
Regulamin — zbiór reguł 
mówiących o tym, jak należy 
się gdzieś zachowywać lub    
postępować. 

Objawy zmęczenia organizmu: 

1. Migrena, zaburzenia koncentracji , 
tzw. suche oko 

2. Napięcie szyi, karku i łopatek  
3. Choroby i patologiczne, 

nieodwracalne zmiany kręgosłupa  
4. Bóle w pośladkach  
5. Ociężałość w nogach i stopach  
6. Bóle nadgarstków (od gier) 

Inne 

1. Poczucie zagubienia 
2. Niechęć do spotkań z kolegami i 

koleżankami 
3. Nieodparta potrzeba siedzenia w 

domu przed komputerem 

Temat: Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej 
 
Jak wiesz z pracowni komputerowej korzystają uczniowie wielu klas, często w tym 
samym dniu. Tych samych komputerów używają osoby uczęszczające na kółka  
i uczniowie klas młodszych. Zdarza się, że i nauczycielom innych przedmiotów też 
potrzebne są komputery do prowadzenia lekcji. W związku z tym musi być ustalony 
porządek pracy z komputerami – opisuje go regulamin szkolnej pracowni komputerowej. 

Zadanie 1 

 Uruchom komputer, stosując wszelkie prawidła poznane w młodszych klasach. (Jako 
pierwsze uruchom urządzenia peryferyjne: monitor, głośniki, drukarkę. Jako drugie: 
jednostkę centralną).  

 Zaloguj się [CTRL] + [ALT] + [DEL], wpisz login, hasło. Zamelduj nauczycielowi 

Zadanie 2  

 Wspólnie z nauczycielem uruchom płytę klasa 4_1  

 Zwiń okno do paska zadań 

Zadanie 3 

 Przeczytaj regulamin pracowni komputerowej. Wybierz jeden z wymienionych punktów i 
uzasadnij konieczność jego przestrzegania 

Regulamin pracowni komputerowej (punkty regulaminu musisz znać i stosować!!!) 

 
 W sali komputerowej uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

 Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, bez zgody nauczyciela nie może go zmienić. 

 Uczniom wolno obsługiwać sprzęt komputerowy tylko zgodnie z zaleceniami nauczyciela. 

 Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić swoje stanowisko pracy. O wszelkich brakach, usterkach, 

zniszczeniu sprzętu lub zaistniałych zmianach należy niezwłocznie poinformować nauczyciela. 

 W trakcie pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń 

elektronicznych i elektrycznych. 

 Uczeń uruchamia komputer i loguje się w sieci tylko na polecenie nauczyciela i zgodnie z jego 

wskazówkami. 

 Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów, a po skończonych 

zajęciach należy pozostawić stanowisko komputerowe w należytym porządku. 

 Własne pliki należy zapisywać w folderach wyznaczonych przez nauczyciela 

 Po zakończeniu pracy należy zostawić stanowisko w należytym porządku  

Zadanie 4 (czas wykonania - max 4min) 

 Wykonaj ćw. A z płyty klasa 4_1. Rozmieść przykładowe punkty regulaminu pracowni w kolejności od 
najważniejszego Twoim zdaniem. 

Pytanie: Co twoim zdaniem oznacza skrót BHP? 

 

Wszystkie urządzenia elektroniczne, w tym także komputery, są projektowane tak, aby 
można było bezpiecznie z nich korzystać. Należy jednak przestrzegać zasad ich 
użytkowania. Jedna z nich brzmi: miejsce pracy należy zawsze utrzymywać w czystości. 
Oto inne ważne zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego: 

Zasady bezpiecznego użytkowania komputera 
1. Nie należy przykrywać jednostki centralnej ani monitora, gdy są włączone. Urządzenia te 

wydzielają ciepło i mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. 
2. Podczas pracy z komputerem należy zachować prawidłową 

postawę. Ustawienie komputera, biurka i fotela ma wpływ na 
sylwetkę ciała. 

3. Długie patrzenie na ekran monitora może szkodzić zdrowiu. Postaraj 
się nie siedzieć przed komputerem dłużej niż 45 minut. Po tym czasie 
zrób 15 minut przerwy, przewietrz pokój. Jeśli szczypią Cię oczy lub 
czujesz mdłości, zakończ pracę z komputerem. Powiedz o tym 
nauczycielowi lub opiekunowi. 

4. Długie siedzenie przy komputerze źle wpływa na mięśnie i układ kostny, szczególnie na 
kręgosłup. Pamiętaj, żeby w czasie przerw trochę poćwiczyć: przeciągnij się i zrób kilka skłonów. 
Wykonaj także ćwiczenia mające na celu relaks oczu, na przykład mrugaj na przemian jednym, potem drugim okiem, a na kon iec 
zamrugaj obojgiem oczu. Od czasu do czasu spojrzyj poza ekran, daleko przed siebie, za okno. 

uszkodzenie kręgosłupa  
przy prędkości - 0 km/h! 



