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3 Inneachar Ábhair 
Tá an cúrsa seo roinnte againn ina seacht n-aonad. Tá ábhar gach aonaid agus na 
torthaí foghlama faoi seach le feiceáil thíos.  
 
Is i gcló trom atá inneachar a bhaineann leis an Ardsraith amháin. 
Is féidir go gcuirfí ceisteanna i bpáipéir Ardsraithe bunaithe ar inneachar ar bith sa 
tsonraíocht. 
 
Tá inneachar na Bonnsraithe i ngnáthchló. 
Cuirfear ceisteanna i bpáipéir Bhonnsraithe bunaithe ar an inneachar seo amháin.   
 
Taispeántar i gcló iodálach na 18 scrúdú phraiticiúla dualgais (sé cinn i ngach 
disciplín), a ndéantar measúnú orthu i Leabhráin A agus B d’Aonad 7: Scileanna 
Praiticiúla. 
 
3.1 Bitheolaíocht Aonad B1: Cealla, Próisis na Beatha agus 
 an Bhithéagsúlacht 
San aonad seo, foghlaimíonn daltaí faoi chealla, fótaisintéis, cothú agus sláinte, 
einsímí, análú agus riospráid, an néarchóras agus hormóin, agus gaolmhaireachtaí 
éiceolaíocha. Tosaíonn daltaí trí imscrúdú a dhéanamh ar an chill agus an tábhacht 
aici mar bhloc tógála bunúsach na beatha, agus forbairt a dhéanamh ar an tuiscint 
acu ar na heochairphróisis a tharlaíonn i bplandaí agus in ainmhithe. Sa deireadh, 
déanann siad saothar allamuigh in éiceachóras nádúrtha le breathnú ar eiseamail 
bheo agus fiosrú a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil orgánaigh oiriúnaithe don 
timpeallacht acu. 
 
Cealla 
Sa rannán seo, ullmhaíonn daltaí sleamhnáin shealadacha de chealla plandaí agus 
ainmhithe araon.  Forbraíonn siad tuiscint ar struchtúir agus ar fheidhmeanna 
chealla na n-ainmhithe agus na bplandaí. Cuireann daltaí struchtúir chealla na 
n-ainmhithe, na bplandaí agus na mbaictéar i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena 
chéile. Faigheann siad tuiscint ar na céimeanna a bhaineann leis na hathruithe ó chill 
go dtí orgánach ilcheallach. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.1  
Cealla  

Micreascópacht 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:  

1.1.1 obair phraiticiúil a dhéanamh le sleamhnán sealadach 
a dhéanamh agus micreascóp solais a úsáid le 
struchtúir chill thipiciúil planda agus ainmhí a scrúdú 
agus a shainaithint; agus 

Cealla 
Ainmhithe  
 

1.1.2 eolas a léiriú ar struchtúir agus ar fheidhmeanna 
chealla na n-ainmhithe, ar a n-áirítear núicléas agus 
crómasóim, cíteaplasma, miteacoindrí mar láthair na 
cillriospráide, agus cillscannáin agus scannáin 
núicléacha. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Cealla Plandaí  Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.1.3 eolas a léiriú gur féidir struchtúir bhreise a bheith ag 
cealla plandaí nach bhfuil ar fáil i gcealla ainmhithe: 
cillbhalla ceallalósach, folúisín mór buan agus 
clóraplastaí;  

Cealla 
baictéaracha  

1.1.4 struchtúr na gceall baictéarach a chur i gcomparáid 
agus i gcodarsnacht le cealla plandaí agus ainmhithe: 
cillbhalla neamhcheallalósach, neamhláithreacht 
núicléas agus láithreacht plasmaidí; agus 

Speisialtóireacht  1.1.5 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir le cealla orgánach 
ilcheallach fíocháin, orgáin agus córais orgán 
shainfheidhmeacha a fhoirmiú. 
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Plandaí agus an Fhótaisintéis 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí tuiscint ar struchtúr duilleoige. Déanann siad 
imscrúdú agus tugann siad míniú ar an fhótaisintéis mar an eochairphróiseas a 
chuireann ar chumas plandaí bia a dhéanamh, mar aon le ról na bplandaí i gcothú na 
beatha. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.2  
An Fhótaisintéis 
agus plandaí  

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:  

1.2.1  eolas agus tuiscint a léiriú ar an fhótaisintéis mar 
phróiseas inteirmeach a tharlaíonn i gclóraplastaí, áit a 
n-ionsúnn clóraifill fuinneamh solais agus a dtáirgeann 
sí siúcraí agus stáirse; 

Cothromóid 
don 
fhótaisintéis 

 

1.2.2 an chothromóid i bhfoirm focal faoi choinne na 
fótaisintéise a thabhairt chun cuimhne; 

       solas  

         (clóraifill) 

agus an chothromóid cheimice chothromaithe 

solas 

(clóraifill)  

Fótaisintéis a 
imscrúdú  

1.2.3 imscrúduithe a mhíniú ar an dóigh a bhfuil solas, 
dé-ocsaíd charbóin agus clóraifill de dhíth ar an 
fhótaisintéis lena thaispeáint gur disciplín ar bhonn 
fianaise atá sa bhitheolaíocht, ar a n-áirítear: 
• an dóigh agus an fáth a ndístáirseáiltear planda; 
• duilleog a thástáil faoi choinne stáirse trína fiuchadh 

in uisce, in eatánól, í a dhéanamh bog in uisce agus a 
thástáil le tuaslagán iaidín;  

• táirgeadh na hocsaigine;  
• hiodrocsaíd sóidiam a úsáid le dé-ocsaíd charbóin a 

ionsú; agus  
• duilleog bhreachnaithe a úsáid lena léiriú ról na 

clóraifille;  
 

• imscrúdú a dhéanamh ar riachtanas an tsolais agus na 
clóraifille san fhótaisintéis trí thástáil a dhéanamh ar 
dhuilleog faoi choinne stáirse 
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais B1); agus 

Tosca 
Teorantacha  
 

1.2.4 míniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann, teocht, déine 
solais agus tiúchan dé-ocsaíd charbóin i bhfeidhm ar 
ráta na fótaisintéise agus léirmhíniú a thabhairt ar 
shonraí ar an dóigh a dtéann na tosca teorantacha i 
bhfeidhm ar ráta na fótaisintéise. 

dé-ocsaíd charbóin + uisce glúcós + ocsaigin 

 

6CO2 + 6H2O C6H12 O6 +6O2 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Malartú gás Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.5 míniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann an 
ghaolmhaireacht idir an fhótaisintéis agus an 
riospráid i bhfeidhm ar an mhalartú gás idir orgánaigh 
agus an timpeallacht acu, ar a n-áirítear:  
• eolas á léiriú ar athruithe datha an táscaire 

hidrigincharbónáite (CO2 ard – buí, CO2 normalach – 
dearg agus CO2 íseal – corcra); agus 

• pointe cúitimh á léiriú; agus 

Struchtúr 
duilleoige  

 

1.2.6 cur síos a dhéanamh ar struchtúr agus ar chruth na 
duilleoige méisifítí agus na hoiriúnuithe aici faoi 
choinne malartú gás agus ionsú solais a shainaithint, ar 
a n-áirítear:  
• an eipideirm, le cillbhallaí mar chosaint fhisiceach 

atá trédhearcach le ligean don tsolas teacht tríd; 
• an cúitineach céiriúil, ar cosaint fhisiceach é atá 

trédhearcach le ligean don tsolas teacht tríd agus 
uiscedhíonach le caillteanas uisce a laghdú;   

• cealla pailise na méisifille, atá dlúthphacáilte agus go 
díreach faoin dromchla uachtarach. Tá cuid mhór 
clóraplastaí acu leis an fhótaisintéis a mhéadú;  

• cealla spúinsiúla na méisifille, tá beagán clóraplastaí 
acu agus achar dromchla mór faoi choinne malartú 
gás; 

• spásanna idircheallacha, a cheadaíonn idirleathadh 
na ngás tríd an duilleog; agus 

• cealla gardála agus stómaí, a cheadaíonn do na gáis 
idirleathadh a dhéanamh amach agus isteach as an 
duilleog. 
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Cothú agus Tástálacha ar Bhia 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí eolas agus tuiscint ar na biaghrúpaí éagsúla agus na 
feidhmeanna acu. Déanann siad imscrúdú ar thástálacha ar bhia agus ar chion 
fuinnimh i mbia. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.3  
Cothú agus 
tástálacha ar bhia  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.3.1 na himoibrithe seo a leanas agus na hathruithe datha 
acu a thabhairt chun cuimhne:  

Imoibrí Dath tosaigh Dath deiridh faoi choinne 
toradh deimhneach 

Benedict Gorm Deascán donnrua 

Tuaslagán 
iaidín Buídhonn Gormdhubh 

Dé-úiréit Gorm Líológ/Corcra 

Eatánól Éadathach   Eibleacht bhán 

 
1.3.2 imscrúdú a dhéanamh ar shamplaí bia ag úsáid 

tástálacha ar bhia, ar a n-áirítear:  
• siúcra dí-ocsaídithe (Benedict);  
• stáirse (tuaslagán iaidín);  
• aimínaigéad nó próitéin (Dé-úiréit); agus 
• saillte (eatánól); 

Móilíní 
bitheolaíocha  
 

1.3.3 míniú a thabhairt ar thábhacht na móilíní 
bitheolaíocha seo a leanas:  
• carbaihiodráití, déanta de charbaihiodráití simplí 

(siúcraí, glúcós agus lachtós) mar fhoinsí fuinnimh 
agus stórála, carbaihiodráití coimpléascacha 
(ceallalós, stáirse agus glicigin); 

• saillte/lipidí, ar a n-áirítear olaí, déanta d’aigéid 
shailleacha agus de ghliocaról, mar fhoinsí fuinnimh 
agus stórála; agus 

• próitéiní, déanta d'aimínaigéid, mar mhóilíní 
struchtúracha agus feidhmiúla i gcealla; agus 

Bia agus 
fuinneamh 
 

• imscrúdú a dhéanamh ar chion fuinnimh an bhia trí 
shamplaí bia a dhó (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B2). 
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Einsímí agus Díleá 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar einsímí agus ar a ról sa díleá. Forbraíonn 
siad an t-eolas agus an tuiscint acu ar réimse tosca a théann i bhfeidhm ar 
ghníomhaíocht einsímeach. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.4  
Einsímí agus díleá  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:  

1.4.1 cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na n-einsímí 
mar phróitéiní ar catalaígh bhitheolaíocha iad a 
ghéaraíonn ar luas ráta na n-imoibrithe gan a bheith 
ídithe, ar a n-áirítear carbaihiodráis (amaláis), liopáis 
agus próitéáis, agus léirmhíniú a thabhairt ar na torthaí 
ag úsáid na samhla, glas agus eochair le speiceasacht 
substráite a léiriú; 

 
1.4.2 léirmhíniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann teocht, pH, 

tiúchan einsíme agus coscairí i bhfeidhm ar 
ghníomhaíocht na n-einsímí, ar a n-áirítear:   
• teocht íseal ar cúis í le rátaí laghdaithe imbhuailtí 

idir substráit agus einsím; 
• an t-optamam mar chur síos ar uasráta an 

imoibrithe;  
• dínádúrúchán ag tarlú níos minice ag leibhéil atá os 

cionn an optamaim, é seo mínithe mar athrú 
dochúlaithe ar chruth na láithreach gníomhaí a 
choisceann gníomhaíocht einsímeach; agus 

• coscairí mar mhóilíní a théann isteach sa láthair 
ghníomhach ach ní bhristear síos iad (níl sonraí 
breise de dhíth);  

 
• imscrúdú a dhéanamh ar éifeacht na teochta ar 

ghníomhaíocht einsíme (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B3); 
agus 

 
1.4.3 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil gá le heinsímí i 

ndíleá bia le móilíní móra dothuaslagtha a bhriseadh 
síos (díleá) ina gcinn bheaga intuaslagtha ar féidir iad a 
ionsú isteach i sruth na fola agus go bhfuil úsáidí 
tráchtála agus eacnamaíocha acu, ar a n-áirítear púdair 
níocháin bhitheolaíocha. 
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An Córas Riospráide, Análú agus Riospráid 
Sa rannán seo, fiosraíonn daltaí an dóigh a bhfuil dromchlaí riospráide i bplandaí 
agus in ainmhithe oiriúnaithe le malartú gasta gás a chinntiú. Forbraíonn siad tuiscint 
ar éifeacht na haclaíochta ar dhoimhneacht agus ar ráta an análaithe. Foghlaimíonn 
siad fosta faoi riospráid aeróbach agus faoi na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir í 
agus riospráid anaeróbach. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.5  
An córas 
riospráide, análú 
agus riospráid  

Dromchlaí 
riospráide 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:  

1.5.1 míniú a thabhairt ar oiriúnuithe na ndromchlaí 
riospráide i bplandaí agus in ainmhithe, ar a n-áirítear 
achar dromchla mór, tanaí, tais, tréscaoilteach, 
soláthar maith fola agus grádán idirleata;  

 
1.5.2 eolas agus tuiscint a léiriú ar éifeacht na haclaíochta ar 

dhoimhneacht agus ar ráta an análaithe;  

Riospráid 1.5.3 eolas agus tuiscint a léiriú gurb ionann an riospráid 
agus imoibriú atá eisiteirmeach, a tharlaíonn sna 
miteacoindrí, a scaoileann fuinneamh go leanúnach i 
ngach cill ar féidir le horgánaigh é a úsáid don teas, 
gluaiseacht, fás, atáirgeadh agus don tógáil/iompar 
ghníomhach;  

Cothromóid 
don riospráid  
 

1.5.4 an chothromóid i bhfoirm focal faoi choinne na 
riospráide aeróbaí a thabhairt chun cuimhne  
 

glúcós + ocsaigin  fuinneamh + dé-ocsaíd charbóin + 
uisce  
 

agus an chothromóid cheimice chothromaithe  

C6H12O6 + 6O2  fuinneamh + 6CO2 + 6H2O 

Riospráid 
aeróbach agus 
anaeróbach  
 

1.5.5 an riospráid aeróbach agus an riospráid anaeróbach i 
matán mamach a chur i comparáid agus i gcodarsnacht 
lena chéile   

glúcós  fuinneamh + aigéad lachtach 

agus i ngiosta 

glúcós  fuinneamh + alcól + dé-ocsaíd charbóin 
 

1.5.6 obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú a 
dhéanamh ar riospráid an ghiosta. 
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An Néarchóras agus Hormóin 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí tuiscint ar an dóigh a bhfuil baint ag an néarchóras 
agus na hormóin le comhordú agus le cothabháil inmheánach sa chorp. Fiosraíonn 
siad fosta ról na hormón i bplandaí. Forbraíonn daltaí eolas agus tuiscint ar an chóras 
eisfheartha agus ar ról hoiméastatach an duáin. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.6  
An Néarchóras 
agus hormóin  

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.1 an dá chóras cumarsáide i gcorp an duine (néarchóras 
agus an córas hormónach) a chur i gcomparáid agus i 
gcodarsnacht lena chéile, ar a n-áirítear luas agus 
nádúr na freagartha;    

Lárchóras na 
néaróg 
 

1.6.2 cur síos a dhéanamh agus míniú a thabhairt ar 
bhunstruchtúr agus ar fheidhm lárchóras na néaróg: 
foirmíonn an inchinn agus corda an dromlaigh le chéile 
lárchóras na néaróg a rialaíonn agus a chomhordaíonn 
na freagairtí idir na gabhdóirí agus na héifeachtóirí, 
agus na matáin; 
  

Gníomhuithe 
deonacha agus 
athfhillteacha  

1.6.3 idirdhealú a dhéanamh idir gníomhuithe deonacha 
agus athfhillteacha, ag tagairt do rialú comhfhiosach 
agus do luas freagartha; 

Stua 
athfhillteach 
 

1.6.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar chonair stua 
athfhillteach an dromlaigh, ar a n-áirítear: 
• gabhdóir a bhraitheann spreagthaigh sa 

timpeallacht agus a tháirgeann néar-ríoga;  
• néarón céadfach, néarón comhluadrachta agus 

néarón luadrach ceangailte le sionapsaí (bearnaí 
idir néaróin); agus  

• éifeachtóir (matán nó faireog) a fhreagraíonn do 
ríoga ón néarón luadrach; agus 

Hoiméastáis 
 

1.6.5 míniú a thabhairt ar an tábhacht a bhaineann le 
timpeallacht inmheánach thairiseach a choinneáil faoi 
choinne feidhmiú ceart na gceall agus na n-einsímí mar 
fhreagairt ar athrú inmheánach agus seachtrach, atá 
teoranta do thiúchan glúcós fola a rialú agus 
osmairalú. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Hormóin  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.6 eolas agus tuiscint a léiriú gur teachtairí ceimiceacha 
iad hormóin atá táirgthe ag faireoga agus scaoilte 
isteach san fhuil, a iompraíonn iad go dtí spriocorgán, 
áit a ngníomhaíonn siad, ag tagairt do: 
• an paincréas atá ag déanamh monatóireacht 

leanúnach ar thiúchan glúcós fola; 
• táirgeann an paincréas inslin mar fhreagairt ar 

thiúchan an ghlúcóis fola atá ag méadú;  
• gníomhaíonn inslin trí thabhairt ar an ae níos mó 

glúcóis a ionsú ón fhuil, rud a íslíonn tiúchan glúcós 
fola; agus  

• cealla ae i mbun riospráide ar an ghlúcós ionsúite nó 
é a thiontú ina ghlicigin, a stórálann siad; 

Diaibéiteas  
 

1.6.7 eolas agus tuiscint a léiriú:  
• gur riocht é an diaibéiteas ina dteipeann ar 

mheicníocht rialaithe an ghlúcóis fola;  
• de ghnáth, tarlaíonn diaibéiteas Chineál 1 go luath 

sa tsaol nuair a stadann an paincréas ag táirgeadh 
insline, rud a chiallaíonn go gcaithfear í a ghlacadh 
mar chógas ar feadh an tsaoil; 

• gur galar forchéimnitheach é diaibéiteas Chineál 2 a 
bhfuil nasc aige le tosca stíl mhaireachtála agus le 
murtall, nuair a tháirgeann an paincréas níos lú 
insline de réir a chéile, rud a chiallaíonn gur féidir é 
a rialú sna céimeanna luatha trí aiste bia ach 
b’fhéidir go mbeadh instealltaí insline de dhíth fosta 
níos faide anonn; 

• gur i measc na siomptóm atá ag an diaibéiteas, tá 
leibhéal ard glúcós fola, glúcós san fhual, 
marbhántacht agus tart;  

• gur i measc na n-éifeachtaí fadtéarmacha féideartha 
atá ag an diaibéiteas, tá damáiste súl, cliseadh 
duánach, galar croí agus strócanna; agus 

• go bhfuil líon na ndaoine sa phobal a bhfuil 
diaibéiteas orthu ag méadú agus déan luacháil ar an 
fháth leis seo; agus 

An córas 
eisfheartha 
 

1.6.8 cur síos a dhéanamh ar ollstruchtúr an chórais  
eisfheartha, ar a n-áirítear an duán (artaire duánach, 
féith dhuánach, coirtéis, meideall agus peilbheas 
amháin, níl gá le sonraí faoin neafrón), úiréadair, 
lamhnán agus úiréadra. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Osmairialú 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.9 eolas agus tuiscint a léiriú ar ról hoiméastatach an 
duáin i gcothromaíocht uisce sa chorp a choinneáil 
(osmairialú), atá teoranta do: 
• uisce faighte trí iontógáil bia agus dí agus táirgeadh 

uisce tríd an riospráid; 
• uisce caillte trí ghalú allais, galú le linn análaithe 

agus táirgeadh an fhuail ag an duán; agus 
• ról an duáin i scagadh na fola agus i rialú ath-ionsú 

an uisce;  
 
1.6.10 míniú a thabhairt ar ról an hormóin antafhualaigh 

(ADH) mar hormón atá ina chúis leis an duán níos mó 
uisce a ath-ionsú agus mar sin toirt an fhuail 
tháirgthe a laghdú (níl aischothú diúltach de dhíth); 

Hormóin 
phlandaí 

1.6.11 míniú a thabhairt ar an dóigh a bhfuil hormóin 
phlandaí tábhachtach i bhfás plandaí a rialú agus a 
chomhordú, ag tagairt d’fhótatrópacht i ngais mar fhás 
difreálach ceall ina bhfuil dáileadh neamhchothrom an 
hormóin áicsin mar fhreagairt ar sholas aontreoch, ina 
chúis leis; agus 

 
1.6.12 an t-eolas agus an tuiscint acu ar an fhótatrópacht a 

shíneadh, ar a n-áirítear: 
• áicsin táirgthe ag inn an phéacáin; 
• áicsin ag gluaiseacht síos an péacán; 
• solas ina chúis le dáileadh neamhchothrom na 

háicsine; agus 
• áicsin ina cúis le fadú cille, a mbíonn lúbadh an 

phéacáin mar thoradh aige. 
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Gaolmhaireachtaí Éiceolaíocha agus Sreabhadh Fuinnimh 
Sa rannán seo, breathnaíonn daltaí ar eiseamail bheo agus déanann siad saothar 
allamuigh in éiceachóras nádúrtha. Ba chóir ainmhithe nó plandaí ar bith a bhailíonn 
siad a chur ar ais go dtí a ngnáthóga chomh luath agus is féidir. Fiosraíonn daltaí an 
dóigh a bhfuil orgánaigh oiriúnaithe dá dtimpeallacht agus d’iomaíocht faoi choinne 
acmhainní. Forbraíonn daltaí tuiscint ar an dóigh a mbíonn an bheatha ar an Domhan 
ag brath sa deireadh ar fhuinneamh ón Ghrian agus go n-aistrítear an fuinneamh seo 
tríd an éiceachóras trí ghaolmhaireachtaí beathaithe.  

