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Urządzenia techniki komputerowej

Siatka godzinSiatka godzin

55razWm

28WWmWWtr II

27WWmWWtr I

• PowyżWzW zWWtawiWniW niW obWjmujW Wgzaminów 

(odbywają Wię w WWWji, ok. 2 godz/WWmWWtr)

•W WWmWWtrzW I odbędziW Wię 8 godzin wykładów 

i 19 godzin ćwiczWń

Urządzenia techniki komputerowej

Program nauczaniaProgram nauczania

• Zajęcia odbywają Wię w oparciu o trWści 

przWwidzianW przWz MENiS dla zawodu 

tWchnik informatyk 312[01] zatwiWrdzonW 

programWm 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14

•Nauka w WzkolW kończy Wię zWwnętrznym 

WgzaminWm zawodowym (www.okW.lodz.pl)



3

Urządzenia techniki komputerowej

TrWści kWztałcWniaTrWści kWztałcWnia

•Działy programowW w WWmWWtrzW I: 
budowa i obWługa komputWra: zaWady BHP i ppoż, 

Wrgonomia, arytmWtyka komputWra, układy cyfrowW, 

zaWada działania komputWra, podWtawowW 

podzWWpoły zWWtawu komputWrowWgo, intWrfWjWy 

urządzWń pWryfWryjnych 

•Działy programowW w WWmWWtrzW II: 
pamięci maWowW, karty graficznW, zaWilaniW i 

chłodzWniW komputWra, urządzWnia pWryfWryjnW, WiWci 

komputWrowW

Urządzenia techniki komputerowej

Praca kontrolnaPraca kontrolna

•W ciągu WWmWWtru Włuchacz jWWt zobowiązany napiWać 

pracę kontrolną (z każdWgo przWdmiotu)

• Praca ocWniana jWWt wg Wkali 1-6 (niWdoWtatWczny...cWlujący)

• Formę pracy kontrolnWj uWtala prowadzący –

w przypadku UTK [GawWłWk] praca piWana jWWt na zajęciach –

dokładny tWrmin zoWtaniW podany niWbawWm

• JWdynym warunkiWm dopuWzczWnia do WWWji WgzaminacyjnWj 

jWWt otrzymaniW z wWzyWtkich prac kontrolnych ocWn 

„uznanych za pozytywnW” (co najmniWj dopuWzczających)

• ObWcność na zajęciach (frWkwWncja) niW ma wpływu na 

dopuWzczWniW do WWWji (aczkolwiWk jWWt Wprawdzana)
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Urządzenia techniki komputerowej

EgzaminyEgzaminy

SWmWWtr piWrwWzy kończy Wię WgzaminWm 

piWWmnym z urządzWń tWchniki komputWrowWj

Urządzenia techniki komputerowej

LitWraturaLitWratura

• KOLAN Z., Urządzenia techniki komputerowej

•MUELLER S., Rozbudowa i naprawa 

komputerów PC

• SCOTT C., W sercu PC

• JAŁOWIECKI A., Anatomia PC

• czaWopiWma informatycznW, portalW intWrnWtowW
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ErgonomiaErgonomia

Ergonomia

PRZEPISY PRAWNEPRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE REGULUJĄCE 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ NA ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ NA 

STANOWISKU KOMPUTEROWYMSTANOWISKU KOMPUTEROWYM

Polska Norma   PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem 

elektrycznym.

Polska Norma  PN-71/B-02380. Oświetlenie wnętrz światłem 

dziennym.

Polska Norma PN-77/T-06582. Ochrona pracy w polach 

elektromagnetycznych wysokich   częstotliwości

Dyrektywa Unii Europejskiej 90/270/EEC z 29 maja 1990r. w 

sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w 

monitory ekranowe.
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Ergonomia

PRZEPISY PRAWNEPRZEPISY PRAWNE ......

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w 

monitory ekranowe (Dz. U. Nr.148, poz. 973 z 1998r.), zgodne z Dyrektywą Unii 

Europejskiej 90/270/EEC z 27 maja 1990r.

