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AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ

Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an 
leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh 
bhána.
Comhlánaigh le dúch dubh amháin. Ná scríobh le peann glóthaí.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ

Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 7.
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1 Taispeánann an léaráid thíos cill planda.

(a) Déan an méid seo a leanas leis an léaráid a chomhlánú:

• núicléas a tharraingt
• an folúisín a lipéadú
• an cíteaplasma a lipéadú

cillbhalla

[3]

(b) Scríobh sna boscaí folmha le gach léaráid thíos a shainaithint.

Roghnaigh na focail chearta ón liosta.

cill matán artaire orgán

orgánach córas orgán croí

[4]
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2 Tarlaíonn fótaisintéis i struchtúir i gcill duilleoige de phlanda.

(a) Ainmnigh na struchtúir seo.

[1]

Taispeánann an léaráid thíos dhá phlanda, A agus B, den speiceas chéanna.

Planda A Planda B

(b) Bain úsáid as an léaráid lena mhíniú cad chuige a bhfásfaidh planda B níos
gasta ná planda A má choinnítear iad i ndálaí timpeallachta atá go díreach mar
an gcéanna.

 [2]

(c) Luaigh dhá thoisc thimpeallachta, seachas solas, ar féidir leo dul i bhfeidhm ar
an ráta fótaisintéise.

1.

2. [2]
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3 Tugann an tábla thíos na hainmneacha agus cur síos ar na próisis a tharlaíonn in 
orgánaigh bheo.

(a) Cuir tic (3) sa bhosca fholamh a thugann an t-ainm ceart ar gach próiseas a
bhfuil cur síos air, leis an tábla a chomhlánú.

Cur síos ar phróiseas
Ainm próisis

Osmairialú Fótatrópacht Idirleathadh

freagairt fáis na 
bplandaí ar sholas

gluaiseacht na ngás 
trí aerspásanna taobh 

istigh de dhuilleog

an rialú ar méid an 
uisce san fhuil

[3]

(b) (i) Ainmnigh an próiseas a scaoileann fuinneamh i gcealla nuair atá ocsaigin
ar fáil.

 [2]

(ii) Scríobh sna boscaí folmha leis an chothromóid focal thíos don phróiseas
seo a chomhlánú.

fuinneamh++ocsaigin+

[3]

(iii) Luaigh úsáid amháin don fhuinneamh a scaoiltear sa phróiseas seo.

 [1]
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4 Thig le móilíní beaga bitheolaíocha nascadh le chéile le móilín mór bitheolaíoch a 
fhoirmiú.

(a) Ar an léaráid thíos, tarraing líne le gach móilín beag bitheolaíoch a nascadh leis
an mhóilín mhór bhitheolaíoch a fhoirmíonn sé.

Is féidir gach móilín mór bitheolaíoch a úsáid uair amháin, níos mó ná uair
amháin nó gan é a úsáid ar chor ar bith.

glúcós

aigéad sailleach

gliocról

Móilín beag
bitheolaíoch

saill

próitéin

carbaihiodráit

Móilín mór bitheolaíoch 
foirmithe

[3]

(b) Luaigh dhá shampla de charbaihiodráití coimpléascacha.

1.

2. [2]
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5 (a) Taispeánann an grianghraf thíos srónbheannach bán le préachán ar a dhroim.

Léigh an sliocht thíos agus freagair na ceisteanna a leanann.

Tá cónaí ar shrónbheannaigh bhána ar fhéarthailte na hAfraice.
Is é féar an príomhbhia do shrónbheannach bán.
Tá an préachán ar dhroim an tsrónbheannaigh á chothú féin ar sceartáin.
Is ainmhithe beaga iad sceartáin a chothaíonn iad féin ar fhuil an 
tsrónbheannaigh agus cuireann siad as dá chraiceann.

préachán

Bain úsáid as an fhaisnéis agus as an ghrianghraf thuas le cuidiú leat na 
ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

(i) Luaigh gnáthóg an tsrónbheannaigh bháin.

 [1]

(ii) Tarraing biashlabhra ina bhfuil na ceithre orgánach atá luaite sa tsliocht.

[3]
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(iii) Cad é an tairbhe a bhaineann an srónbheannach bán as préacháin?

 [1]

(iv) Cad é an tairbhe a bhaineann an préachán as an tsrónbheannach bhán?

 [1]

(b) Ba é 20 000 líon na srónbheannach bán san fhiántas sa bhliain 2014.
Le linn na bliana seo, maraíodh 6% de phobal an tsrónbheannaigh bháin de
bharr seilg mhídhleathach.

