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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 naoi gceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ

Is é 70 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 3. 

*GDW32*

*GDW32*

*16GDW3201*

*16GDW3201*

Eolaíocht Teastais Dhúbailte: 
Fisic
Aonad P1
Ardsraith

[GDW32]
DÉ HAOINE 28 FEABHRA 2020, MAIDIN

General Certificate of Secondary Education
2019–2020

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra



12903.02

1 Is í radaighníomhaíocht is ábhar don cheist seo.

 (i) Cad chuige a bhfuil roinnt núicléas radaighníomhach?

    [1]

 (ii) Astaíonn foinsí radaighníomhacha trí chineál radaíochta.

  Bain úsáid as línte le gach ceann de na ráitis a mheaitseáil leis an chineál cheart 
radaíochta.

 

Radaíocht

alfa

béite

gáma

Ráiteas

tonn leictreamaighnéadach d’fhuinneamh ard

leictreon gasta

tá dhá phrótón agus dhá neodrón ann
  

  [3]
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[Tiontaigh an leathanach

 (iii) Tá cineálacha difriúla radaíochta atá astaithe ag trí fhoinse radaighníomhacha 
ar taispeáint sa léaráid thíos. I ngach cás, téann an radaíocht trí ábhair dhifriúla 
nó ionsúnn siad í.

A

B

C

Leathán tanaí 
páipéir

Leathán tanaí 
alúmanaim

Leathán 
luaidhe

Foinsí
radaighníomhacha

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

  Luaigh an cineál radaíochta, (alfa, béite nó gáma) atá á astú ag an fhoinse i 
  ngach cás.

      Foinse A:  

      Foinse B:  

      Foinse C:  [3]
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2 Tá dlús 8 g/cm3 agus mais 640 g ag cloch. 

220 cm3

sorcóir grádaithe

cloch

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

Cuirtear í i sorcóir tomhais mór a bhfuil 220 cm3 d’uisce ann.

Ríomh an léamh deiridh den tsorcóir tomhais.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Léamh deiridh =  cm3 [4]
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[Tiontaigh an leathanach

3 Sa cheist seo iarrtar ort Prionsabal Imchoimeád an Fhuinnimh a lua agus ansin cur 
síos a dhéanamh ar dhá athrú fuinnimh a tharlaíonn nuair a scaoileann boghdóir 
saighead go cothrománach isteach i dtargaid. 

© Getty Images

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

Prionsabal Imchoimeád an Fhuinnimh.

An fuinneamh atá stóráilte sa bhogha i ndiaidh don tsaighead a bheith tarraingthe 
siar.

An fuinneamh atá faighte ag an tsaighead de réir mar a fhágann sí an bogha.

An t-athrú fuinnimh a tharlaíonn nuair a bhuaileann an tsaighead an targaid.

[6]
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4 Brúitear biorán ordóige isteach i gclár fógraí.

clár fógraí

achar phointe an bhioráin 
ordóige = 0.01 cm2 achar bharr an bhioráin 

ordóige = 0.8 cm2

© Getty Images

(a) Ríomh an brú a chuireann an biorán ordóige i bhfeidhm ar an chlár fógraí nuair
a bhrúitear é le fórsa de 2 N.

Cuir an t-aonad le do fhreagra.
Ná hathraigh ceann ar bith de na haonaid atá tugtha sa cheist nuair atá do
ríomh á dhéanamh agat.

Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

Brú =  [4]

Aonad =  [1]

(b) Mínigh ina iomláine, i dtéarmaí brú, cad chuige a bhfuil sé furasta pointe an
bhioráin ordóige a bhrú isteach sa chlár fógraí mar gheall ar an dearadh atá air.

[2]

*16GDW3206*

*16GDW3206*



12903.02

LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach
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5 Taispeánann an graf thíos gluaisne bhus.

 

 

0

5

10

15

50 100 150 200

Am/s

Tr
eo

lu
as

/
m

/s

0

20
A B

O C

 (a) Cuir síos ar ghluaisne an bhus sna heatraimh OA, AB agus BC.
  Níl gá le ríomhanna.