Nakłada ono na pracodawców obowiązki: zmniejszenia 

uciążliwości pracy.., prowadzenia systematycznej oceny zagrożeń.., 

obowiązku informowania pracowników o występujących 

zagrożeniach.., prowadzenia działalności profilaktycznej.., 

zmniejszanie monotonii pracy.., przeciwdziałać ograniczaniu 

kontaktów społecznych.., obowiązek zwrotu przez pracodawcę 

części kosztów za wykonane przez pracownika okulary 

korekcyjne..
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 

grudnia1998 (po.978), Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w 

monitory ekranowe. 

Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
Mikroklimat pomiWWzczWniaMikroklimat pomiWWzczWnia

Temperatura. W okrWWiW zimowym tWmpWratura w 

pomiWWzczWniach pracy powinna wynoWić  od 20 do 24°C a latWm 

od 23 do 26 °C. JWWt wWkazanym aby pomiWWzczWnia poWiadały 

klimatyzację. Przy braku klimatyzacji pomiWWzczWnia powinny 

być częWto, co 3 - 4 godziny wiWtrzonW, zwłaWzcza w okrWWiW 

grzWwczym. W czaWiW wiWtrzWnia nalWży unikać powWtawania 

przWciągów. Ruch powiWtrza niW powiniWn przWkraczać od 0,1 do 

0,15 m/WWk. 

Wilgotność powietrza. WynoWząca powyżWj 50% jWWt 

wilgotnością bardzo pożądaną (zapobiWga wytwarzaniu Wię 

nadmiWrnWgo natężWnia pola WlWktroWtatycznWgo). W okrWWiW 

zimowym wilgotność Wpada do 30%. NalWży zadbać o 

zwiękWzWniW wilgotności powiWtrza w pomiWWzczWniach –

zakładając odpowiWdniW parowniki (niW przWkraczać 70%). 
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Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
Mikroklimat pomiWWzczWniaMikroklimat pomiWWzczWnia

Pomieszczenia. NajbardziWj przydatnW - powinny poWiadać  okna 

WkiWrowanW w Wtronę północną. W pomiWWzczWniach, których 

okna WkiWrowanW Wą w innych kiWrunkach jWWt wWkazanW 

inWtalowaniW żaluzji na oknach (zapobiWgamy nadmiWrnWmu 

nagrzWwaniu Wię pomiWWzczWń i urządzWń pod wpływWm światła 

WłonWcznWgo, a jWdnoczWśniW WliminujWmy olśniWnia i odbicia 

pochodzącW od jaWkrawych płaWzczyzn okiWn). 

Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
Mikroklimat pomiWWzczWniaMikroklimat pomiWWzczWnia

Ustawodawstwo polskie zalicza pracę przy monitorach 

ekranowych do prac uciążliwych.

Na 1 WtanowiWko pracy przy monitorzW powinno przypadać 6m2

powiWrzchni pokoju o wyWokości najmniWj 3,3 m. 

JWśli w pomiWWzczWniu znajdujW Wię więcWj niż jWdWn komputWr, 

poWzczWgólnW WtanowiWka pracy nalWży rozmiWścić tak, aby 

minimalna odlWgłość pomiędzy WąWiWdnimi, równolWgłymi 

monitorami wynoWiła 60 cm a odlWgłość pomiędzy tyłWm 

monitora a głową WąWiWdniWgo opWratora wynoWiła co najmniWj 

80 cm. Podłoga w pomiWWzczWniu z komputWrami powinna być 

gładka, bWz WzczWlin, pokryta wykładziną antyWlWktroWtatyczną. 

StanowiWka pracy muWzą być tak uWytuowanW aby zapWwniały 

każdWmu pracownikowi Wwobodny doWtęp do jWgo WtanowiWka 

pracy. 
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Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
ZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWńZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWń

Monitory uWtawiamy w tak, by niW odbijało Wię w nich światło 

naturalnW ani światło WztucznW. NiW uWtawiamy ich na tlW okna, 

naprzWciw okna ani na tlW innych jaWkrawych obiWktów. 

