
 Genetyka:
http://www.biochemia2004.republika.pl/index.htm – informacje o kwasach nukleinowych
http://www.edukator.pl/portal-edukacyjny/genetyka/2022.html – podstawowa wiedza z zakresu genetyki
http://blog.ebdna.pl/ – doniesienia naukowe z dziedziny genetyki
https://portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2011/3/N311-6-Barciszewski.pdf – historia odkrycia kodu 
genetycznego
http://biochigen.slam.katowice.pl/podrecznik/20.pdf – opis oddziaływania wybranych czynników mutagennych na DNA
http://lesson.org.pl/index.php?lang=pl&sec=6&sub=1 – doświadczenia biologiczne do przeprowadzenia na lekcji,  
m.in. genetyka, biotechnologia
http://learn.genetics.utah.edu/ – materiały do nauki genetyki (w języku angielskim)
http://www.dnai.org/index.htm – interaktywna nauka genetyki (200 klipów i animacji, plany lekcji) (w języku 
angielskim)
http://www.dnalc.org/resources/3d/index.html – animacje z zakresu genetyki (w języku angielskim)
http://www.genome.gov/10005911 – materiały dla nauczycieli z zakresu genetyki (w języku angielskim)

 Biotechnologia:
http://www.biotechnolog.pl/ –  serwis poświęcony biotechnologii, źródło informacji o aktualnościach i wydarzeniach 
związanych z szeroko pojętą biotechnologią
http://www.e-biotechnologia.pl/ – portal biotechnologiczny, artykuły z dziedziny biotechnologii, aktualności, forum 
dyskusyjne
http://dolinabiotechnologiczna.pl/ – portal biotechnologiczny, artykuły na temat biotechnologii, aktualne wydarzenia
http://www.portalwiedzy.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=334&Itemid=123 – publikacje Polskiej 
Akademii Nauk, zawierające komentarze polskich naukowców do aktualnych zagadnień z zakresu  
m. in. biotechnologii
http://www.pfb.info.pl/ – strona Polskiej Federacji Biotechnologii, zawiera materiały edukacyjne, biuletyn  
(aktualności biotechnologiczne) oraz elektroniczną wersję kwartalnika „Biotechnologia” (publikacje naukowe  
z zakresu biotechnologii)
http://www.ipn.uni-kiel.de/eibe/ENGLISH/INTRO.HTM – strona Europejskiej Inicjatywy Nauczania Biotechnologii, 
materiały dla nauczycieli z dziedziny biotechnologii, w języku polskim i angielskim 
http://gmo.ekoportal.pl/ – informacje Ministerstwa Ochrony Środowiska na temat GMO
http://www.lumex.pl/pl/firma/artykuly/276.html – technologia produkcji i zastosowanie tworzyw biodegradowalnych
http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/biodiesel-produkcja/ – produkcja biodiesla
http://www.ptb.org.pl/opinie_archiwum.html – publikacje z dziedziny bioetyki, w tym na temat edukacji bioetycznej 
w Polsce
http://www.biocourse.com/mhhe/bcc/domains/quad/topic.xsp?id=000152 – zasoby dla nauczycieli z zakresu biotechno-
logii (zadania interaktywne, animacje, filmy, prezentacje; w języku angielskim)
http://diybio4beginners.blogspot.com/2009/02/bio-lab-techniques-videos-centrifuges.html – filmy dotyczące podstawowych 
urządzeń i technik biotechnologicznych (w języku angielskim)
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Przedstawiamy Państwu propozycje sprawdzonych stron internetowych o treści 
związanej z poszczególnymi rozdziałami podręcznika Biologia na czasie – zakres 
podstawowy. Dla Państwa mogą stać się one źródłem inspiracji do przeprowa- 
dzenia ciekawych lekcji biologii lub zajęć pozalekcyjnych, natomiast uczniom  
pozwolą poszerzyć wiedzę. Wśród adresów znajdą Państwo również odnośniki  
do najważniejszych aktów prawnych i tekstów źródłowych zamieszczonych  
w podręczniku oraz Kartach pracy ucznia.
