
VPLIV OKOLJA NA IZRAŽANJE V GENIH ZAPISANIH LASTNOSTI 

 
1 Znanstveniki raziskujejo vpliv okolja pri ljudeh na primer s preučevanjem enojajčnih dvojčkov. Ti imajo enak genotip, 

torej so razlike v fenotipu posledica vpliva okolja. 

2 Včasih so bile postelje veliko krajše kot danes. Danes smo namreč ljudje zaradi boljše oskrbe višji.  

3a)  V ugodnih stabilnih razmerah, ko je vpliv naravnega izbora zelo majhen, ima nespolno razmnoževanje prednost, saj 

je hitrejše in energijsko manj zahtevno ter tako omogoča v kratkem času pojav večjega števila okolju že prilagojenih 

potomcev. 

b) V okolju z nestabilnimi razmerami ima prednost spolno razmnoževanje, saj omogoča nastanek potomcev, ki imajo 

nove kombinacije dedne snovi, kar poveča verjetnost, da bo kateri izmed njih prilagojen nestabilnim razmeram v okolju 

in bo preživel, populacija pa se bo tako ohranila. 

 

Izberi pravilne odgovore 

1. A 

2. B, D 

BIOTEHNOLOGIJA 

 
2   Biotehnologija se je uveljavila še v medicini, kmetijstvu, v živilski tehnologiji in na področju varstva okolja. 

3  Pri selekciji med seboj križajo osebke iste vrste in skozi več generacij dobijo sorte oz. pasme z želenimi lastnostmi. Pri 

genskem inženirstvu pa spreminjajo dedni material osebkov, tako da ti ob lastnih genih vsebujejo tudi tuje – gene iz 

drugih organizmov ali umetno spremenjene lastne gene, s čimer pridobijo želene lastnosti.  

 
4    Koruza—4 trditev 

SOJA in bombaž – 1 trditev 

Prašiči  - 6 trditev 

Krapi – 2 trditev 

Krave-5 trditev 

Bakterija Escherichia coli – 3 trditev 

 

5 celično kloniranje- 2 trditev 

kloniranje s pomočjo drobnih delov organizma – 3 trditev 

kloniranje z zamenjavo celičnega jedra – 1 trditev 

 
a )Vse celice, ki so nastale s celičnim kloniranjem, imajo enako DNA. 

b) Pri rastlinski biotehnologiji uporabljajo del lista, del korenine ali del stebla. 

c ) Pri kloniranju sesalca jedro telesne celice vstavijo v jajčno celico, ki so ji prej odstranili jedro. Jajčna celica z novim 

jedrom raste in se deli v celični kulturi. Iz nje nastane zgodnji zarodek, ki ga vstavijo v maternico »nadomestne« 

matere. 

6a) Genotipi vseh kloniranih vijolic so enaki. 

b) Kloniranju vijolic lahko rečemo tudi nespolno razmnoževanje ali razmnoževanje s potaknjenci. 

c) Kloniranje s pomočjo drobnih delov rastline se množično uporablja na primer pri razmnoževanju pelargonij ali 

cepljenju sadnih dreves. 

7 Za razliko od organizmov, pridobljenih s selekcijo, vsebujejo GSO tudi tuje gene (gene iz drugih organizmov ali umetno 

spremenjene lastne gene) in zato pomenijo grožnjo za okolje. Lahko pride do genskega onesnaževanja, tj. prenosa teh 

genov v druge organizme (npr. zaradi križanja), ali do neželenih posledic zaradi vstopa beljakovin, zapisanih v tujih genih, 

v prehranske verige, kjer lahko povzročajo neugodne posledice (npr. Bt-toksin lahko deluje tudi na druge živali, ki se 

hranijo z žuželčjimi plenilci koruze). 

8 V EU je dovoljena pridelava približno 230 sort gensko spremenjene koruze in ene sorte gensko spremenjenega 

krompirja. Za krmo in kot sestavino v živilskih izdelkih je dovoljeno uporabljati naslednje GSO: koruzo, sladkorno peso, 

krompir, oljno ogrščico in sojo. 

9 a) Matične celice so še nespecializirane izvorne celice, ki se lahko razvijejo v različne specializirane vrste celic. 

b) Matične celice najdemo v popkovnični krvi, kostnem mozgu, zobni pulpi, krvi, možganih …  

c) Uporabljajo jih na primer za zdravljenje nekaterih rakavih obolenj in sladkorne bolezni pri otrocih. 

d) Bioetika se ukvarja z etičnimi vprašanji, ki se pojavljajo zaradi razvoja biotehnologije. 

10Življenje ovce Dolly je natančno opisano na spletni strani http://www.roslin.ed.ac.uk/public-interest/dolly-the-sheep/a-

life-of-dolly/. 

Izberi pravilne odgovore 

1. A, D, E       2. A       3. A, C     4. B



 


