


W ramach projektu; „Mazowiecki program 
stypendialny- dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych- najlepsza inwestycja w 
człowieka” przeprowadziłam ankietę dla 
uczniów szkoły średniej pt. „Cechy 
uwarunkowane genetycznie”. Miała ona 
pokazać, rozkład cech uwarunkowanych 
genetycznie w społeczeństwie szkolnym. 
W ankiecie wzięło udział 294 osoby.
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Udział mężczyzn i kobiet w ankiecie



Te pytanie dowiodło, 

że społeczność jest 

bardziej recesywna niż 

dominująca w kwestii 

tej cechy. 



Odpowiedź „ciemne” to 

cecha dominująca, „jasne” 

to recesywna. Rudy kolor 

także jest cechą 

recesywną. Można więc 

zauważyć, że większość 

kobiet oraz mężczyzn ma 

ciemne włosy- co do koloru 

naturalnych włosów 

posiadają cechę 

dominującą.



Odpowiedź „proste” jest 
to cecha recesywna, 
jednak i falowane i 
kręcone są cechą 
dominującą. Patrząc pod 
tym względem kobiety 
mają prawie pół na pół 
cech dominujące lub 
recesywne. Mężczyźni są 
zdecydowanie recesywni 
pod tym względem-
widzimy aż 80% 
odpowiedzi na ,,proste”.



Cechą dominującą jest 

odpowiedź ,,lewy”. 

Natomiast „prawy” kryje 

pod sobą cechę 

recesywną. Uwidoczniona 

w społeczeństwie 

szkolnym jest 

zdecydowanie cecha 

dominująca.



Piegi są warunkowane 

przez allel dominujący-

są także cechą 

genetyczną 

dziedziczoną 

dominująco. W 

społeczeństwie szkolnym 

większość ma cechę 

recesywną- nie 

posiadają piegów.



Odpowiedź ,,tak” czyli 

długie rzęsy są 

warunkowane przez allel 

dominujący, natomiast, 

krótkie i rzadkie rzęsy są 

recesywną cechą. 

Widzimy, że zarówno 

kobiety jak i mężczyźni 

mają dominujące allele 

warunkujące tą cechę.



Odpowiedź „przylegające” to cecha uwarunkowana przez obydwa allele 

recesywna, a „odstające” są w tym przypadku cechą dominującą. Widzimy, że 

w tej cesze społeczność ma zdecydowanie uwarunkowania recesywne.



Cechą, która 

uwarunkowana jest przez 

dominujące allele to 

„lewa ręka na wierzchu”. 

Osoby, które zaznaczyły 

tą odpowiedź są 

większością- zarówno 

jeśli chodzi o kobiety jak 

i o mężczyzn.



Ponad połowa mężczyzn 

nie wie, czy posiada 

czynnik Rh+, nieco poniżej 

50% kobiet również nie 

ma tej świadomości. 

Jednak ok. 36% kobiet 

posiada czynnik (jest to 

cecha dominująca), a 26% 

mężczyzn także go 

posiada.



Jasna karnacja jest 
uwarunkowana przez 
recesywne allele- aa. 
Natomiast cera ciemna i 
śniada są uwarunkowane 
dominującymi allelami- Aa 
lub AA.

Z tego pytania wynika, iż 
większość społeczności ma 
jasną karnację- allele 
warunkujące tą cechę to 
aa.



Jak można przypuszczać 
odpowiedź „duże” jest 
cechą dominującą 
uwarunkowaną przez allele 
dominujące, a odpowiedź 
„małe” jest odpowiednikiem 
recesywności. W tym 
przypadku odpowiedzi 
rozłożyły się dość 
równomiernie- prawie 
50/50. Trochę więcej kobiet 
ma duże oczy ( allele 
warunkujące tą cechę są 
dominujące).



Dostępne były 2 odpowiedzi:

a) grube, a usta pełne

b) Wąskie

Odpowiedź „a)” to  cecha uwarunkowana przez allele dominujące.

Z odpowiedzi kobiet wynika praktycznie pół na pół odpowiedzi na a) i na b), jednak mężczyźni bardziej 
skłonili się do oceny swoich warg jako grube. Mężczyźni w społeczności szkolnej mają dominujące allele, 
które warunkują tą odpowiedź.
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Większość odpowiedzi 

zarówno kobiet i 

mężczyzn to „nie”. 