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.7  
Gaolmhaireachtaí 
éiceolaíocha agus 
sreabhadh 
fuinnimh   

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.7.1 eolas agus tuiscint a léiriú ar na téarmaí 
bithéagsúlacht, pobal, gnáthóg, timpeallacht, 
comhphobal agus éiceachóras;    

Saothar 
Allamuigh 

 

1.7.2 tomhas a dhéanamh ar thosca bitheacha agus 
aibitheacha amhail luas gaoithe, uisce, pH, solas, 
teocht agus bithéagsúlacht (líon na speiceas plandaí 
agus speiceas ainmhíoch) agus míniú a thabhairt ar an 
dóigh a dtéann siad i bhfeidhm ar chomhphobail;  

 
1.7.3 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le cuadraithe a úsáid 

le himscrúdú a dhéanamh ar athruithe i ndáileadh 
agus i bpobal na n-orgánach taobh istigh de limistéar 
samplach gnáthóige, atá teoranta do thraschrios 
stráice agus sampláil randamach; 

 
• cuadraithe a úsáid le himscrúdú a dhéanamh ar fhlúirse na 

bplandaí agus/nó na n-ainmhithe i ngnáthóg (Scrúdú 
Praiticiúil Dualgais B4); 

Iomaíocht  
 

1.7.4 míniú a thabhairt ar dháileadh na bplandaí agus na 
n-ainmhithe trí chur síos a dhéanamh ar an dóigh a 
bhfuil oiriúnú déanta ag na horgánaigh a aimsíodh don 
timpeallacht acu agus don iomaíocht d’acmhainní – 
uisce, solas, spás agus mianraí i bplandaí agus uisce, 
bia, críoch, céilí agus creachadóirí i gcás ainmhithe – ar 
féidir tionchar a bheith acu ar fhás pobail agus an 
dóigh a dtéann daoine i bhfeidhm ar chothromaíocht 
normálta na n-éiceachóras; agus 

Ról na Gréine 
mar fhoinse 
fuinnimh 
 

1.7.5 eolas agus tuiscint a léiriú gurb í an Ghrian foinse an 
fhuinnimh faoi choinne mhórchuid na n-éiceachóras ar 
an Domhan, agus tuiscint a léiriú ar ról na bplandaí 
glasa mar tháirgeoirí a cheapann an fuinneamh seo 
agus a chuireann ar fáil d’orgánaigh eile é.  
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Biashlabhraí 
agus bia-
eangacha 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.7.6 eolas agus tuiscint a léiriú ar bhiashlabhraí agus ar 
bhia-eangacha: 
• trí tháirgeoirí agus trí thomhaltóirí a shainaithint; 
• trí chur síos a dhéanamh ar na difríochtaí idir na 

leibhéil thrófacha; agus 
• trí thuiscint go seasann saigheada do chaitheamh 

agus do thraschur na substaintí (carbón agus 
nítrigin) agus an fhuinnimh tríd an éiceachóras; 

Dianscaoileadh 
 

1.7.7 eolas agus tuiscint a léiriú ar ghníomhaíocht 
dianscaoilte na bhfungas sapraifíteach agus na 
mbaictéar sapraifíteach, ar a n-áirítear: 
• tál na n-einsímí, díleá eachtarcheallach agus ionsú; 
• cothaithigh a athchúrsáil trí chomhpháirteanna 

aibitheacha agus bitheacha an éiceachórais; agus 
• húmas a fhoirmiú;  
 

1.7.8 imscrúdú a dhéanamh ar eochairghnéithe phróiseas an 
dianscaoilte (teocht agus cion uisce) agus an éifeacht 
acu ar ráta an dianscaoilte i dtimpeallachtaí aeróbacha 
agus anaeróbacha;     

Timthriall 
carbóin 
 

1.7.9 eolas agus tuiscint a léiriú ar an tábhacht a bhaineann 
le fótaisintéis, riospráid, dóchán, iontaisiú, cothú, 
eisfhearadh, eisligean agus dianscaoileadh sa timthriall 
carbóin, agus an dóigh a mbaintear substaintí ón 
timpeallacht agus a gcuirtear ar ais chuici iad go 
leanúnach, agus 
 

Timthriall 
nítrigine 
 

1.7.10 eolas agus tuiscint a léiriú ar an ról atá ag 
miocrorgánaigh sa timthriall nítrigine, ar a n-áirítear 
fosú nítrigine, nítriú, dínítriú agus dianscaoileadh (níl 
eolas ar ainmneacha sonracha na mbaictéar de dhíth) 
agus é seo a chur i bhfeidhm ar dhálaí aeróbacha 
agus anaeróbacha, mar shampla leathbhá.  
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Mianraí 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.7.11 eolas agus tuiscint a léiriú go a n-ionsúnn plandaí 
mianraí ón ithir trí fhréamhchealla ríbeacha tríd an 
tógáil/iompar ghníomhach, ar a n-áirítear:  
• ionsú na níotráití faoi choinne próitéiní; 
• fréamhchealla ribeacha mar chealla speisialaithe atá 

curtha in oiriúint trí chruth sínte a bheith orthu a 
thugann achar dromchla méadaithe faoi choinne 
uisce agus mianraí a ionsú ón ithir; agus 

• is próiseas é tógáil/iompar gníomhach a bhfuil 
fuinneamh ón riospráid de dhíth air leis na mianraí 
a iompar in aghaidh grádán tiúchana; 

Eotrófú 
 

1.7.12 míniú a thabhairt ar an dóigh ar féidir le diúscairt 
camrais agus rith leasacháin chun srutha a bheith ina 
gcúis le heotrófú, ar a n-áirítear:  
• níotráití a spreagann plandaí uisceacha agus algaí 

le fás;  
• plandaí uisceacha agus algaí a fhaigheann bás de 

bharr ídiú níotráití agus scáthú a tharlaíonn ina 
dhiaidh sin; 

• ról na miocrorgánach aeróbach i ndianscaoileadh 
plandaí agus algaí; agus 

• iarmhairtí ídithe na hocsaigine ar veirteabraigh 
agus inveirteabraigh uisceacha eile. 
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3.2 Bitheolaíocht Aonad B2: Córais an Choirp, 
Géineolaíocht, Miocrorgánaigh agus an tSláinte 
 
San aonad seo, díríonn daltaí ar osmóis agus ar iompar plandaí, an córas 
imshruthaithe, atáirgeadh, torthúlacht agus frithghiniúint, géanóm, crómasóim, 
géinte agus ADN (DNA), cilldeighilt agus géineolaíocht, éagsúlacht agus roghnú, 
miocrorgánaigh, meicníochtaí cosanta agus ailse. Forbraíonn daltaí an tuiscint acu ar 
na próisis a bhaineann leis an bheatha go léir a chothú agus imscrúdú a dhéanamh ar 
fhadhbanna a thagann aníos mar gheall ar chúiseanna géiniteacha nó timpeallachta. 
Fiosraíonn daltaí fosta na saincheisteanna a bhaineann le galair 
neamhtheagmhálacha amhail taomanna croí, strócanna agus ailse. 
 
 

Osmóis agus Iompar Plandaí 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar iompar an uisce idir cealla agus orgáin an 
phlanda. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.1  
Osmóis agus  
iompar planda 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• imscrúdú a dhéanamh ar phróiseas na hosmóise trí 
thomhas a dhéanamh ar an athrú ar fhad nó ar mhais 
fíochán planda nó samhlacha cealla ag úsáid fheadánra 
Visking (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B5); 

Osmóis, 
plasmalú agus 
borrthacht 
 

2.1.1 athruithe i struchtúr cill planda a tharlaíonn i gcealla 
plasmalaithe agus i gcealla borrtha mar gheall ar an 
osmóis, a shainaithint (nasctha le 1.1.3); 

 
2.1.2 osmóis a mhíniú mar idirleathadh móilíní uisce ó 

thuaslagán caol go tuaslagán níos tiubhaithe, trí 
scannán atá tréscaoilteach go roghnaitheach; 

 
2.1.3 míniú a thabhairt ar an dóigh a mbíonn osmóis ina cúis 

le cealla plandaí a bheith plasmalaithe agus borrtha 
agus eolas agus tuiscint a léiriú ar ról an chillbhalla in 
iontráil an uisce a theorannú; agus 

An 
potaiméadar 
 

• úsáid a bhaint as potaiméadar (potaiméadar boilgeoige 
agus potaiméadar meáchain) le himscrúdú a dhéanamh ar 
na tosca a théann i bhfeidhm ar an ráta tógála uisce i 
bplanda agus modh na líne níocháin a úsáid le himscrúdú a 
dhéanamh ar na tosca a théann i bhfeidhm ar an ráta 
caillteanais uisce ó na duilleoga (Scrúdú Praiticiúil Dualgais 
B6). 
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Inneachar 
 

Torthaí Foghlama 

Trasghalú Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.4 sainmhíniú a thabhairt ar thrasghalú mar ghalú ó 
chealla méisifille agus, ina dhiaidh sin, le hidirleathadh 
trí aerspásanna agus stómaí (nasctha le 1.2.6); 

 
2.1.5 míniú a thabhairt ar an dóigh a dtéann achar 

dromchla, gaoth, teocht, bogthaise agus déine solais i 
bhfeidhm ar an ráta tógála uisce ag planda (nasctha le 
1.2.6); agus 

Úsáidí an uisce 
 

2.1.6 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a mbaineann 
plandaí úsáid as uisce faoi choinne tacaíochta, iompair, 
trasghalaithe agus fótaisintéise. 
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An Córas Imshruthaithe 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí faoi ról an chórais imshruthaithe mar aon lena 
chomhpháirteanna agus a bhfeidhmeanna. Déanann siad imscrúdú fosta ar 
éifeachtaí na haclaíochta ar an chóras imshruthaithe. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.2  
An córas 
imshruthaithe  

Comhábhair 
fola 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.2.1 micreascóp a úsáid le scrúdú a dhéanamh ar smearadh 
fola, na comhábhair a shainaithint agus tuiscint a léiriú 
ar na feidhmeanna acu:  
• is cealla sainfheidhmeacha iad fuilchealla dearga atá 

oiriúnaithe le hocsaigin a iompar – cruth 
déchuasach, gan núicléas agus haemaglóibin a 
bhfuil iarann inti; 

• is cosaint i gcoinne galair iad fuilchealla bána; 
• tá ról ag pláitíní i bhfibrinigin a thiontú ina fibrin, ar 

cúis iad le téachtadh fola agus le foirmiú geirbe; 
agus 

• iompraíonn plasma cealla, móilíní bia, dé-ocsaíd 
charbóin, hormóin agus úiré;  

Líseas cille 
 

2.2.2 eolas agus tuiscint a léiriú ar an éifeacht a bhaineann 
le fuilchealla dearga a chur in uisce, ar cúis é le líseas 
cille (nasctha le 1.1.2 agus 1.6.9); 

Fuileadáin 2.2.3 cur síos a dhéanamh ar struchtúr na bhfuileadán 
(artairí, féitheacha agus ribeadáin) agus na struchtúir 
acu a nascadh leis na feidhmeanna acu, ar a n-áirítear: 
• tiús ballaí; 
• láithreacht snáithíní matáin agus snáithíní 

leaisteacha;  
• trastomhas lúmain; agus 
• láithreacht comhlaí; agus 

 
2.2.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar ról na gcineálacha éagsúla 

fuileadáin, ar a n-áirítear:  
• artairí a iompraíonn fuil faoi ardbhrú ar shiúl ón 

chroí (fuil ocsaiginithe de ghnáth); 
• iompraíonn féitheacha fuil (dí-ocsaiginithe de 

ghnáth) faoi lagbhrú i dtreo an chroí le comhlaí a 
choinníonn treo an tsreabhaidh; agus 

• ribeadáin a cheadaíonn malartú ábhair le fíocháin trí 
bhallaí tréscaoilteacha. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Fuileadáin     
(ar lean.) 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.2.5 eolas agus tuiscint a léiriú ar fheidhmeanna na 
bhfuileadán a théann isteach agus a imíonn ón chroí, 
na scamhóga, an t-ae, na duáin agus an stéig, agus iad 
a ainmniú, ag cur síos ar sheicheamh agus ar threo an 
tsreabhaidh maidir le himshruthú dúbailte d’fhuil 
ocsaiginithe agus dí-ocsaiginithe; 

Éifeachtaí na 
haclaíochta 
 

2.2.6 imscrúdú a dhéanamh ar éifeachtaí na haclaíochta ar 
an ráta cuisle agus cur síos a dhéanamh ar an dóigh a 
mbaineann an córas imshruthaithe leas as aclaíocht 
rialta – matán neartaithe croí agus aschur cairdiach 
méadaithe agus é ar fos; agus 

An croí 
 

2.2.7 scrúdú a dhéanamh ar an chroí agus na struchtúir aige 
a cheangal leis an fheidhm atá ag pumpa aontreoch, ar 
a n-áirítear na ceithre sheoimrín, comhlaí, tiús balla 
matáin agus fuileadáin chorónacha, a shainaithint. 
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Atáirgeadh, Torthúlacht agus Frithghiniúint 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí an tuiscint acu ar atáirgeadh daonna.  
Téann siad i ngleic fosta le saincheisteanna torthúlachta agus déanann siad scrúdú ar 
fhrithghiniúint mar mheicníocht leis an toircheas a chosc. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.3 
Atáirgeadh, 
torthúlacht agus 
frithghiniúint 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.3.1 eolas agus tuiscint a léiriú ar struchtúr agus ar 
fheidhm chóras atáirgthe fireann, ar a n-áirítear 
na huiríocha, úiréadra, cadairne, péineas, feadán 
speirme agus faireog phróstatach; 

 
2.3.2 eolas agus tuiscint a léiriú ar struchtúr agus ar 

fheidhm chóras atáirgthe baineann, ar a n-áirítear 
na hubhagáin, ubhduchtanna, útaras, ceirbheacs 
agus faighin;   

Foirmiú speirme 
agus toircheas 

 

2.3.3 eolas agus tuiscint a léiriú: 
• gur cealla sainfheidhmeacha iad cealla speirme 

(nasctha le 1.1.5) foirmithe ag méóis agus 
oiriúnaithe dá bhfeidhm trí núicléas 
haplóideach a bheith acu, miteacoindrí faoi 
choinne táirgeadh fuinnimh (nasctha le 1.1.2) 
agus lascghéagán faoi choinne snámh; 

• go dtarlaíonn an toirchiú sna hubhaduchtanna 
nuair a chónaisceann núicléis haplóideacha na 
speirme agus na huibhe le cheile le siogót 
dioplóideach a dhéanamh; 

• go ndeighleann an siogót a lán uaireanta tríd an 
mhiotóis le meall ceall a fhoirmiú agus é ag 
taisteal síos an t-ubhaducht go dtí an t-útaras; 

• go ndifreálann an suth, i ndiaidh ionchlannú i 
líneáil an útarais, le héagsúlacht fíochán agus 
orgán a tháirgeadh; 

• go bhfuil an phlacaint in oiriúint don 
idirleathadh trí achar dromchla mór a bheith 
aici faoi choinne cothaithigh thuaslagtha, 
ocsaigin, dé-ocsaíd charbóin agus úiré a 
mhalartú agus míniú a thabhairt ar ról na 
villeas leis na hoiriúnuithe seo a chur ar fáil; 

• gur sna fuileadáin sa tsrince a iompraítear na 
substaintí seo go dtí an féatas nó ar shiúl uaidh; 
agus 

• go gcosnaíonn an t-aimnian agus an sreabhán 
aimníneach an féatas; 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Gnéas-hormóin 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:  

2.3.4 eolas agus tuiscint a léiriú gur gnéas-hormóin iad 
téististéarón atá táirgthe ag na huiríocha, agus 
éastraigin atá táirgthe ag na hubhagáin (nasctha le 
1.6.6) agus na tréithe tánaisteacha gnéis ar cúis 
lena bhforbairt iad, a thabhairt chun cuimhne; 

Timthriall míosta 
 

2.3.5 cur síos a dhéanamh ar imeachtaí an timthrialla 
mhíosta, ar a n-áirítear, míostrú, ubhsceitheadh 
agus an tréimhse is dóichí a tharlóidh toirchiú 
agus róil na héastraigine agus an phróigeistéaróin; 

Neamhthorthúlacht 
 

2.3.6 míniú a thabhairt ar roinnt de na cúiseanna leis 
an neamhthorthúlacht agus na forbairtí seo a 
leanas i gcóireáil na torthúlachta:  
• úsáid na hormón le hubháin iolracha a 

tháirgeadh; 
• toirchiú in vitro; agus 
• aistriú roinnt suthanna isteach san útaras; agus 

Frithghiniúint 
 

2.3.7 scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-oibríonn 
modhanna difriúla frithghiniúna agus luacháil a 
dhéanamh ar na buntáistí agus ar na míbhuntáistí 
a bhaineann le gach ceann acu, ar a n-áirítear: 
• meicniúil  

–  an coiscín (coiscín na bhfear agus coiscín na 
mban) mar bhac le cosc a chur ar 
ghluaiseacht na speirme agus le cosc a chur 
fosta ar scaipeadh na n-ionfhabhtuithe 
gnéas-tarchurtha (amhail SEIF (AIDS) mar 
thoradh ar VEID (HIV)) ar féidir le 
neamhthorthúlacht a bheith mar thoradh ar 
chuid acu nuair nach ndéantar iad a 
chóireáil, clamaidia mar shampla; 

• ceimiceach  
–  an piollaire frithghiniúnach agus 

ionchlannaithe frithghiniúnacha a athraíonn 
leibhéil hormón agus a stadann forbairt an 
ubháin; 

• máinliach  
–  aimridiú fear agus ban le cosc a chur ar 

ghluaiseacht na speirme agus na n-ubhán 
faoi seach; agus 

• a thuiscint gur féidir ceisteanna eiticiúla a 
bheith ag roinnt daoine maidir leis an 
fhrithghiniúint. 
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Géanóm, Crómasóim, Géinte, ADN (DNA) agus Géineolaíocht 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí tuiscint ar struchtúr agus ar fheidhm na gcrómasóm, 
na ngéinte agus an ADN. Déanann daltaí imscrúdú ar phróisis na cilldeighilte agus na 
géineolaíochta monaihibridí. Forbraíonn daltaí tuiscint gur féidir le sócháin tarlú i 
gcóid ghéiniteacha, agus fiosraíonn siad na deiseanna agus na ceisteanna morálta a 
bhaineann lenár dtuiscint atá ag forbairt sa réimse seo. Foghlaimíonn siad fosta faoin 
innealtóireacht ghéiniteach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.4 
Géanóm, 
crómasóim, 
ADN (DNA) agus 
géineolaíocht 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.4.1 cur síos a dhéanamh ar an ghéanóm mar ábhar iomlán 
géiniteach an orgánaigh; 

 

Crómasóim 
 

2.4.2 crómasóim a shainaithint agus cur síos a dhéanamh 
orthu mar struchtúir ghéiniteacha atá i bpéirí feidhme 
i núicléas na gceall, seachas gaiméití agus baictéir 
(nasctha le 1.1.2 agus 1.1.4); 

Géinte agus 
ailléilí 
 

2.4.3 géinte agus ailléilí a shainaithint agus cur síos a 
dhéanamh orthu mar chodanna de chrómasóim atá 
déanta d’fhaid ghairide d’ADN a oibríonn mar aonaid 
feidhme le tréithe a rialú agus tuiscint a léiriú gur 
foirmeacha difriúla den ghéin chéanna iad ailléilí; 

Struchtúr ADN 2.4.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar struchtúr an ADN, ar a  
n-áirítear: 
• cnámh droma d’fhosfáit agus de shiúcra 

(dí-ocsairiobós) a bhfuil bunanna idirnascacha aici le 
héilics dúbailte a fhoirmiú; 

• rialacha le bunanna a phéireáil agus nádúr uathúil 
ADN an duine aonair; agus 

• an nasc idir cód an ADN agus carnadh aimínaigéad 
sa tseicheamh cheart le próitéin a fhoirmiú: 
hipitéis na dtríríní bunanna (níl tras-scríobh agus 
aistriú de dhíth); agus 

Cilldeighilt 2.4.5 eolas agus tuiscint a léiriú ar na rudaí seo a leanas: 
miotóis mar chuid de thimthriall na cille, teoranta 
d’fhás cille agus do chilldeighilt, a chuireann ar chumas 
na n-orgánach: 
• fás;  
• cealla caite a athsholáthar; agus  
• fíochán a bhfuil damáiste déanta air a dheisiú. 

 



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
23 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Miotóis 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.4.6 breac-chuntas a thabhairt ar mhiotóis mar dhúbláil 
chruinn dechrómasóm a tháirgeann mac-chealla atá 
comhionann go géiniteach le máthairchealla agus le 
clóin (níl ainmneacha na bpasanna ná sonraí 
mhacasamhlú an ADN de dhíth); 

Méóis 
 

2.4.7 eolas agus tuiscint a léiriú ar mhéóis mar dheighilt 
laghdúcháin (ceall amháin ag táirgeadh ceithre mhac-
chill haplóideacha atá difriúil go géiniteach) agus mar 
phróiseas a athshórtálann na crómasóim trí 
shaorshórtáil le héagsúlacht a chur ar fáil (níl 
crosmhalartú agus céimeanna na méóise de dhíth); 

Léaráidí 
agus 
téarmaíocht 
ghéiniteach 
 

2.4.8 eolas agus tuiscint a léiriú ar léaráidí géiniteacha a 
bhfuil tréith aonarach iontu atá rialaithe ag géin 
aonarach le dhá ailléil (crosáil mhonaihibrideach) i 
bplandaí, ainmhithe agus daoine, agus iad a 
léirmhíniú, ar a n-áirítear:     
• ailléilí ceannasacha agus cúlaitheacha; 
• cóimheasa, céatadáin agus dóchúlachtaí maidir le 

géinitíopa, feinitíopa, gaiméit agus sliocht; 
• géinitíopaí homaisigeacha agus heitrisigeacha; 
• cearnóga Punnett le minicíochtaí géinitíopaí a 

aimsiú; 
• crosáil tástála (aischrosáil) le géinitíopa anaithnid a 

aimsiú; agus 
• léaráidí ginealaigh; 

Crómasóim X 
agus Y 

2.4.9 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a bhfuil inscne 
duine socraithe; agus 

Riochtaí 
géiniteacha 
 

2.4.10 eolas agus tuiscint a léiriú ar oidhreacht na riochtaí 
géiniteacha seo agus í a mhíniú: 
• haemaifilia; 
• fiobróis chisteach; 
• galar Huntington; agus 
• siondróm Down. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Scagthástáil 
ghéiniteach 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.4.11 an tuiscint mhéadaitheach ar an ghéanóm 
dhaonna a fhiosrú agus saincheisteanna eiticiúla a 
bhaineann le scagthástáil ghéiniteach a luacháil, ar a 
n-áirítear: 
• cé a dhéanann an cinneadh ar cé acu duine a 

ndéanfar tástáil air; 
• tairbhí agus rioscaí a bhaineann le haimniceintéis i 

gcomparáid le tástálacha fola; 
• iompróirí na riochtaí géiniteacha agus an aincheist a 

bhíonn acu i ndiaidh dóibh tástáil a dhéanamh a 
bhfuil mínormáltachtaí mar dhiagnóis; agus 

• eolas géiniteach a chur ar fáil don phobal i 
gcoitinne, mar shampla comhlachtaí árachais, agus 

Innealtóireacht 
ghéiniteach 

 

2.4.12 eolas agus tuiscint a léiriú ar innealtóireacht 
ghéiniteach mar phróiseas a mhodhnaíonn géanóm an 
orgánaigh le tréithe inmhianaithe a thabhairt isteach, 
ar a n-áirítear: 
• na bunteicnící a úsáidtear le hinslin dhaonna a 

tháirgeadh faoi choinne diaibéiteas a chóireáil 
(géin inslin dhaonna a aistriú go plasmaid de chill 
bhaictéarach le baictéar géinmhodhnaithe a 
fhoirmiú ar féidir ansin é a shaothrú i soitheach 
coipthe le hinslin dhaonna a tháirgeadh); 

• einsímí gearrtha a úsáid le ‘foircinn 
ghreamaitheacha’ a tháirgeadh; 

• an gá atá le hiartheachtú (eastóscadh, íonú, agus 
pacáistiú) le cineál íon d’inslin a tháirgeadh ar 
féidir í a úsáid le diaibéiteas a chóireáil; agus  

• na buntáistí a bhaineann le hinslin dhaonna agus 
táirgí eile a tháirgeadh ar an mhodh seo. 
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Éagsúlacht agus Roghnú Nádúrtha 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí tuiscint ar nádúr na héagsúlachta i measc orgánach 
beo agus ar an ghaolmhaireacht idir éagsúlacht agus roghnú. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.5 
Éagsúlacht agus  
roghnú nádúrtha 

Cineálacha 
Éagsúlachta 

 
 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.1 éagsúlacht i measc na n-orgánach beo a imscrúdú agus 
sonraí a thaispeáint ag úsáid teicnící cuí grafacha, ar a 
n-áirítear: 
• airde agus fad mar shamplaí den éagsúlacht 

leanúnach (histeagram); agus 
• rolladh teanga agus ceannas láimhe mar shamplaí 

den éagsúlacht neamhleanúnach (barrachairt);  
 
2.5.2 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil na rudaí a leanas 

ag an éagsúlacht i measc orgánaigh bheo: 
• bunús géiniteach – táirgeann sócháin (athruithe 

randamacha i líon na gcrómasóm nó i struchtúr na 
géine) agus atáirgeadh gnéasach feinitíopaí difriúla i 
bpobal; agus 

• bunús timpeallachta ag imirt tionchar ar fhorbairt 
feinitíopa (mar shampla airde i ndaoine); agus 

Roghnú 
nádúrtha 

 

2.5.3 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh ar féidir le 
héabhlóid nó díothú a bheith mar thoradh ar 
éagsúlacht agus roghnú nádúrtha, ar a n-áirítear: 
• éagsúlacht i bhfeinitíopaí an phobail;  
• iomaíocht faoi choinne acmhainní atá ina cúis go 

minic leis an mharthain dhifreálach de na feinitíopaí 
leis an oiriúnú is fearr, mar shampla 
frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach; 

• is mó seans go n-atáirgfidh feinitíopaí marthanacha 
agus go dtabharfaidh siad a gcuid géinte don chéad 
ghlúin eile;  

• teoiric na héabhlóide mar phróiseas leanúnach de 
roghnú nádúrtha a mbíonn athruithe de réir a 
chéile in orgánaigh dá barr ar féidir foirmiú 
speiceas nua a bheith mar thoradh; agus  

• díothú speicis le himeacht ama mar iarmhairt ar an 
teip dul in oiriúint d’athrú timpeallachta.  
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Pórúchán 
roghnaitheach 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.4 míniú a thabhairt ar phórúchán roghnaitheach i 
bplandaí bia agus in ainmhithe ceansaithe mar 
phróiseas: 
• ina roghnaíonn daoine plandaí nó ainmhithe aonair 

faoi choinne a dtréithe inmhianaithe géiniteacha, 
mar shampla cuma, cainníocht nó caighdeán 
méadaithe bia nó frithsheasmhacht in aghaidh 
galar, agus iad a phórú le sliocht a tháirgeadh; agus 

