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\-,, BIOLOGIE

Lees elke opgave in zdn geheel zorgvuldig door en kies dan één antwoord uit de vicr atttwoor-
den die aangegeven zijn met A, B, C en D'
Vul nu het [oéde of best passende antwoord in op het antwoordblad door nrct potlood ltcl
hokje achtei de overeenkómende letter A, B, C of D zwart te maken.
Het nummer van het antwoord moet overeenkomen met het nulllnler vatt dc opgilvc.

N.B. Tenzij iets anders wordt vermeld is er sprake van normale situaties
en gezonde organismen.

Zie ommezijde

Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoelcl in artikel 24 van het llesluit eindcxamens
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.
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l. Iemand probeert de volgende delen van het menselijk lichaam te ordenen:

l. de opperhuid
2. de cellen die een bloedvat van binnen bekleden

3. het borstvlies

4. de hersenen.

Hd vindt dat dit op twee verschillende manieren kan gebeuren.

Bij ordenen volgens manier P plaatst hij de nrs. I en 4 samen in een groep en de nrs. I en 3
samen in een andere groep.
Bij ordenen volgens manier Q plaatst hij de nrs. 1 ,2 en 3 samen in een groep en nr. 4 lpart.
Welk criterium heeft hij aangehouden bij het ordenen volgens de eerste nranicr en wc'lk bij
het ordenen volgens de tweede manier?

A

B

C

bij ordenen volgens
manier P is gelet op:

de bouw van de cellen

de functie van de cellen

het kiemblad waaruit het
orgaan ontstaan is

het kiemblad waaruit het
orgaan ontstaan is

bd ordenen volgens
manier Q is gelet op:

het kiemblad waaruit het orgaan ontstaarr is

de soort stof tussen de cellen

de soort stof tussen de cellen

de bouw en functie van de cellenD

Men snijdt twee stukjes uit hetzelfde plantaardige weefsel en plaatst deze in twee vcrschillcndc
oplossingen van keukenzout in water.
Oplossing I bevat O,2%keukenzout.
Oplossing 2bevat 0,8% keukenzout.

De osmotische waarde van het vacuolevocht in de cellen van het weefsel is bii hct begin varr
het experiment gelijk aan die van een 0,5% keukenzoutoplossing.

In welke oplossing zullen de cellen na I uur de grootste turgor en in welke oplossing zullcrr
ze de grootste vacuole hebben?

grootste turgor in oplossing grootste vacuole in 0pklssing

3. Bij een onderzoek aan twee verschillende steunweefsels bij de mens komen de volgcndc
eigenschappen voor. Welke eigenschappen zijn typerend voor beenweefsel?

l. doorhet weefsel lopen bloedvaten

2. door het weefsel lopen geen bloedvaten

3. de tussencelstof is rijk aan anorganische zouten

4. de tussencelstof is arm aan anorganische zouten

5. de cellen van het weefsel liggen meestal in groepjes in de tusscncelstof

6. de cellen van het weefsel liggen zelden in groepjes in de tussencelstof

Typerend voor beenweefsel is de combinatie

A 1,3 en 6.

B 1,4 en 5.

C 2,3 en 6.

D 2,4 en 5.
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4.

3

Het grootste deel van het water dat door een groene landplant (geen kiemplant) wordt
opgenomen, wordt gebruikt bij

de levering van zuurstof voor de fotosynthese.

de vorming van glucose (suiker) blj de fotosynthese.

het transport van voor de plant noodzakelijke stoffen.

de celstrekking en het ontstaan van turgor.

5. Men bepaalt brj een groene plant de kooldi
zet rJeze waarden grafisch uit zodat nevens

Bij een bepaalde lichtintensiteit I'} geeft de

plan t zuurstof af cn bij een andere licht-
intcnsiteit Q neemt dc plant zuurstof op.

Met wclke punten in het diagram komen
dc lichtintensiteiten P en Q overeen'l

bij toenemende lichtintensiteit en
ontstaat.

lich tintensiteit P lichtintensiteit Q

A

l]
C

D

Mcn z.et een levende
dic wit licht geeft.

groene watcrplant in een bak water op enige afstand van een lichtbron

Mcn vocgt aan het water een indicator toe die in
een milieu met wcinig kooldioxicle geel is.
Bij overgang van de ene toestand naar de andere is de indicator oranje. 