(i) Bain úsáid as an fhaisnéis atá tugtha thuas le líon na srónbheannach bán a
maraíodh de bharr seilg mhídhleathach sa bhliain 2014 a ríomh.

Taispeáin do chuid oibre.

[2]

(ii) Luaigh toisc bhitheach amháin, seachas seilg mhídhleathach, a
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar phobal an tsrónbheannaigh bháin san
fhiántas.

 [1]
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6 Tá roinnt úsáidí tráchtála ag einsímí.

(a) Cad é an rud é einsím?

 [3]

(b) Is minic a bhíonn einsímí i mbia leanaí atá ullmhaithe ar bhonn tráchtála.
Tosaíonn na heinsímí seo ag díleá an bhia leanaí sula dtéann sé isteach i ngoile
linbh.
Cuidíonn sé seo le leanbh a chuid bia a dhíleá go hiomlán.

(i) Ainmnigh an einsím a chuirfí le bia leanaí atá ullmhaithe ar bhonn tráchtála,
le cuidiú le próitéin a dhíleá.

[1]

(ii) Bain úsáid as do chuid eolais ar einsímí lena mhíniú cad chuige nach
ndíleáfadh einsím dhifriúil próitéin.

 [2]

(iii) Is úsáid tráchtála amháin d’einsímí é, einsímí a chur le bia leanaí.

Luaigh úsáid tráchtála amháin eile d’einsímí.

 [1]
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(c) Léiríonn an léaráid thíos cuid de mhóilín próitéine.

(i) Ainmnigh an cineál de mhóilín bitheolaíoch, atá léirithe ag na cruthanna
difriúla sa léaráid, a dhéanann móilín próitéine.

[1]

(ii) Sa spás thíos, tarraing na táirgí atá foirmithe nuair a dhéantar an chuid seo
de mhóilín próitéine a dhíleá go hiomlán.

[2]
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7 Cuir síos ar an dóigh a ndéanann miocrorgánaigh dianscaoileadh.

Cuir an méid seo a leanas i do fhreagra:

• an dá chineál miocrorgánaigh a dhéanann dianscaoileadh.
• próiseas an dianscaoilte.

Sa cheist seo measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, lena 
n-áirítear úsáid na saintéarmaí eolaíocha.

Dhá chineál miocrorgánaigh

Próiseas an dianscaoilte

[6]
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LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach
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8 (a) Rinne eolaithe imscrúdú ar an méid allais atá caillte ag lúthchleasaí le linn 60 
nóiméad d’aclaíocht.
Thaifead siad toirt an allais a tháirg sé gach 10 nóiméad le linn na haclaíochta.

Taispeánann an graf thíos na torthaí.
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Bain úsáid as an ghraf leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

(i) Luaigh toirt an allais atá táirgthe ag an lúthchleasaí thar an chéad 30
nóiméad.

 cm3  [1]
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(ii) Ríomh toirt an allais atá táirgthe ag an lúthchleasaí thar an dara 30
nóiméad.

Taispeáin do chuid oibre.

 cm3  [2]

(iii) Do fhreagraí ar (i) agus (ii) in úsáid agat, ríomh an difríocht i dtoirt an allais
atá táirgthe ag an lúthchleasaí thar an dara 30 nóiméad i gcomparáid le toirt
an allais a tháirg sé thar an chéad 30 nóiméad.

 cm3  [1]

(iv) Tá toirt an allais atá táirgthe ag an lúthchleasaí thar an dara 30 nóiméad
níos mó ná toirt an allais a tháirg sé thar an chéad 30 nóiméad.
Luaigh cad chuige.

 [1]

(b) Cuir síos ar an éifeacht atá ag aclaíocht an lúthchleasaí ar thoirt agus ar
thiúchan an fhuail atá táirgthe i ndiaidh aclaíochta.

Toirt

Tiúchan  [2]

(c) (i) Ainmnigh an t-orgán sa chorp a dhéanann osmairialú.

[1]

(ii) Tarraing ciorcal thart ar an fhrása thíos a chuireann síos ar cad é a tharlódh
d’fhuil an lúthchleasaí seo mura ndearna an t-orgán seo osmairialú le linn
aclaíochta.

Bheadh an tiúchan
san fhuil níos lú

Bheadh an tiúchan
san fhuil mar an gcéanna

Bheadh an tiúchan 
san fhuil níos mó [1]
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LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO
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Uimhir Scrúdaitheora

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna
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Marc 
Iomlán

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO
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Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh. 
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh  
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.
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