
Próf grunnatriði erfðafræði  bls. 1 

Nemendanúmer _________       stelpa        strákur    skóli _____________________ 
Leiðbeiningar: vinsamlegast svaraðu spurningunum eins vel og þú getur og reyndu að svara 
þeim öllum.   
 

  ERFÐARFRÆÐI               Einkunn: _____/        =_______ 
 

 Könnun          Mér sýnt:_______________________ 
 

1. Hvað eru erfðaupplýsingar? _______________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Heldur þú að eftirtalið innihaldi erfðaupplýsingar 

 

 Já Nei  Já Nei 

tré   sveppir   

spendýr   gerlar   

burknar   bíll   

steinn   skordýr   

vírusar   þorskur   

 
3. Kýrin Skjalda varð fyrir því óhappi að Búkolla mamma hennar eina kúin á bænum dó skömmu eftir 

að hún fæddist, bóndinn tók þá til bragðs að láta Skjöldu litlu alast upp með svínunum á bænum.   

 
Þegar að Skjalda óx úr grasi, hvort heldur þú að hún hafi haft langan hala eins og Búkolla eða 
hringaðan hala eins og fóstra hennar hún Svínka ? 

langan   hringaðan   annað eða ekki viss 
 

4. Hvers vegna heldurðu það ? útskýrðu ___________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Skjalda lék sér með hinum grísunum en hvort heldur þú að hún hafi hrínt eins og hinir 

grísirnir eða baulað ? 
hrínt   baulað   annað eða ekki viss 

 
6. Hvers vegna heldurðu það ? útskýrðu__________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
7. Teiknaðu eftir bestu getu gen, DNA og  litninga  og hvar þau eru staðsett í líkamanum, 

merktu og skrifaðu útskýringar með er þarf.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Raðaðu eftir stærð 

 
DNA     –     líkami     –     fruma     –     gen     –      litningur 

stærst                        minnst 

 

____________      ____________        ____________        ____________        ____________ 



Próf grunnatriði erfðafræði  bls. 2 

 
Útskýrðu : 
 

9. Hvers vegna eru gen mikilvæg ? ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

10. Hvaðan fékkst þú þín gen ?__________________________________________________ 
 
 

11. Hvers vegna fæðast sum börn strákar og sum stelpur ? ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

12. Jón og Gunna eiga eina stelpu og eiga von á öðru barni, hvort er líklegara að barnið verði önnur 
stelpa eða strákur ? 

stelpa   strákur  bæði jafn líklegt 
 

13. Hvers vegna heldurðu það ? ___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Fjölvalsspurningar Veldu bókstafinn við það svar sem er réttast hverju sinni. 
 
 
14. Eiginleikinn sem kemur bæði fram í svipgerðð 

arfblendins og arfhreins einstaklings kallast ? 
  a. ríkjandi eiginleiki. 
  b. víkjandi eiginleiki. 
  c. ófullkomið ríki. 
  d. genaeiginleiki. 
 
15. Gen sem arfblendinn einstaklingur ber og 

kemur ekki fram í svipgerð kallast ?: 
  a. ríkjandi eiginleiki. 
  b. víkjandi eiginleiki. 
  c. ófullkomið ríki. 
  d. genaeiginleiki. 

16. Lífvera með tvö mismunandi gen fyrir sama 
eiginleikann er 

  a. arfhrein 
  b. stökkbreytt 
  c. arfblendin 
  d. arfgerð 
 
17. Greinanlegt og oftast sjáanlegt einkenni lífveru 

nefnist 
  a. Svipgerð 
  b. arfgerð 
  c. genaeiginleiki 
  d. ekkert af þessu 

 
18. Genapör eru staðsett á staflaga frumulíffærum sem heita: 
  a. svipgerðir 
  b. arfgerðir 
  c. ríbósóm 
  d. litningar 
 
19. Rýriskipting á sér einungis stað við      * 
  a. kynlausa æxlun dýra 
  b. kynlausa æxlun plantna 
  c. myndun kynfrumna 
  d. myndun okfrumna 
 
20. Eftir rýriskiptingu hafa frumurnar helmingi færri litninga en móðurfruman til að         * 
  a. fjöldi litninga verði óbreyttur eftir kynæxlun 
  b. fruman vaxi án þess að auka magn erfðaefnis 
  c. halda erfðaefni frumunnar í lágmarki 
  d. spara orku fyrir fleiri frumuskiptingar 



Próf grunnatriði erfðafræði  bls. 3 

21. Einstaklingur sem hefur arfgerðina XX  
  a. er kona 
  b. er karl 
  c. er stökkbreyttur 
  d. er erfðabreyttur 
 
22. Gen fyrir svartan feld er ríkjandi hjá tiltekinni kanínutegund en víkjandi fyrir hvítan feld.  *   

Hvernig má skýra að afkvæmi með hvítan feld eigi móður með hvítan feld og föður með 
svartan feld? 

  a. faðirinn hefur eitt gen fyrir hvítan feld og eitt fyrir svartan. 
  b. Faðirinn hefur tvö gen fyrir svartan feld. 
  c. Móðirin hefur eitt gen fyrir hvítan feld og eitt fyrir svartan. 
  d. Móðirin hefur tvö gen fyrir hvítan feld. 
 
