
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi mejotycznego podziału komórek i rozwiąż zadanie umieszczone 

pod tematem lekcji. 

Temat lekcji : Mejotyczny podział komórki.  

Mejoza – proces składający się z dwóch następujących po sobie podziałów jąder, w wyniku którego 

powstają cztery komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów o połowę.  

Mejoza zachodzi podczas tworzenia się komórek rozrodczych ( gamet u zwierząt lub zarodników u roślin)  

1. Cykl komórkowy komórek dzielących się mejotyczne. 

G1 – wzrost komórki  

S – replikacja DNA 

M – podział komórki 

 

2. Etapy mejozy 

a) Pierwszy podział mejotyczny 

Profaza 1 – stopniowo zanika otoczka jądrowa i jąderko, tworzy się wrzeciono podziałowe; wyróżnicowują 

się chromosomy. Podobne do  siebie chromosomy ( chromosomy homologiczne) zbliżają się do siebie i 

układają parami. Te pary chromosomów homologicznych noszą nazwę biwalentów. W dalszym etapie 

chromosomy grubieją i każdy dzieli się na dwie chromatydy, w konsekwencji czego każdy biwalent składa 

się z czterech chromatyd. Jest to tzw. stadium tetrady. W tym czasie zachodzi zjawisko crossing- over. W 

czasie crossing- over fragment chromatydy jednego chromosomu homologicznego łączy się z fragmentem 

chromatydy drugiego chromosomu homologicznego i dochodzi do wymiany odcinków DNA.  

Metafaza I – chromosomy układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego (przyłączone 

jest ono do centromerów chromosomów), przy czym chromosomy homologiczne leżą naprzeciw siebie.  

Anafaza I – do biegunów rozchodzą się nie połówki chromosomów ( chromatydy) lecz całe chromosomy, 

odciągane, podobnie jak w mitozie, przez włókna wrzeciona kariokinetycznego.  

Telofaza I – w nowo tworzących się jądrach znajduje się liczba chromosomów o połowę mniejsza niż w 

jądrze przed podziałem; odtwarzana jest otoczka jądrowa, pojawia się jąderko. Chromosomy częściowo 

ulegają despiralizacji.  

b) Drugi podział mejotyczny 

Profaza II – chromosomy ponownie ulegają kondensacji, zanika otoczka jądrowa, powstaje wrzeciono 

podziałowe 

Metafaza II – chromosomy układają się w płaszczyźnie równikowej komórki, centromery zaczynają pękać 

Anafaza II – chromosomy potomne wędrują do przeciwnych biegunów komórek 

Telofaza II – despiralizacja chromosomów, odtworzenie otoczki jądrowej i jąderka, zachodzi cytokineza 

 

 

 



Zadanie do rozwiązania: 

Zadanie 1. W celu sprawdzenia, czy na przejście komórek do fazy M cyklu komórkowego mogą mieć 

wpływ związki chemiczne zawarte w cytoplazmie innych komórek będących w fazie M, przeprowadzono 

doświadczenie w dwóch wariantach: A i B. W doświadczeniu wykorzystano oocyty żaby Xenopus, które są 

wygodnym obiektem sprawdzania aktywności czynników kierujących komórkę do fazy M, gdyż mają one 

zakończoną replikację DNA i są zatrzymane tuż przed fazą podziału jądra komórkowego. A. Z oocytu żaby 

Xenopus, znajdującego się w interfazie cyklu komórkowego, pobrano cytoplazmę, następnie wstrzyknięto ją 

do innego oocytu tej żaby, znajdującego się w interfazie. B. Z dzielącego się jaja żaby Xenopus, 

znajdującego się w fazie M cyklu komórkowego, pobrano cytoplazmę, następnie wstrzyknięto ją do oocytu 

tej żaby, znajdującego się w interfazie. Przebieg doświadczenia i jego wyniki przedstawiono na poniższych 

schematach. 

 
a) (0–1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.  

b)  (0–1) Określ, który wariant tego doświadczenia – A czy B – stanowił dla niego próbę kontrolną. 

Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do roli tej próby w interpretacji wyników doświadczenia.  

c)  (0–1) Podaj nazwę podziału jądra komórkowego, który został wywołany wstrzyknięciem do oocytu 

cytoplazmy z dzielącej się komórki w fazie M, i rozpoznaj fazę podziału, którą oznaczono na 

schemacie literą X. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do zmian w komórce.  

Nazwa podziału: ................................................. Faza podziału: ................................................... 

Uzasadnienie: ...............................................................................................................................  

d)  (0–1) Uzasadnij tezę, że konsekwencją mutacji genów kodujących białka regulujące cykl 

komórkowy może być u człowieka rozwój nowotworu. 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

e)  (0–1) Podaj przykład funkcji, jaką pełnią w niedzielącym się oocycie mikrotubule wchodzące w 

skład cytoszkieletu komórki. 

.......................................................................................................................................................  

 