-

Tiidens ile proef wordt de toegevoegde indicator oranje en bldft deze kleur behouden.

Wat is de beste verklaring voor het feit dat de indicator de oranje kleur behoudt?

A Door koolstofassimilatie wordt de verbranding geremd.

l] De plant heeft zo'n sterke dissimilatie dat de koolstofassimilatie geremd wordt.

C De hoeveelheid licht is zo gering dat de koolstofassimilatie en de dissimilatie met
elkaar in evenwicht zijn.

D Door wit licht wordt zowel de koolstofassimilatie als de dissimilatie geremd.

7. In nevcnstaatrd diagram is de op-
brcngst per lrcctarJvan een bepaald I
cultuurgewas uitge zet tegen het ;
kaliunrfchaltc vaï cle boáern. De S
cnc gr,,ïi.[ g..Íi dit verband weer i
zon,ltr fosfórbcntesting en de I
aníJcre grafick geeft dit verband 'c

wcc, ,nót fosfoïbemesting Ë'

I-lct firsfurgchalte en het kalium- Ë
gehalte uu,ï de bodem kunnen oo

beicle ecn bcperkende factor ziin
voor dc groci van de planten en
dus voor cle opbrengst per hectare.

A
B

C

D
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(r.

Bij welkc punten in de grafiek met fosforbemesting,
vonllt het kaliumgehalte een beperkende factor?

nle t fosforbemesting zonder

een milieu met veel kooldioxide rood en in

re.spectieveldk zonder fosforbemesting

fosforbemesting

A
B

C

D

alleen punt X
alleen punt Z
de punten X en Y
zowel de punten X als Y als Z

de punten X en Y
zowel de punten X als Y
alleen punt X
alleen punt Z

lichtintensiteit *
in candela

met fosforbemesting

zond er fosforbemest i ng

kaliumgehalte bodem >
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8. Men meet van een groene plant bd toe-
nemende lichtintensiteit de hoeveelheid
zuurstof die per tijdseenheicl vrijkomt.
De gevonclen waarden zijn in het neven-
staand diagram uitgezet. Men mag er van
uitgaan clat cle dissimilatie gedurende de
gehclc procf constant blijft en clat de
plant voor dez.e dissimilatie per minuut
evenveel n'i zuurstof verbruikt als er
ml kooldioxide gevormd wordt.
ljoevcel nrl kooldioxide wordt cloor cle

ccllcn van de plant per minuut omgezet
bii lich tstc rkte P?

0ml
3 nrl

6 nrl

9ml

A

l]
('

l)

allecn I

allcc n 3

3cn5
Icrt

+

zuurstof -
produ ktie
in ml/min

(). ln de latuur bestaat tussen schimmels en bomen vaak een samenleving met wederzdds
vorlrdcc l.
Dc sclrirnmcl bcvindt zich tlan in en om dc wortels van de boom.
llicronder staan een aantal mogelijkheden vermeld over de bron waaruit schimmel en boom
organischc cn anorganische voedingsstoffen voor hun stofwisseling kunnen betrekken.

I . Organische stoffen zijn uit de boorn afkomstig.

2. Organische stoffen zijn uit de schimmel aÍkomstig.

3. Anorganische stoffen zijn uit de boom afkomstig.

4. Anorganische stoffen zijn uit de schimmel afkomstig.

5. Anorganisclre stoffen zijn uit de grond afkomstig.

Wclkc van ondcrstaande conrbinaties kan men verwachten bij b ovenstaande samenleving?

voor de boomvocdingsstoffen voor de schimmel voe clingsstoffen

A

B

(l

l)

bloe clva t I

bltrcdvat l
blocdvat 3

blocdvat 4

blocclvat 5

bloedvat (r

alleen 4

2en4
4en5
2,4 en 5

r0. Irr vcrschille'ndc blocdvatcn ( I ïlnr 6) brj een drachtig zoogdier
sparrrr ing llcplllcl. I n onderstaattde tabel is het resultaat van de

gemiddclde
zuurstofspanning (in mm kwik)

werd de gemiddelde zuurstoÊ
bepalingen wee rgegeven .