  OA

  AB

  BC

    [4]
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[Tiontaigh an leathanach

 (b) Ríomh díláithriúchán iomlán an bhus le linn an chéad 125 soicind.
 
  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

      Díláithriúchán =   m  [4]

 (c) Le linn cé acu eatramh ama de chuid an turais a bhfuil na fórsaí cothrománacha 
ar an bhus cothromaithe?

  Ó   s go  s [1]
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6 (a) Astaíonn iseatóp carbóin, C, béite-cháithnín le bheith ina nítrigin, N.

  Comhlánaigh an chothromóid thíos don mheath seo.

  Tosaigh tríd an tsiombail cheart do bhéite-cháithnín a chur isteach sa bhosca 
mhór ar dheis. 

  

14

6

C N   +

 [5]

 (b) Tá 18 000 núicléas radaighníomhach ag iseatóp. I ndiaidh 12 lá, tá 16 875 de na 
núicléis meata.

  Ríomh leathré an iseatóip.

  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

     Leathré =  lá [4]
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[Tiontaigh an leathanach

7 (a) Luaigh Dlí Hooke.

    [2]

 (b) Úsáidtear strapa leaisteach, a chloíonn le dlí Hooke, le dhá phíosa adhmaid a 
choinneáil le chéile. 

adhmad

tairne

280 mm

220 mmstrapa leaisteach

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

  Is é 220 mm bunfhad an strapa agus caithfear fórsa de 3 N a chur i bhfeidhm leis 
an strapa a chur i bhfostú thar an tairne.

  Ríomh tairiseach lingeáin an strapa leaistigh.
  Tabhair do fhreagra ceart go dtí 2 ionad de dheachúlacha.
  Ná déan dearmad an t-aonad a chur isteach.
  Ná hathraigh ceann ar bith de na haonaid atá tugtha sa cheist.

  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

      Tairiseach lingeáin =  

     Aonad =   [4]
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8 (a) Comhlánaigh an abairt thíos.

  Nuair a thiteann réad gan frithchuimilt, déanann sé é le luasghéarú de 

   m/s2 agus tugtar luasghéarú na  ar an 

  luasghéarú seo agus tá an tsiombail  aige. [3]

 (b) Ar ócáid eile titeann liathróid tríd an aer. 

A

B

d

8 m/s

20 m/s

  Ag suíomh A tá a threoluas 8 m/s agus 1.5 soicind níos déanaí tá a threoluas ag 
B 20 m/s.

  Ríomh an díláithriúchán d.
 
  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

      Díláithriúchán d =  m [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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9 (a) Taispeánann an graf an dóigh a mbraitheann luasghéarú cairr ar fhórsa 
comhthoraidh an luasghéaraithe.
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  Ríomh meáchan an chairr. 
 
  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

     Meáchan =  N [4]
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 (b) Luasghéaraítear go haonfhoirmeach ó fhos, carr difriúil dar mais 1600 kg go dtí 
go bhfuil a threoluas 30 m/s. Is é 2000 N fórsa comhthoraidh an luasghéaraithe.

  Trí fhuinneamh cinéiteach an chairr a fháil ar dtús, ríomh an fad slí lenar 
luasghéaraíodh an carr. Glac leis nach bhfuil caillteanais fuinnimh ann. 

 
  Moltar duit do chuid oibre a thaispeáint.

    Fuinneamh cinéiteach =  J 

    Fad slí =  m [6]

 (c) Roinnt cainníochtaí san fhisic, is veicteoirí iad agus cuid acu is scálaigh iad.

  Léirigh le tic (3) sa tábla thíos, cé acu scálach nó veicteoir atá sa chainníocht.

Cainníocht Scálach Veicteoir

Luasghéarú

Mais

Meáchan

     [3]
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Uimhir Scrúdaitheora

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

Marc 
Iomlán

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

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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