• ina mbíonn an tréith inmhianaithe ar taispeáint ag 
na sleachta go léir mar gheall ar an roghnú agus ar 
an phórú athdhéanta thar mórán glún. 
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Sláinte, Galar, Meicníochtaí Cosanta agus Córacha Leighis 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí faoin dóigh a mbíonn miocrorgánaigh ina gcúis le 
galair agus fiosraíonn siad meicníochtaí cosanta an choirp ar ghalair. Fiosraíonn siad 
ról na vacsaínithe agus na gcógas leighis inár saol agus na héifeachtaí díobhálacha a 
bhaineann le mí-úsáid drugaí. Fiosraíonn siad fosta na cúiseanna le taomanna croí, 
strócanna agus ailse mar aon le roinnt de na córacha leighis ar na galair seo. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.6 
Sláinte, galar, 
meicníochtaí cosanta 
agus córacha leighis 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.6.1 sainmhíniú a thabhairt ar an tsláinte gurb 
ionann í agus a bheith saor ó ghalar 
teagmhálach agus neamhtheagmhálach; 

 
2.6.2 míniú a thabhairt ar na costais atá ar an tsochaí 

mar gheall ar ghalair theagmhálacha agus 
neamhtheagmhálacha, ar a n-áirítear costas 
eacnamaíoch na córa leighis ar an tSeirbhís 
Náisiúnta Sláinte; 

Galair theagmhálacha 
 

2.6.3 eolas agus tuiscint a léiriú ar na cineálacha de 
ghalair theagmhálacha arb iad miocrorgánaigh 
is cúis leo, an dóigh a ndéantar iad a scaipeadh, 
a chosc agus a chóireáil, ar a n-áirítear: 
• baictéir (clamaidia, salmonella agus eitinn); 
• víris (SEIF (AIDS) mar thoradh ar VEID (HIV), 

slaghdán agus fliú agus papalómaivíreas 
daonna (PVD) (HPV)); agus 

• fungais (borrphéist choise agus smoladh); 
agus 

Teicníochtaí 
aiseipteacha 
 

2.6.4 teicnící aiseipteacha a úsáid go sábháilte le 
coilíneachtaí neamhéillithe de bhaictéir a fhás i 
mbrat cothaitheach nó ar phláta agair, ar a 
n-áirítear: 
• miasa Petri, meáin saothrúcháin, lúba 

ionaclaithe agus buidéil saothrúcháin a 
steiriliú, trí uathchlábh agus trí bhladhmadh a 
dhéanamh agus le halcól le miocrorgánaigh 
neamh-inmhianaithe, a mharú; 

• tá sé riachtanach miasa Petri a choinneáil 
páirtchlúdaithe agus obair a dhéanamh gar 
do dhóire Bunsen le linn ionaclú le baol an 
éillithe ag miocrorgánaigh san aer a laghdú; 

• miasa séalaithe Petri a ionaclú ag uasteocht 
de 25°C le fás pataiginí a sheachaint; agus 

• dromchlaí oibre agus lámha a ghlanadh agus 
saothrúcháin bhaictéar a dhiúscairt go 
sábháilte trí uathchlábh a dhéanamh orthu.  
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Meicníochtaí 
cosanta an choirp  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.6.5 eolas agus tuiscint a léiriú ar mheicníochtaí 
cosanta an choirp, ar a n-áirítear:  
• an craiceann, seicní múcasacha agus 

fuiltéachtadh; 
• táirgeadh na n-antasubstaintí ag fuilchealla 

bána (limficítí) mar fhreagairt ar antaiginí; 
• ról na n-antasubstaintí sa chosaint –  
 frithghníomhú antasubstainte-antaigine, 

cuachadh, leathadh laghdaithe ar 
mhiocrorgánaigh agus ar shiomptóim ghalair; 

• ról na bhfagaicítí i miocrorgánaigh a shlogadh 
agus a dhíleá; 

• ról na limficítí cuimhne i bhfreagairt 
thánaisteach; agus 

• imdhíonacht atá gníomhach agus 
éighníomhach; 

Antaibheathaigh 
 

2.6.6  eolas agus tuiscint a léiriú gurb ionann 
antaibheathaigh, peinicillin mar shampla, agus 
ceimiceáin atá táirgthe ag fungais, a mbaintear 
úsáid astu i gcoinne galair bhaictéaracha le 
baictéir a mharú nó lena bhfás a laghdú; 

Baictéir atá 
frithsheasmhach in 
aghaidh 
antaibheathach 
 
 

2.6.7 eolas agus tuiscint a léiriú ar na himpleachtaí 
atá ann do shláinte an phobail maidir leis na 
rudaí seo a leanas: 
• frithsheasmhacht in aghaidh baictéar mar 

thoradh ar ró-úsáid antaibheathach, a 
mbíonn forbairt tarbhfhrídí amhail MRSA 
ann dá barr; agus 

• nósanna imeachta le tarlú na dtarbhfhrídí a 
laghdú, agus an fáth a bhfuil díothú na 
dtarbhfhrídí deacair; agus 

Vacsaínithe  
 

2.6.8 eolas agus tuiscint a léiriú ar ról na vacsaínithe, 
ar a n-áirítear:  
• orgánaigh mhodhnaithe ar cúis iad le galar a 

úsáid le leibhéil ardaithe antasubstainte agus 
leibhéil ardaithe limficití cuimhne a 
tháirgeadh san fhuil; agus 

• ról na vacsaínithe teanndáileoige agus an 
léirmhíniú ar ghraif de leibhéil 
antasubstainte fola. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Galair 
neamhtheagmhálacha 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.6.9 a thabhairt chun cuimhne gur féidir go mbeadh 
idirghníomhaíochtaí idir cineálacha éagsúla 
galar i gceist le go leor galair 
neamhtheagmhálacha agus go mbíonn 
idirghníomhú na dtosca seo ina gcúis leo: 
• faighte ó oidhreacht – is féidir go bhfuil géin 

ag daoine áirithe a fhágann go bhfuil siad 
tograch do roinnt ailsí; agus 

• stíl mhaireachtála, ar a n-áirítear: 
– drochaiste bia: barraíocht siúcra agus saille 

á n-iontógáil;  
– easpa aclaíochta: bíonn an fuinneamh atá 

in úsáid san aclaíocht níos ísle ná an 
iontógáil fuinnimh agus é seo ina cúis le 
murtall; 

– rónochtadh i leith na Gréine: bíonn 
radaíocht ultraivialait (UV) ina cúis le 
sócháin a mbíonn ailse chraicinn mar 
thoradh orthu; 

– mí-úsáid drugaí;  
alcól: is féidir le ragús óil a bheith ina 
chúis le galar ae agus cur as d’fhorbairt 
an fhéatais (siondróm alcóil san 
fhéatas); 
toit tobac: is féidir le tarra a bheith ina 
chúis leis an bhroincíteas (cúngú 
broncas agus broincíní), leis an 
eimfiséime (damáiste d’ailbheolais a 
laghdaíonn an t-achar dromchla faoi 
choinne malartú gáis) agus le hailse na 
scamhóg (cilldeighilt mhínormalach); 
cothaíonn nicitín andúil agus téann sé i 
bhfeidhm ar an chroíráta agus 
comhcheanglaíonn aonocsaíd charbóin 
le fuilchealla dearga le cumas na fola 
ocsaigin a iompar, a laghdú; agus 

 
2.6.10 cur síos a dhéanamh ar na hidirghníomhaíochtaí 

idir cineálacha difriúla galair: murtall ar cúis é le 
galair chardashoithíocha agus diaibéiteas 
Chineál 2. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Taomanna croí agus 
strócanna 

 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.6.11 eolas agus tuiscint a léiriú ar chúis agus ar 
éifeacht an bhaic i bhfuileadán: 
• tarlaíonn bac mar gheall ar charnadh na 

ndeascán colaistéaróil agus bíonn foirmiú 
téachtáin mar thoradh; 

• ciallaíonn sreabhadh srianta fola go 
mbaineann níos lú ocsaigine agus glúcóis na 
cealla amach; agus bíonn bás cille mar 
thoradh ar an riospráid laghdaithe cille; 

• go mbíonn bás chealla na matán croí (taom 
croí) mar thoradh ar bhac i bhfuileadáin 
chorónacha a chuireann srian le sreabhadh 
fola go dtí matán an chroí; agus 

• go mbíonn bás chealla na hinchinne mar 
thoradh ar bhac sna fuileadáin, rud atá ina 
chúis le feidhmiú laghdaithe inchinne (stróc); 

 
2.6.12 míniú a thabhairt ar na córacha leighis seo faoi 

choinne an ghalair chardashoithíoch: 
 

• angaplaiste agus steintíní; agus 
• staitiní agus aspairín; 

 
2.6.13 a thabhairt chun cuimhne go méadaíonn nó go 

laghdaíonn tosca stíl mhaireachtála faoi leith an 
riosca le galar croí agus strócanna a fháil 
(barraíocht saillte cothaithe, caitheamh tobac, 
strus agus easpa aclaíochta); 

Ailse 
 

2.6.14 a thabhairt chun cuimhne go dtáirgeann 
cilldeighilt neamhrialaithe cealla ailse, ar féidir 
dhá chineál siada a bheith mar thoradh air: 
neamhurchóideach (imchochlaithe agus gan 
leathadh) agus urchóideach (ábalta leathadh); 
agus  

 
2.6.15 tuiscint a bheith acu ar an dóigh ar féidir le 

roghanna stíl mhaireachtála tionchar a imirt ar 
an riosca maidir le cineálacha ailse ar leith a 
fhorbairt, mar shampla ailse cheirbheacsach 
(vacsaín PMD (HPV)), ailse scamhóg (caitheamh 
tobac) agus ailse chraicinn (radaíocht UV). 

 



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
31 

3.3 Aonad Ceimice C1: Struchtúir, Treochtaí, Imoibriúcháin 
 Cheimiceacha, Ceimic Chainníochtúil agus Anailís 
San aonad seo, clúdaíonn daltaí struchtúr adamhach, nascadh, struchtúir, 
nanacháithníní, siombailí, foirmlí agus cothromóidí, an Tábla Peiriadach, ceimic 
chainníochtúil, aigéid, bunanna agus salainn agus anailís cheimiceach. Tosaíonn 
daltaí a fhorbairt tuisceana ar an dóigh a bhfuil gach dúil cheimiceach déanta 
d’adaimh a bhfuil cáithníní fo-adamhacha iontu, agus úsáideann siad cóiriú na 
leictreon lena mhíniú cad é a tharlaíonn nuair a dhéanann dúile imoibriú. Míníonn 
siad nascadh ianach, comhfhiúsach agus miotalach agus cuireann siad síos ar 
airíonna na struchtúr a fhoirmítear. Baineann siad úsáid as an eolas agus an tuiscint 
seo le foirmlí agus cothromóidí siombailí cothromaithe a scríobh, agus míniú a 
thabhairt ar imoibriúcháin na n-aigéad agus na n-alcailí. 
 
Struchtúr Adamhach 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí faoi struchtúir adamhacha. Tosaíonn siad ar 
thuiscint a fhorbairt gur d’adaimh atá gach dúil cheimiceach déanta, agus de núicléis 
agus leictreoin atá adaimh déanta. Úsáideann siad sonraí le líon agus le cóiriú na 
gcáithníní fo-adamhacha in adaimh, in iain agus in iseatóip a dhéanamh amach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.1  
Struchtúr 
adamhach 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.1.1 cur síos a dhéanamh ar struchtúr adaimh mar núicléas 
lárnach atá luchtaithe go deimhneach ina bhfuil 
prótóin agus neodróin (an chuid is mó den mhais) agus 
leictreoin i scealla atá ag fithisiú thart orthu; 

 
1.1.2 luchtanna coibhneasta agus maiseanna coibhneasta 

prótón, neodrón agus leictreon a lua; 
 
1.1.3 an uimhir adamhach a shainmhíniú mar an líon prótón 

in adamh; 
 
1.1.4 an mhaisuimhir a shainmhíniú mar líon iomlán na 

bprótón agus na neodrón in adamh; 
 
1.1.5 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh nach bhfuil lucht 

leictreach ag an adamh ina iomláine mar gurb ionann 
líon na bprótón agus líon na leictreon; agus 

 
1.1.6 líon na bprótón, na neodrón agus na leictreon atá i 

láthair in adamh nó in ian a ríomh agus lucht iain a 
dhéanamh amach nó líon na gcáithníní fo-adamhacha 
a aimsiú má thugtar an lucht. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.1  
Struchtúr 
adamhach          
(ar lean.) 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.1.7 cumraíocht (struchtúr) leictreonach adamh agus ian le 
huimhir adamhach 1–20 acu, a scríobh agus a 
tharraingt; 

 
1.1.8 iseatóip a shainmhíniú mar adaimh de dhúil a bhfuil an 

uimhir adamhach chéanna ach maisuimhir éagsúil acu, 
rud a thugann le fios go bhfuil líon éagsúil neodrón 
acu;  

 
1.1.9 sonraí a léirmhíniú ar líon na bprótón, na neodrón 

agus na leictreon le hiseatóip de dhúil a shainaithint;  
 
1.1.10 mais adamhach choibhneasta na ndúl a ríomh ón 

mhaisuimhir agus ó líonmhaireacht a n-iseatóp; agus 
 

1.1.11 a thabhairt chun cuimhne gur dhá dhúil nó níos mó 
cuingrithe le chéile go ceimiceach í comhdhúil. 
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Nascadh 
Sa rannán seo, úsáideann daltaí cóiriú na leictreon in adaimh leis na rudaí a 
tharlaíonn nuair a imoibríonn dúile a mhíniú. Scrúdaíonn siad nascadh ianach, 
comhfhiúsach agus miotalach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.2  
Nascadh 

Nascadh 
ianach 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur cáithnín luchtaithe a 
fhoirmítear nuair a fhaigheann nó nuair a chailleann 
adamh leictreon is ea ian, agus gur cáithnín luchtaithe 
ina bhfuil níos mó ná adamh amháin is ea ian 
móilíneach; 

 
1.2.2 na téarmaí caitian agus ainian a shainmhíniú; 
 
1.2.3 a mhíniú, agus léaráidí poncanna is cros in úsáid, an 

dóigh a bhfoirmítear iain agus an dóigh a dtarlaíonn 
nascadh ianach i gcomhdhúile ianacha simplí, gan san 
áireamh ach na dúile i nGrúpaí 1 (I) agus 2 (II) le dúile i 
nGrúpaí 6 (VI) agus 7 (VII), a bhfuil cumraíocht 
leictreonach de thriathghás ag a n-iain; 
 

1.2.4 eolas agus tuiscint a léiriú:  
• go mbíonn aomadh idir iain luchtaithe go 

hurchomhaireach i gceist leis an nascadh ianach;  
• go bhfuil naisc ianacha láidir; agus  
• go bhfuil fuinneamh suntasach de dhíth le naisc 

ianacha a bhriseadh; 
 

1.2.5 a aithint gur gné thipiciúil de chomhdhúile miotalacha 
é an nascadh ianach; 

Nascadh 
comhfhiúsach 

 

1.2.6 cur síos a dhéanamh ar nasc comhfhiúsach singil mar 
dís leictreoin chomhroinnte; 

 
1.2.7 a mhíniú, agus léaráidí poncanna agus cros in úsáid, 

cad é mar a tharlaíonn an nascadh comhfhiúsach in H2, 
Cl2, HCl, H2O, NH3, CH4 agus i móilíní atá cosúil leo, 
agus a bheith in ann dís leictreoin aonair a lipéadú;  

 
1.2.8 léaráidí poncanna is cros a tharraingt agus láithreacht 

na nasc iolrach a chur in iúl maidir le O2, N2 agus CO2; 
agus 

 
1.2.9 a aithint gur gné thipiciúil de dhúile neamh-

mhiotalacha agus de chomhdhúile neamh-mhiotalacha 
é an nascadh comhfhiúsach; 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Nascadh 
comhfhiúsach 
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.10 eolas agus tuiscint a léiriú gurb ionann móilín agus dhá 
adamh nó níos mó atá nasctha go comhfhiúsach agus 
go gciallaíonn dé-adamhach go bhfuil dhá adamh 
nasctha go comhfhiúsach sa mhóilín; 

 
1.2.11 eolas agus tuiscint a léiriú go mbíonn naisc 

chomhfhiúsacha láidir agus go mbíonn fuinneamh 
suntasach de dhíth le naisc chomhfhiúsacha a 
bhriseadh; 

 
1.2.12 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir nasc comhfhiúsach 

a léiriú mar líne: agus 

Nascadh 
miotalach 
 

1.2.13 eolas agus tuiscint a léiriú gur de thoradh aomadh idir 
na hiain dheimhneacha agus na leictreoin 
dílogánaithe i laitís rialta a tharlaíonn an nascadh 
miotalach. 
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Struchtúir 
Sa rannán seo, déanann daltaí scrúdú ar na samhlacha struchtúracha de laitísí 
ianacha, de struchtúir mhóilíneacha chomhfhiúsacha, d’ollstruchtúir chomhfhiúsacha 
agus de struchtúir mhiotalacha. Úsáideann siad fosta na samhlacha aitheanta sin le 
hairíonna agus le húsáidí na struchtúr éagsúil a mhíniú. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

1.3  
Struchtúir 

Struchtúir 
ianacha 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.3.1 an tsamhail struchtúrach aitheanta d'oll-laitísí ianacha 
a úsáid le hairíonna fisiceacha substaintí ianacha 
amhail an chlóiríd sóidiam a mhíniú, agus leáphointe, 
fiuchphointe, agus seoltacht leictreach san áireamh 
(níltear ag súil le léaráid d’oll-laitís ianach); 

1.3.2 a thabhairt chun cuimhne go bhfuil formhór na 
gcomhdhúl ianach intuaslagtha san uisce; 

Struchtúir 
mhóilíneacha 
chomhfhiúsacha 

1.3.3 an tsamhail struchtúrach aitheanta de struchtúir 
mhóilíneacha chomhfhiúsacha a úsáid le hairíonna 
fisiceacha struchtúir mhóilíneacha chomhfhiúsacha 
amhail an t-iaidín agus an dé-ocsaíd charbóin a 
mhíniú, leáphointe, fiuchphointe, agus seoltacht 
leictreach san áireamh; 

1.3.4 eolas agus tuiscint a léiriú gur fórsaí laga darb ainm 
fórsaí van der Waals iad na fórsaí idirmhóilíneacha 
idir móilíní comhfhiúsacha;  

1.3.5 a thabhairt chun cuimhne go bhfuil a lán de na 
substaintí móilíneacha comhfhiúsacha 
dothuaslagtha san uisce; 

Ollstruchtúir 
chomhfhiúsacha 

1.3.6 eolas agus tuiscint a léiriú ar ollstruchtúr 
comhfhiúsach carbóin (diamant) agus carbóin (graifít), 
agus a n-airíonna fisiceacha a thuar agus a mhíniú, ar 
a n-áirítear: 
• seoltacht leictreach;
• cruas;
• leáphointe agus fiuchphointe; agus
• na feidhmeanna a bhaineann leo in uirlisí gearrtha

(diamant), i mbealaí agus i bpinn luaidhe (graifít);
agus

Struchtúir 
mhiotalacha 

1.3.7 an tsamhail struchtúrach aitheanta de mhiotail a 
úsáid lena struchtúr agus lena n-airíonna fisiceacha a 
thuar agus a mhíniú, agus leáphointe, 
intuargainteacht, insínteacht agus seoltacht 
leictreach san áireamh.  
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Struchtúir 
mhiotalacha     
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.3.8 eolas agus tuiscint a léiriú gur meascán de dhá dhúil, 
nó níos mó ná sin, é cóimhiotal, ar miotal é ar a 
laghad ceann amháin acu, agus go bhfuil airíonna 
miotalacha ag an mheascán chomhthorthach; 

Struchtúr agus 
nascadh carbóin 
 

1.3.9 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir leis an charbón 
ceithre nasc chomhfhiúsacha a fhoirmiú: 

 
1.3.10 eolas agus tuiscint a léiriú ar struchtúr na graiféine 

(ciseal graifíte atá aon adamh ar tiús), a hairíonna 
fisiceacha a mhíniú, ar a n-áirítear láidreacht agus 
seoltacht leictreach, agus a feidhmeanna a thabhairt 
chun cuimhne, amhail a feidhmeanna i gcadhnraí 
agus i ngrianchealla; 

  
1.3.11 eolas agus tuiscint a léiriú ar chiall an téarma allatróp 

mar a chuirtear i bhfeidhm é ar charbón (diamant), 
carbón (graifít) agus graiféin; agus  

Rangú struchtúr  

 

1.3.12 faisnéis tugtha a úsáid le struchtúr substaintí a rangú 
mar oll-laitís ianach, móilíneach comhfhiúsach, 
ollstruchtúr comhfhiúsach nó struchtúr miotalach. 
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Nanacháithníní 
Sa rannán seo, faigheann daltaí léirthuiscint ar an réimse eolaíochta seo atá ag 
teacht chun cinn. Déanann siad staidéar ar fheidhmeanna na nanacháithníní sa 
mhíochaine agus i réimsí eile. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.4  
Nanacháithníní 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.4.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur struchtúir iad 
nanacháithníní a bhfuil méid thart ar 1–100 nm iontu 
agus a bhfuil roinnt céadta adamh iontu; agus 
 

1.4.2 buntáistí na nanacháithníní in uachtair ghréine a 
luacháil, ar a n-áirítear clúdach níos fearr ar an 
chraiceann agus cosaint níos éifeachtaí ar ghathanna 
ultraivialaite na Gréine, agus na rioscaí a bhaineann 
leo, amhail dochar féideartha do na cealla sa chorp 
agus éifeachtaí dochracha ar an timpeallacht. 
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Siombailí, Foirmlí agus Cothromóidí 
Sa rannán seo, forbraíonn daltaí scileanna i scríobh foirmlí agus i scríobh agus i 
gcothromú cothromóidí siombailí. D’fhéadfaí an rannán seo a thástáil sa tsonraíocht 
go léir, in Aonad C1 agus in Aonad C2 araon. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.5  
Siombailí, foirmlí 
agus cothromóidí 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.1 siombailí agus ainmneacha na ndúl coitianta a aithint 
agus na dúile dé-adamhacha a thabhairt chun 
cuimhne; 

 
1.5.2 foirmlí ceimiceacha a léirmhíniú trí na dúile a ainmniú 

agus trí líon gach cineál adaimh atá i láthair a lua; 
 
1.5.3 foirmlí ceimiceacha comhdhúl a scríobh; 
 
1.5.4 tuiscint a léiriú go n-ídíonn imoibriúcháin 

cheimiceacha imoibreáin agus go dtáirgeann siad 
substaintí nua darb ainm táirgí; 

 
1.5.5 cothromóidí i bhfoirm focal a dhéanamh le cur síos ar 

an réimse imoibriúchán atá sainithe sa tsonraíocht 
seo;  

 
1.5.6 a aithint nach gcailltear agus nach ndéantar adamh ar 

bith in imoibriúchán ceimiceach ach go n-athchóirítear 
iad, agus dá bharr sin is féidir linn cothromóidí 
siombailí cothromaithe a scríobh a léiríonn na 
hadaimh atá i gceist;  

 
1.5.7 cothromóidí siombailí cothromaithe a scríobh do na 

himoibriúcháin go léir atá faoi chaibidil sa tsonraíocht 
seo agus d’imoibriúcháin neamhaithnide nuair a 
shainítear ainmneacha na n-imoibreán agus na dtáirgí; 
agus 

 
1.5.8 scríobh cothromóidí ianacha cothromaithe 

d’imoibriúcháin, ar a n-áirítear imoibriúcháin sainithe 
sa tsonraíocht seo;  
 

1.5.9 scríobh leathchothromóidí d’imoibriúcháin atá 
sainithe sa tsonraíocht seo, nuair is cuí; agus 

 
1.5.10 eolas agus tuiscint a léiriú go scríobhtar i gcothromóidí 

ceimiceacha na trí staid den damhna mar (s), mar (l) 
agus mar (g), le (aq) do thuaslagáin uiscí, agus 
siombailí cuí staide a chur isteach i gcothromóidí do na 
himoibriúcháin sa tsonraíocht seo. 
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An Tábla Peiriadach 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar an dóigh a bhfuil an Tábla Peiriadach nua-
aimseartha mar thoradh ar iarrachtaí dúile a rangú ar mhodh córasach, trí fhás san 
eolas cheimiceach, agus iarrachtaí Mendeleev san áireamh. Déanann daltaí imscrúdú 
fosta ar thréithe tábhachta den Tábla Pheiriadach agus ar threochtaí i nGrúpa 1 (I) 
agus i nGrúpa 7 (VII). 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.6  
An Tábla 
Peiriadach 