80

50

l5
9

40

22

Welkc van de onderstaande nrogelijkheden geeft de juiste
zuLrrstofspanning in de aorta van dit volwassen zoogdier,
en irt een slagader van de navelstreng?

aclrta volwassen zoogdier ader navelstreng

aanduiding van de gemiddelde
in de ader van de navelstreng

slagader navelstreng

A

l]
C

D
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Bloe dvaten kunnen ve rschillende kenàerken hebben ; b ijvoorbee ld

l. het bloed in het bloedvat is zuurstofrijk.
2. in het bloedvat zdn kleppen aanwezig.

3. de wand van het bloedvat is sterk gespierd.

Welk(e) van deze kenmerken geldt (gelden) voor iedere slagader'l

A 1,2 en3
B alleen I en 2

C alleen I en 3

D alleen 3

Men onderzoekt langs welke weg bij de rnens blocd van hct linkerbeetl ttaur lte't rcclttc'rbcctt
stroomt.

12.

13.

Welke is de kortste weg die het bloed
onderste holle ader is gepasseerd?

A linkerboezem -- linkerkamer -

B linkerboezem - linkerkamer -
rechte rboezem -- rechterkamer

C rechterboezem -- rechterkamer

D rechterboezem -- rechterkamer
linkerboezem - linkerkamer -

alleen water en afvalstoffen

alleen water en afvalstoffen

een deel van de bloedvloeistof
met daarin opgeloste stoffen

een deel van de bloedvloeistof
met daarin opgeloste stoffen

15. In nevenstaande tekening is een

doorsnede van het ruggemerg van
een rechtopstaalld persoon in
bovenaanzicht met in- en uit-
tredende zenuwen gegeven.

Bij prikkeling van de huid van de

rechterhand bereiken dc hierdoor
opgewekte impulsen een cel-
lichaam van een zenuwcel het
ee rst bij

AI
B2
C3
D4

612t44 F'- I l

kan afleggen, nadat dit bloed dc linkcrbccrtadcr ctt tlc

aorta recltterbeenslagader

longslagader _- longhaarvaten lortgitdcr

- aorta - rechterbeenslagader

aorta - rechterbeenslagader

-- longslagader - longhaarvatctt lortgadcr
aorta - rech te rbee nslagadc r

geen cnkele stol'

een dcel van het water cn nuttigc stoÍ'ícn

geen enkele stof

een decl van hct watcr cn nuttigc stoÍ'Íctt

Men bepaalt bd een aantal organen van een zoogdier de sanrenstelling van hct bltrcd irr dc

aders en slagaders.

Bij welk van de volgende organen kan zowel het glucosegehalte (suikergclraltc) lls hct
ureumgehalte van het bloed in de ader hoger zijn dan in dc slagaclcr?

A de dunne darm

B de lever

C de milt
D een nier.

In de nieren van de mens wordt in de nierschors dc voorutitrc gcvtlnrtcl.

Welke van onderstaande mogelijkheden geeft corrcct aan of cr stoflen cn zo.ia wclkc slol'l or
vanuit het bloed naar de nierkapseltjes gaan en welkc vanuit dc nicrkapscltjcs naal' ltct
bloed gaan?

vanuit bloed naar nierkapseltjes vanrrit nierkapseltjes naar blocd

14.

A

B

C

D

Zie ommezijde
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Hieronder is schematisch een reflexboog weergegeven
nen verlopen . Deze reflexboog bestaat uit een zintuig,

waarvan de impulsen niet via de herse-
vier zenuwcellen en een spier.

[:cn schakelccl (of schakelcellen) is (zijn)

A allcen ccl 2.

t] allcen cel 3.

(: dc cellcn 2 en 3.

l) tle ccllen 3 en 4.

17. Mcn kan door prikkeling van een zenuw een spier laten samgntrekken.
llicrondcr staan drie mogelijkheden om de zenuwcellen van een zenuw te prikkelen.

l)it kan gcbcurcn door

l. llcpaalde stoffen op het celmembraan van de zenuwcel te laten inwerken.

f. dc zcnuwcel elektrisch te prikkelen.