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 Ochrona przyrody:
http://www.ekoportal.eu/Ochrona_przyrody/ – aktualności z zakresu ochrony przyrody
http://www.gdos.gov.pl/Categories/view/201/Ochrona_przyrody – strona Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
informacje na temat ochrony przyrody
http://wiedza.ekologia.pl/ochrona-przyrody/ – informacje na temat sposobów ochrony przyrody
http://www.parkinarodowe.edu.pl/ – informacja o parkach narodowych w Polsce
http://natura2000.gdos.gov.pl – obszary Natura 2000 w Polsce
http://www.iop.krakow.pl/pckz/ – Polska czerwona księga zwierząt – bezkręgowce
http://ekologiagleboka.weebly.com/ – strona poświęcona nurtowi filozoficznemu zwanemu ekologią głęboką
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1523_PLK_HTML.htm – raport GUS na temat ochrony środowiska i przyrody  
w Polsce w roku 2011
http://organizacje.ekologia.pl/ – polskie organizacje działające w zakresie ochrony przyrody
http://www.arkive.org/ – baza zdjęć i filmów zagrożonych wyginięciem gatunków oraz zasoby edukacyjne  
dla nauczycieli (w języku angielskim)
http://eol.org/ – zasoby dotyczące opisanych gatunków organizmów (w języku angielskim)
http://www.iucnredlist.org/ – światowa lista gatunków zagrożonych wyginięciem, zawiera zdjęcia, szczegółowe opisy 
gatunków, mapy zasięgu (w języku angielskim)
http://www.unep-wcmc.org/ – dane dotyczące bioróżnorodności na świecie, w tym wiele publikacji dostępnych  
on-line (w języku angielskim)
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire8e/default.asp – podręcznik biologii, zawierający animacje, prezentacje,  
doświadczenia, gry dydaktyczne, m. in. zawiera rozdziały dotyczące genetyki, biotechnologii i ochrony przyrody  
(w języku angielskim)
http://www.molecularmovies.com/showcase/ – zbiór animacji z zakresu biologii, m. in. genetyki, biotechnologii,  
biologii komórki (w języku angielskim)

 Odnośniki do tekstów źródłowych zawartych w podręczniku:
s. 52 – Na tropie wadliwych genów
http://www.blekitnawstazka.pimr.pl/index.php?action=wywiady&nr=13_specjalny&sub=1
http://www.newsweek.pl/wydania/1065/genom-ci-calej-prawdy-nie-powie,36755,1,1
http://archiwum.polityka.pl/art/modny-gen,354845.html
s. 86 – GMO – czy możemy spać spokojnie?
http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/1501401,2,zabawa-w-pana-boga.read
http://www.academia.pan.pl/pdf/zagrozenia_str.%2042-45_wegrzyn.pdf
http://www.scribd.com/doc/7737982/Genetycznie-Modyfikowane-Organizmy-GMO-Obietnice-i-Fakty
s. 102 – Klonowanie ludzi?
http://archiwum.polityka.pl/art/inzynierowie-matki-natury,380049.html
http://www.wiez.pl/miesiecznik/;s,miesiecznik_szczegoly,id,534,art,14714
http://www.newsweek.pl/newsweek_spoleczenstwo/prof--stanosz--widmo-ustawybioetycznej-krazy-nad-polska,43284,1,1.
html
s.107 – Kat w fartuchu?
http://www.polityka.pl/nauka/ekologia/267485,1,do-serca-przytul-mysz.read
http://dolinabiotechnologiczna.pl/biotechnologia-2/oswajamy-biotechnologie-vii-%E2%80%94-etyka-badan-na-zwierzetach/
http://odkrywcy.pl/kat,111404,title,Jak-wygladaja-badania-na-zwierzetach-laboratoryjnych,wid,12712935,wiadomosc.htm-
l?smg4sticaid=6ce61
s. 139 – Cywilizacja czy powrót do natury?