Bunstruchtúr 
an Tábla 
Pheiriadaigh 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.1 cur síos a dhéanamh ar an dóigh ar chóirigh 
Mendeleev na dúile sa Tábla Pheiriadach agus ar fhág 
sé bearnaí do dhúile nár fionnadh ag an am sin, agus 
an dóigh ar chuir sin ar a chumas airíonna na ndúl nár 
fionnadh go fóill a thuar;   

 
1.6.2 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh ar athraigh 

idéanna eolaíocha le himeacht ama i dtéarmaí na 
ndifríochtaí agus na gcosúlachtaí idir Tábla Peiriadach 
Mendeleev agus an Tábla Peiriadach nua-aimseartha;  

 
1.6.3 cur síos a dhéanamh ar dhúil mar shubstaint nach 

bhfuil ach an t-aon chineál amháin d’adamh inti agus 
tuiscint a léiriú nach féidir dúile a bhriseadh anuas i 
substaintí níos simplí trí mheáin cheimiceacha;  

 
1.6.4 eolas agus tuiscint a léiriú gur colún ceartingearach sa 

Tábla Pheiriadach é grúpa agus gur sraith 
chothrománach é peiriad;  

 
1.6.5 suíomh miotal agus neamh-mhiotal sa Tábla 

Pheiriadach a shainaithint agus a thabhairt chun 
cuimhne agus iad a idirdhealú de réir a n-airíonna, 
seoladh teasa agus leictreachais, insínteacht, 
intuargainteacht, leáphointe agus sondas san áireamh; 

  
 
1.6.6 dúile a shainaithint mar sholaid, leachtanna agus gáis 

(ag teocht agus ag brú an tseomra) sa Tábla 
Pheiriadach; agus 

 
1.6.7 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil an líon céanna 

leictreon ina sceall seachtrach ag dúile sa ghrúpa 
chéanna sa Tábla Pheiriadach agus go dtugann sin 
airíonna cosúla ceimiceacha dóibh. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Bunstruchtúr 
an Tábla 
Pheiriadaigh 
(ar lean.) 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.8 a thabhairt chun cuimhne gur sa ghrúpa chéanna atá 
dúile a bhfuil airíonna cosúla acu, (mar shampla grúpa 
de mhiotail imoibríocha iad Grúpa 1 (I) agus Grúpa 2 
(II), grúpa de neamh-mhiotail imoibríocha é Grúpa 7 
(VII) agus is grúpa de neamh-mhiotail neamh-
imoibríocha é Grúpa 0), agus na grúpaí seo a aimsiú sa 
Tábla Pheiriadach agus ainmneacha na ngrúpaí a 
thabhairt chun cuimhne; 

Grúpa 1 (I) 
 

1.6.9 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil dlús íseal ag na 
miotail alcaile agus nach bhfuil an chéad trí cinn acu 
chomh dlúth leis an uisce; 

 
1.6.10 na rioscaí a bhaineann le stóráil agus le húsáid miotail 

alcaile a mheas agus a bhainistiú, agus a thabhairt 
chun cuimhne go bhfuil miotail alcaile soghearrtha, 
lonrach agus iad úrghearrtha agus go dteimhlíonn siad 
go gasta san aer;  

 
1.6.11 eolas agus tuiscint a léiriú go mbíonn miotail Ghrúpa 1 

(I) ag imoibriú le huisce le hidrigin agus hiodrocsaíd 
mhiotail a tháirgeadh, agus breathnuithe a thabhairt 
do na himoibriúcháin; 

 
1.6.12 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil airíonna 

ceimiceacha cosúla ag miotail alcaile mar, nuair a 
imoibríonn siad, cailleann adamh leictreon le hian 
deimhneach a fhoirmiú le cumraíocht chobhsaí 
leictreonach; 

 
1.6.13 scríobh leathchothromóidí d’fhoirmiú ian Ghrúpa 1 (I) 

óna adamh; 
 
1.6.14 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a mbíonn an 

treocht san imoibríocht síos an grúpa ag brath ar sceall 
seachtrach leictreoin na n-adamh; 

 
1.6.15 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil an chuid is mó de 

chomhdhúile Ghrúpa 1 (I) bán agus tuaslagann siad in 
uisce le tuaslagáin éadathacha a thabhairt; agus  

Grúpa 7 (VII) 
 

1.6.16 sonraí faoi dhath, faoi staid fhisiciúil ar theocht agus 
faoi bhrú an tseomra, faoi dhé-adamhacht agus faoi 
thocsaineacht na ndúl i nGrúpa 7 (VII) a thabhairt chun 
cuimhne, sonraí tugtha a léirmhíniú le treochtaí a 
dhearbhú taobh istigh den ghrúpa agus tuartha a 
dhéanamh bunaithe ar na treochtaí sin. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Grúpa 7 (VII) 
(ar lean.) 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.6.17 breathnuithe a bhaineann le néalú an iaidín sholadaigh 
le téamh a thabhairt chun cuimhne agus tuiscint a 
léiriú ar an téarma néalú;  

 
1.6.18 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil don ghás 

clóirín (bíonn páipéar táscaire uilíoch tais ag athrú go 
dearg ar dtús agus ansin déantar é a bhánú); 

 
1.6.19 imscrúdú a dhéanamh ar imoibriúcháin 

díláithriúcháin dhúile Ghrúpa 7 (VII) le tuaslagáin de 
hailídí eile le treocht san imoibríocht taobh istigh den 
ghrúpa a dhearbhú agus tuartha a dhéanamh 
bunaithe ar an treocht seo;  

 
1.6.20 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a mbíonn an 

imoibríocht síos an grúpa ag brath ar sceall seachtrach 
leictreoin na n-adamh; 

 
1.6.21 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil airíonna 

ceimicheacha cosúla ag halaiginí mar, nuair a 
imoibríonn siad, faigheann adamh leictreon le hian 
diúltach a fhoirmiú a bhfuil cumraíocht leictreonach 
chobhsaí aige; agus 

 
1.6.22 leathchothromóidí a scríobh d’fhoirmiú ian hailíde ó 

mhóilín nó ó adamh halaigine; 

Grúpa 0 1.6.23 coincheap na cumraíochta leictreonaí a úsáid le 
heaspa imoibríochta agus le seasmhacht na 
dtriathghás a mhíniú;  

 
1.6.24 a thabhairt chun cuimhne gur gáis éadathacha iad na 

triathgháis; 
 
1.6.25 eolas agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a mbíonn an 

treocht i bhfiuchphointí na dtriathghás ag dul síos an 
grúpa; agus 

Miotail 
thrasdultacha 
 

1.6.26 eolas a léiriú go bhfoirmíonn dúile trasdultacha iain le 
luchtanna difriúla (mar shampla iarann(II) agus 
iarann(III) agus foirmíonn siad comhdhúile daite:  
• tá ocsaíd chopair(II) dubh;  
• tá carbónáit chopair(II) glas;  
• tá sulfáit chopair(II) hiodráitithe gorm; agus  
• de ghnáth bíonn salainn chopair(II) gorm i 

dtuaslagán. 
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An Cheimic Chainníochtúil 
Sa rannán seo, scrúdaíonn dalta áirimh a bhaineann le substaintí soladacha. Déanann 
siad maiseanna móilíneacha coibhneasta a oibriú amach agus úsáideann siad móil le 
maiseanna atá ag imoibriú a aimsiú.  
Tuigeann siad fosta nach dtáirgeann gach imoibriúchán ceimiceach an méid táirge a 
rabhthas ag dúil leis agus ríomhann siad an táirgeacht chéatadánach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.7  
An cheimic 
chainníochtúil 

Mais fhoirmle  

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.7.1 a thabhairt chun cuimhne gurb ionann mais adamhach 
coibhneasta (Ar) adaimh agus mais an adaimh i 
gcomparáid le mais iseatóp carbón-12, a bhfuil mais 12 
go cruinn aige, agus eolas agus tuiscint a léiriú gur 
meán ualaithe de na maisuimhreacha é Ar (nasctha le 
1.1.10); 

 
1.7.2 ríomh an mhais fhoirmle choibhneasta (Mr) (mais 

mhóilíneach choibhneasta ) de chomhdhúil agus an 
céatadán de dhúil, de réir maise, atá i gcomhdhúil; 

An mól 
 

1.7.3 eolas agus tuiscint a léiriú go ndéantar méideanna 
ceimiceacha a thomhas ina móil agus go bhfuil mais 
aon mhól de shubstaint i ngraim cothrom go 
huimhriúil leis an mhais fhoirmle choibhneasta; 

 
1.7.4 mais thugtha de shubstaint a aistriú mar mhéid na 

substainte ina mhóil (agus an bealach eile thart), tríd 
an mhais adamhach choibhneasta nó an mhais foirmle 
choibhneasta a úsáid;  

 
1.7.5 maiseanna imoibreán nó táirgí atá ag imoibriú a 

ríomh nuair a thugtar cothromóid siombailí 
chothromaithe agus móil agus cóimheas simplí in 
úsáid, ar a n-áirítear samplaí nuair a bhíonn 
imoibreán teorantach ann;  

Táirgeacht 
chéatadánach 

1.7.6 an táirgeacht theoiriciúil agus an táirgeacht 
chéatadánach d’imoibriúchán ceimiceach a ríomh má 
thugtar an táirgeacht iarbhír; agus 

 
1.7.7 fáthanna féideartha a aithint a bhfuil táirgeacht 

chéatadánach táirge níos lú ná 100%, ar a n-áirítear 
caillteanas táirge agus é a dheighilt ón mheascán 
imoibriúcháin, de thoradh taobh-imoibriúchán, nó 
cionn is go bhfuil an t-imoibriúchán inchúlaithe agus 
b’fhéidir nach rachadh sé i gcrích ar fad. 
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Aigéid, Bunanna agus Salainn 
Dírítear sa rannán seo ar rangú substaintí mar aigéid agus mar alcailí agus ar cad é 
mar a imoibríonn aigéid le bunanna, le carbónáití agus le miotail. Forbraíonn daltaí 
tuiscint ar cad é is salann ann agus foghlaimíonn siad faoi dhathanna na salann 
éagsúil. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.8  
Aigéid, bunanna 
agus salainn 

Táscairí agus 
pH 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.8.1 cur síos a dhéanamh ar éifeachtaí na dtuaslagán 
aigéadach, alcaileach agus neodrach ar pháipéir 
tháscaire (páipéar litmis dearg agus páipéar litmis 
gorm, agus páipéar táscaire uilíoch) agus ar úsáid 
méadar pH le sonraí pH a thabhairt go dtí ionad 
amháin ar a laghad de dheachúlacha; 

 
1.8.2 léirmhíniú a dhéanamh ar shonraí tugtha maidir le 

táscaire uilíoch (dath nó pH) le tuaslagáin a rangú mar 
aigéadach, alcaileach nó neodrach agus le láidreachtaí 
coibhneasta tuaslagán aigéadach agus tuaslagán 
alcaileach a chur in iúl de réir an rangaithe seo a 
leanas: 
• pH 0–2 aigéad láidir;  
• pH 3–6 aigéad lag;  
• pH 7 neodrach;  
• pH 8–11 alcaile lag; agus   
• pH 12–14 alcaile láidir; 

 
1.8.3 eolas agus tuiscint a léiriú go dtuaslagann aigéid san 

uisce le hiain hidrigine (H+ (aq)) a tháirgeadh;  
 
1.8.4 a thabhairt chun cuimhne, a airde tiúchan na n-ian 

hidrigine i dtuaslagán aigéadach, is amhlaidh is ísle an 
pH; 

 
1.8.5 eolas agus tuiscint a léiriú go dtuaslagann alcailí san 

uisce le hiain hiodrocsaíde (OH– (aq)) a tháirgeadh;   
 
1.8.6 eolas agus tuiscint a léiriú go ndéantar aigéid láidre 

agus alcailí láidre a ianú go hiomlán in uisce, samplaí 
d’aigéid láidre a thabhairt chun cuimhne (ar a 
n-áirítear aigéad hidreaclórach, aigéad sulfarach agus 
aigéad nítreach) agus eiseamláirí d’alcailí láidre a 
thabhairt chun cuimhne (ar a n-áirítear hiodrocsaíd 
sóidiam agus hiodrocsaíd photaisiam). 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Táscairí agus 
pH (ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.8.7 eolas agus tuiscint a léiriú go ndéantar aigéid laga 
agus alcailí laga a ianú go neamhiomlán in uisce, 
eiseamláirí d’aigéid laga a thabhairt chun cuimhne (ar 
a n-áirítear aigéad eatánóch agus aigéad carbónach) 
agus eiseamláirí d’alcailí laga a thabhairt chun cuimhne 
(ar a n-áirítear amóinia). 
 

1.8.8 caol agus tiubhaithe a mhíniú i dtéarmaí mhéid na 
substaintí i dtuaslagán; 

Imoibriúcháin 
aigéad 
 

1.8.9 cur síos a dhéanamh ar an neodrú mar seo: an 
t-imoibriú idir na hiain hidrigine in aigéad agus na 
hiain hiodrocsaíde in alcaile le huisce a tháirgeadh 
agus an chothromóid ianach a thabhairt chun 
cuimhne mar:  

H+(aq) + OH–(aq) → H2O(l) 
 
1.8.10 imscrúdú a dhéanamh ar an athrú teochta le linn 

neodrú agus tuiscint a léiriú go bhfuil imoibriúcháin 
neodraithe eisiteirmeach  
(cuirtear teas amach); 

 
1.8.11 a thabhairt chun cuimhne gur ocsaíd nó hiodrocsaíd 

mhiotail a neodraíonn aigéad le salann agus uisce a 
tháirgeadh is ea bun, agus gur bun intuaslagtha í 
alcaile;  

 
1.8.12 eolas agus tuiscint a léiriú, breathnuithe orthu agus 

foirmlí dóibh a scríobh, maidir leis na himoibriúcháin  
ghinearálta d’aigéad hidreaclórach, d’aigéad sulfarach 
agus d’aigéad nítreach leis na rudaí seo a leanas: 
• miotail; 
• bunanna; 
• carbónáití; agus 
• hidrigincharbónáití; 

 
1.8.13 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil faoi choinne 

ghás na hidrigine: cuir birín beo leis agus beidh fuaim 
phléasctha mar thoradh; agus 

 
1.8.14 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil faoi choinne 

na dé-ocsaíde carbóin: athróidh aoluisce (tuaslagán 
hiodrocsaíd chailciam) ó éadathach go dath an 
bhainne má bhíonn an tástáil deimhneach. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Salainn  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.8.15 eolas agus tuiscint a léiriú gur comhdhúil é salann a 
fhoirmítear nuair a chuirtear iain mhiotail nó iain 
amóiniam in áit cuid de na hiain hidrigine nó iad uilig; 

 
1.8.16 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil an chuid is mó de 

na salainn alúmanaim agus since de chuid Ghrúpa 1 (I), 
Ghrúpa 2 (II) bán agus má thuaslagann siad in uisce 
tugann siad tuaslagáin éadathacha, agus bíonn salainn 
mhiotail thrasdultacha daite de ghnách; 

 
1.8.17 feasacht a fhorbairt ar thábhacht na sábháilteachta sa 

tsaotharlann le rioscaí féideartha a mheas, ar a  
n-áirítear na guaiseanna a bhaineann le ceimiceáin 
lipéadaithe leis an lipéadú guais cheimiceach 
idirnáisiúnta GHS/CLP (ar a n-áirítear tocsaineach, 
creimneach, inlasta, pléascach, agus le cúram); agus 

 
• imscrúdú a dhéanamh ar imoibriúcháin na n-aigéad, ar a 

n-áirítear athruithe teochta a tharlaíonn (Scrúdú Praiticiúil 
Dualgais C1). 
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Anailís Cheimiceach 
Sa rannán seo, déanann daltaí scrúdú ar cad é is brí leis an téarma ‘íon’ i 
gcomhthéacs na heolaíochta. Chomh maith leis sin, déanann siad imscrúdú ar 
dhóigheanna praiticiúla le meascáin a dheighilt agus le tástálacha diagnóiseacha a 
dhéanamh d’iain agus do shubstaintí íona eile. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.9  
Anailís 
cheimiceach 

Íonacht a 
mheas agus 
meascáin a 
dheighilt 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.9.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur dúil amháin nó 
comhdhúil nach bhfuil measctha le substaint ar bith 
eile í substaint íon;  

 
1.9.2 eolas agus tuiscint a léiriú go mbíonn dúile íona agus 

comhdhúile íona ag leá agus ag fiuchadh ar theochtaí 
sainiúla agus is féidir leáphointe agus fiuchphointe a 
úsáid le substaintí íona a aithint thar mheascáin; 

 
1.9.3 eolas agus tuiscint a léiriú gur meascán é foirmliú a 

dearadh mar tháirge úsáideach agus foirmítear é trí 
roinnt substaintí difriúla a mheascadh le chéile i 
gcainníochtaí atá tomhaiste go cúramach lena chinntiú 
go bhfuil na hairíonna atá de dhíth ag an táirge, mar 
shampla, cóimhiotail, cógais agus leasacháin; 

 
1.9.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar na téarmaí intuaslagtha, 

dothuaslagtha, tuaslagáit, tuaslagóir, tuaslagán, 
iarmhar, scagáit, driogáit, inmheasctha, domheasctha, 
galú agus comhdhlúthú; 

 
1.9.5 imscrúdú a dhéanamh go praiticiúil ar an dóigh ar 

féidir meascáin a dheighilt ag úsáid scagadh, criostalú, 
crómatagrafaíocht pháipéir, driogadh simplí nó 
driogadh codánach (ar a n-áirítear driogadh codánach 
a úsáid sa tsaotharlann le leachtanna inmheasctha a 
dheighilt, mar shampla eatánól agus uisce);  

 
1.9.6 cur síos a dhéanamh ar chrómatagrafaíocht pháipéir 

mar dheighilt a dhéanamh ar mheascáin de shubstaintí 
intuaslagtha trí thuaslagóir (pas gluaisteach) a rith tríd 
an mheascán ar an pháipéar (pas cónaitheach), a 
bhfuil mar thoradh air go mbogann na substaintí ar 
rátaí difriúla thar an pháipéar; agus 

 
1.9.7 léirmhíniú a dhéanamh ar chrómatagram páipéir ar a 

n-áirítear luachanna Rf a ríomh. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Íonacht a 
mheas agus 
meascáin a 
dheighilt        
(ar lean.) 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.9.8 anailís a dhéanamh nuair a thugtar sonraí ar 
mheascáin le breithiúnais a dhéanamh ar na 
modhanna is éifeachtaí den deighilt agus turgnaimh a 
phleanáil leis an deighilt seo a dhéanamh;   

 
1.9.9 sulfáit chopair(II) ainhidriúil a úsáid le tástáil faoi 

choinne uisce;  

Tástálacha 
d’iain 

 

1.9.10 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil lasrach a 
dhéanamh ag úsáid sreang niocróim agus aigéad 
tiubhaithe hidreaclórach le hiain mhiotail a aithint; 
 

1.9.11 eolas a léiriú ar na dathanna lasrach d’iain éagsúla 
mhiotail: 
• litiam (corcairdhearg); 
• sóidiam (buí/oráiste); 
• potaisiam (líológ); 
• cailciam (donnrua); agus 
• copar(II) (gormghlas/glasghorm); agus  

 
• na hiain i gcomhdhúil ianach a shainaithint ag úsáid 

tástálacha lasrach (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C2). 
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3.4 Aonad Ceimice C2: Imoibriúcháin Cheimiceacha Breise, 
Rátaí agus Cothromaíocht, Áirimh agus an Cheimic 
Orgánach  

San aonad seo, clúdaíonn daltaí sraith imoibríochta na miotal, imoibriúcháin ocsdí, 
rátaí imoibrithe, cothromaíocht, ceimic orgánach, ceimic chainníochtúil, leictriceimic, 
athruithe fuinnimh agus ceimic gháis. Déanann daltaí imscrúdú go turgnamhach ar 
imoibriúcháin mhiotal agus úsáideann siad seo le hairíonna ceimiceacha miotail eile 
a thuar. Cuirtear an t-eolas seo i bhfeidhm níos faide le cineálacha difriúla 
imoibriúchán agus a ráta a mhíniú. Déanann daltaí imscrúdú ar cheimic an charbóin 
agus ar thábhacht na hidreacarbón. Tríd an aonad seo, caithfidh daltaí áirimh 
mhatamaiticiúla a dhéanamh atá ábhartha do líon mór imoibriúchán agus próiseas. 
 
Miotail agus an tSraith Imoibríochta 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú go turgnamhach ar imoibriúcháin mhiotal 
leis an uisce, leis an aer (ocsaigin) agus le tuaslagáin ina bhfuil iain mhiotal eile, le 
sraith imoibríochta a chruthú. Tá eolas ar an tsraith imoibríochta úsáideach i dtuar 
airíonna ceimiceacha miotal eile agus le tuiscint a fháil ar an dóigh a ndéantar miotail 
a eastóscadh as a mianta. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.1  
Miotail agus an 
tsraith 
imoibríochta 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.1 sraith imoibríochta na miotal a thabhairt chun 
cuimhne, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe agus Cu san 
áireamh; 

 
2.1.2 cur síos a dhéanamh ar na himoibriúcháin, má tá 

imoibriúchán ar bith ann, a dhéanfaidh na miotail 
thuas leis na rudaí seo a leanas agus cur síos a 
dhéanamh ar an dóigh leis an ghás a táirgeadh a 
bhailiú, nuair is cuí; 
• aer; 
• uisce; agus 
• gal; 

 
2.1.3 a mhíniú cad é mar atá imoibríocht na miotal 

bainteach leis an chlaonadh atá ag miotal a ian 
deimhneach a fhoirmiú; 

 
2.1.4 na himoibriúcháin díláithriúcháin de mhiotail le hiain 

mhiotail eile i dtuaslagán a mhíniú, agus cur síos a 
dhéanamh orthu; agus 

 
2.1.5 sonraí turgnamhacha a bhailiú agus/nó a anailísiú le 

tuar a dhéanamh ar an áit sa tsraith imoibríochta ar 
cóir dúil anaithnide a chur nó le tuartha a dhéanamh 
ar cad é mar a imoibreoidh sí; 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.1  
Miotail agus an 
tsraith 
imoibríochta      
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.6 an gaolmhaireacht idir eastóscadh miotail as a mhian 
agus áit an mhiotail sa tsraith imoibríochta a scrúdú, 
mar shampla,  
• eastósctar alúmanam, miotal imoibríoch, tríd an 

leictrealú agus  
• eastósctar iarann, miotal nach bhfuil chomh 

himoibríoch céanna, tríd an dí-ocsaídiú ceimiceach; 
agus 

 
• imscrúdú a dhéanamh ar imoibríocht na miotal (Scrúdú 

Praiticiúil Dualgais C3). 
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Ocsdí, Meirgiú agus Iarann 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí faoi ocsaídiú agus faoi dhí-ocsaídiú. Déanann siad 
staidéar ar eastóscadh agus ar úsáidí iarainn agus fiosraíonn siad cúis an mheirgithe 
agus cosc a chur ar an mheirgiú. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.2  
Ocsdí, meirgiú 
agus iarann 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.2.1 ocsaídiú agus dí-ocsaídiú a aithint i dtéarmaí ocsaigin 
nó hidrigin a chailleadh nó a ghnóthú agus a aithint i 
gcothromóid imoibriúcháin nó siombailí cé acu 
speiceas a ocsaídítear agus a dhí-ocsaídítear (nasc 
chuig próisis chuí tionsclaíochta atá clúdaithe sa 
tsonraíocht seo); 

 
2.2.2 ocsaídiú agus dí-ocsaídiú a aithint i dtéarmaí 

leictreoin a chailleadh nó a ghnóthú agus a aithint i 
gcothromóid siombailí, i gcothromóid ianach nó i 
leathchothromóid cé acu speiceas a ocsaídítear agus a 
dhí-ocsaídítear (nasc chuig próisis chuí tionsclaíochta 
atá clúdaithe sa tsonraíocht seo); 

 
2.2.3 an meirgiú a fhiosrú go turgnamhach mar imoibriú an 

iarainn leis an uisce agus leis an aer a tháirgeann 
ocsaíd iarainn(III) hiodráitithe (gníomhaíocht 
phraiticiúil eile); 

 
2.2.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar na modhanna a úsáidtear 

leis an iarann a chosaint ar an mheirgiú, modhanna 
bacainneacha san áireamh, mar shampla, péinteáil, 
olú, bratú plaisteach agus bratú nó plátáil miotail chuí 
(galbhánú) agus cosaint íobartach an iarainn mar a 
bhaineann leis an tsraith imoibríochta a mhíniú; 

 
2.2.5 cur síos a dhéanamh ar eastóscadh iarainn as 

haemaitít, na rudaí seo san áireamh: 
• táirgeadh an dí-ocsaídeora; 
• dí-ocsaídiú na haemaitíte; agus 
• eisíontais aigéadacha a bhaint as; agus 

 
2.2.6 eolas agus tuiscint a léiriú go mbaintear úsáid as 

iarainn i ndroichid agus i struchtúir mar gheall ar a 
láidreacht. 
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Rátaí Imoibrithe 
Sa rannán seo, fiosraíonn daltaí na héifeachtaí a bhaineann le tiúchan, le teocht agus 
le méid an cháithnín a athrú ar ráta na n-imoibrithe ceimiceacha éagsúla. 
Foghlaimíonn siad fosta faoi chatalaígh agus faoi fhuinneamh gníomhachtúcháin. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.3  
Rátaí imoibrithe 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.3.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir ráta imoibrithe a 
aimsiú trí chailleadh imoibreáin nó gnóthú táirge thar 
am a thomhas agus an chothromóid thíos a úsáid; 

         
ráta =  

       
 

2.3.2 modhanna cuí praiticiúla a mholadh le tomhas a 
dhéanamh ar ráta imoibrithe agus le sonraí iontaofa a 
bhailiú (níl ach modhanna le hathrú ar mhais nó ar 
thoirt gáis nó ar fhoirmiú deascáin in aghaidh ama a 
thomhas i gceist) d’imoibriú na rudaí seo: 
• miotail le haigéad caol; 
• carbónáit chailciam/sliseanna marmair leis an aigéad 

hidreaclórach chaol; 
• dianscaoileadh catalaíoch na sárocsaíde hidrigine; 

agus 
• tiasulfáit sóidiam le haigéad (níl cothromóid de 

dhíth); 
 
2.3.3 sonraí turgnamhacha a léirmhíniú go cainníochtúil, mar 

shampla graif chuí a tharraingt agus a léirmhíniú le ráta 
imoibrithe a aimsiú; 

 
2.3.4 cur síos a dhéanamh ar éifeachtaí rátaí imoibrithe 

nuair a bhíonn athruithe ar na rudaí thíos agus iad a 
mhíniú:  
• teocht;  
• tiúchan;  
• minicíocht agus fuinneamh na n-imbhuailtí idir 

cáithníní; agus  
• athruithe ar mhéid cáithníní i dtéarmaí achar 

dromchla le cóimheas toirte (gníomhaíocht 
phraiticiúil eile); agus 

 
2.3.5 eolas agus tuiscint a léiriú gur substaint é catalaíoch a 

mhéadaíonn ráta imoibrithe gan a bheith caite é féin 
agus a thabhairt chun cuimhne gur minic a úsáidtear na 
miotail thrasdultacha agus a gcomhdhúile mar 
chatalaígh. 

