
Дата: 15.12.2020 

Група: 13 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 14 

Контрольна робота № 1 

ТЕМА: «Побудова та підключення системного блоку» 

 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості про  склад та структуру системного   блоку 

- Вивчити основи проведення апгрейда складу системного блоку 

- Розвити навички роботи з системним ПЗ 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Виконайте тестові завдання в робочому зошиті, перенесіть в ел вигляд та вишліть на e-

mail  2573562@ukr.net 

 

1. Початковий рівень (1-3 бали). Встановіть відповідність (1 вірна відповідь – 1 бал) 

1. пристрій, що перетворить зображення, 

що перебуває в пам’яті комп’ютера, у 

відеосигнал для монітора 

А) блок живлення 

2. Чим більше його потужність, тим 

довше він зможе надавати енергію 

комп’ютера після припинення подачі 

вихідної енергії. 

Б) процесор 

3. Тактова частота — основна його 

характеристика, відображає швидкість 

виконання однієї задачі за секунду. Чим 

більша тактова частота, тим більше 

операцій може обробити 

В) відеокарта 

 

2. Середній рівень (4-6 балів). Зробіть підписи портів материнської плати відповідно 

до їх характеристик (1 вірна відповідь – 0,5 бала) 

1) До них  приєднуються модулі оперативної пам'яті відповідного типу; 

2) Шина з невеликою пропускною здатністю, якої, однак, досить для 

підключення багатьох пристроїв (TV-тюнерів, звукових карт, карт для 

захоплення відео, мережевих карт, Wi-Fi-модулів та ін.); 

3) Швидка шина для відеокарти, створена з використанням програмної моделі 

PCI. Залежно від чіпсета, таких шин на материнській платі може бути кілька, 

і вони можуть мати різну пропускну здатність (x16 або менше). 

Конфігурація з декількома дозволяє використовувати відразу кілька 

відеокарт, що робить відеопідсистему комп'ютера більш продуктивною. 

4) Даний роз'єм для підключення периферійних пристроїв. Відомий усім в 

першу чергу як роз'єм для підключення флешок, фотоапаратів, телефонів та 
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ін. Він буває декількох специфікацій: USB 1.0 (пропускна здатність до 12 

Мбіт/с), USB 2.0 (до 480 Мбіт/с) і найбільш новий USB 3.0 (до 4800 Мбіт/с). 

USB 1.0 і 2.0 зовні однакові, мають 4 контакти. USB 3.0 має вдвічі більше 

контактів, хоча і підтримує можливість підключення старіших пристроїв 

(розрахованих на USB 1.0 і 2.0). 

5) Служить для підключення накопичувачів інформації (жорстких дисків, 

оптичних приводів). Швидкість передачі даних залежить від ревізії: 1.x - до 

1,5 Гбіт/с; 2.x - до 3 Гбіт/с; 3.x - до 6 Гбіт/с. 

6) Основний роз’єм, що живить всі компоненти (ATX) має 24 контакти. 

Живлення центрального процесора може мати 4 або 8 контактів (залежно від 

потужності процесора, на який розрахована материнська плата). 

 

3. Достатній рівень (7-9 бали). (1 вірна відповідь – 1 бал) 

1. Запишіть алгоритм проведення діагностики завантаженості ЦП та її зниження 

засобами Windows 

2. Опишіть апаратні причини 100% завантаженості процесора 

3.  Запишіть моделі процесора 

 

 

4. Високий рівень (10-12 балів). Відповідь у повному обсязі з описами усіх 

алгоритмів – 3 бали 

 

Дізнайтесь та запишіть у зошит модель та виробника материнської плати та підберіть 

модель процесорів до неї 


