest prawdopodobieństwo 

otrzymania osobnika albinotycznego w potomstwie rodziców  o genotypach AaBb i aaBb. 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 35. (1 pkt) 

W tabeli przedstawiono dane dotyczące częstości zachodzenia crossing-over pomiędzy trójką (C, X, Y) genów 

występujących w obrębie jednego chromosomu. 

geny częstość crossing-over (%) 

C-Y 10 

X-Y 6 

C-X 4 

 

Na podstawie analizy powyższych danych wpisz w zaznaczonych kreskami miejscach na rysunku kolejność ułożenia 

wszystkich wymienionych genów (C, X, Y). 

 
 

 

 

 

 

ZADANIE 36. (2 pkt) 

Zasadnicza barwa oczu u człowieka jest determinowana przez gen o allelach B, b. Dominujący allel B warunkuje oczy 

ciemne, recesywny b oczy jasne. Na poniższym schemacie przedstawiono dziedziczenie barwy oczu w pewnej rodzinie. 

 
Na podstawie przedstawionego rodowodu podaj wszystkie możliwe genotypy osób oznaczonych liczbami 1, 2, 3. 
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ZADANIE 37. (2 pkt) 

Każda nić cząsteczki kwasu nukleinowego ma koniec 3’, na którym znajduje się wolna grupa hydroksylowa cukru i 

koniec 5’ z resztą fosforanową. Polimerazy mogą dołączać nowe nukleotydy tylko do końca 3’ nici. Na rysunku 

przedstawiono proces transkrypcji. Strzałką oznaczono kierunek syntezy mRNA. 

 
 

a) Wskaż rysunek na którym poprawnie oznaczono końce 3’ i 5’ nici DNA i mRNA 

 
 

b) Określ, które z wymienionych funkcji pełni polimeraza RNA podczas procesu transkrypcji w komórkach 

eukariontów. Wpisz „x” w odpowiednie miejsca tabeli. 

 Tak Nie 

1. Rozplatanie nic DNA na odcinku podlegającym transkrypcji   

2. Naprawianie błędów- usuwanie niewłaściwych nukleotydów w syntetyzowanej nici mRNA   

3. Wycinanie fragmentów RNA po zakończeniu jego syntezy   

 

 

 

ZADANIE 38. (4 pkt) 

Schemat przedstawia efekty procesu transkrypcji i obróbki potranskrypcyjnej genu α-tropomiozyny w różnych typach 

komórek ciała człowieka. 

 
 

a) Podaj znaczenie użytych na schemacie określeń. 

eksony to:  

introny to:  

transkrypcja to: 

splicing (składanie genu) to: 

 

b) Podaj, na czym polega różnica w obróbce potranskrypcyjnej pre-mRNA genu α-tropomiozyny w różnych 

typach komórek. 

 

 

 

c) Oceń, czy schemat ten dowodzi słuszności tezy „gen to fragment DNA kodujący sekwencję aminokwasów 

jednego białka (łańcucha polipeptydowego)”. Odpowiedź uzasadnij. 


