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REGULAMIN LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ 
 
1. Płaszcze i inne okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni lub innym wyznaczonym 

do tego miejscu.  
2. W laboratorium należy zachować ciszę. Rozmowy z innymi studentami należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić głosem ściszonym, tak, aby nie 
zakłócić ciszy i nie rozpraszać pozostałych ćwiczących.  

3. Nie wolno samowolnie zamieniać ani przenosić przyrządów oraz korzystać ze sprzętu 
laboratoryjnego wchodzącego w zestaw innego stanowiska do ćwiczeń.  

4. Modelowania realizowanych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych projektów układów 
studenci dokonują używając wyłącznie układów scalonych otrzymanych od 
prowadzących zajęcia.  

5. Studenci mogą włączać napięcia zasilające oraz włączać i wyłączać komputery wyłącznie 
za zgodą prowadzącego.  

6. Studenci są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w użytkowaniu 
przyrządów i komputerów. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić 
prowadzącego zajęcia.  

7. Winni zniszczenia lub uszkodzenia układu wskutek samowolnego włączenia napięcia lub 
niestosowania się do wskazówek prowadzącego ćwiczenia – będą usuwani z zajęć oraz 
obciążani kosztami napraw bądź zakupu zniszczonych elementów.  

8. Rozłączenie badanego układu po zakończeniu pomiarów jest dozwolone dopiero po 
zatwierdzeniu wyników przez prowadzącego ćwiczenie.  

9. Po wykonaniu ćwiczenia studenci wykonują jedno sprawozdanie na podgrupę.  
10. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych następuje na podstawie;  

wykonania wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem laboratorium,  
zaliczenia sprawozdań ze wszystkich wykonanych w laboratorium ćwiczeń.  

11. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji systemu Windows i w 
zainstalowanych programach.  

12. Zakazuje się wgrywania, „ściągania” z Internetu oraz instalowania oprogramowania na 
komputerach znajdujących się w laboratorium.  

13. Zabrania się tworzenia nowych katalogów oraz wgrywania plików do komputerów 
znajdujących się w laboratorium.  

14. Nie wolno umieszczać na pulpicie systemu Windows żadnych skrótów, folderów czy 
plików.  

15. W trakcie zajęć można korzystać z przeglądarek WWW tylko w przypadku, gdy jest to 
konieczne do wykonania ćwiczenia.  

16. Wykonując dane ćwiczenie należy pracować wyłącznie w katalogu roboczym 
wskazanym w instrukcji tego ćwiczenia i zgodnie z tą instrukcją.  
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 Celem uniknięcia nieszczęśliwym wypadkom należy przestrzegać następujących 
zasad (wyciąg z instrukcji BHP):  
 
1. Pracę na stanowiskach laboratoryjnych powinna cechować szczególna ostrożność i 

rozwaga.  
2. Przed przystąpieniem do łączenia układu pomiarowego, należy sprawdzić czy źródła 

zasilania są odłączone.  
3. Zabrania się używania przewodów łączących z uszkodzoną izolacją lub oberwanymi 

końcówkami.  
4. Zabrania się włączenia napięcia bez sprawdzenia układu przez prowadzącego ćwiczenia i 

uzyskania jego zgody.  
5. Wszystkie zmiany w układzie, jak również jego rozłączenie jest dozwolone jedynie przy 

odłączeniu napięcia.  
6. Włączenie napięcia po dokonanej zmianie w układzie może nastąpić dopiero po 

sprawdzeniu układu przez prowadzącego ćwiczenia.  
7. Zabrania się dotykać części elementów układu znajdującego się pod napięciem, a w 

szczególności zacisków przyrządów i końcówek przewodów łączących.  
8. W razie odłączenia źródeł zasilania przez bezpiecznik automatyczny, znajdujący się na 

listwie zasilającej, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie prowadzącego 
ćwiczenia.  

9. W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy:  
• natychmiast wyłączyć napięcie zasilające za pomocą wyłącznika głównego lub 

wyłączników znajdujących się na listwach zasilających,  
• uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego,  
• powiadomić prowadzącego ćwiczenia oraz lekarza,  
• przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy zgodnie z zasadami udzielania pomocy w 

przypadku porażenia prądem,  
• poddać poszkodowanego opiece lekarskiej, niezależnie od tego czy stracił 

przytomność czy nie.  
10. W razie pożaru należy:  

• wyłączyć napięcie zasilające,  
• nieść pomoc osobom zagrożonym, zachować spokój, nie wywoływać paniki,  
• przystąpić do gaszenia pożaru za pomocy dostępnych środków gaśniczych, np kocy 

gaśniczych, gaśnic. 
Uwaga! do gaszenia urządzeń elektrycznych nie wolno używać gaśnic pianowych,  

• powiadomić straż pożarną – telefon 998,  
• studenci, którzy nie biorą udziału w akcji ratowniczej muszą bezwzględnie opuścić 

laboratorium.  
11. W razie powstania innego wypadku (urazy mechaniczne, chemiczne, itp.) należy:  

• usunąć czynniki szkodliwe,  
• zawiadomić o wypadku pracownika prowadzącego ćwiczenia,  
• udzielić pierwszej pomocy,  
• w razie potrzeby wezwać lekarza, ewentualnie przewieźć poszkodowanego do 

szpitala.  