3. hct cchncrrtbraan van de zenuwcel mechanisch te prikkelen.

Wclkc varr bovcnstaande handelingen kan leiden tot contractie van de spier?

A allccn 2
It allecn I en 3
(' lllccn 2 en 3

l) z-owcl I als 2 als 3

It3. llct calciunrgchalte van het bloed van een chimpansee schommelt om een bepaalde waarde.
Twcc honrronen rcgclen dit gehalte.

l. l)aratlrornloon, gevoÍïnd door de biischildklieren, zorgt ervoor dat het calciumgehalte
vcrhoogd wordt.

l. ('alcitonirrc, vooral gevomtd door de schildklier, zorgt ervoor dat het calciumgehalte
vcrlaagd wordt.

lftre zal naar verwachting het gehalte aan parathormoon en aan calcitonine zdn in het
bltrcd na een calciumriike maaltiid?

p il ri.l t lr tlnlr oongch a Itc calcitoninegehalte

A

l]
('

l)

It oog

It oog

l aug

laug

hoog

I aag

h oog

I aag
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De balts wordt bij veel diersoorten op gang gebracht
wanneer veranderingen in de daglengte worden waarge-
nomen. Via hersenen en hypofyse worderl dan de

voortplantingsorganen aan gezet tot verhoogde produ ktie
van geslachtshorm one n .

Dezé hormonen kunnen door terugkoppeling de

hormoonproducerende cellen in de voortplantings-
organen remmen (zie nevenstaand schema).

Deze remming verloopt het meest waarschrjnlijk via

A 1.

B I en 3.

c2.
D 2 en3.

zone 3

zone 2

zone I zone 2

20.

Bovenstaande tekening geeft een lengtcdoorsnede van een wortcltop van ccn tuinboott wccr'

Éilrfi-fi *en drie z8ries on.lencháden, die onder andere gekarakterisccrd worclctr door

verschillende processen.
n. OiË u.tg.óting.n laten microscopische beelden zien van dcze drie zoncs'

In welke regel worden de processen in deze zones juist omschreven'l

A
B

C

D

celdeling en Plasmagroei

celdeling en Plasmagroei
diffe rentiatie

plasmagroei en celstrekking

differen tiatie
plasmagroei en ce lstrekking

pl asmagroe i en celstrckking

celcleling en plasnragroei

zonc 3

plasm agroc i ctt cclstrck k ing

cliffcrelttiatic

ccldcling cn plaslttagroci

d i lfc rc n tiat ic

lichtgevoelige
ce lle n

he rsenen

hypofyse

voortplantings-
organen

6t2t44 F- I I Zie ommezijde
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De organen van de mens worden tijdens de embryonale ontwikkeling gevormd uit drie
kiembladen.
Uit welke kiembladen ontstaan longen, zenuwstelsel en bloedvaatstelsel?

longen zenuwstelsel bloe dvaatstelsel

A ectoderm

B en tocle rm
(l ectoderm

D cn toderm

22. ln het menscli.ik

l. staaÍict

2. kegeltjcs

3. slagaclcrs

4.z.enuwcellen.

ectoderm

mesoderm

mesoderm

ectode rm

entoderm

mesoderm

entoderm

mesoderm

oog vindt rnen onder andere

Wclki van dc genoemde onderdelen ontbreken in het midden van de gele vlek?

A lenl
l] len3
(' len4
D -len4

13. llii de rlens wordt zowel de diameter van de pupil als de accommodatie van de lens
gcrcgeld door spiercn.

Wclkc kolortt van dc tabcl gceft de juiste situatie
Irct zrrnlicht in op grote afstand sclterp Ltel'l

A kolotn I

ll kolottt 2
C kolottt 3

l) koluttt 4

weer wanneer iemand een voorwerp tégen

4

ont-
span-
nen

samen-
ge trok-
ken

on t-
span-
nen

sanle n-
ge trok-
ken

samen-
getrok-
ken

samen-
getrok-
ken

kringspicrcn
vur) clc iris

spicrcn vorlr de
i.lcti()r'nln0datic

6 t 2 I 44 t.'- I I
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ENZYM P ENZYM O24.

