
Дата: 01.04.2022 

Група: 23 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 79 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6 

 

ТЕМА: «Блоки живлення» 

 

МЕТА:  

- Закріпити основні поняття про блоки живлення 

- Вивчити  інтерфейси блоків живлення т корпусів 

- Опанувати роботу з підключення та обслуговування БЖ  

- 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- безперебійне джерело живлення А) вторинне джерело живлення, призначене 

для забезпечення живлення електроприладу 

електричною енергією, при відповідності 

вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. 

шляхом перетворення енергії інших джерел 

живлення. 

2- блок живлення Б) використовуються для забезпечення 

автономної роботи комп'ютерного обладнання 

3- блок живлення ПК В) призначений для забезпечення вузлів 

комп’ютера електричною енергією 

постійного струму 

 

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

1) Оберіть відсутній тип напруги блоку живлення: 

 

a) стабільна 

b) позитивна 

c) негативна 

 

2) Вкажіть стандарт БЖ: 
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a) АТХ 

b) SATA 

c) PFC  

 

3)  Вкажіть параметр, який характеризує внутрішні втрати блоку живлення при 

протіканні струму: 

a) Внутрішній опір 

b) Стабільність напруги 

c) Припустимий максимальний струм 

 

Достаній рівень: вкажіть потужність блоку живлення (1 вірна відповідь – 3 бали) 

 

 
 

Високий рівень:  Вкажіть роз'єми блоку живлення  (1 вірна відповідь – 0,5 бал) 

 

 
 

 

 

  



Варіант ІІ: 

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

 

1-  

А) подається основна напруга для 

материнської плати 

2-  

Б) призначений для підключення дисководів 

FDD 

3-  

В) живить пристрої з інтерфейсом SATA 

 

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

1) Вкажіть параметр, який характеризує, скільки блок живлення може віддати 

електричної енергії приладам, що підключають до нього: 

a) Внутрішній опір 

b) Потужність 

c) Крос-навантажувальна характеристика блоку живлення 

 

2) вкажіть параметр, який характеризує внутрішні втрати блоку живлення при протіканні 

струму 

a) Внутрішній опір 

b) Потужність 

c) Крос-навантажувальна характеристика блоку живлення 

 

3)   Оберіть параметр блоку живлення, коли при перевищенні припустимого струму на 

лінії якого відбувається вимикання, тому що спрацьовує захист: 

a) припустимий максимальний струм лінії  

b) стабільність напруги 

c) кофіцієнт користної дії 

 

Достаній рівень: Вкажіть виробника та  модель 

блоку живлення  (1 вірна відповідь – 3 бали) 

 

 

 

Високий рівень:  Вкажіть три неелектричні  

параметри блоку живлення, які вказують в 

паспорті пристрою (1 вірна відповідь – 1 бал) 

 

 

 