Informatyka — to dziedzina 
nauki zajmująca się przetwarza-
niem informacji (inaczej danych) 

PAMIĘTAJ! 
Używając komputera podczas 
uczenia się, korzystania z inter-
netu, pisania tekstów, rysowania 
czy liczenia, wkraczasz w świat 
informatyki. 

Zadanie 5  

 Wykonaj ćw. B z płyty. Jakie znasz sposoby spędzania wolnego czasu, 
oczywiście oprócz gry na komputerze? 

 
 
 
 
 
 

 

Aby uniknąć problemów zdrowotnych spowodowanych zbyt częstym siedzeniem przy 
komputerze, musisz pamiętać o właściwym zorganizowaniu stanowiska komputerowego, 
prawidłowej postawie ciała oraz robieniu przerw i gimnastyce. 

Jak ustawić biurko, monitor, klawiaturę, krzesło by pracować ergonomicznie  
 

MONITOR 
 Najlepszy dla wzroku jest monitor ciekłokrystaliczny (jeśli masz tradycyjny, kup specjalny filtr). 
 Idealna odległość ekranu od oczu to 40–75 cm.  
 Monitor powinien być ustawiony na wprost oczu, tak by jego górna krawędź znajdowała się kilka 

centymetrów powyżej linii wzroku.  
 Ekran nie powinien stać na wprost okna – należy ustawić go bokiem, w odległości co najmniej 

metra. 

KLAWIATURA 
 Powinna być ustawiona ok. 10–15 cm od krawędzi biurka, by było miejsce na nadgarstki.  
 By chronić nadgarstki, warto położyć przed nią specjalną podkładkę.  

FOTEL 
 Lekarze polecają krzesła z regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia. 
 Powinno znajdować się na takiej wysokości, by stopy były oparte płasko na podłodze,  

a kolana ugięte pod kątem prostym.  
 Oparcie należy dopasować do kształtu pleców (powinno być lekko wygięte do przodu i podpierać 

mocno odcinek lędźwiowy kręgosłupa). 

BIURKO 
 Najlepiej, by blat znajdował się na wysokości łokci osoby pracującej.  
 Biurko powinno być szerokie, by móc umieścić monitor w odpowiedniej odległości na 

wprost oczu. Jeśli nie, trzeba dokupić przystawkę 
 Pod biurkiem powinno być tyle miejsca by łatwo zmienić pozycję  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

 

Komputer nie jest Ci już obcy — znasz go z młodszych klas i zapewne z domu.  
A czy wiesz, co to jest informatyka i co ma wspólnego z komputerami? Ponieważ 
komputery są tak powszechne, powinieneś nauczyć się sprawnie je obsługiwać  
i bezpiecznie z nich korzystać. 

Zadanie 6 (czas wykonania - max 4min) 
Wykonaj ćw. C z płyty klasa 4_1. Zrób porządek. Pozbieraj te elementy, które nie powinny się 
znaleźć w szkolnej pracowni komputerowej. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem pracy  

 

Praca domowa 
Wykonaj notatkę w zeszycie 

1. INFORMATYKA to.................................... 
2. Wybierz najważniejszy Twoim zdaniem punkt regulaminu pracowni komputerowej i uzasadnij konieczność jego przestrzegania 
3. Wymień (Tylko wymienić to ma być notatka, a nie książka), które z elementów stanowiska komputerowego należy odpowiednio 

ustawić, aby bezpiecznie z niego korzystać 
 

Naucz się: Musisz znać i stosować punkty regulaminu pracowni, wiedzieć które elementy i jak ustawić by nie szkodzić zdrowiu 
podczas pracy z komputerem, co to jest informatyka i czym się zajmuje. 

 
CELUJEMY!!! – dla chętnych (Wybierz jeden z punktów i wykonaj zadanie na 6) 

1. Opisz zjawisko uzależnienia od komputera i zagrożenia z nim związane. Z kim należy porozmawiać w przypadku 
zauważenia objawów uzależnienia od komputera u siebie lub u kolegów? 

2. Przygotujcie w grupie 3 – lub 4 – osobowej planszę pod tytułem „Regulamin naszej pracowni komputerowej”. Tekst 
uatrakcyjnijcie swoimi rysunkami lub ilustracjami wyciętymi z czasopism. 

Czy to TY???? 
♦ Dbaj o swoją postawę ciała!  
♦ Nie niszcz Twojego kręgosłupa złymi nawykami!  
♦ Ból kręgosłupa mówi Tobie, że nie dbasz o niego. 

Złe ustawienie komputera 
niszczy Twój kręgosłup! 