25.

Men onderzoekt bij een zoogdier
de activiteit van twee enzymen
bij verschillende zuurgraad. De
gevonden waarden staan in
nevenstaand diagram, waarbij
de activiteiten van de enzymen
(P en Q) uitgezet zin tegen de

zuurgraad.
Welke beweringen over enzym
P en enzym Q zrjn juist?

1. Enzym P is actief bd de

eiwitvertering.
2. Enzym Q is actief bd de

eiwitvertering.

,t

'o
-_
.z
O
(U

I

E
N
c
o

1234
zuur

5678
neu t raa I

LO * zttttrgraad
ba sisc lt

3. Enzym Q wordt wel, maar enzym P wordt niet door de alvleesklier geproduceerd.

4. Zowel enzym P als enzym Q zín vetsplitsende enzymen.

5. Enzym P en enzym Q zdn in hetzelfde deel van het spdsverteringskanaal werkzaan'r.

De juiste beweringen zdn

A 1,2 en3.
B 1,3 en 4.

C 2,3 en 5.

D 1,2,4en5.

Op verschillende plaatsen in het spijsverteringsstelsel van de mens worden voedingsstofl'en
door enzymen verteerd en vanuit dit stelsel in het bloed opgenomen.

Waar in het spijsverteringskanaal vindt voornameldk vertering van eiwitten plaats cn waar
opname van aminozuren in het bloed?

vertering van eiwitten opname van anrinozuren in het blocd

A
B

C

D

mond en maag

maag en dunne darm

maag en dunne dartn

maag, dunne darm en dikke darm

Het nevenstaande model stelt een gedeelte van de borstkas
van de mens voor. De punten P, Q, R en S stellen aan-
hechtingspunten van tussettribspieren voor.

Een spier die zich samentrekt bij diepe uitademing verbindt

A PmenQ.
B PmetR.
C SmetQ.
D SmetR.

dunne clarm

dunne darnr

maag en dunne clann

maag, dunne darm en dikke clarnr

26,

1-
I : borstbeen
3 : we rvclkolonr
2 en 4: ribberr

6t2r44I.'- I I Zie ommezijde
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In de getekende proefopstelling bevind t zich
aanvankelijk in cle klok 6 liter water. Nadat
een proefpersoon zo diep mogeldk heeft inge-
aclemd en claarna via het slangetje zo diep
rnogelijk in de klok heeft uitgeademd, daalt
de waterstand tot er nog I liter water in de
klok aanwezig is.

Met deze demonstratie worclt aangetoclnd dat
bij dc proefp*rsoon

A cen hoeveelheid lucht in de longen
aclr te rblij ft.

B dc longinhoud precies 5 liter bedraagt.

C dc rnininrale hoeveelheicl te verversen
lucht I liter bedraagt.

D cle maximale hoeveelheid te verversen
lucht 5liter bedraagt.

It3. Men nleet de zuurstofconcelltratie in een

volgroeid groen blad op de plaatsen P en Q
(zie tckc'rtirtg cklorsnede blad) r'tp de vol-
gcndc tiidstippcn:

I . vluk v(x)r r.ot1s()pgang

l. cclr uur na zonsopgang

3. onr óón ur.lr s nliddags

4. vlak na z.onsonclcrgang.

Op wclkc tijdstippen zal llten de grootste
conccntratievcrscltillerr van zuurstof aan-
trc ff en tusscrt l) cn Q'l

Op dc ti.idstippcn

A I cn/of 3.

l] lcnlof 4.
(l 2 enlot 3.

D I ctt lof 4.

DOORSNEDE VAN EEN BLAD

lucht

-_-t.---

-o_--=-- 
-ol{' 

-.
: -\ L: -=

ry
H-_
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29.

I
hoeveel hei d
gevorm d e
antistof

Rh-
Rh-
Rh+
Rh+

- O, ,..ta

etijd na injectie

Een hoeveelheid van een speciÍiek antigeen (lichaamsvreemd eiwit) wordt bij ienrand ingc-

spoten. Grafiek P geeft hei verband aan tussen de hoeveelheid antistof dic' ttr dc injcctic
wordt gevormd en de tdd die nodig is voor deze vorming.