Fylltu út í töfluna og svaraðu spurningum 22. – 24  (H táknar genið fyrir hvít blóm og h genið 
fyrir fjólublá blóm.) Tveir arfhrein blóm eru æxluð saman  með arfgerðina HH og hh.                        
 

F1 F2 
Eggfrumur Eggfrumur 

H H H h 
 

 h    H   

 Frjó  Frjó  

 h   h   

 
23. Hvaða svipgerðir eru mögulegar hjá afkvæmunum í F1-kynslóðinni? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Hvernig verða blómin í F2 kynskólinni á litinn ? 
  a. 50% hvít og 50% fjólublá 
  b. 25% hvít, 50% fjólublá og 25% ljósfjólublá 
  c. öll ljósfjólublá 
  d. 75% hvít og 25% fjólublá 
 
25.  Við kynblöndunina Hh X Hh hve stórt hlutfall afkvæmanna hafa sömu svipgerð og  

  foreldraplönturnar? Um það bil: 
  a. 25% 
  b. 50% 
  c. 75% 
  d. 100% 
 
26. Séu kynhreinar plöntur með rauð blóm látnar æxlast við kynhreinar plöntur með hvít blóm og 

afkvæmisplönturnar bera allar bleik blóm eru genin fyrir blómlit dæmi um: 
  a. óháða samröðun 
  b. ófullkomið ríki 
  c. stökkbreytingar 
  d. arfblöndun 
 
27. Skyndileg breyting í eiginleika sem orsakast af breytingu í geni eða litningi kallast: 
  a. stökkbreyting 
  b. breyting 
  c. breytileiki 
  d. fjölbreytni 
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28. Með erfðatæknin hefur vísindamönnum tekist að: 
  a. bæta nýjum genum við DNA-sameindir 
  b. greina hvort barn fæðist með erfðagalla 
  c. nota gerla til að framleiða mannainsúlín 

d. allt ofantalið 
 
29. Blóðflokkur einstaklings ræðst af        * 
  a. genum á Y-litningi eingöngu 
  b. margföldum genasamsætum 
   c. stökkbreytingu tveggja gena 
  d. þremur hliðstæðum litningum 
 
30. Í hvaða blóðflokki verður einstaklingur sem erfir genið fyrir O-blóðflokk og genið   

  fyrir A-blóðflokk? 
  a. A 
  b. B 
  c. AB 
  d. O 
 

31. Litblinda í mönnum er kyntengd og erfist með víkjandi geni ( Xl ) . Þór hefur eðlilega sjón en *  

Eva er arfblendin fyrir litblindu ( XLXl ).  Eignist þau syni, hverjar eru líkurnar á því að þeir 

verði litblindir ? 
  a. 0 % 
  b. 25 % 
   c. 50 %. 
  d. 100 %. 
 

32. Vísindamenn hafa komist að mörgu um samspil erfða og umhverfis með því að rannsaka 
  a. tvíeggja tvíbura 
  b. splæst DNA 
  c. sameindaklukkur 
  d. eineggja tvíbura 
 

33. Erfðir gulertna eru samkvæmt lögmálum Mendels. Stærð plantnanna ræðst af einu geni 
þar sem hávaxnar gulertur eru ráðandi yfir lágvöxnum.  Hvers konar gulertur verða til 
þegar tvær lágvaxnar gulertur eru æxlaðar saman ?  

  a. Bæði lág- og hávaxnar 
  b. Eingöngu hávaxnar 
  c. Eingöngu lágvaxnar 
  d. Meðalstórar 

 

34. .Hvers vegna eru fleiri karlar litblindir en konur? 
  a. Kona þarf að erfa tvö víkjandi litblindugen til að verða litblind 
  b. Sé kona með aðeins eitt litblindugen verður hún ekki litblind 
  c. Karl þarf aðeins að erfa eitt litblindugen til að verða litblindur 
  d. Allt þetta 
 

35. Við einræktun (klónun) dýra koma við sögu þrír einstaklingar, sá sem leggur til 
eggfrumuna, sá sem leggur til erfðaefnið, og sá sem gengur með nýja klónaða afkvæmið.  
Nýja klónaða afkvæmið mun hafa sömu eiginleika og sá sem: 

  a. Leggur til eggfrumuna 
  b. Leggur til erfðaefnið 
  c. Gengur með afkvæmið 
  d. Tilviljun ræður því 