    1 
   am 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.3  
Rátaí imoibrithe 
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.3.6 gníomhaíocht chatalaíoch a mhíniú i dtéarmaí conair 
mhalartach imoibrithe a chur ar fáil d’fhuinneamh 
gníomhachtúcháin níos ísle; agus 

 
• imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraítear ráta 

imoibrithe nuair a athraítear athróg (Scrúdú Praiticiúil 
Dualgais C4). 
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Cothromaíocht 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí faoi choincheap na n-imoibriúchán inchúlaithe 
agus faoin chothromaíocht dhinimiciúil. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.4  
Cothromaíocht 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.4.1 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil a lán imoibriúchán 
ceimiceach inchúlaithe agus gur féidir treo 
imoibriúchán inchúlaithe a athrú trí na dálaí 
imoibriúcháin a athrú; agus 

 
2.4.2 eolas agus tuiscint a léiriú go dtarlaíonn 

cothromaíocht dhinimiciúil i gcóras dúnta nuair a 
bhíonn rátaí na dtul-imoibriúchán agus na gcúl-
imoibriúchán cothrom agus fanann méideanna na 
n-imoibreán agus na dtáirgí go tairiseach. 
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An Cheimic Orgánach 
Sa rannán seo, scrúdaíonn daltaí tábhacht na hola do thionscal na gceimiceán. 
Déanann siad imscrúdú ar imoibriúcháin roinnt comhdhúl carbóin simplí. Déanann 
daltaí staidéar fosta ar thábhacht hidreacarbón agus an eatánóil mar bhreoslaí agus 
ar tháirgeadh polaiméirí ó ailcéiní, agus ar a n-úsáidí. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.5  
An cheimic 
orgánach 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir leis an charbón 
ceithre nasc chomhfhiúsacha a fhoirmiú agus go 
bhfuil líon mór comhdhúl carbóin ann, agus gur féidir 
an staidéar orthu seo a dhéanamh níos simplí trí na 
comhdhúile a ghrúpáil le chéile ina sraith 
homalógach; 

 
2.5.2 sraith homalógach a shainmhíniú mar fhine de 

mhóilíní orgánacha a bhfuil an fhoirmle ghinearálta 
chéanna acu, a léiríonn airíonna ceimiceacha cosúla, a 
léiríonn grádú ina n-airíonna fisiceacha agus a bhfuil 
grúpa CH2 mar dhifríocht eatarthu; 

 
2.5.3 a thabhairt chun cuimhne gur comhdhúil/móilín é 

hidreacarbón nach bhfuil ann ach hidrigin agus 
carbón; 

 
2.5.4 a thabhairt chun cuimhne foirmle ghinearálta na 

n-alcán agus an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle 
struchtúrtha agus an staid ag teocht agus ag brú an 
tseomra atá ag meatán, at eatán, ag própán agus ag 
bútán; 

 
2.5.5 a thabhairt chun cuimhne gurb acmhainn fhinideach í 

amhola agus gurb í príomhfhoinse hidreacarbón í 
agus bunábhar don tionscal pheitriceimiceach; agus 

 
2.5.6 cur síos a dhéanamh ar dheighilt na hamhola trí 

dhriogadh codánach agus sin a mhíniú. 
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2.5  
An cheimic 
orgánach            
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.7 cur síos a dhéanamh ar na codáin, den chuid is mó, 
mar mheascán de chomhdhúile dar foirmle CnH2n+2 , 
ar baill iad de shraith homalógach na n-alcán, agus 
ainmneacha agus úsáidí na gcodán seo a leanas a 
thabhairt chun cuimhne: 
• gáis scaglainne a úsáidtear do gháis bhuidéalaithe; 
• peitreal a úsáidtear mar bhreosla do charranna; 
• nafta a úsáidtear le ceimiceáin agus plaistigh a 

mhonarú; 
• ceirisín a úsáidtear mar bhreosla d’aerárthach; 
• díosal mar bhreosla do charranna agus do 

thraenacha; 
• olaí breosla a úsáidtear mar bhreosla do longa; 

agus 
• biotúman a úsáidtear le dromchla a chur ar 

bhóithre agus ar dhíonta; 
 
2.5.8 a mhíniú go mbaineann scoilteadh le briseadh anuas 

na hidreacarbón sáithithe níos mó (na halcáin) ina 
gcinn níos lú atá níos úsáidí, cuid acu atá 
neamhsháithithe (ailcéiní);  

 
2.5.9 cur síos a dhéanamh ar dhóchán iomlán na n-alcán le 

dé-ocsaíd charbóin agus uisce a tháirgeadh, ar a  
n-áirítear breathnuithe agus tástálacha leis na táirgí a 
shainaithint;  

 
2.5.10 cur síos a dhéanamh ar dhóchán neamhiomlán na  

n-alcán le haonocsaíd charbóin agus uisce a 
tháirgeadh agus, in amanna, carbón (súiche - níl 
cothromóidí do tháirgeadh an tsúiche de dhíth);  

 
2.5.11 eolas agus tuiscint a léiriú gur gás tocsaineach í 

aonocsaíd charbóin a chomhcheanglaíonn le 
haemaglóibin san fhuil, rud a laghdaíonn a chumas 
ocsaigin a iompar; 

 
2.5.12 a thabhairt chun cuimhne foirmle ghinearálta na  

n-ailcéiní agus an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle 
struchtúrtha agus an staid ag teocht agus ag brú an 
tseomra atá ag eitéin, ag próipéin, ag bút-1-éin agus 
ag bút-2-éin; agus 

 
2.5.13 cur síos a dhéanamh ar dhóchán iomlán agus 

neamhiomlán na n-ailcéiní. 
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2.5  
An cheimic 
orgánach           
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.14 eolas agus tuiscint a léiriú gur grúpa imoibríoch i 
móilín é feidhmghrúpa, agus feidhmghrúpaí na 
n-ailcéiní a aithint, alcóil agus aigéid 
charbocsaileacha, agus a aithint nach bhfuil 
feidhmghrúpa ag na halcáin agus mar sin de nach 
bhfuil siad chomh himoibríoch céanna; 

 
2.5.15 an t-imoibriú suimiúcháin thar nasc dúbailte 

comhfhiúsach C=C a thabhairt chun cuimhne agus a 
mhíniú, ar a n-áirítear imoibriú na heitéine le 
bróimín, le hidrigin agus le gal uisce (níl ainm an 
táirge brómó de dhíth);  

 
2.5.16 láithreacht C=C a dhearbhú ag úsáid uisce bróimín; 
 
2.5.17 cur síos a dhéanamh ar cad é mar is féidir le 

monaiméirí, mar shampla, an eitéin nó an chlóireitéin 
(an chlóiríd vinile), nascadh le chéile le móilíní 
slabhrúla an-fhada ar a dtugtar polaiméirí a fhoirmiú, 
agus a thabhairt chun cuimhne go dtugtar an 
polaiméiriú suimiúcháin ar an phróiseas; 

 
2.5.18 cothromóidí do pholaiméiriú na heitéine agus na 

clóireitéine a scríobh;  
 
2.5.19 struchtúr polaiméir shuimiúcháin a oibriú amach ó 

 mhonaiméir simplí ailcéine agus a mhalairt;  
 
2.5.20 a thabhairt chun cuimhne foirmle ghinearálta na 

n-alcól agus an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle 
struchtúrtha agus an staid ag teocht an tseomra agus 
an brú atá ag meatánól, ag eatánól, ag própán-1-ól 
agus ag própán-2-ól; 

 
2.5.21 cur síos ar dhóchán iomlán agus neamhiomlán na 

n-alcól; 
 
2.5.22 cur síos a dhéanamh ar ullmhú an eatánóil ó shiúcraí 

tríd an choipeadh (níl an chothromóid do choipeadh 
siúcraí de dhíth) agus na dálaí atá de dhíth san 
áireamh; agus  

 
2.5.23 a thabhairt chun cuimhne, an fhoirmle mhóilíneach, 

an fhoirmle struchtúrtha, an staid ag teocht agus ag 
brú an tseomra atá ag na haigéid charbocsaileacha: 
aigéad meatánóch, aigéad eatánóch, aigéad 
própánóch agus aigéad bútánóch. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.5  
An cheimic 
orgánach (ar 
lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.24 eolas a léiriú gur aigéid laga iad aigéid 
charbocsaileacha mar nach bhfuil siad ach ianaithe 
go neamhiomlán sa tuaslagán;    

 
2.5.25 imscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar 

imoibriúcháin na n-aigéad carbocsaileach le 
carbónáití, le hiodrocsaídí agus le miotail, tástáil a 
dhéanamh ar aon ghás a tháirgtear agus cothromóidí 
cothromaithe siombailí a scríobh do na 
himoibriúcháin seo; agus 

 
2.5.26 eolas a léiriú gur foinse mhór truaillithe san 

atmaisféar é dóchán na mbreoslaí mar gheall ar: 
• dóchán na hidreacarbón a tháirgeann dé-ocsaíd 

charbóin, a mbíonn iarmhairt cheaptha teasa ann 
ar cúis léi arduithe ar leibhéal na farraige, tuilte 
agus athrú aeráide;  

• dóchán neamhiomlán a tháirgeann aonocsaíd 
charbóin (tocsaineach) agus súiche (cáithníní 
carbóin), a ndéantar dochar do na scamhóga mar 
gheall air; agus 

• láithreacht eisíontais sulfair i mbreoslaí, a mbíonn 
báisteach aigéadach ann mar gheall orthu a 
dhéanann dochar d’fhoirgnimh, a mhilleann fásra 
agus a mharaíonn éisc. 
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An Cheimic Chainníochtúil 
Is é atá sa rannán seo, staidéar cainníochtúil ar an mhól i dtéarmaí solad agus  
tuaslagán. Déanann daltaí áirimh atá tábhachtach sa tionsclaíocht. Don rannán seo, 
ní mór do dhaltaí inneachar rannán 1.7 a bheith ar eolas acu. 
 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.6  
An cheimic 
chainníochtúil  
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.6.1 eolas agus tuiscint a léiriú ar na téarmaí foirmle 
impiriciúil, foirmle mhóilíneach, hiodráitithe, 
ainhidriúil agus uisce criostalúcháin;  

 
2.6.2 eolas agus tuiscint a léiriú gur féidir uisce criostalaithe 

a bhaint as trína théamh go mais thairiseach agus gur 
féidir aon dianscaoileadh teirmeach a thabhairt chun 
críche trí théamh a dhéanamh go mais thairiseach;  

 
2.6.3 mais foirmle choibhneasta comhdhúl ina bhfuil uisce 

criostalúcháin a ríomh; 
 
2.6.4 foirmlí impiriciúla atá ag comhdhúile simplí a aimsiú 

agus na móil d’uisce criostalúcháin atá i láthair i 
salann hiodráitithe a aimsiú ó chomhdhéanamh 
céatadánach, ó chomhdhéanamh maise nó ó shonraí 
turgnamhacha; 

 
2.6.5 tiúchan tuaslagáin a ríomh ina móil/dm3, nuair a 

thugtar mais na tuaslagáite agus toirt an tuaslagáin; 
 
2.6.6 líon na mól nó mais na tuaslagáite i dtoirt áirithe de 

thuaslagán a bhfuil a thiúchan ar eolas; 
 
2.6.7 éifeachtúlacht adaimh imoibriúcháin a ríomh le táirge 

inmhianaithe a fhoirmiú ón chothromóid 
chothromaithe: 

 

mais táirge inmhianaithe          
mais iomlán táirgí 

 

2.6.8 eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil éifeachtúlacht 
adaimh ard tábhachtach ar fháthanna forbartha 
inbhuanaithe agus eacnamaíochta; agus 

 
• mais an uisce atá i láthair i gcriostail hiodráitithe a aimsiú 

(Scrúdú Praiticiúil Dualgais C5). 
 

x 100 
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Leictriceimic 
Sa rannán seo, foghlaimíonn daltaí an dóigh leis na heochairthéarmaí a bhaineann 
leis an leictrealú a úsáid agus déanann siad staidéar ar leictrealú comhdhúile ianacha 
leáite. Don rannán seo, ní mór do dhaltaí eolas a bheith acu ar inneachar rannán 
1.2 agus rannán 1.3. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.7 Leictriceimic 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.7.1 na téarmaí seo a leanas a mhíniú – an leictrealú, 
leictreoid thámh, anóid, catóid agus leictrilít – agus 
seoladh a mhíniú i leictrilít i dtéarmaí iain a bheith ag 
gluaiseacht agus ag iompar luchta; 

 
2.7.2 leictreoidí graifíte a úsáid le táirgí leictrealaithe salainn 

leáite a thuar, an chlóiríd litiam agus an bhróimíd 
luaidhe(II) san áireamh, agus breathnuithe cuí ag na 
leictreoidí a lua;  

 
2.7.3 leathchothromóidí a léirmhíniú agus a scríobh do na 

himoibriúcháin a tharlaíonn ag an anóid agus ag an 
chatóid do na próisis leictrealaithe atá liostaithe in 
2.7.2, do hailídí leáite eile agus in eastóscadh an 
alúmanaim; 

 
2.7.4 cur síos a dhéanamh ar eastóscadh tionsclaíoch 

alúmanaim as alúmana, eolas agus tuiscint a léiriú go 
ndearnadh an t-alúmana a íonghlanadh ón mhian 
báicsít agus eolas agus tuiscint a léiriú ar an ghá leis na 
hanóidí a athsholáthar ó am go ham; agus 

 
2.7.5 eolas agus tuiscint a léiriú nach n-úsáideann 

athchúrsáil alúmanaim ach cuid an-bheag den 
fhuinneamh a bhíonn de dhíth lena eastóscadh ón 
bháicsít agus go seachnaíonn sé an cur amú. 
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Athruithe Fuinnimh sa Cheimic 
Baineann an rannán seo le hathruithe fuinnimh a tharlaíonn in imoibriúcháin 
cheimiceacha, go cáilíochtúil agus go cainníochtúil. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.8  
Athruithe 
fuinnimh sa 
cheimic 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.8.1 eolas agus tuiscint a léiriú gur imoibriúcháin 
eisiteirmeacha iad imoibriúcháin cheimiceacha ina 
gcuirtear teas amach agus gur imoibriúcháin 
inteirmeacha iad imoibriúcháin ina nglactar teas 
isteach; 

 
2.8.2 léaráidí próifíl imoibriúchán d’imoibriúcháin 

eisiteirmeacha agus inteirmeacha a tharraingt agus a 
léirmhíniú agus fuinneamh gníomhachtúcháin a 
shainaithint; 

 
2.8.3 fuinneamh gníomhachtúcháin a mhíniú mar an 

t-íosfhuinneamh atá de dhíth le go dtarlódh 
imoibriúchán; 

 
2.8.4 a thabhairt chun cuimhne go nglacann briseadh naisc 

fuinneamh isteach agus go scaoileann déanamh naisc 
fuinneamh, agus a thuiscint gurb ionann an t-athrú 
iomlán fuinnimh in imoibriúchán agus iarmhar an 
fhuinnimh a ghlactar isteach nuair a bhriseann naisc 
sna himoibreáin agus an fhuinnimh a scaoiltear nuair 
a fhoirmítear naisc sna táirgí; 

 
2.8.5 athruithe fuinnimh in imoibriúchán ceimiceach a 

ríomh ó nascfhuinnimh trí smaoineamh ar na 
fuinnimh a bhaineann le déanamh nasc agus briseadh 
nasc. 
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Ceimic Gháis 
Sa rannán seo, ullmhaíonn daltaí réimse gás agus déanann siad tástálacha simplí lena  
sainaithint. Foghlaimíonn daltaí fosta faoi na húsáidí a bhaineann le roinnt gás 
tábhachtach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.9  
Ceimic gháis 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.9.1 comhdhéanamh na ngás san atmaisféar a thabhairt 
chun cuimhne; 
• tuairim is 78% nítrigin; 
• tuairim is 21% ocsaigin; 
• tuairim is 0.03–0.04% dé-ocsaíd charbóin; 
• tuairim is 1% argón; 
• codanna beaga de na triathgháis eile; agus 
• codanna éagsúla de ghal uisce;  

 
2.9.2 airíonna fisiceacha na nítrigine a thabhairt chun 

cuimhne agus cur síos a dhéanamh ar a heaspa 
imoibríochta mar gheall ar a nasc comhfhiúsach 
triarach; 

 
2.9.3 eolas agus tuiscint a léiriú ar úsáid na nítrigine mar 

fhuarthán agus i bpacáistiú bia: 
 
2.9.4 eolas agus tuiscint a léiriú ar an tástáil don amóinia, 

ag úsáid slat ghloine tumtha in aigéad tiubhaithe 
hidreaclórach, agus a thabhairt chun cuimhne úsáid 
na hamóinia i monarú leasachán trína imoibriú le 
haigéid; 

 
2.9.5 cur síos a dhéanamh ar ullmhú agus ar bhailiú 

saotharlainne na hidrigine ag úsáid since (nó miotal 
fóirsteanach eile) agus aigéad hidreaclórach, agus a 
thabhairt chun cuimhne airíonna fisiceacha na 
hidrigine agus a húsáidí, ar a n-áirítear balúin aimsire 
agus olaí cruachana, agus a poitéinseal mar bhreosla 
glan; 

 
2.9.6 cur síos a dhéanamh ar ullmhú agus ar bhailiú 

saotharlainne na hocsaigine trí dhianscaoileadh 
catalaíoch na sárocsaíde hidrigine; agus airíonna 
fisiceacha na hocsaigine agus a húsáidí sa mhíochaine 
agus sa táthú a thabhairt chun cuimhne; 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.9  
Ceimic gháis       
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.9.7 cur síos a dhéanamh ar imoibriú an charbóin, an 
tsulfair, an mhaignéisiam, an iarainn agus an chopair le 
hocsaigin agus na táirgí a rangú mar aigéadach nó mar 
bhunata; agus 

 
2.9.8 cur síos a dhéanamh ar ullmhúchán agus ar bhailiú 

saotharlainne an gháis dé-ocsaíd charbóin ag úsáid 
carbónáit chailciam agus aigéad hidreaclórach, agus a 
thabhairt chun cuimhne úsáidí dé-ocsaíd charbóin i 
ndeochanna súilíneacha agus i múchtóirí dóiteáin. 

 

2.9.9 imscrúdú a dhéanamh ar imoibriúcháin cheimiceacha 
dé-ocsaíd charbóin le huisce leis an aigéad charbónach 
a dhéanamh, agus le hiodrocsaíd chailciam (aoluisce) 
go dtí go mbíonn dé-ocsaíd charbóin i bhfarasbarr; 
agus 

 
• imscrúdú a dhéanamh ar ullmhúchán, ar airíonna, ar 

thástálacha agus ar imoibrithe na ngás hidrigin, ocsaigin 
agus dé-ocsaíd charbóin (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C6). 
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3.5 Fisic Aonad P1: Gluaisne, Fórsa, Móimintí, Fuinneamh, 
Dlús, Teoiric Chinéiteach, Radaighníomhaíocht, Eamhnú 
agus Comhleá Núicléach 

San aonad seo, déanann daltaí imscrúdú ar an ghluaisne, ar a n-áirítear an dóigh a 
bpléitear leis go grafach, ar fhórsaí agus feidhmeanna amhail móimintí agus brú. 
Fiosraíonn daltaí fuinneamh, cumhacht agus traschur teasa, mar aon le dlús agus 
teoiric chinéiteacha leis an dlús a mhíniú. Déanann siad imscrúdú ar an fhisic 
adamhach agus núicléach, ar a n-áirítear radaighníomhaíocht, eamhnú agus 
comhleá. 
 