Hoe zal de grafiek er uit zien bij een injectie met een even grote hoeveelhcid van hctzelltlc
antigeen zes maanden later?

A als grafiekP

B als grafiek Q
C als grafiek R

D als grafiek S

30. In bepaalde gevallen kan de combinatie van de rhesusfactor van de mocdcr ctr de rhcstts-
factoi van hèt zich in haar ontwikkelende kind gevaar oplevercn voor dil kind.

In welk van de volgende vier gevallen is dit zo?

vader moeder kind

1510

A
B

C

D

Rh+
Rh+
Rh-
Rh-

Rh-
./

Rh+
Rh+
Rh-

31. Een kikker kan in een sloot in de modder overwinteren.
Raakt dit dier echter's zomers in de modder dan zal hij na enige tdd stcrvcn.

Men beschouwt nu de volgende factoren z6wel 's zomers als's winters.

1. het stofwisselingsniveau van de kikker

2. de grootte van het ademhalingsoppervlak

3. het zuurstofgehalte van modder

4. de diffusiesnelheid van zuurstof

Welke van deze factoren za[zullen zodanig veranderen dat overwinteren in dc nttxldcr
mogelijk is?

A alleen I

B 2en3
C 1en4
D 2en4

6l2t44t'- I I Zie ommezijde
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32. Men heeft een geraniumplant met bonte bladeren.
Het allel voor bonte bladeren is dominant over dat voor egaal groene bladeren.
Men wil meer van cleze bont gekleurde geraniums kweken.
tsij welke van onderstaande methoden is de kans het grootst dat de nieuwe planten zulke
bont gekleurde bladeren zullen hebben'l

l. stekken van deze plant

2. zelfbestuiving bij deze plant

3. kruisbestuiving met een andere plant rnet bonte bladeren

De gr<lotste kans op planten met bonte bladeren geeft/geven

A alleen methode l.
lJ alleen methode 2.

(l alleen methode 3.

methode 2 en 3. met gelijke kansen.

33. Bii de mens spelen verschillende klieren een rol bij de voortplanting.
De belangriikste functie van de prostaat is

A de opslag van geslachtscellen.

l] het produccren van mannelijke geslachtshormonen.
(l lret produccren van vocht waarin de zaadcellen zich bij een zaadloztng bevinden.

D de regcling van de urinelozing en de zaadlozing.

34. Twcc organismen uit dezelfde kloon worden met elkaar gekruist. Van de nakomelingen
vertoont 25 procent ecn eigenschap welke bij geen van de ouders zichtbaar was.

Dc nrcest waarschiinlijke verklaring voor dit resultaat is dat voor deze eigenschap

A cen mutatie is opgctreden bij cen van de ouders.

l] één van clc ouders homozygoot recessief was.

(' óón van clc oudcrs heterozygoot was.

D bcidc oudcrs hcterozygoot waren.

.15. Men ent cen tak van een ,,gekweekte" homozygote pruimeboom op een ,,wilde" onderstam.
ln dc vruchtbcginscls van de bloemen die op deze tak ontstaan, ontwikkelen zich eicellen.

Wa1 kan urcn voorspcllen vatt deze eicellen'l

Dezc cicellert zullen lroogst wuarschijnlijk

A allcen dc eigensclrap ..wild" bezitten.

l] allccrr dc cigcnschap ,,gekweekt" bezitten.

C cen getleeltc van de eigenschap ,,wild" en een gedeelte van de eigenschap ,,gekweekt"
bczit tcn.

t) zowel de eigcnschap ..wild" als ,,gekweekt" bezitten.
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36. Bij hoenders komt de eigenschap rozekarn (P)
en de eigenschap erwtekam (Q) voor . Deze
eigenschappen zijn niet gekoppeld en liggen
niet op een geslaclttschromosoom. Een
combinatie van de dominante allelen P en Q
levert een zogenaamde walnootkam op.

