
Дата: 27.01.2022 

Група: 23 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 26 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

 

ТЕМА: «Базова система вводу-виводу» 

 

МЕТА:  

- Закріпити основні поняття про систему вводу-виводу 

- Вивчити  основи налаштування BIOS 

- Опанувати роботу з оновлення та встановлення BIOS 

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

дисципліну та уважність 

 

Хід роботи: 

Варіант до завдань контрольної роботи обирається згідно списку в журналі: непарний 

номер - І варіант, парний номер – ІІ варіант. Питання в зошит не переписуємо, а 

надаємо номер питання - номер відповіді. Виконанні завдання пересилаємо на ел. 

пошту 2573562@ukr.net (обов’язково зазначити номер уроку, прізвище та номер 

групи) 

Варіант І: 

Низький рівень: встановити відповідність (1 вірна відповідь- 1 бал) 

 

1) BIOS А) самотестування при включенні 

живлення комп'ютера 

2) POST Б) зберігається у постійній пам'яті і 

виконує початкову ініціалізацію машини 

після її увімкнення, а також надає 

спеціальні точки входу для сервісних 

процедур, що можуть 

використовуватися операційною 

системою. 

3) CMOS В) спеціальна мікросхемка пам'яті, в якій 

зберігаються параметри конфігурації 

BIOS 

 

Середній рівень: тести (1 вірна відповідь- 1 бал) 

1)   вкажіть версію BIOS: 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


a) AWARD BIOS 

b) UEFI BIOS 

c) AMI BIOS 

2)   вкажіть версію BIOS: 

a) AWARD BIOS 

b) UEFI BIOS 

c) AMI BIOS 

3)   вкажіть версію BIOS: 

a) AWARD BIOS 

b) UEFI BIOS 

c) AMI BIOS 

 

Достаній рівень: Назвіть причини модернізації та оновлення BIOS (1 вірна 

відповідь – 0,5 бал) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Високий рівень:  встановіть відповідність розділів та параметрів BIOS (1 вірна 

відповідь – 1 бал) 

 

Розділ Параметр налаштування 

Standard CMOS Futures Команда, яка скидає усі налаштування BIOS 

Load Fail-Safe Defaults Налаштування дати і часу 

Frequency/Voltage Control Параметр налатування процесора, оперативної 

пам’яті, відеокарти та інш. 

 

 

 

 

 



Варіант ІІ: 

Низький рівень: встановити відповідність (1 вірна відповідь- 1 бал) 

 

1) SETUP А) система вводу- виводу 

2) BIOS Б) меню налаштувань системи вводу-

виводу 

3) CMOS В) пристрій для зберігання параметрів 

BIOS 

 

Середній рівень: тести (1 вірна відповідь- 1 бал) 

 

1)   вкажіть виробника  BIOS: 

a) AWARD BIOS 

b) UEFI BIOS 

c) AMI BIOS 

2)   вкажіть версію BIOS: 

a) AWARD BIOS 

b) UEFI BIOS 

c) AMI BIOS 

3)   вкажіть версію BIOS: 

d) AWARD BIOS 

e) UEFI BIOS 

f) AMI BIOS 

 

 

 



Достаній рівень: Вкажіть помилку  AWARD BIOS відповідно вказаних звукових 

сигналівм(1 вірна відповідь – 1 бал) 

 

1 короткий Успішний POST 

1 короткий, довгий 1 Помилка оперативної пам’яті (RAM) 

Повторюваний короткий Проблеми з блоком живлення; 

Проблеми з ОЗП 

 

 

Високий рівень:  встановіть відповідність розділів та параметрів BIOS (1 вірна 

відповідь – 1 бал) 

 

Розділ Параметр налаштування 

Розділ MAIN 

 

Інформація про температуру нашого процесора або 

про швидкості обертання вентиляторів. 

Розділ AMI BIOS — Power Можливість налаштувати, який накопичувач у нас 

буде завантажуватися в першу чергу 

Розділ Boot Device Priority У цьому розділі вам буде надана можливість 

самостійно настроїти час і дату системи, а також 

налаштувати підключені жорсткі диски і інші 

накопичувачі 

 

 