Gluaisne 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar an ghluaisne. Dearbhaíonn siad an 
ghaolmhaireacht idir fad slí, meánluas, am agus ráta athraithe an luais trí obair 
phraiticiúil. Tugtar buneolas dóibh ar mhodhanna grafacha le cur síos a dhéanamh ar 
an ghluaisne. Ar an Ardsraith, tugtar buneolas do dhaltaí ar choincheap na veicteoirí 
agus na scálach agus foghlaimíonn siad faoi na téarmaí díláithriúchán, treoluas agus 
luasghéarú. 
 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.1  
Gluaisne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 
 
1.1.1 imscrúdú a dhéanamh agus úsáid a bhaint as na 

gaolmhaireachtaí cainníochtúla idir luas tosaigh, 
luas deiridh, meánluas, an fad slí a bogadh, ráta 
athraithe an luais agus an ama, leis na rudaí seo a 
dhéanamh:  
• an meánluas a ríomh ó ghraif líneacha fad slí-ama;  
• sainmhíniú a thabhairt gur i méadair (m) a 

thomhaistear fad slí, gur i méadair sa tsoicind (m/s) 
a thomhaistear luas, agus ráta athraithe luais i 
méadair sa tsoicind chearnaithe (m/s2); agus 

• na cothromóidí thíos a thabhairt chun cuimhne 
agus a úsáid 

 
    
 

 
 
 

  

fad slí a gluaiseadh                                                          
an t-am a tógadh 

 

meánluas = 

luas tosaigh + luas deiridh 
  2 

 

meánluas = 

luas deiridh – luas tosaigh                                                   
am a tógadh 

 

ráta athraithe an luais =  



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
64 

treoluas deiridh– treoluas tosaigh  
                 an t-am a thóg sé 

 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

1.1  
Gluaisne            
(ar lean.) 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• fearas simplí a úsáid, ar a n-áirítear tralaithe, gráin iompair, 
rialóirí méadair, stadchloig agus rampaí le himscrúdú a 
dhéanamh go turgnamhach ar an dóigh a mbíonn meánluas 
réada atá ag bogadh síos rúidbhealach ag brath ar 
chlaonadh an rúidbhealaigh tomhaiste mar an airde ag 
foirceann amháin den rúidbhealach (d’fhéadfaí acmhainní 
TFC a úsáid leis na tomhais a phróiseáil agus le hanailís a 
dhéanamh ar na sonraí) (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P1); 

Veicteoirí 
agus scálaigh 
 

1.1.2 a léiriú go dtuigeann siad:  
• gur cainníocht é veicteoir atá ag brath ar threo agus 

gur cainníocht é scálach nach bhfuil amhlaidh;   
• gur veicteoir é díláithriúchán agus gur scálach é fad 

slí ach go ndéantar an dá cheann acu a thomhas ina 
méadair (m); 

• gur veicteoir é treoluas agus is scálach é luas ach go 
ndéantar an dá cheann acu a thomhas ina méadair 
sa tsoicind (m/s); agus 

• gur veicteoir é treoluas agus is scálach é ráta 
athraithe an luais ach go ndéantar an dá cheann acu 
a thomhas ina méadair sa tsoicind chearnaithe 
(m/s2); agus 

Gluaisne, 
díláithriúchán, 
treoluas agus 
luasghéarú 
 

1.1.3 na gaolmhaireachtaí cainníochtúla idir na rudaí thíos a 
thabhairt chun cuimhne agus a úsáid: 
• díláithriúchán, am agus meán-treoluas: 

 meán-treoluas =  

         
• treoluas tosaigh, treoluas deiridh, luasghéarú agus 

am: 

meán-treoluas =  
 

 
• treoluas tosaigh, treoluas deiridh agus meán-

treoluas (ní chuirfear ceisteanna ach ar ghluaisne i 
dtreo amháin): 

 
                  luasghéarú = 

 
      luasghéarú = 
        
1.1.4 a mhíniú gur moilliúchán a thugtar ar an luasghéarú 

dhiúltach. 
 

v – u 
   t 

treoluas tosaigh + treoluas deiridh                                                      
2 

 

díláithriúchán 
         am 

v =  d 
t 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Graif fad slí-ama 
graif luais-ama 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.1.5 modhanna grafacha a úsáid le luas, fad slí agus
 ráta athraithe an luais a fháil, agus eolas a chur i 
bhfeidhm: 
• gurb ionann an claonadh atá ar ghraf fad slí-ama agus 

an luas; 
• gurb ionann an claonadh atá ar ghraf luais-ama agus 

ráta athraithe an luais; agus 
• gurb ionann an t-achar faoi ghraf luais-ama agus an 

fad slí a bogadh; agus 

Graif 
díláithriúcháin-
ama agus graif 
treoluais-ama 

 

1.1.6 modhanna grafacha a úsáid le treoluas, luasghéarú 
agus díláithriúchán a aimsiú, tríd an eolas seo a 
leanas a chur i bhfeidhm: 
• gurb ionann an claonadh atá ar ghraf 

díláithriúcháin-ama agus an treoluas; 
• gurb ionann an claonadh atá ar ghraf treoluais-ama 

agus an luasghéarú; agus 
• gurb ionann an t-achar faoi ghraf treoluais-ama agus 

an díláithriúchán. 
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Fórsa 
Sa rannán seo, tugtar buneolas do dhaltaí ar idé na bhfórsaí idir réada atá ann mar 
phéirí. Foghlaimíonn siad faoin aonad fórsa agus faoi choincheap an fhórsa 
comhthoraidh. Déanann daltaí imscrúdú ar chéad dlí agus dara dlí Newton trí 
imscrúdú praiticiúil nó trí ionsamhlú ar ríomhaire. Déanann siad áirimh bunaithe ar 
an dara dlí agus dearbhaíonn siad an difríocht idir mais agus meáchan. Tugann 
imscrúdú turgnamhach ar Dhlí Hooke buneolas do dhaltaí ar idé na comhréireachta 
agus teagascann sé dóibh nach bhfuil dlíthe turgnamhacha bailí mura gcomhlíontar 
coinníollacha áirithe. Tugtar buneolas dóibh ar idé an bhrú mar aon le feidhmeanna 
atá ag brath ar an choincheap. Foghlaimíonn daltaí an dóigh le móimint fórsa a ríomh 
agus an dóigh le Prionsabal na Móimintí a dhearbhú trí imscrúdú praiticiúil. Tugtar 
buneolas dóibh ar an chiall atá le meáchanlár agus an dóigh a dtéann sin i bhfeidhm 
ar chobhsaíocht réada. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.2  
Fórsa 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 
 
1.2.1 a thuiscint go dtarlaíonn fórsaí idir réada, go 

mbíonn na fórsaí ar na réada seo chomhionann 
agus urchomhaireach, agus gur fórsa í an 
fhrithchuimilt a fheidhmíonn i gcoinne na gluaisne 
i gcónaí; 

 
1.2.2 a léiriú go dtuigeann siad: 

• go dtomhaistear fórsa ina niútain (N); agus  
• gur féidir luach deimhneach a thabhairt d’fhórsa 

atá ag gníomhú i dtreo amháin agus luach diúltach 
a thabhairt do cheann atá ag gníomhú ar a mhalairt 
de threo;  

 
1.2.3 úsáid a bhaint as an riail atá luaite in 1.2.2 le 

comhthoradh dhá fhórsa aontoiseacha a ríomh; 

Dlíthe Newton 
 

1.2.4 a thabhairt chun cuimhne go luann chéad dlí Newton 
go leanfaidh réad ag gluaiseacht i líne dhíreach ar luas 
tairiseach mura bhfuil aon fhórsaí 
neamhchothromaithe ann; agus 

 
1.2.5 imscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar chéad 

agus dara Dlí Newton, mar shampla, aerchonair 
agus logálaí sonraí a úsáid, nó ionsamhlú ar 
ríomhaire, le staidéar a dhéanamh ar éifeacht na 
bhfórsaí cothromaithe agus neamhchothromaithe ar 
réad, agus trí shamhaltú matamaiticiúil, an 
ghaolmhaireacht idir fórsa comhthoraidh, mais agus 
luasghéarú a dhíorthú. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Mais agus 
meáchan 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.6 a mhíniú go luann dara dlí Newton go dtiocfaidh 
luasghéarú ar réad mar gheall ar fhórsa comhthoraidh 
agus go bhfuil an luasghéarú comhréireach le méid an 
fhórsa comhthoraidh;  

 
1.2.7 an chothromóid thíos a thabhairt chun cuimhne agus 

a úsáid: 

fórsa comhthoraidh = mais × luasghéarú 
 

nó 
 

F = m × a 
 
1.2.8 a léiriú go dtuigeann siad:  

• go sainmhínítear mais mar an méid damhna atá i 
réad agus go dtomhaistear ina gcileagraim (kg) í; 

• is fórsa é meáchan a tharlaíonn mar gheall ar 
tharraingt na domhantarraingthe ar an réad; agus  

• ar an Domhan is í tarraingt na domhantarraingthe 
ná 10 N ar mhais de 1 kg; 

 
1.2.9 bain úsáid as an chothromóid W = mg le meáchan 

réada W a ríomh ina niútain nuair a thugtar an mhais 
m ina cileagraim agus luach g ina N/kg; 

 
1.2.10 a mhíniú:  

• gach réad, mura gcuireann friotaíocht an aeir 
isteach orthu (frithchuimilt), titeann siad ag an ráta 
chéanna, is cuma faoina mais; agus  

• mar gheall ar an domhantarraingt, méadóidh luas 
réada a ligtear dó titim ó fhos ó airde ar ráta  
10 m/s gach soicind dá dtiteann sé; 

 
1.2.11 a thabhairt chun cuimhne go luasghéaróidh réad a 

ligtear dó saorthitim ó fhos mar gheall ar an 
domhantarraingt ar ráta 10 m/s2 agus tugtar 
luasghéarú na saorthitime, ‘g’, air seo; agus 

Dlí Hooke 
  

• imscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar shíneadh 
lingeáin agus an dóigh a bhfuil gaol aige leis an fhórsa a 
chuirtear i bhfeidhm, agus a thabhairt chun cuimhne go 
bhfuil síneadh lingeáin i gcomhréir dhíreach leis an fhórsa 
a chuirtear i bhfeidhm, mura ndéantar teorainn na 
comhréireachta a shárú (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P2). 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

 Dlí Hooke   
(ar lean) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.12 an chothromóid F = ke a thabhairt chun cuimhne agus 
a úsáid, an áit arb é F an fórsa a chuirtear i bhfeidhm, 
e síneadh an lingeáin agus tugtar tairiseach an 
lingeáin ar k;   

 
1.2.13 tuiscint a léiriú go bhfuil grádán an ghraif den fhórsa 

(y-ais) agus den tsíneadh (x-ais) cothrom go 
huimhriúil leis an tairiseach lingeáin;      

Brú 
 

1.2.14 tuiscint a léiriú gurb é an fórsa a chuirtear i bhfeidhm 
sa m2 é brú agus gurb é an pascal (Pa) aonad an bhrú, 
an áit a bhfuil 1 Pa = 1 N/m2; 

 
1.2.15 an chothromóid a thabhairt chun cuimhne agus a 

úsáid  

P =
F
A

 

    le brú, fórsa nó achar a ríomh (b’fhéidir go gcuirfí 
ceisteanna ina n-úsáidtear cm2 agus mm2 ach ní 
iarrfar ar dhaltaí mm2 nó cm2 a thiontú go m2);  

 
1.2.16 tábhacht an bhrú a léirmhíniú i réimse cúinse sa 

ghnáthshaol, mar shampla: 
• agus scian ghéar in úsáid, a laghad é achar na 

lainne, is amhlaidh is mó an brú a chruthaítear, rud 
a fhágann go bhfuil sé níos fusa rudaí a ghearradh; 
agus  

• má bhíonn criosanna boinn ar fheithiclí, ciallaíonn 
sin go mbíonn a meáchan ag gníomhú thar achar 
fairsing, agus laghdaíonn sin an brú a imríonn siad 
ar an talamh;  

Móimint 
fórsa 
 

1.2.17 móimint fórsa a shainmhíniú agus an chothromóid a 
thabhairt chun cuimhne agus a úsáid 

 

móimint = fórsa × fad slí ingearach ón mhaighdeog 

nó  

móimint = F × d 
 

(ní thabharfar do na daltaí ach fadhbanna ina bhfuil 
an fórsa agus an fad slí ingearach lena chéile); agus 

  



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
69 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Prionsabal na  
Móimintí 
(ar lean.) 

 

• turgnaimh a phleanáil agus a dhéanamh le Prionsabal na 
Móimintí a dhearbhú ag úsáid rialóir méadair ar crochadh 
agus meáchain ceangailte de nó bíoma ar mhaighdeog 
agus meáchain chearnógacha (Scrúdú Praiticiúil Dualgais 
P3). 

 Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.2.18 úsáid a bhaint as Prionsabal na Móimintí le tasc 
praiticiúil a dhéanamh le meáchan réada a aimsiú; 

 
1.2.19 úsáid a bhaint as Prionsabal na Móimintí le méid 

fórsa, nó a fhad slí ón mhaighdeog, a ríomh nuair a 
dhéantar réad a chothromú faoi éifeachtaí casta dhá 
fhórsa ar a mhéad, arbh fhéidir gur meáchan an réada 
ceann amháin acu; 

Meáchanlár 
 

1.2.20 imscrúdú a dhéanamh gurb é an pointe inar féidir a 
mheas go bhfuil meáchan iomlán an réada ag 
gníomhú é an meáchanlár;  

 
1.2.21 suíomh an mheáchanláir a shainaithint do dhiosca, 

d’fháinne agus do dhronuilleog; 
 
1.2.22 a mhíniú cad é mar a théann suíomh an mheáchanláir 

agus leithead bhonn an réada i bhfeidhm ar 
chobhsaíocht an réada; agus 

 
1.2.23 tuiscint a léiriú ar cá huair a bheidh éifeacht chasta 

ann mar gheall ar mheáchan réada. 
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  m 
   v 

Dlús agus Teoiric Chinéiteach 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar an ghaolmhaireacht idir toirt ábhair agus 
a mhais, agus ar an dóigh sin faigheann siad tuiscint ar choincheap an dlúis. Tugtar 
buneolas dóibh ar an teoiric chinéiteach shimplí agus úsáidtear seo leis na difríochtaí 
idir na dlúis atá ag solaid, ag leachtanna agus ag gáis a mhíniú. 
 
 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 
1.3  
Dlús agus teoiric 
chinéiteach 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:          

1.3.1 obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú a 
dhéanamh go turgnamhach ar an ghaolmhaireacht 
idir mais agus toirt leachtanna agus solaid rialta; 

 
1.3.2 na sonraí a bailíodh in 1.3.1 a anailísiú agus ciall a 

bhaint astu leis an ghaolmhaireacht idir mais agus 
toirt a dhíorthú; 
  

1.3.3 dlús solad neamhrialta (nach snámhann in uisce) a 
thomhas agus úsáid a bhaint as modh an 
díláithriúcháin leis an toirt a thomhas ag úsáid 
sorcóir tomhais nó canna eureka; 

 
1.3.4 an chothromóid a thabhairt chun cuimhne agus a 

úsáid 
    

dlús =
mais
toirt

 
 
nó 
  
D =  

 
le fadhbanna simplí a réiteach, agus na haonaid dlúis 
g/cm3  agus kg/m3a thabhairt chun cuimhne agus a 
úsáid; agus 

 
1.3.5 an teoiric chinéiteach a úsáid lena mhíniú go 

cáilíochtúil, go bhfuil an difríocht idir dlúis solad, 
leachtanna agus gás mar gheall ar an fhad slí idir na 
cáithníní i ngach staid damhna. 

 

  



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
71 

An Fuinneamh 
Sa rannán seo, scrúdaíonn daltaí na foirmeacha éagsúla fuinnimh agus cuireann siad 
Prionsabal Imchoimeád an Fhuinnimh i bhfeidhm ar réimse staideanna. Déanann 
siad staidéar ar an difríocht idir acmhainní fuinnimh in-athnuaite agus 
neamh-in-athnuaite, chomh maith leis an tionchar atá acu ar an timpeallacht. 
Déanann daltaí staidéar fosta ar na coincheapa seo: an obair, an chumhacht, an 
fuinneamh cinéiteach agus an fuinneamh poitéinsiúil imtharraingteach. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

1.4  
An Fuinneamh 

Foirmeacha fuinnimh 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.4.1 a thabhairt chun cuimhne gur féidir leis an 
fhuinneamh a bheith ann in a lán foirmeacha 
amhail ceimiceach, teas, leictreach, fuaim, solas, 
maighnéadach, fuinneamh straidhne, cinéiteach 
agus poitéinseal imtharraingteach; 

Prionsabal 
Imchoimeád an 
Fhuinnimh 

 

1.4.2 a thabhairt chun cuimhne go luann Prionsabal 
Imchoimeád an Fhuinnimh gur féidir fuinneamh a 
athrú ó fhoirm amháin go foirm eile ach ní 
athraíonn méid iomlán an fhuinnimh;  

 
1.4.3 tuiscint a léiriú go dtomhaistear fuinneamh ina 

ghiúil (J) agus gurb ionann 1 J a bheag nó a mhór 
agus an fuinneamh atá de dhíth le húll a thógáil 
go ceartingearach 1 m; 

 
1.4.4 léaráidí aistrithe fuinnimh a tharraingt do na 

tiontuithe fuinnimh a tharlaíonn i réimse gaireas 
coitianta a fhaightear sa ghnáthshaol agus iad a 
léirmhíniú ag úsáid Phrionsabal Imchoimeád an 
Fhuinnimh; 

Acmhainní fuinneamh 
in-athnuaite 

 

1.4.5 a mhíniú go sainmhínítear fuinneamh in-
athnuaite mar fhuinneamh a bhailítear ó 
acmhainní nach mbeidh ídithe go deo nó a 
thagann ar ais chucu féin go nádúrtha taobh 
istigh de bheatha an duine; 

 
1.4.6 measúnú a dhéanamh ar eiseamláirí den 

fhuinneamh in-athnuaite amhail solas na gréine, 
an ghaoth, hidrileictreachas, taoide, tonnta, 
adhmad agus teas geoiteirmeach; agus 

 
1.4.7 eolas a léiriú ar an dóigh a dtig le húsáid na 

n-acmhainní fuinnimh in-athnuaite dul i 
bhfeidhm ar an timpeallacht, mar shampla, 
gnáthóga a scriosadh nó amharcthruailliú a 
dhéanamh. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Acmhainní fuinneamh 
neamh-in-athnuaite 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.4.8 a mhíniú: 
• gur soláthar finideach í acmhainn neamh-in-

athnuaite agus go mbeidh sí caite am éigin 
amach anseo; agus 

• breosla iontaise amhail ola, gás nádúrtha agus 
gual, meastar go bhfuil siad neamh-in-
athnuaite cionn is nach féidir iad a 
athsholáthar taobh istigh de bheatha an duine; 

 
1.4.9 eolas a léiriú go bhfuil fuinneamh núicléach 

bunaithe ar an eamhnú neamh-in-athnuaite 
fosta, mar ní mhairfidh an soláthar de mhian 
úráiniam go deo; 

 
1.4.10 tuiscint a léiriú ar an dóigh a dtig le húsáid na  

n-acmhainní fuinnimh neamh-in-athnuaite dul i 
bhfeidhm ar an timpeallacht, mar shampla, 
báisteach aigéadach nó téamh domhanda a 
chruthú; 

Éifeachtúlacht 
 

1.4.11 a léiriú go dtuigeann siad: 
• nach bhfuil an fuinneamh uilig a úsáidtear i 

bpróiseas nó i ngaireas áirithe úsáideach; agus  
• gur tomhas í an éifeachtúlacht ar cá mhéad 

den fhuinneamh ionchuir i bpróiseas nó i 
ngaireas a bhíonn le feiceáil mar fhuinneamh 
úsáideach aschuir; 

 
1.4.12 an chothromóid seo a thabhairt chun cuimhne, 

tuiscint a léiriú uirthi agus í a úsáid  
 

éifeachtúlacht =
fuinneamh úsáideach aschuir
fuinneamh iomlán ionchuir

 
                  

an éifeachtúlacht a lua mar dheachúil nó mar 
chéatadán; 
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W 
t 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Obair 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.4.13 tuiscint a léiriú go ndeirtear go ndearnadh obair 
nuair a athraíonn fuinneamh ó fhoirm amháin go 
foirm eile agus gur féidir méid na hoibre a ríomh 
leis an chothromóid seo:  

      obair = fórsa × fad slí  

nó 

 W = F × d   
  

1.4.14 a thabhairt chun cuimhne go dtomhaistear obair 
ina giúil (J), an fórsa ina niútain (N) agus an fad 
slí ina mhéadair (m). 

Cumhacht 
 

1.4.15 a léiriú go dtuigeann siad: 
• gurb é an chumhacht an méid fuinnimh a 

aistrítear in aon soicind nó an méid oibre a 
dhéantar in aon soicind; agus  

• déantar cumhacht a thomhas ina vatanna (W) 
ionas go bhfuil 1 W = 1 giúl sa tsoicind (1 W = 1 
J/s); 

 
1.4.16 na cothromóidí thíos a thabhairt chun cuimhne 

agus a úsáid 

cumhacht =
fuinneamh aistrithe

an t-am a tógadh
 

nó 
 
P =  
           

cumhacht =
obair a rinneadh
an t-am a tógadh

 

nó 
 

 P =  
  
 le cumhacht, an obair a rinneadh, an t-am a tógadh 

nó an fuinneamh a aistríodh a ríomh; 

 • turgnaimh a phleanáil agus a dhéanamh le cumhacht 
phearsanta a thomhas, bíodh sin tríd an am a thóg sé 
le staighre a dhreapadh a thomhas nó trí roinnt céim 
aníos a dhéanamh chuig ardán (Scrúdú Praiticiúil 
Dualgais P4); agus 

 E 
 t 
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mv2 
1 
2 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Fuinneamh 
cinéiteach, Ek 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.4.17 a mhíniú gurb é fuinneamh cinéiteach Ek an 
fuinneamh atá ag réad agus é ag bogadh agus an 
chothromóid seo thíos a thabhairt chun cuimhne 
agus a úsáid 

 
 

 
le fuinneamh cinéiteach a ríomh ina ghiúil, an áit 
arb é m mais an réada ina kg agus arb é v luas an 
réada ina m/s. 

An Fuinneamh 
poitéinsiúil 
imtharraingteach, Ep 
 

1.4.18 tuiscint a léiriú go bhfuil fuinneamh poitéinsiúil 
imtharraingteach Ep ag réad mar  gheall ar a 
shuíomh os cionn an talaimh; 

 
1.4.19 an chothromóid thíos a thabhairt chun cuimhne 

agus a úsáid 
 

Ep = mgh 
 

leis an fhuinneamh phoitéinsiúil a ríomh ina 
ghiúil, an áit arb é m an mhais ina cileagraim, 
arb é h an airde cheartingearach ina méadair 
agus arb é g 10 N/kg. 
 

  

Ek =  
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Fisic Adamhach agus Núicléach 
Sa rannán seo, fiosraíonn daltaí struchtúr cáithníneach an adaimh agus an 
núicléis araon. Scrúdaíonn siad an radaighníomhaíocht mar iarmhairt ar 
núicléis éagobhsaí, agus déanann siad staidéar ar airíonna na halfa-radaíochta, 
na béite-radaíochta agus na gámaradaíochta. Tugtar buneolas dóibh ar na 
téarmaí cúlra agus leathré agus pléann siad an éifeacht dhochrach atá ag 
radaíochtaí núicléacha ar ár gcoirp. Chomh maith leis sin, foghlaimíonn siad 
faoin chomhleá agus faoin eamhnú mar fhoinsí fuinnimh. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 
1.5  
Fisic adamhach 
agus núicléach 

Struchtúr an 
adaimh 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.1 cur síos a dhéanamh ar struchtúr adamh i dtéarmaí 
prótón, neodrón agus leictreon; 

 
1.5.2 lucht coibhneasta agus mais choibhneasta prótón, 

neodrón agus leictreon a thabhairt chun cuimhne; 
Struchtúr an 
núicléis 
 

1.5.3 cur síos a dhéanamh ar núicléas i dtéarmaí Z, uimhir 
adamhach, agus A, maisuimhir, agus an nodaireacht 
seo in úsáid acu XZ

A ; 
 
1.5.4 a mhíniú cad é is iseatóp ann; 

An Meath 
radaighníomhach 
 

1.5.5 a thabhairt chun cuimhne go bhfuil roinnt 
núicléas éagobhsaí agus go ndíscaoileann siad, 
rud a astaíonn alfa-radaíocht, béite-radaíocht nó 
gámaradaíocht go randamach agus go 
spontáineach, agus go gcuirtear síos ar a leithéid 
de núicléis mar radaighníomhach;  

 
1.5.6 a thabhairt chun cuimhne gur núicléis héiliam 

ina bhfuil dhá phrótón agus dhá neodrón iad 
alfa-cháithníní, gur mearleictreoin iad béite-
cháithníní, agus gur tonn leictreamaighnéadach 
d’ardfhuinneamh í an ghámaradaíocht; 

 
1.5.7 cur síos a dhéanamh ar dhíscaoilte 

núicléacha i dtéarmaí cothromóidí ina bhfuil 
maisuimhreacha agus uimhreacha 
adamhacha, agus na maisuimhreacha agus 
uimhreacha adamhacha a chothromú leis na 
cothromóidí a chomhlánú: 

alfa-mheath          XZ
A  → YZ-2

A-4  +  He (nó 2
4 ∝24 ) 

béite-mheath        XZ 
A  → YZ+1

 A      +  e (nó -1
0 β-1

0 ) 

 
gama-mheath      XZ

A  → XZ 
A  + 𝛄𝛄 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

An Meath 
radaighníomhach    
(ar lean.) 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.8 na rudaí seo a leanas a thabhairt chun cuimhne;  
• trí thaispeántais nó ionsamhlú ar ríomhaire, 

raon na n-alfa-radaíochtaí, na 
mbéite-radaíochtaí agus na 
ngámaradaíochtaí;  

• go stopann roinnt ceintiméadar den aer nó 
leathán tanaí páipéir an alfa-radaíocht;  

• go stopann roinnt méadar den aer nó leathán 
tanaí alúmanam an bhéite-radaíocht; agus  

• go mbíonn an ghámaradaíocht ag dul trí na 
rudaí seo uilig go héasca ach is féidir leis an 
luaidhe í a bhlocáil; 

 
1.5.9 a thabhairt chun cuimhne:  

• go mbraitear gníomhaíocht chúlra nuair nach 
bhfuil aon fhoinsí radaighníomhacha i láthair; 
agus 

• go gcaitear an ghníomhaíocht a thomhaistear 
ó fhoinse radaighníomhach a cheartú tríd an 
ghníomhaíocht chúlra a dhealú uaithi;  

 
1.5.10 a léiriú go dtuigeann siad:  

• an chuid is mó den ghníomhaíocht chúlra 
radaighníomhach, tagann sí ó fhoinsí nádúrtha 
ar nós gathanna cosmacha ón spás, ó 
charraigeacha agus ón ithir, a bhfuil dúile 
radaighníomhacha ar nós radóin i gcuid acu; 

• bíonn gás, nithe beo agus plandaí ag ionsú 
ábhar radaighníomhach ón ithir, agus déantar 
iad sin a chur ar aghaidh ar an bhiashlabhra;  

• ní féidir linn mórán a dhéanamh faoin 
radaíocht chúlra nádúrtha, cé go gcaithfidh 
daoine a bhfuil cúlra ard ann mar gheall ar 
ghás radóin a gcuid tithe a aerú go maith le 
fáil réitithe den ghás; agus 

• chomh maith leis sin, cuireann iompraíocht an 
duine leis an ghníomhaíocht chúlra a bhfuil 
muid nochta di trí x-ghathanna leighis, 
dramhaíl radaighníomhach ó stáisiúin 
núicléacha agus an radachur ó thástáil na 
n-arm núicléach;agus 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Contúirtí na 
radaighníomhaíochta 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.11 a thabhairt chun cuimhne go dtarlaíonn ianuithe 
contúirteacha mar gheall ar astuithe 
radaighníomhacha cionn is go mbaintear 
leictreoin ó adaimh agus nuair a tharlaíonn seo 
le móilíní i gcealla beo, déantar dochar d’ábhar 
géiniteach cille agus is féidir leis an chill éirí 
ailseach.  

