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Płyta Główna (Motherboard) – jest płytą 

drukowaną, na której montuje się najważniejsze 

podzespoły i elementy komputera niezbędne do 

jego prawidłowej pracy oraz komunikowania się 

z pozostałymi komponentami.
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•CHIPSET – przyjmuje postać dwóch oddzielnych układów scalonych, 

odpowiedzialnych za komunikację między komponentami montowanymi na 

płycie.

•GNIAZDO MIKROPROCESORA (CPU SOCKET) – umożliwia montaż 

układu procesora na płycie głównej

•REGULATOR NAPIĘCIA – zasilacze komputerowe generują napięcie 3,3V, 

5V i 12V. W okolicy gniazda procesora montuje się szereg cewek i 

kondensatorów elektrolitycznych generujących napięcia o innych 

wartościach.

•GNIAZDA PAMIĘCI RAM – umożliwiają montaż modułów określonej wersji 

pamięci operacyjnej. Kolejne wersje SDRAM nie są kompatybilne 

napięciowo.

•ZŁĄCZA MAGISTRALI I/O – płyty główne wyposażone są zwykle w szereg 

slotów umożliwiających instalację kart rozszerzeń (AGP, PCI, PCI Express)



•BIOS – układ scalony typu FLASH przechowujący oprogramowanie 

niezbędne do działania płyty głównej

•PORTY I/O – zestaw portów komunikacyjnych umożliwiających podpięcie 

klawiatury, myszki, drukarki, kamery internetowej, skanera.

•GNIAZDA PAMIĘCI MASOWYCH – płyty główne umożliwiają przyłączenie 

napędów optycznych i twardych dysków za pomocą interfejsów ATA (IDE) i 

SATA. Stacje dysków elastycznych przyłączane są do dedykowanego 

interfejsu stacji dyskietek.

•PINY – na płycie znajdują się specjalne piny lub mikroprzełączniki 

(microswitch) służące do konfiguracji niektórych ustawień płyty. Dodatkowy 

panel umożliwia połączenie elementów sterowania obudowy (HDD LED, 

RESET, PwOn, Power LED) z płytą główną.



Wprowadzono w 1984 roku, rozróżniamy dwie odmiany AT:

• Full size AT – płyty o wymiarach 30 x 34,5 cm

• Baby AT – (1986) można montować w obudowach desktop, tower oraz w  minitower, 

wymiary 23 x 33 cm

DIN



Wprowadzono w 1995 roku, ATX nie jest kompatybilny pod względem 

montażowym z AT (należy zastosować obudowę ATX i zasilacz ATX).



Nowości:

•Nowe złącze zasilania – 20-pinowe, jednoczęściowe złącze, uniemożliwia 

błędny montaż wtyczki zasilającej

•Zestaw portów i złączy I/O – gniazda portów wyprowadzono na krawędzi płyty 

głównej, zintegrowanie podstawowych portów z płytą główną

•Przesunięte gniazda pamięci i mikroprocesora – dzięki temu uzyskano lepszy 

dostęp do pamięci i procesora, po umieszczeniu płyty w obudowie

•Kierunek przepływu powietrza – zasilacze ATX w odróżnieniu od zasilaczy AT 

wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz, dzięki czemu zmniejszyła się ilość 

zanieczyszczeń wewnątrz obudowy





Format NLX został opracowany w 1996 r. 

z myślą o komputerach PC pracujących w 

miejscach z ograniczoną przestrzenią roboczą. 

Płyty w standardzie NLX najczęsciej są 

elementem składowym tzw. „markowych” 

komputerów PC.

Główną cechą tego formatu jest brak na płycie 

głównej gniazd magistral wejścia-wyjścia. 

Wyprowadzenia gniazd dołączane są w 

postaci dodatkowej karty montowanej do 

specjalnie wyprofilowanej krawędzi płyty 

głównej. Dzięki temu nawet wysoka karta 

zmieści się w obudowie typu SLIM.



Powstał w 1998 r. w firmie Intel dla droższych stacji roboczych i serwerów. 

Płyty WTX są większe niż ATX i przystosowane są do obudów 

ułatwiających rozbudowę i dostęp do wnętrza.



Format opracowany w 2003 r. w celu zastąpienia ATX, najbardziej 

nagrzewające się elementy montuje się na płycie głównej w jednej linii, 

tworząc kanał termiczny.



Format opracowany w 2001 r. przez firmę VIA dla najmniejszych obudów 

komputerowych, są kompatybilne ze standardem ATX, najmniejsze płyty 

pico-ITX mają rozmiar 10x7,2 cm.



WTX 356x425

AT 350x305

Baby AT 330x216

ATX 305x244

Micro-ATX 244x244

Flex-ATX 229x191

BTX 325x266

NLX 254x228

Mini-ITX 170x170

Nano-ITX 120x120

Pico-ITX 100x72