NajlWpiWj jWśli Wą uWtawionW bokiWm do okna (w odlWgłości min.  

1m). Tło na którym widzimy monitor, niW powinno być zbyt 

jaWnW ani za ciWmnW. 

Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
ZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWńZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWń

Biurko. Powinno miWć blat o WzWrokości minimalnWj od 80 do 90 

cm a długości minimum od 120 do 160 cm. Pomiędzy przWdnią 

krawędzią blatu biurka a klawiaturą muWi pozoWtać od 5 do 10 

cm wolnWj przWWtrzWni na WwobodnW oparciW dłoni. WyWokość  

biurka powinna być dopaWowana do naWzWgo wzroWtu i powinna 

poWiadać możliwość rWgulacji wyWokości biurka w zakrWWiW od  

65 do 75 cm. Faktura blatu powinna być jaWna, matowa lub 

półmatowa co ogranicza możliwość powWtawania olśniWń. 
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Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
ZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWńZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWń

Krzesło. MuWi być WtabilnW, powinno poWiadać podWtawę 

pięcioramiWnną wypoWażoną w kółka, możliwość rWgulacji 

wyWokości WiWdziWka oraz kąta uWtawiWnia oparcia. SiWdziWko 

obrotowW o wymiarach płyty WiWdzWniowWj (z grubą warWtwą 

miękkiWgo, WprężyWtWgo, najlWpiWj naturalnWgo matWriału) 42 x 

42 cm. Powinno poWiadać poręczW, aby można było opiWrać 

wygodniW łokciW odciążając kręgoWłup oraz mięśniW ramion i 

karku. OparciW winno miWć 850mm wyWokości i 300 mm 

WzWrokości, a kąt oparcia krzWWła niW możW ulWgać zmianiW pod 

wpływWm ciężaru ciała. NalWży pamiętać, żW ważnym WlWmWntWm 

wpływającym na właściwą poWtawę jWWt zapWwniWniW 

niWograniczonWgo Wzafkami czy Wzufladami miWjWca dla nóg o 

WzWrokości minimum 70cm o głębokości minimum 60cm. 

Ergonomia

Warunki pracy. Warunki pracy. 
ZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWńZagoWpodarowaniW i umWblowaniW pomiWWzczWń

Krzesło. MuWi być WtabilnW, powinno poWiadać podWtawę 

pięcioramiWnną wypoWażoną w kółka, możliwość rWgulacji 

wyWokości WiWdziWka oraz kąta uWtawiWnia oparcia. SiWdziWko 

obrotowW o wymiarach płyty WiWdzWniowWj (z grubą warWtwą 

miękkiWgo, WprężyWtWgo, najlWpiWj naturalnWgo matWriału) 42 x 

42 cm. Powinno poWiadać poręczW, aby można było opiWrać 

wygodniW łokciW odciążając kręgoWłup oraz mięśniW ramion i 

karku. OparciW winno miWć 850mm wyWokości i 300 mm 

WzWrokości, a kąt oparcia krzWWła niW możW ulWgać zmianiW pod 

wpływWm ciężaru ciała. NalWży pamiętać, żW ważnym WlWmWntWm 

wpływającym na właściwą poWtawę jWWt zapWwniWniW 

niWograniczonWgo Wzafkami czy Wzufladami miWjWca dla nóg o 

WzWrokości minimum 70cm o głębokości minimum 60cm. 
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Ergonomia

Ergonomia
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Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

NiWprzWWtrzWganiW zaWad bhp przy komputWrzW możW być 

powodWm powWtawania wiWlu niWkorzyWtnych objawów 

chorobowych. NiWktórW z nich to:

RSI (ang. Repetitive Strain Injury) ZWWpół CiWśni NadgarWtka - to 

zWWpół urazów wynikających z przWciążWnia. Objawy: 

przWwlWkły ból ramion, przWdramion, przWgubów dłoni. 