Odpowiedź „nie” to 

cecha recesywna, gdyż 

posiadanie orlego nosa 

świadczy o dominujących 

allelach dla tej cechy. 

Zdecydowana mniejszość 

jest w tej kwestii 

dominująca.
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Pytanie 16 Czy znasz swoją grupę 
krwi

Pytanie o znajomość grupy krwi nie 
zdziwiło mnie. Odpowiedzi 
przekładają się na wyniki procentowe 
następująco:

Pytanie 17 (Jeśli odpowiedziałeś  „tak” na 

poprzednie pytanie) Jaka jest Twoja grupa 

krwi?

• Wiadomo, że grupa 0 jest dziedziczona 
poprzez allele recesywne i jest to cecha 
recesywna. Dość dużo, bo aż około 41% 
ankietowanych, którzy znają swoją gr. Krwi 
udzieliło takiej odpowiedzi. Pozostałe 
odpowiedzi (A, B, AB) to cechy uwarunkowane 
przez allele dominujące. W tym przypadku 
wyszło tak, że odpowiedzi są prawie 50%/50% 
co do 0 a pozostałych 3 odpowiedzi.



Praworęczność to cecha 
dziedziczona przez 
allele dominujące, 
większość społeczeństwa 
szkolnego jest 
praworęcznymi 
osobami, czyli mają w 
tym przypadku allele 
dominujące, które 
odpowiadają za tą 
cechę.



Zwijanie języka w rurkę jest 
chyba najbardziej 
powszechną i znajomą cechą, 
aby określić czy ktoś jest 
bardziej dominujący czy 
recesywny. W społeczeństwie 
szkolnym około 78% 
mężczyzn i 78% kobiet 
potrafi to zrobić, co 
świadczy o posiadaniu alleli 
dominujących dla tej 
charakterystycznej cechy.



Problemy ze wzrokiem 
czyli astygmatyzm, 
krótkowzroczność i 
dalekowzroczność to 
także cechy o podłożu 
genetycznym. Allele  
dominujące powodują 
problemy ze wzrokiem. 
Więcej mężczyzn i kobiet 
ma jednak cechę 
recesywną skrytą pod 
odpowiedzią „nie”. 



Skłonność do alergii to 
cecha o podłożu 
genetycznym. Posiadanie jej 
warunkuje się poprzez allel 
dominujące, a jej brak 
warunkuje allel recesywny. 
Na powyższym wykresie 
widać, iż większość 
społeczeństwa szkolnego nie 
posiada takich skłonności-
allele warunkujące tą cechę 
są recesywne i możemy je 
oznaczyć aa.



Karłowaty wzrost to 

cecha dominująca-

normalny jest cechą 

recesywną. Nie zdarzyła 

się odpowiedź, którą 

mogłabym nazwać 

wzrostem karłowatym. 

Przedział wzrostu 

dziewczyn to 155-180cm 

natomiast mężczyzn od 

160-200cm. 



Jak widać, zależnie od danych cech przekłada to się różnie w społeczeństwie. Ankietowanych było 294 osoby.  

Pytanie 1 i 2 dotyczyło identyfikacji ucznia (klasa, kobieta czy mężczyzna)

Pytanie 3 cecha recesywna

Pytanie 4 dominująca

Pytanie 5 recesywna 

Pytanie 6 dominująca

Pytanie 7 recesywna

Pytanie 8 dominująca

Pytanie 9 recesywna

Pytanie 10 dominująca

Pytanie 11 dominująca

Pytanie 12 recesywna

Pytanie 13 około 50%/50% - kobiety bardziej dominująca

Pytanie 14 kobiety 50%/50% mężczyźni dominująca

Pytanie 15 recesywna

Pytanie 16 pytanie o grupę krwi

Pytanie 17  dominująca (licząc sumę odpowiedzi A, B, AB> 0)

Pytanie 18 dominująca

Pytanie 19 dominująca

Pytanie 20 recesywna

Pytanie 21 recesywna

Pytanie 22 pytanie o wzrost- recesywna

9 pytań recesywna 10 pytań dominująca 3 pytania nie związane z cechami. 