 
1.5.12 a thabhairt chun cuimhne:  

• nach bhfuil an alfa-radaíocht chomh 
contúirteach má tá an fhoinse 
radaighníomhach taobh amuigh den chorp, 
mar ní féidir leis dul tríd an chraiceann agus ní 
dócha go sroichfeadh sí cealla taobh istigh den 
chorp; 

• gur féidir le béite-radaíocht agus 
gámaradaíocht dul tríd an chraiceann agus 
dochar a dhéanamh do chealla; agus  

• go ndéanfaidh alfa-radaíocht dochar do 
chealla más amhlaidh gur glacadh an fhoinse 
radaighníomhach isteach le hanáil nó más 
amhlaidh gur slogadh í; 

 
1.5.13 a mhíniú gur chóir bearta a dhéanamh agus 

foinsí radaighníomhacha á láimhseáil leis an 
riosca a laghdú dóibh siúd atá á láimhseáil, 
amhail: 
• gur chóir éadaí cosanta a chaitheamh; 
• an fhoinse a choinneáil chomh fada ar shiúl 

uait agus is féidir trí tlú a úsáid;  
• gan a bheith nochta don fhoinse ach ar feadh 

an méid is lú ama agus is féidir; agus  
• ábhar radaighníomhach a choinneáil i soithí a 

bhfuil líneáil luaidhe iontu; agus 

Leathré 
 

1.5.14 míniú a thabhairt ar chiall an téarma leathré, 
áirimh shimplí a dhéanamh a bhaineann le 
leathré agus leathré a aimsiú ó ghraif chuí. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Úsáidí na 
radaighníomhaíochta 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.15 cur síos a dhéanamh ar roinnt úsáidí na 
radaighníomhaíochta sa tionsclaíocht, sa 
mhíochaine agus sa talmhaíocht, agus a 
thabhairt chun cuimhne: 
• go n-úsáidtear iseatóip radaighníomhacha mar 

rianairí lena fháil amach cad é atá ag tarlú 
taobh istigh de réad gan an gá le briseadh 
isteach sa réad sin;  

• go n-úsáidtear iseatóip radaighníomhacha sa 
tionsclaíocht le bealach píopaí faoin talamh a 
aimsiú ag úsáid astaíre gáma-gha, nó le túis 
miotail a rialú agus é á rolladh ina leatháin 
thanaí;  

• go n-úsáidtear gáma-ghathanna sa 
mhíochaine le réada plaisteacha amhail 
steallairí a steiriliú, agus baintear úsáid as 
iseatóip éagsúla radaighníomhacha le 
monatóireacht a dhéanamh ar fheidhm na 
n-orgán trí mhéid beag a instealladh isteach i 
sruth na fola agus an radaíocht a astaítear a 
bhrath; agus 

• go mbaintear úsáid as alfa-radaíocht in 
aláraim deataigh;  

 
1.5.16 tuiscint a léiriú go gcaithfear leathré an ábhair 

radaighníomhaigh a úsáidtear i ngach feidhm 
a thabhairt san áireamh lena chinntiú go 
n-oibríonn an fheidhm ach go ndéantar an 
dochar is lú agus is féidir don timpeallacht nó 
do dhaoine; 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Eamhnú núicléach Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.17 cur síos a dhéanamh ar an eamhnú núicléach i 
dtéarmaí simplí agus tuiscint a bheith acu gur 
foirm fuinnimh a úsáidtear i nginiúint 
leictreachais é (níl cothromóidí eamhnacha de 
dhíth); agus 

 
1.5.18 tuiscint a léiriú:  

• má tá eamhnú le tarlú, go gcaithfidh an 
núicléas úráiniam neodrón a ionsú ar dtús 
agus ansin a scoilteadh ina dhá núicléas níos 
lú, agus fuinneamh agus roinnt neodrón a 
scaoileadh; agus  

• go dtéann na neodróin eamhnacha seo ar 
aghaidh le heamhnuithe eile a chruthú, agus 
cruthaíonn sin imoibriú slabhrúil. 

 
1.5.19 plé agus díospóireacht a dhéanamh ar chuid de 

na saincheisteanna polaitiúla, sóisialta, 
timpeallachta agus eiticiúla a bhaineann leis an 
fhuinneamh núicléach a úsáid le leictreachas a 
ghiniúint, agus tuiscint a léiriú:  
• cé go gcruthaíonn cumhacht núicléach 

deiseanna fostaíochta do chuid mhór daoine, 
go bhfuil cuid mhór daoine go fóill imníoch 
faoi bheith ina gcónaí cóngarach do stáisiúin 
núicléacha agus do na háiseanna stórála a 
úsáidtear faoi choinne dramhaíl 
radaighníomhach; 

• go ndearnadh dochar ollmhór eacnamaíoch, 
sláinte agus timpeallachta mar gheall ar 
eachtraí a tharla ag stáisiúin núicléacha san 
Úcráin agus sa tSeapáin don cheantar thart 
timpeall ar an stáisiúin núicléach; 

• cé nach scaoileann eamhnú núicléach dé-
ocsaíd charbóin, go scaoiltear méid suntasach 
gás ceaptha teasa isteach san atmaisféar mar 
gheall ar mhianadóireacht, iompar agus 
íonghlanadh na méine úráiniam; 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Comhleá 
núicléach 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

1.5.20 cur síos a dhéanamh ar an chomhleá núicléach i 
dtéarmaí simplí agus tuiscint a bheith acu gurb é an 
fhoinse atá le fuinneamh réalta é;  

 
1.5.21 tuiscint a léiriú:  

• ar an phoitéinseal atá ag an chomhleá núicléach le 
riachtanais fuinnimh an domhain a réiteach, más 
féidir na fadhbanna teicniúla a bhaineann le 
himoibreoirí comhleá a shárú;  

• go bhfuil na hiseatóip de hidrigin, deoitéiriam agus 
tritiam ar fáil go forleathan mar chomhábhair 
d’uisce na farraige agus mar sin de, go bhfuil siad 
beagnach do-ídithe; agus 

• nach n-astaíonn comhleá dé-ocsaíd charbóin nó gás 
ceaptha teasa ar bith eile isteach san atmaisféar, 
mar gurb é an seachtháirge is mó atá aige ná 
héiliam, gás támhach, neamhthocsaineach; agus 

 
1.5.22 a thabhairt chun cuimhne: 

• má dhéantar núicléis a chomhleá le chéile ar dhóigh 
rialaithe, scaoileann sin ceithre mhilliún uair níos mó 
fuinnimh sa kg ná imoibriúchán ceimiceach ar nós 
gual, ola nó gás a dhó; agus 

• scaoileann comhleá na núicléas ar dhóigh rialaithe 
ceithre uair níos mó fuinnimh ná imoibriúcháin 
eamhnú núicléach sa kg. 

 
1.5.23 a mhíniú:  

• go bhfuil a lán deacrachtaí le sárú sula gcuirfidh 
comhleá núicléach leictreachas ar fáil ar bhonn 
tráchtála agus b’fhéidir go mbeadh 50 bliain eile ann 
sula dtarlódh sin; agus 

• beidh imoibreoirí comhleá núicléach an-chostasach 
le tógáil agus beidh an córas a úsáidtear lena 
gcothabháil chomh costasach céanna mar gheall ar 
na teochtaí an-ard atá de dhíth leis na núicléis a 
chomhleá. 
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3.6 Fisic Aonad P2: Tonnta, Solas, Leictreachas, 
Maighnéadas, Leictreamaighnéadas agus Fisic an Spáis 

San aonad seo, fiosraíonn daltaí tonnta agus frithchaitheamh agus athraonadh an 
tsolais, ar a n-áirítear lionsaí. Déanann siad imscrúdú ar shruth agus leictreachas sa 
teach, agus ansin déanann siad imscrúdú breise ar an mhaighnéadas agus ar an 
leictreamaighnéadas. Déanann daltaí imscrúdú ar an Domhan, an Grianchóras agus 
an Chruinne, agus saolré na réaltaí fosta. I ndeireadh an aonaid seo, foghlaimíonn 
daltaí faoin Ollphléasc agus faoin fhianaise ar son na teoirice seo. 
 
Tonnta 
Sa rannán seo, cuirfear an dá phríomhchatagóir tonnta in iúl do dhaltaí, chomh 
maith leis na téarmaí a úsáidtear le cur síos ar na hairíonna éagsúla atá ag 
tonnta. Déanann siad staidéar ar mhacallaí agus a bhfeidhmeanna. Fiosraíonn 
siad an speictream leictreamaighnéadach agus scrúdaíonn siad úsáid na 
gcineálacha éagsúla de thonn leictreamaighnéadach. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.1  
Tonnta 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.1 a thabhairt chun cuimhne go n-aistríonn 
tonnta fuinneamh ó phointe amháin go 
pointe eile trí chreathanna;  

Trastonnta agus 
fadtonnta (longitudinal 
waves) 
 

2.1.2 trastonnta agus fadtonnta (longitudinal 
waves) a aithint thar a chéile i dtéarmaí 
ghluaisne cháithníní an mheáin agus na rudaí 
seo a leanas a thabhairt chun cuimhne: 
• an fhuaim agus an ultrafhuaim mar 

eiseamláirí d’fhadtonnta; agus 
 

• tonnta uisce agus tonnta 
leictreamaighnéadacha mar eiseamláirí de 
thrastonnta; 

Minicíocht, tonnfhad 
agus aimplitiúid 
 

2.1.3 an chiall atá le minicíocht, tonnfhad agus 
aimplitiúid toinne a mhíniú, agus sonraí de 
na cainníochtaí seo a bhaint as graif 
dhíláithriúchán na gcáithníní in aghaidh 
ama agus as graif dhíláithriúchán na 
gcáithníní in aghaidh fad slí; agus  

 
2.1.4 an chothromóid thíos a thabhairt chun 

cuimhne agus a úsáid 
 

              v = fλ  
 

             le treoluas na toinne a ríomh ina m/s, 
minicíocht na toinne ina heirtseanna (Hz), 
agus tonnfhad na toinne ina mhéadair (m). 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Macallaí, sonóir agus 
radar 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.5 cuir síos ar roinnt feidhmeanna de mhacallaí 
agus déan áirimh ar phrionsabal an mhacalla;  

 
2.1.6 a thabhairt chun cuimhne gurb é ultrafhuaim 

an t-ainm a thugtar ar fhuaimthonnta ar 
mhinicíochtaí níos mó ná 20 000 Hz, agus go 
mbaintear úsáid as sa mhíochaine le 
trastomhas cinn na bhféatas a thomhas agus 
sa tionsclaíocht le fabhtanna a aimsiú i miotail;  

 
2.1.7 eolas a léiriú go n-úsáideann sonóir bíoga 

fuaime le réada a bhrath faoin uisce agus go 
n-úsáidtear tonnta leictreamaighnéadacha 
le haerárthaigh agus longa a bhrath; 



Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017 

 
83 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Tonnta 
leictreamaighnéadacha 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.1.8 criosanna éagsúla an speictrim 
leictreamaighnéadaigh (radathonnta, 
micreathonnta, infridhearg, solas infheicthe, 
ultraivialait, X-ghathanna agus 
gáma-ghathanna) a idirdhealú i dtéarmaí a 
dtonnfhad agus a minicíocht, agus a bheith in 
ann iad a chur in ord tonnfhaid agus a 
thabhairt chun cuimhne go ngluaiseann siad 
uilig ar an luas chéanna i bhfolús; agus 

 
2.1.9 a thabhairt chun cuimhne gur féidir 

rónochtadh do chineálacha áirithe den 
radaíocht leictreamaighnéadach a bheith 
dochrach agus dá mhéad í minicíocht na 
radaíochta, is mó is dócha go ndéanfaidh sí 
dochar don chorp, mar shampla; 

 
• go mbíonn téamh inmheánach ann i 

bhfíocháin an choirp mar gheall ar 
mhicreathonnta; 

• go mothaítear radaíocht infridhearg mar 
theas agus go mbíonn an craiceann dóite 
mar thoradh; 

• gur féidir le tonnfhaid áirithe d'ultraivialait 
dochar a dhéanamh do chealla craicinn agus 
gur féidir ailse an chraicinn teacht ar dhuine 
mar thoradh; 

• gur féidir le solas infheicthe dian dochar a 
dhéanamh do na súile; agus 

• go ndéanann X-ghathanna agus 
gáma-ghathanna dochar do chealla, agus 
gur féidir ailse teacht ar dhuine mar 
thoradh. 
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Solas 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar fhrithchaitheamh agus ar athraonadh an 
tsolais. Ceanglaíonn siad an t-athraonadh le hathrú luais agus an solas ag bogadh ó 
mheán amháin go meán eile. Chomh maith leis sin, déanann siad staidéar ar an 
dóigh a scaipeann priosma solas bán. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.2  
Solas 

Frithchaitheamh 
an tsolais 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 
 

2.2.1 imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a fhrithchaitheann 
scáthán plánach solas, agus a thabhairt chun 
cuimhne: 
• déantar uillinneacha an ionsaithe agus uillinneacha 

frithchaithimh a thomhas ó líne atá dronuilleach 
leis an scáthán, ar a dtugtar an normal; agus  

• a thuiscint gurb ionann uillinn an ionsaithe agus 
uillinn an fhrithchaithimh, agus an riail seo a chur i 
bhfeidhm i staideanna praiticiúla; 

 
2.2.2 imscrúdú a dhéanamh ar airíonna íomhá a fheictear i 

scáthán plánach trí rianú gathanna, agus na 
hairíonna a úsáid le fadhbanna simplí a réiteach; 

Athraonadh an 
tsolais 

 

2.2.3 athraonadh an tsolais a bhreathnú agus é ag dul ón 
aer isteach i ngloine, agus ón aer isteach in uisce, 
agus droim ar ais; 

 
• úsáid a bhaint as rianú gathanna le huillinneacha an 

ionsaithe agus an athraonta a thomhas nuair a athraontar 
solas i mbloc gloine, eolas a léiriú go ndéantar uillinneacha 
an ionsaithe agus an athraonta a thomhas ó líne atá 
dronuilleach leis an normal agus úsáid a bhaint as na 
tomhais a tógadh le graf a bhreacadh d’uillinn an ionsaithe 
in aghaidh uillinn an athraonta lena léiriú go bhfuil gaol 
eatarthu ach nach bhfuil siad comhréireach  
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais P5); 

 
2.2.4 a thabhairt chun cuimhne agus tuiscint a léiriú go 

lúbann solas i dtreo an normail nuair a mhoillíonn 
sé agus a mhalairt; agus 
 

2.2.5 méid an athraonta a cheangal leis an athrú luais, 
ionas, dá mhéad an t-athraonadh, is amhlaidh is 
mó athrú luas an tsolais (níl eolas ar dhlí Snell 
riachtanach). 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Scaipeadh an 
tsolais bháin 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.2.6 imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a scaipeann 
priosmaí solas bán agus a thabhairt chun cuimhne: 
• gur féidir speictream a tháirgeadh cionn is go 

mbíonn dathanna difriúla solais ag taisteal ar luais 
dhifriúla sa ghloine;  

• dá mhéad méid an athraonta, gurb amhlaidh is mó 
an t-athrú luais; agus  

• ós rud é gur dearg is lú a athraontar, is é an dearg an 
dath is lú a mhoillítear, agus vialait an dath is mó 
athraonadh cionn is gurb í an vialait an dath is mó a 
mhoillítear; 

Lionsaí 2.2.7 idirdhealú a dhéanamh idir gníomhú na lionsaí 
inréimnigh agus eisréimnigh (plé cáilíochtúil amháin) 
tríd an imscrúdú phraiticiúil, agus sainmhíniú a 
thabhairt ar an fhad fhócasach atá ag lionsa 
inréimnigh; 

 
2.2.8 turgnamh a dhéanamh a úsáideann réad i bhfad i 

gcéin leis an fhad fhócasach atá ag lionsa inréimnigh a 
thomhas agus cur síos a dhéanamh air; 

 
2.2.9 léaráidí gathanna a tharraingt lena thaispeáint an 

dóigh a bhfoirmíonn lionsaí inréimnigh fíoríomhánna; 
  

2.2.10 léaráidí gathanna a úsáid le prionsabal an cheamara 
shimplí agus an teilgeora a mhíniú (níl sonraí ar an 
dóigh a dtógtar iad seo de dhíth); agus 

 
2.2.11 léaráid ghathanna a tharraingt lena thaispeáint an 

dóigh a n-úsáidtear lionsa inréimnigh mar ghloine 
formhéadúcháin le híomhá fhíorúil a fhoirmiú. 
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An Leictreachas 
Sa rannán seo, déanann daltaí imscrúdú ar chiorcaid leictreacha agus tarraingíonn 
siad léaráidí ciorcaid agus na siombailí cearta in úsáid. Scrúdaíonn siad 
sraithchiorcaid agus ciorcaid chomhthreomhara agus déanann siad imscrúdú ar an 
riail faoi choinne sruthanna agus voltas i ngach cineál ciorcaid. Déanann siad staidéar 
fosta ar aistriú an fhuinnimh leictrigh agus ar an leictreachas sa bhaile. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

2.3  
An Leictreachas 

Seoltóirí agus 
inslitheoirí 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 
 
2.3.1 tuiscint a léiriú ar an difríocht idir seoltóirí agus 

inslitheoirí i dtéarmaí saorleictreon;  
 

2.3.2 a thabhairt chun cuimhne gurb ionann sruth 
leictreach i miotal agus sreabhadh leictreon, 
agus go ngluaiseann na leictreoin i malairt treo 
le gnáthshruth; 

Ciorcaid shimplí 
 

2.3.3 tuiscint a léiriú ar ról seoltóirí, inslitheoirí agus 
lasca i sraith shimplí agus i gciorcaid 
chomhthreomhara; 

Siombailí 
caighdeánacha 
 

2.3.4 léaráidí ciorcad a léirmhíniú agus a tharraingt ag 
úsáid na siombailí caighdeánacha a léirítear thíos:  
 

 
        

 

2.3.5 an chiall atá le polaraíocht cille a mhíniú agus í a 
cheangal leis an tsiombail don chill; 

  

Sreabhadh lucht 
leictreach 

 

2.3.6 an ghaolmhaireacht chainníochtúil idir sruth, 
lucht agus am a thabhairt chun cuimhne agus 
a úsáid 

 

            lucht = sruth × am 

Q = I × t 
 

 agus a thabhairt chun cuimhne go dtomhaistear 
lucht ina chúlóim; agus 

 
2.3.7 tuiscint a léiriú gurb ionann an voltas a sholáthraíonn 

cealla atá sraithcheangailte agus suim na voltas de 
gach cill, a bpolaraíocht curtha san áireamh;  
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Dlí Ohm 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• úsáid a bhaint as voltmhéadar leis an voltas thar shreang 
mhiotail a thomhas agus as aimpmhéadar leis an tsruth ag 
dul tríd an tsreang mhiotail a thomhas, agus:  
− tuiscint a léiriú go gcoinnítear teocht na sreinge 

tairiseach ag úsáid laisce agus sruthanna beaga; 
− tuiscint a léiriú ar an riachtanas go leor luachanna a 

fháil den voltas agus den tsruth ionas gur féidir 
sainghraf voltais-srutha a bhreacadh, le voltas ar an 
y-ais agus sruth ar an x-ais;  

  
− a thabhairt chun cuimhne gur líne dhíreach an graf V-I a 

théann tríd an bhunphointe; agus  
− a thabhairt chun cuimhne go bhfuil an sruth agus an 

voltas comhréireach do shreang mhiotail ag teocht 
thairiseach, agus go dtugtar dlí Ohm air seo  
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais P6); 

Fritaíocht 
 

2.3.8 an chothromóid thíos a thabhairt chun cuimhne 
agus a úsáid 

 
voltas = sruth × friotaíocht 
 

V = I × R 
 
an áit a dtomhaistear voltas ina voltanna, sruth 
ina aimpéir, agus friotaíocht ina hóim; 

Lampa filiméid 2.3.9 cur síos a dhéanamh ar thurgnamh leis an 
tsainghraf srutha-voltais (graf V-I) faoi choinne 
lampa filiméid a fháil le voltas ar an y-ais agus 
sruth ar an x-ais, agus an turgnamh a chur i gcrích, 
agus a léiriú go méadaíonn friotaíocht lampa 
filiméid de réir mar a mhéadaíonn an sruth tríd an 
fhiliméad trí chóimheas an voltais leis an tsruth a 
thógáil ag luachanna difriúla den tsruth; agus 

Sraithchiorcaid 
agus ciorcaid 
chomhthreomhara 

 

2.3.10 a thabhairt chun cuimhne, i gcás comhpháirteanna 
atá i sraithcheangal: 
• gurb ionann an sruth trí gach comhpháirt; agus 
• go bhfuil voltas an tsoláthair cothrom le suim na 

voltas thar na comhpháirteanna scartha. 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

Sraithchiorcaid 
agus ciorcaid i 
dtreocheangal 
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.3.11 na rudaí thíos a thabhairt chun cuimhne maidir le 
comhpháirteanna i dtreocheangal: 
• gurb ionann an voltas thar gach comhpháirt agus 

voltas an tsoláthair; agus 
• gurb ionann an sruth iomlán a ghlactar ón tsoláthar 

agus suim na sruthanna trí na comhpháirteanna 
scartha; 

Friotaíocht a 
ríomh 
 

2.3.12 friotaíocht iomlán friotóirí i sraithcheangal a ríomh; 
 
2.3.13 friotaíocht dhá fhriotóir chomhionanna i 

dtreocheangal a ríomh; 
 
2.3.14 comhfhriotaíocht dhá fhriotóir ar bith i 

dtreocheangal a ríomh;  
 
2.3.15 comhfhriotaíocht ciorcad ina bhfuil codanna atá i 

sraithcheangal agus codanna atá i dtreocheangal a 
ríomh;  

 

Tosca a théann i 
bhfeidhm ar 
fhriotaíocht 

2.3.16 obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú a 
dhéanamh go turgnamhach ar an dóigh a bhfuil 
friotaíocht seoltóir miotail ar theocht thairiseach 
ag brath ar fhad agus luachanna imleora a fháil le 
graf friotaíochta (y-ais) agus faid (x-ais) a 
bhreacadh, agus a thabhairt chun cuimhne:  
• gur líne dhíreach an graf a théann tríd an 

bhunphointe; agus  
• do shreang mhiotail ar theocht thairiseach, tá an 

fhriotaíocht agus fad na sreinge comhréireach; 

Fuinneamh agus 
cumhacht 
leictreach 
 

2.3.17 tuiscint a léiriú ar an fháth a ngineann sruth 
leictreach atá ag sreabhadh trí shreang mhiotail 
teocht i dtéarmaí imbhuailtí idir saorleictreoin agus 
adaimh; agus 

 
2.3.18 na gaolmhaireachtaí cainníochtúla a thabhairt chun 

cuimhne agus a úsáid  
 

fuinneamh = cumhacht × am               E = P × t 
cumhacht = sruth × voltas                    P = I × V 

 

                       le fuinneamh a ríomh ina ghiúil (J), cumhacht ina 
vatanna (W), sruth ina aimpeanna (A), voltas ina 
voltanna (V) agus an t-am ina shoicindí (s). 
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Inneachar Torthaí Foghlama 

 

An leictreachas 
sa bhaile 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.3.19 cur síos a dhéanamh ar an difríocht idir s.a. (a.c.) agus 
s.d. (d.c.) agus foinsí do gach ceann acu a 
shainaithint, agus tonnchruthanna soláthairtí s.a. 
agus s.d. a aithint ó léaráidí de rianta ó ascalascóp 
ga-chatóideach (CRO); 
 

2.3.20 a thabhairt chun chuimhne gurb é an chileavatuair an 
t-aonad a úsáidtear i gcostas an leictreachais don 
tomhaltóir, agus tuiscint a léiriú ar chiall na 
cileavatuaire agus ar úsáid an ghrádaithe cumhachta 
a dhéantar ar ghléasanna leictreacha lena gcostas a 
ríomh; 

 
2.3.21 tuiscint a léiriú go mbíonn an lasc ag feidhmiú go 

bunúsach mar lasc iamh is oscailt agus lascadh 
aon-bhealaigh i gceist, mar;  
• nuair a bhíonn sí curtha ar obair, bíonn an dá 

theirminéal ceangailte, agus nuair a bhíonn sí 
curtha as, bíonn an teagmháil idir an dá 
theirminéal briste; agus  

• cuirtear an lasc i gcónaí ar an taobh dheimhneach 
nó bheo de chiorcad; 

 
2.3.22 an sreangú taobh istigh de phlocóid fiúis trí phionna a 

thabhairt chun cuimhne agus tuiscint a léiriú ar 
fheidhm na sreinge beo, na sreinge neodraí agus na 
sreinge talmhaithe; agus 

 
2.3.23 a thabhairt chun cuimhne go bhfuil gléasanna a 

mbíonn cásanna miotail orthu talmhaithe de ghnáth 
agus tuiscint a léiriú ar an dóigh a gcosnaíonn an 
tsreang thalmhaithe agus an fiús le chéile an 
t-úsáideoir ó thurraing leictreach agus an gléas féin 
ó dhamáiste féideartha; 

 
2.3.24 tuiscint a léiriú ar an dóigh a gcosnaíonn an t-insliú 

dúbailte an t-úsáideoir; agus 
 

2.3.25 an chothromóid a thabhairt chun cuimhne   
 

cumhacht = sruth × voltas           P = I × V 
 

agus í sin a úsáid in áirimh leis an fhiúsrátáil 
chuí a roghnú. 
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Maighnéadas agus Leictreamaighnéadas 
Sa rannán seo, déanann daltaí an réimse maighnéadach thart timpeall ar 
bharra-mhaighnéad agus ar chorna sruthiompartha a bhreacadh. Déanann siad 
imscrúdú ar na tosca a théann i bhfeidhm ar neart an réimse mhaighnéadaigh. 