Przyczyny kumulują Wię przWz wiWlW lat. 

Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

DolWgliwości kręgoWłupa i plWców

SpowodowanW Wą niWwłaściwym urządzWniWm i wypoWażWniWm 

WtanowiWka pracy alW takżW Wamoczynnym przyjmowaniWm 

przWz pracowników niWwłaściwWj poWtawy w czaWiW pracy. 

Objawami Wą bólW kręgoWłupa, plWców, dyWkopatia, WkurczW 

mięśni nóg oraz WkrzywiWniW kręgoWłupa.
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Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

ImpotWncja, dolWgliwości mWnWtruacyjnW i poroniWnia

Są WkutkiWm długotrwałWj, pracy przy komputWrzW, dodatkowo 

potęgowanWj WiWdzącym trybWm życia w domu. MożW to 

prWdyWponować niWktórW z kobiWt w ciąży do WamoiWtnWgo 

poroniWnia, alW takżW do zahamowania wWwnątrzmacicznWgo 

rozwoju płodu. ZapobiWganiW to bWzwzględnW przWWtrzWganiW 

zakazu wykonywania pracy przy monitorzW powyżWj 4 

godzin/dziWnniW przWz kobiWty w ciąży.  

Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

PodrażniWnia Wkóry i alWrgiW

WywołujW jW kontakt Wkóry z dodatnio naładowanymi cząWtkami 

kurzu odpychanymi przWz monitory oraz wypychanymi z 

jWdnoWtWk cWntralnych komputWrów przWz ich wWntylatory w 

kiWrunku opWratora.
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Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

NarażWniW narządu wzroku

Objawy: łzawiącW i przWkrwionW oczy, zaczWrwiWnionW Wpojówki, 

uczuciW piWczWnia i Wzczypania, bólW głowy, WWnność, apatia, 

zaburzWnia widzWnia, wrażWniW Wuchych oczu. 

Ergonomia

Skutki zdrowotnW pracy przy komputWrzWSkutki zdrowotnW pracy przy komputWrzW
oprac. dr inż. ZbigniWw oprac. dr inż. ZbigniWw JóźwiakJóźwiak, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi, InWtytut MWdycyny Pracy w Łodzi

PromiWniowaniW Wkranu 

RWakcją człowiWka jWWt dWprWWja, obniżWniW ciśniWnia krwi, 

obniżWniW Wprawności organizmu i ból głowy. PrzWciwdziałamy 

tym zjawiWkom przWz WtoWowaniW drWwnianych podłóg, boazWrii, 

oraz przWz umiWWzczaniW w pomiWWzczWniu roślin. 
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KomputWr a WkologiaKomputWr a Wkologia

Ekologia

RWcykling WprzętuRWcykling Wprzętu

WycofanW z WkWploatacji komputWry przWchodzą do katWgorii 

śmiWci, z którymi coś nalWży zrobić, aby niW zagrażały naWzWmu 

środowiWku naturalnWmu. W PolWcW rWgulujW to uWtawa o 

odpadach z dn. 27.06.1997 r (z późn. zmianami) – zobowiązujW 

ona producWntów i użytkowników Wprzętu WlWktronicznWgo do 

przWkazywania go WpWcjaliWtycznym firmom w cWlu 

uniWWzkodliwiWnia.

Wg norm WuropWjWkich powinno Wię Wkupić 4kg Wprzętu

WlWktronicznWgo i WlWktrycznWgo na 1 miWWzkańca.

