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PROBLEMES DE PRINCIPIS MENDELIANS 

55. En una F2 d’un creuament monohíbrid s’observen 73 i 31 individus amb fenotip dominant 

i recessiu, respectivament. Quin és el valor de xi-quadrat que demostra la hipòtesi que aquests 

fenotips presenten la proporció 3:1? 

Mendel va demostrar que pel creuament monohíbrid, és a dir, d’un sol caràcter, amb fenotip 

dominant i recessiu, la proporció que s’espera per la F2 és de 3:1 (on 3 és el fenotip dominant i 

1 el recessiu).  

Amb el creuament monohíbrid que hem fet en total tenim 104 individus. Si la proporció de 

Mendel s’hagués complert a la perfecció d’individus amb el fenotip dominant n’hauríem tingut 

78, i amb el fenotip recessiu 26. 

Per demostrar que els valors que nosaltres hem obtingut experimentalment s’ajusten a les 

proporcions mendelianes, hem de fer la prova del xi-quadrat. Per això apliquem la següent 

fórmula: 

 

 

Si la substituïm pels valors que tenim nosaltres, el valor de xi-quadrat és 1,28. Aquest valor s’ha 

de comparar amb els valors de la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

Els graus de llibertat són el nombre de possibles fenotips menys un. En el nostres cas que és un 

creuament monohíbrid només hi ha dos possibles fenotips, per tant el grau de llibertat és 1, hem 

de mirar en la fila de l’1.  

Per considerar que uns resultats no s’ajusten a les proporcions mendelianes, han d’estar en el 

5% de possibilitats de que es donin proporcions diferents. Per això mirarem el valor de la 

columna on posa 0.05. El valor que ens dóna és 3,84. 

Si el valor de xi-quadrat és superior al que posa la taula, hem de descartar els resultats i dir que 

no s’ajusten amb les proporcions mendelianes. En el nostre cas 1,82 no és superior a 3,83. Per 

tant podem dir que sí que s’ajusten a les proporcions mendelianes i que aquests fenotips 

presenten la proporció 3:1. 


