
1. Na poniższym rysunku przedstawiono płytę główną. Płyta ta będzie działała prawidłowo z obudową 

AT, ATX,  zarówno z AT jak i ATX 
1
.  

2. Złącze nr 1 to 16 / 32 – bitowe złącze ISA, PCI, Socket, AGP, DIMM. Montujemy w nim: karty 

graficzne, modemy, procesory, kości pamięci, karty sieciowe. Istnieje możliwość podłączenia do 

niego: dysku twardego, stacji dysków elastycznych, CD-ROMu, monitora, zasilacza. Maksymalna 

liczba elementów podłączanych lub montowanych w każdym złączu tego typu wynosi: 1, 2, 3, 4, 8.  

3. Złącze 6 wykorzystujemy do podłączenia dysku twardego (systemowego), drugiego dysku twardego, 

napędu dysków elastycznych, napędu dysków optycznych. 

4. Element nr 9 to bateria. Służy ona podtrzymaniu pamięci CMOS (z zegarem czasu rzeczywistego), 

pamięci ROM (testy diagnostyczne), pamięci RAM, pamięci Cache.  

5. Zasilamy płytę przez podłączenie 2- 4-, 12-, 20-, 25-, 32-, 40-, 80-  stykowego złącza nr 8, 7, 5, 4, 3. 

6. Kartę graficzną, modem, procesor, kość pamięci, kartę sieciową można umieścić w złączu 

oznaczonym nr 2.  W przypadku, gdy dysponujemy płytą ze zintegrowaną kartą graficzną, 

dźwiękową, sieciową lub modemem interfejs ten należy zostawić pusty / można wykorzystywać do 

montażu karty rozszerzenia.  

7. Element z nr 5 służy do  montażu karty graficznej, procesora, modułu pamięci RAM, taśmy danych 

dysku twardego. Jest to złącze  PCI, ISA, SIMM, DIMM, Slot1, IDE.    

8. Do gniazda 8 podłączamy tylko dyski twarde, dyski twarde i/lub napędy dysków optycznych, dyski 

twarde i napędy dysków elastycznych. Jeżeli podłączone do niego zostały dwa urządzenia to 

urządzenia te muszą zostać odpowiednio skonfigurowane, jedno z nich powinno pracować w trybie 

slave, DMA, socket, PIO, adresacji,  a drugie w trybie DMA, PIO, adresacji, master, cable.  

Ustawienia trybu pracy dokonuje się w BIOSie, zworką (jumperem), potencjometrem, z poziomu 

Windows 

9. Gniazdo nr 7 to PCI, ISA, Socket, IDE, Slot1. 

10. Procesor montujemy na płycie w  miejscu oznaczonym cyfrą 9, 5, 4, 1. Jest to gniazdo typu Slot, 

Socket, PCI, IDE.  Istnieje drugi sposób montażu procesora, w gnieździe Slot1, PCI, AGP, ATX. 

11. Po zamontowaniu płyty w obudowie wierzchołek oznaczony C znajdzie się z tyłu na dole, z tyłu na 

górze, z przodu na dole, z przodu na górze. 

 

 

                                                 
1 W przypadku tekstu napisanego pogrubioną kursywą  - niepotrzebne skreślić. UWAGA! Prawidłowa może być więcej niż 

jedna odpowiedź! 
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