http://archiwum.polityka.pl/art/przyroda-nie-nadaza,359477.html
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6054/q,Ochrona.przyrody.a.kwestia.kultury.Sprawa.Puszczy.Bialowieskiej
http://www.bogdanpek.pl/index.php/pid_site_id_1131_mode_proddet.html
s.168 – Zielone błogosławieństwo czy ekoterror?
http://wyborcza.pl/1,76842,8458830,Wyjdz_na_ulice_i_zbieraj_podpisy_dla_przyrody.html
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2156,article,3145
http://www.wprost.pl/ar/101992/Wprost-przeciwnie-Ekocynicy/?I=1262



 Najważniejsze akty prawne:
http://gmo.ekoportal.pl/opencms/export/sites/default/rdata-GMO/dokumenty/ustawa_GMO_2001.pdf – Ustawa o organi-
zmach genetycznie zmodyfikowanych (DzU z 2001 Nr 76, poz. 811 ze zmianami)
http://gmo.ekoportal.pl/akty-prawa-i-dokumenty.html – akty prawne i dokumenty dotyczące organizmów zmodyfiko-
wanych genetycznie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 – Ustawa o ochronie przyrody (DzU z 2004 Nr 92,  
poz. 880 ze zmianami)
http://www.ochronaprzyrody.wuw.pl/ – najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody
http://www.arkive.org/ – baza zdjęć i filmów zagrożonych wyginięciem gatunków oraz zasoby edukacyjne dla 
nauczycieli (w języku angielskim)
http://eol.org/ – zasoby dotyczące opisanych gatunków organizmów (w języku angielskim)
http://www.iucnredlist.org/ – światowa lista gatunków zagrożonych wyginięciem, zawiera zdjęcia, szczegółowe opisy 
gatunków, mapy zasięgu (w języku angielskim)
http://www.unep-wcmc.org/ – dane dotyczące bioróżnorodności na świecie, w tym wiele publikacji dostępnych  
online (w języku angielskim)
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire8e/default.asp – podręcznik biologii, zawierający animacje, prezentacje,  
doświadczenia, gry dydaktyczne, m.in. zawiera rozdziały dotyczące genetyki, biotechnologii i ochrony przyrody  
(w języku angielskim)
http://www.molecularmovies.com/showcase/ – zbiór animacji z zakresu biologii, m.in. genetyki, biotechnologii,  
biologii komórki (w języku angielskim)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 – Ustawa o ochronie przyrody (DzU z 2004 Nr 92,  
poz. 880 ze zmianami)
http://www.ochronaprzyrody.wuw.pl/ – najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody

 Odnośniki do tekstów źródłowych zawartych w Kartach pracy ucznia:
s. 30 – Zadanie 5.
http://www.gotujmy.pl/kluski-drozdzowe-,przepisy,41232.html
s. 36 – Zadanie 6.
http://zywnosc-gmo.xon.pl/pobierz/trans_kuku1.pdf
s. 37 – Zadanie 3.
http://www.pfb.info.pl/files/artykuly/12.Rosliny_transgeniczne.pdf
s. 38 – Zadanie 6.
http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/3_2008/5.%20tyczewska-bakowska.pdf
s. 40 – Zadanie 7.
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam19_dulak.PDF
s. 44 – Zadanie 7.
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=30322&tab=3
s. 45 – Zadanie 2.
http://www.biotechnolog.pl/pliki/Ewolucja_genomu_czlowieka_Justyna_Sosna.pdf
s. 50 – Zadanie 8.
http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/4_2007/gajda-smorag.pdf
s. 52 – Zadanie 4.
http://ocean.ug.edu.pl/~oceju/CentrumGIS/dane/morze_baltyckie.pdf
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