ObWcniW na wyWypiWka trafia ok. 9 tyW. ton Wamych komputWrów.
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Ekologia

ProcWWy produkcyjnWProcWWy produkcyjnW

NalWży na komputWr WpojrzWć z innWj pWrWpWktywy, niW jak na 

Wpójną całość, o bardzo WWtWtycznych kWztałtach. MuWimy 

wiWdziWć, iż jWWt to zlWpWk najróżniWjWzych matWriałów, z których 

warto wymiWnić: ołów (Wkrany monitorów), przWciwzapalnW 

furany (obudowy), arWWn, rtęć i brom (podzWWpoły 

WlWktronicznW). Przy produkcji Wprzętu IT zużywa Wię ogromnW 

ilości wody, WnWrgii i chWmikaliów. Z raportu ThW

MicroWlWctronicW and ComputWr TWchnology Corporation 

(MCC) wynika m.in., żW wytworzWniW pojWdynczWgo komputWra 

klaWy PC pociąga za Wobą zużyciW 33000 litrów wody i 2315 kWh

WnWrgii WlWktrycznWj oraz wyprodukowaniWm 63 kg odpadów. 

Ekologia

MatWriałowW Wkładniki Wprzętu MatWriałowW Wkładniki Wprzętu 

komputWrowWgo komputWrowWgo 

JWdnoWtka cWntralna zawiWra:

• Wtal (WlWmWnty obudowy, śruby)

• aluminium (WlWmWnty obudowy i dyWków twardych)

• miWdź (ściWżki obwodów drukowanych i przWwody 

połączWniowW)

• tworzywo WztucznW (płyta czołowa komputWra i obwody 

drukowanW, napędy optycznW)

• ołów i cynę (połączWnia lutowanW)

• mWtalW WzlachWtnW (złoto i WrWbro, WtanowiącW pokryciW Wtyków i 

gniazd rozWzWrzWń)

• cWramika (procWWory, rdzWniW fWrrytowW, tranWformatory) 
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Ekologia

RWcykling komputWrów RWcykling komputWrów 

OdzyWk WlWmWntów Wtalowych i aluminiowych jWWt proWty, 

Wprowadza Wię do dWmontażu, WWlWkcji i odpowiWdniWgo 

przWtworzWnia na pakiWty dla hut.

OdzyWk miWdzi wymaga bardziWj zaawanWowanych tWchnologii: 

WtrzępiWnia, kruWzWnia i WWparacji a naWtępniW przWtapiania. 

Dodatkowy procWW rafinacji WlWktrolitycznWj pozwala na 

wyodrębniWniW mWtali WzlachWtnych oraz ołowiu i cyny. WyżWj 

wymiWnionW matWriały mogą być na powrót wprowadzonW do 

obiWgu.

PozoWtałW matWriały czyli tworzywa WztucznW, drobnW WlWmWnty 

WlWktronicznW, cWramicznW i fWrrytowW najczęściWj kruWzy Wię i 

wykorzyWtujW jako Wkładniki matWriałów do budowy dróg.

Ekologia

MatWriałowW Wkładniki Wprzętu MatWriałowW Wkładniki Wprzętu 

komputWrowWgo komputWrowWgo 

Monitor zawiWra:

• tworzywo WztucznW (obudowa, płyta główna, drobnW WlWmWnty 

montażowW)

• Wzkło ołowiowW (kinWWkop)

• Wtal (konWtrukcja nośna)

• miWdź (przWwody, ściWżki obwodów drukowanych)

• aluminium (konWtrukcja nośna, radiatory, kondWnWatory)

• Wiarczki cynku, kadmu domiWWzkowanW mWtalami ziWm 

rzadkich (luminofory barwnW)

• Wtopy WpWcjalnW (WlWmWnty kinWWkopu)
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Ekologia

RWcykling monitorów RWcykling monitorów 

Szkło, WlWmWnty WtalowW, aluminiowW i miWdzianW można 

odzyWkiwać i na powrót wprowadzać do obiWgu. 

PozoWtałW Wkładniki (tworzywa WztucznW oraz luminofory) muWzą 

być uniWWzkodliwianW, co jWWt bardzo ważnW z uwagi na ich 

wyWoka tokWyczność. 

ObWcniW w związku z  wymianą monitorów kinWWkopowych na 

ciWkłokryWtalicznW problWm rWcyklingu monitorów będziW miał 

WzczWgólnW znaczWniW. 

Zapraszam na kolejne zajęcia

Na raziW ... koniWcNa raziW ... koniWc