Bij welke kruising heeft ongeveer 75% van
de nakomelingen een walnootkam'l

A PPQQ x PpQs

B PPQq x ppQq

C PPQQ x ppQq

D PpQq x PpQq

nonnale kaln

paarsbloemigen- l:l
paarsbloemigen- l:3
paarsbloemigen : witblocnt igcn

paarsbloernigen:witbloernigen-2:l:l

walnoot karn

rozel< a m erwtel<anr

37. Hemofilie is een ziekte bd de mens, die veroorzaakt wordt door het rccessicvc allc'l van cclt
gen op het X-chromosoom.
In een bepaalde familie trad deze ziekte al in enkele generaties op.

Wanneer in deze familie een vader lijder aan hemofilie is en zijn vrouw nóch dez.c ziektc hccft
noch draagster is, kan de ziekte optreden bij

A 50%van de dochters.

B alle dochters.

C SWovan de zoons.

D géén van de zoons.

38. Bij een kruising tussen een homozygote plant met rode bloemen en cen ltornozygotc plant
mét witte bloemen ontstaat een uniforme F1 met paarse bloemen. Het allel voor dc aattwczig-
heid van kleurstof (bijvoorbeeld rood) is dominant over dat voor de afwezigheid van klcur-
stof (wit). Bij de vorming van de kleur spelen behalve bovengenoemde allclen ook allclcrt
voor de áuurgraad een rol.
Het allel voor de aanwezigheid van kleurstof samen met het dominantc allcl voor dc zttur-
graad geeft paarse bloemen.
Het allel vo<lr de aanwezigheitl van kleurstof sanren met het recessicvc allcl voor dc zuttlgraad
geeft rode bloemen.
De beide genen liggen op verschillettde chromosomen.

Welke fenotypen ontstaan in welke verhouding bii terugkruising van cctt paarsbloctlig
individu uit de F 1 met een roodbloemige ouder'l

A roodbloemigen

B roodbloemigen

C roodbloemigen

D roodbloemigen

39. Bekend is dat bd een bepaalde plantesoort de bloemkleur bepaald wordt door twcc genen A
en B die niet op eenzelfde chromosoom liggen.
Als in een plant van één van beide genen een of meer dominante allclcn voorkotncn, is dc

bloemkleur rood. Alleen de dubbel homozygoot recessieve planten hcbbcn wittc blocmen.

Bij een kruising tussen een plant met rode bloemen en éón met witte bloentcn ontstaat cen F 
1

diè ook bestaat uit planten met rode en planten met wittc blocmcn en wcl in dc vcrlrouding
rood : wit : I : l.
Welke van de onderstaande mogelijkheden geeft het genotype van dc oudcrs wcer'l

A AABb x aaBB

B Aabb x aaBb

C AaBb x aabb

D Aabb x aabb
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40. Bij de fruitvlieg is het allel voor zwafte lichaamskleur recessief ten opzichte van dat voor
grijze lichaamskleur. De betrokken allelen liggen niet op de geslachtschromosomen.
Een onderzoeker had de beschikking over drie vliegenpaartjes P, Q en R.
De mannetjes en wijfies hebben per paar hetzelfde genotype.
Met deze dieren werden kruisingen uitgevoerd waaruit de volgende nakomelingen ontstonden:

P x Q -+ 109 grdsgekleurde vliegen

P x R -+ 80 grijsgekleurde vliegen en 28 zwartgekleurde vliegen

Q x R -+ 76 grdsgekleurde vliegen

Wat zal het resultaat zijn wanneer de vliegen P, Q en R gekruist worden met een zwart-
gekleurde fruitvlieg?

P x zwart a x zwart R x zwart

A IOO'/,, zwart 100% gnjs 100% zwart

B 100% grijs 100% grijs SWo grijs
5Wo zwart

(' 50"F, grij s

5A/,, 7.wart
l)V/o gnjs 50% gr{s

5A/o zwart

D s}''/,,gnjs
5or/r,Zwaít

15% grijs
25% zwart

100% gnjs

Heeft U niet vergeten op het antwoordblad
een antwoord op elke yraag aan te strepen?

Heeft U ook het vak aangestreept?
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