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Câu 1 (1,0 điểm) 
1. Tỉ lệ giới tính là gì? Vì sao tỉ lệ giới tính có ý nghĩa quan trọng đối với quần thể? 
2. Nêu những đặc điểm thích nghi của thực vật sống ở vùng ôn đới về mùa đông. 

Câu 2 (1,0 điểm) : Tế bào ở một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội được kí hiệu là AaBbDdXX. Từ 5 
tế bào sinh dục sơ khai của cá thể này đều trải qua số lần nguyên phân như nhau đã lấy từ môi trường 
nội bào 2520 NST đơn. Có 6,25% trong số tế bào tạo ra trải qua giảm phân và tất cả các tế bào đều 
được thụ tinh. Biết các quá trình phân bào diễn ra bình thường. 

a. Xác định tên loài và giới tính của loài này (giới hạn các loài trong chương trình đã học). 
b. Tính số lần nguyên phân của 5 tế bào trên. Số hợp tử được tạo thành là bao nhiêu? 
c. Các kiểu giao tử có thể có được sinh ra từ tế bào của loài trên được viết như thế nào? 

Câu 3: (1,0 điểm) 
Có hai gen bằng nhau. Trong quá trình tự nhân đôi của hai gen người ta thấy số lần tự nhân đôi 

của gen I lớn hơn số lần tự nhân đôi của gen II. Sau cùng một thời gian, tổng số gen sinh ra là 24.  
a. Tính số lần tự nhân đôi của mỗi gen. 
b. Trong quá trình tự nhân đôi của 2 gen nói trên, môi trường nội bào đã cung cấp tất cả 46200 

nuclêôtit tự do. Tính chiều dài của mỗi gen bằng A. 
c. Gen I có tích % giữa ađênin với loại nuclêôtit không cùng nhóm bổ sung là 4%. Gen II có tích  

% giữa guanin với loại nuclêôtit cùng nhóm bổ sung là 9%. Tính số nuclêôtit tự do mỗi loại cần cung 
cấp cho quá trình tự nhân đôi nói trên của từng gen. Biết rằng % nuclêôtit loại ađênin của gen I lớn hơn 
% nuclêôtit loại timin của gen II. 

Câu 4: (1 điểm)  Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên NST giới tính X  quy định. Một 
phụ nữ bình thường có cha bị bệnh máu khó đông và kết hôn với một người đàn ông bình thường. Cặp 
vợ chồng này dự định sinh 2 người con. Tính xác suất để 2 người con: đều là con trai bình thường, đều 
là con trai bị bệnh. Biết rằng quá trình tạo giao tử ở cặp vợ chồng này  diễn ra bình thường.  

Câu 5: (1 diểm) Thực hiện phép lai P: ♂AaBbDdEe  x ♀AaBbddee. Biết mỗi gen quy định một tính 
trạng, có quan hệ trội lặn hoàn toàn, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. 
Hãy xác định: 

a) Số loại kiểu gen đồng hợp ở F1; số loại kiểu hình ở F1. 
b) Tỉ lệ kiểu gen ở F1 giống kiểu gen của bố; tỉ lệ kiểu hình ở F1 khác kiểu hình của bố. 

Câu 6: (1 điểm) Ở chuột lang, màu lông được qui định của một số alen:  
Cb: đen, Cc: kem, Cs: bạc, Cz: bạch tạng. 
Hãy phân tích kết quả các phép lai sau đây và xác định trình tự đúng nhất của các alen theo quan hệ 

trội lặn. 

STT Kiểu hình P 
Kiểu hình con 

Đen Bạc Kem Bạch tạng 

1 Đen x Đen 22 0 0 0 
2 Đen x Bạch tạng 10 9 0 0 
3 Kem x Kem 0 0 30 11 
4 Bạc x kem 0 22 11 12 

0 



Câu 7: (1 điểm) 
a. Cá thể F1 có kiểu gen: AabbDd qua giảm phân bình thường có thể tạo ra tối đa bao nhiêu giao 

tử? Viết kí hiệu các loại giao tử đó? 
b. Nếu từ 2 tế bào sinh trứng có kiểu gen AabbDd giảm phân bình thường thì tạo ra tối đa mấy 

loại trứng? Nếu từ 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường thì tạo ra tối đa mấy 
loại tinh trùng? Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể có? 

Câu 8: (1  điểm) 
  Hình vẽ 1 mô tả một giai đoạn phân bào của một 
tế bào của một loài động vật lưỡng bội. Biết rằng, 
4 nhiễm sắc thể đơn trong mỗi nhóm đang phân li 
về hai cực của tế bào có hình dạng, kích thước 
khác nhau.    
          a. Tế bào trên đang ở kỳ nào của quá trình 
phân bào? Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 
của loài?                                                               

                                              

          b.  Ở cà chua bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội                              Hình 1 

2n = 24. Hãy xác định số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của các thể đột biến: thể 
tam bội và thể tam nhiễm. 

Câu 9: (1 điểm) 
 a. Đột biến gen là gì? Vì sao đa số đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh 
vật? 
 b. Ở một loài thực vật có hoa, bộ NST gồm 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khi khảo sát một quần thể 
của loài này người ta phát hiện 3 thể đột biến kí hiệu a, b, c. Phân tích bộ NST của 3 thể đột biến thu 
được kết quả sau: 

Thể đột 
biến 

Số lượng NST đếm được ở từng cặp 
I II III IV V 

A 1 2 2 2 2 
B 3 2 2 2 2 
C 2 1 1 2 2 

- Xác định tên gọi của các thể đột biến trên.  
- Nêu cơ chế hình thành thể đột biến a? 

Câu 10: (1,0 điểm).   
 1. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì? 
 2. Trong điều kiện nào thì hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ? Trong thực tiễn sản xuất cần phải 
làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng? 

 
 

Hết 
Học sinh không được sử dụng tài liệu 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
 