Inneachar Torthaí Foghlama 

 

2.4  
Maighnéadas agus 
leictreamaighnéadas 

Réimse 
maighnéadach 
barra-mhaighnéid 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.4.1 compáis bhreactha a úsáid le cruth agus treo an 
réimse mhaighnéadaigh thart timpeall ar bharra-
mhaighnéad a imscrúdú, cur síos a dhéanamh 
orthu agus iad a thabhairt chun cuimhne; 

Réimse 
maighnéadach 
corna 
sruthiompartha 
 

2.4.2 compáis bhreactha a úsáid le cruth agus treo an 
réimse mhaighnéadaigh a tháirtear ag an tsruth i 
gcorna sreinge a imscrúdú, cur síos a dhéanamh 
orthu agus iad a thabhairt chun cuimhne agus an 
pholaraíocht a cheangal le treo an tsrutha sa 
chorna; agus 

Tosca a théann i 
bhfeidhm ar neart 
leictreamaighnéid 
 

2.4.3 obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú agus cur 
síos a dhéanamh ar agus le tabhairt chun cuimhne 
an dóigh a mbíonn neart an réimse 
mhaighnéadaigh ag brath ar an tsruth sa chorna, ar 
líon na gcastaí sa chorna agus ar an ábhar a 
úsáidtear mar chroí an chorna. 
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Fisic an Spáis 
Sa rannán seo, tugtar buneolas do dhaltaí ar na réada atá sa Ghrianchóras againn. 
Forbraíonn siad tuiscint ar an dóigh a ngluaiseann na réada agus an fórsa a 
choinníonn i bhfithis iad. Tugtar buneolas do dhaltaí ár shaolré na réaltaí agus ar an 
dóigh a gcinneann mais réalta an toradh deiridh a bheas uirthi, agus as sin, 
foghlaimíonn siad faoi choincheap an dúphoill. Déanann siad staidéar ar an 
Ollphléasc fosta agus ar fhianaise a thacaíonn léi.    

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

2.5  
Fisic an Spáis 

An Domhan 
agus an 
Grianchóras 

 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.1 cur síos a dhéanamh ar phríomhghnéithe an 
Ghrianchórais, an Ghrian, na pláinéid charraigeacha 
agus gháis, gealacha, astaróidigh agus cóiméid san 
áireamh; 

 
2.5.2 ord na n-ocht bpláinéad ón Ghrian amach a 

thabhairt chun cuimhne; 
 
2.5.3 a thabhairt chun cuimhne go soláthraíonn an 

imtharraingt an fórsa atá de dhíth faoi choinne 
gluaisne fhithiseach pláinéad, cóiméad, gealach 
agus satailítí saorga; 

 
2.5.4 a thabhairt chun cuimhne go n-úsáidtear satailítí 

saorga le breathnú ar an Domhan, le monatóireacht 
a dhéanamh ar an aimsir, sa réalteolaíocht agus sa 
chumarsáid; 

Réaltaí 
 

2.5.5 a thabhairt chun cuimhne:  
• go bhfoirmíonn réaltaí nuair a tharraingítear go 

leor dusta agus gáis ón spás le chéile le haomadh 
imtharraingteach; agus 

• b’fhéidir go bhfoirmeofaí meallta níos lú fosta agus 
go ndéanfadh meall níos mó iad a aomadh agus go 
ndéanfaí pláinéid díobh fosta; 

 
2.5.6 a thabhairt chun cuimhne go dtaispeánann staidéir 

ar sholas ó réaltaí, ar a n-áirítear ár nGrian féin, 
taispeánann siad go bhfuil siad déanta go príomha 
de hidrigin agus de héiliam agus go dtagann a gcuid 
fuinnimh ó chomhleá hidrigine ina héiliam; 

 
2.5.7 a thabhairt chun cuimhne go bhfoirmítear na dúile 

uilig atá ann go nádúrtha seachas hidrigin trí 
chomhleá núicléach i réaltaí; agus 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Saolré na 
réaltaí 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.8 saolré réalta a thabhairt chun cuimhne le mais ár 
nGréine ó phrótairéalta go príomhsheicheamh go 
fathach dearg go habhac bán go habhac dubh. 

 
2.5.9 a thabhairt chun cuimhne go mbíonn réalta cobhsaí 

le linn na tréimhse ‘príomhsheichimh’ dá saolré 
mar bíonn an fórsa amach den tsíneadh theirmeach 
cothromaithe ag fórsa isteach na himtharraingthe; 

Ollnóvaí 
 

2.5.10 a thabhairt chun cuimhne: 
• go bhfuil saolré an-difriúil ag réaltaí níos 

ollmhóire i ndiaidh thréimhse an 
phríomhsheichimh;  

• go n-éiríonn siad ina bhfathaigh dhearga agus ina 
dhiaidh sin bíonn pléascadh ann ina 
n-eisteilgtear cisil sheachtracha an réalta amach;  

• tugtar ollnóva air seo agus beidh an réalta ag 
soilsiú ar feadh am measartha gairid le gile 10 
mbilliún grian; agus  

• tar éis an ollnóva tá seans ann go 
n-imphléascfadh croí na réalta atá fágtha níos 
mó, agus cuid acu, déantar réaltaí neodróin 
díobh, agus na cinn is ollmhóire, foirmíonn siad 
dúphoill; 

Dúphoill 
 

2.5.11 eolas a léiriú go bhfuil réimse imtharraingteach 
chomh láidir sin i ndúpholl nach féidir le rud ar bith 
bith éalú uaidh, ar a n-áirítear radaíocht 
leictreamaighnéadach amhail an solas; 

An Chruinne 
 

2.5.12 eolas a léiriú gur thosaigh an Chruinne mar 
Ollphléasc a tharla, dé réir tomhais reatha, 14 
bhilliún bliain ó shin; 

Samhail na 
hOllphléisce 
 

2.5.13 Cur síos a dhéanamh ar shamhail na hOllphléisce 
d’fhoirmiú agus d’éabhlóid na Cruinne, ar a  
n-áirítear: 
• fairsingiú agus fuarú gasta na Cruinne; 
• foirmiú na neodrón agus na bprótón sa deireadh; 
• an dóigh a raibh núicléis ábalta foirmiú mar gheall 

ar shíneadh agus fuarú breise 
• an dóigh ar tharla sé sa deireadh, i ndiaidh síneadh 

agus fuarú breise, gur thit an teocht go leor go 
raibh leictreoin ábalta dul le chéile le neodróin agus 
le prótóin le hadaimh hidrigine a fhoirmiú; agus 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Deargaistriú 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

2.5.14 cur síos a dhéanamh agus a mhíniú go gcuimsíonn 
an fhianaise ar son na hOllphléisce go n-aistrítear 
solas ó réaltraí eile chuig ceann dearg an speictrim, 
agus gur féidir é seo a mhíniú mar an spás ag 
borradh. 

RCMC (CMBR) 
 

2.5.15 a mhíniú gur fianaise bhreise den Ollphléasc atá i 
radaíocht chúlra mhicreathonnach chosmach (RCMC 
(CMBR)) agus gurb í an Ollphléasc an t-aon samhail a 
mhíníonn RCMC faoi láthair. 
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3.7 Aonad 7: Scileanna Praiticiúla  
Aonad 1 agus 2 i ngach disciplín, tá roinnt tascanna praiticiúla i gceist leo a dhéanann 
daltaí le linn an chúrsa; is scrúduithe praiticiúla dualgais 18 acu. Is é atá san aonad 
seo, Aonad 7, Bitheolaíocht, Aonad 7, Ceimic agus Aonad 7, Fisic. Tá dhá comhpháirt 
ag gach ceann acu seo: Leabhrán A agus Leabhrán B. Déanann muid an dá leabhrán a 
shocrú agus a mharcáil.  
 
Is measúnú scileanna praiticiúla é Leabhrán A. Déanann sé measúnú ar chumas na 
ndaltaí trí thasc phraiticiúla a dhéanamh bunaithe ar, ach ní comhionann agus na 18 
scrúdú phraiticiúla dualgais liostaithe sa tsonraíocht seo. 
 
Is scrúdú scríofa atá measúnaithe go seachtrach é Leabhrán B, a dhéantar le linn na 
bliana deiridh den staidéar. Déanann sé measúnú ar eolas agus tuiscint na ndaltaí ar 
an eolaíocht phraiticiúil. Is é atá ann ná ceisteanna faoin phleanáil agus ceann ar bith 
de na tascanna praiticiúla dualgais a dhéanamh, mar aon le ceisteanna níos 
ginearálta faoi aon staid phraiticiúil a bheadh ann sna hAonaid B1, B2, C1, C2, P1 
agus P2 sa tsonraíocht seo. 

Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Imscrúdú a 
phleanáil 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• na hathróga spleácha, neamhspleácha agus rialaithe a 
shainaithint in imscrúdú (más cuí);  

 
• hipitéis le himscrúdú a mholadh i gcomhthéacs  

Mar a Oibríonn an Eolaíocht: 
 
• modh a phleanáil ionas gur féidir hipitéis a thástáil nó 

anailís a dhéanamh uirthi;  
 
• measúnú riosca a dhéanamh ar gach gníomhaíocht 

phraiticiúil phleanáilte; 
 
• trealamh nó fearas a roghnú atá fóirsteanach agus a 

chuideoidh le torthaí cruinne a fháil;  
 
• tábla torthaí a tháirgeadh le ceannteidil chuí  

(agus aonaid más cuí) le réimse leathan de shonraí loma cuí 
a thaifeadadh ar a n-áirítear breathnuithe agus tátail;  

 
• léaráid a tharraingt den fhearas a úsáidtear sa turgnamh; 

agus 
 
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na céimeanna a chaithfear a 

dhéanamh le bailíocht an phróisis phraiticiúil agus 
iontaofacht na sonraí a bailíodh a chinntiú (más cuí). 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Turgnamh a 
dhéanamh 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• na scileanna praiticiúla a léiriú atá de dhíth leis an fhearas 
seo a leanas a úsáid go ceart, go sciliúil agus go sábháilte:  
− dóire Bunsen agus an fearas a bhaineann leis amhail 

mata teasdíonach, tríchosach, uige, créthriantán, 
breogán agus mias ghalaithe/mias; 

− earraí ginearálta gloine amhail eascraí, fleascáin chónúla,  
 promhadáin, promhadáin fiuchta, slat ghloine, pípéid (is 

féidir pípéid phlaisteacha indiúscartha a úsáid), 
tonnadóirí scagtha, clog-ghloine agus dófheadáin; 

− fearas le gás a ullmhú ar a n-áirítear gáschrúsca agus 
clúdach, craosadán, seolfheadáin , seilf choirceogach 
agus umar (nó báisín); 

− earraí gloine grádaithe (toirt) amhail sorcóirí tomhais de 
mhéideanna éagsúla; 

− cuadraí, miosúr agus traschrios líneach (is féidir sreang 
nó téad a úsáid); 

− an potaiméadar; 
− feadánra Visking; 
− gás-steallaire; 
− meátán leictreonach (mais);  
− rialóir (fad);  
− stadchlog nó staduaireadóir (am);  
− teirmiméadar nó braiteoir (teocht);  
− aimpmhéadar (sruth leictreach);  
− voltmhéadar (difríocht poitéinsil);  
− óm-mhéadar (friotaíocht);  
− uillinntomhas (uillinn); agus 
− fearas cuí ar bith eile. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Sonraí 
turgnamhacha a 
anailísiú 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• breathnuithe mionsonraithe nó sonraí uimhriúla (más cuí) a 
thaifeadadh le linn imoibriúcháin cheimiceacha, ar a  
n-áirítear athróga scoite nó contanóideacha; 

 
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na difríochtaí idir cruinneas 

(teicnící praiticiúla nó fearas a chuidíonn le cruinneas a 
chinntiú), iontaofacht (in-atáirgtheacht na dtorthaí) agus 
bailíocht (an bhfuil an turgnamh fóirsteanach don tasc?); 

 
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na teicnící matamaiticiúla ar 

féidir iad a úsáid leis an ghaolmhaireacht idir athróga a 
shainaithint; 

 
• úsáid a bhaint as scálaí agus as lipéid aise chuí agus graf á 

bhreacadh de shonraí turgnamhacha;  
 
• eolas agus tuiscint a léiriú ar cad é a chiallaíonn toradh 

aimhrialta i dtacar de shonraí turgnamhacha agus an dóigh 
lena láimhseáil; 

 
• pointí sonraí a bhreacadh go cruinn agus an líne dhíreach 

nó cuar cuí a tharraingt; 

Tátail a bhaint as 
turgnamh 
 

• breithiúnais réasúnaithe a dhéanamh agus tátail bunaithe 
ar fhianaise a bhaint;  

 
• réimse leathan sonraí turgnamhacha a anailísiú, a 

léirmhíniú agus a luacháil go criticiúil; 
 
• tátail a dhéanamh ó bhreathnuithe tugtha; 
 
• úsáid a bhaint as sonraí uimhriúla iontaofa le háirimh chuí a 

dhéanamh ar mhóil, ar mhais, ar chéatadán de réir maise, 
ar thoirt gáis, ar thiúchan, ar thoirt tuaslagáin, ar mhéid an 
hiodráitithe agus ar aon chainníocht chuí eile; agus 

 
• tuiscint a léiriú gur táscaire den chomhréir dhíreach í líne 

dhíreach trí (0,0) do ghraf de y in aghaidh x. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Tátail a bhaint as 
turgnamh           
(ar lean.) 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• tuiscint a léiriú gur táscaire den chomhréir inbhéartach 
(neamhdhíreach) í líne dhíreach trí (0,0) do ghraf de y in 
aghaidh 1/x; 

 
• plé a dhéanamh go mionsonraithe ar réimsí imscrúdaithe a 

dtiocfadh leo dul i bhfeidhm ar iontaofacht na sonraí nó ar 
an fhianaise a bailíodh; 

 
• hipitéis a fhorbairt agus a chosaint le réasúnaíocht eolaíoch 

chuí agus mhionsonraithe; agus 
 
• argóintí agus mínithe a fhorbairt agus a theoranta atá an 

fhianaise atá ar fáil san áireamh. 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Scrúduithe 
praiticiúla 
dualgais 

Aonad 
Bitheolaíochta 
B1  

 

Anseo thíos tá liosta de na scrúduithe praiticiúla dualgais ar 
féidir iad a mheasúnú in Aonad 7. 
 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• an gá le solas agus le clóraifill san fhótaisintéis a imscrúdú 
trí dhuilleog a thástáil don stáirse                            

 (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B1); 
 
• imscrúdú a dhéanamh ar chion fuinnimh an bhia trí 

shamplaí de bhia a dhó (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B2); 
 
• imscrúdú a dhéanamh ar éifeacht na teochta ar 

ghníomhaíocht einsíme (Scrúdú Praiticiúil Dualgais B3); 
 
• cuadraithe a úsáid le himscrúdú a dhéanamh ar 

líonmhaireacht plandaí agus/nó ainmhithe i ngnáthóg 
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais B4); 

Aonad 
Bitheolaíochta 
B2  

 

• imscrúdú a dhéanamh ar phróiseas na hosmóise trí 
thomhas a dhéanamh ar an athrú faid nó maise d’fhíochán 
planda nó samhlacha cealla, ag úsáid fheadánra Visking 
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais B5); 

 
• úsáid a bhaint as potaiméadar (potaiméadar boilgeoige 

agus potaiméadar meáchain) le himscrúdú a dhéanamh ar 
na tosca a théann i bhfeidhm ar an ráta tógála uisce i 
bplanda agus modh na líne níocháin a úsáid le himscrúdú a 
dhéanamh ar na tosca a théann i bhfeidhm ar an ráta 
caillteanais uisce ó na duilleoga (Scrúdú Praiticiúil Dualgais 
B6). 

Ceimic 
Aonad C1  
 

• imscrúdú a dhéanamh ar imoibriúcháin na n-aigéad, ar a 
n-áirítear athruithe teochta a tharlaíonn (Scrúdú Praiticiúil 
Dualgais C1). 

 
• na hiain i gcomhdhúil ianach a shainaithint ag úsáid 

tástálacha lasrach 
 (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C2); 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Scrúduithe 
praiticiúla 
dualgais 
(ar lean.) 

Ceimic  
Aonad C2  

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• imscrúdú a dhéanamh ar imoibríocht na miotal  
 (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C3); 
 
• imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraítear ráta 

imoibrithe nuair a athraítear athróg  
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais C4); 

 
• mais an uisce atá i láthair i gcriostail hiodráitithe a aimsiú 

(Scrúdú Praiticiúil Dualgais C5); agus 
 
• imscrúdú a dhéanamh ar ullmhúchán, ar airíonna, ar 

thástálacha agus ar imoibriúcháin na ngás hidrigin, ocsaigin 
agus dé-ocsaíd charbóin (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C6). 

•  

Fisic Aonad P1 
 

• fearas simplí a úsáid, ar a n-áirítear tralaithe, gráin 
iompair, rialóirí méadair, stadchloig agus rampaí le 
himscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar an dóigh a 
mbíonn meánluas réada atá ag bogadh síos rúidbhealach 
ag brath ar fhána an rúidbhealaigh tomhaiste mar an 
airde ag ceann amháin den rúidbhealach (d’fhéadfaí 
acmhainní TFC a úsáid leis na tomhais a phróiseáil agus le 
hanailís a dhéanamh ar na sonraí)  

 (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P1); 
 
• imscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar shíneadh lingeáin 

agus ar an dóigh a bhfuil gaol aige leis an fhórsa 
fheidhmeach agus a thabhairt chun cuimhne go bhfuil 
síneadh lingeáin comhréireach go díreach leis an fhórsa a 
chuirtear i bhfeidhm, chomh fada is nach ndéantar teorainn 
na comhréireachta a shárú                                                 
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais P2); 

 
• turgnaimh a phleanáil agus a dhéanamh le Prionsabal na 

Móimintí a dhearbhú ag úsáid rialóir méadair ar 
crochadh agus meáchain ceangailte de nó bíoma ar 
mhaighdeog agus meáchain chearnógacha  
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais P3).  

 
• turgnaimh a phleanáil agus a dhéanamh le cumhacht 

phearsanta a thomhas, bíodh sin tríd an am a thóg sé le 
staighre a dhreapadh a thomhas nó trí roinnt céim aníos 
a dhéanamh chuig ardán (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P4); 
agus 
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Inneachar 

 

Torthaí Foghlama 

Scrúduithe 
praiticiúla 
dualgais 
(ar lean.) 

Fisic Aonad P2 

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• úsáid a bhaint as rianú gathanna le huillinneacha ionsaithe 
agus athraonta a thomhas nuair a athraontar solas i mbloc 
gloine, eolas a léiriú go ndéantar uillinneacha ionsaithe 
agus athraonta a thomhas ó líne atá dronuilleach leis an 
normal agus úsáid a bhaint as na tomhais a tógadh le graf 
a bhreacadh d’uillinn an ionsaithe in aghaidh uillinn an 
athraonta lena léiriú go bhfuil gaol eatarthu ach nach 
bhfuil siad comhréireach  

 (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P5). 

 Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• úsáid a bhaint as voltmhéadar leis an voltas thar 
shreang mhiotail a thomhas agus as aimpmhéadar leis 
an tsruth ag dul tríd an tsreang mhiotail a thomhas, 
agus:  
− tuiscint a léiriú go gcoinnítear teocht na sreinge 

tairiseach ag úsáid laisce agus sruthanna beaga; 
− tuiscint a léiriú ar an riachtanas go leor luachanna a fháil 

den voltas agus den tsruth ionas gur féidir sainghraf 
voltais-srutha a bhreacadh (graf V-I), le voltas ar an y-ais 
agus sruth ar an x-ais;  

− a thabhairt chun cuimhne gur líne dhíreach an graf V-I a 
théann tríd an bhunphointe; agus  

− a thabhairt chun cuimhne go bhfuil an sruth agus an 
voltas comhréireach do shreang mhiotail ag teocht 
thairiseach, agus go dtugtar dlí Ohm air seo  
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais P6). 
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Aguisín 1  
Inneachar Matamaiticiúil 
Ní mór don mhatamaitic ar ghá dí a bheith mar pháirt den Eolaíocht Teastas Dúbailte 
GCSE, a bheith ag leibhéil suas go dtí na riachtanais shonraithe i Matamaitic GCSE 
don leibhéal chuí, ach ní tharstu. 
 
Cinntíonn an tsonraíocht seo nach bhfuil líon na marcanna a úsáidtear le creidiúint a 
thabhairt do na scileanna matamaiticiúla cuí níos lú ná 20 faoin chéad den mharc 
iomlán don cháilíocht seo. Bronntar na marcanna siúd ar cheisteanna agus ar 
thascanna a bhaineann le Bitheolaíocht, Ceimic agus Fisic i gcóimheas 1:2:3. 
 
Ní mór do dhaltaí cleachtadh a bheith acu ar na réimsí matamaitice seo a leanas agus 
a bheith inniúil iontu lena scileanna, eolas agus tuiscint san Eolaíocht Teastas 
Dúbailte a fhorbairt. 
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Scileanna Matamaiticiúla 

Áireamh uimhríochtúil agus uimhriúil 

Sloinn a aithint agus a úsáid i bhfoirm dheachúil  

Sloinn a aithint agus a úsáid i bhfoirm chaighdeánach   

Cóimheasa, codáin agus céatadáin a úsáid  

Meastacháin a dhéanamh ar thorthaí na n-áireamh simplí  

Láimhseáil Sonraí 

Líon cuí d’fhigiúirí bunúsacha a úsáid  

Meáin uimhríochtúla a aimsiú  

Táblaí minicíochta agus léaráidí, barrachairteacha agus histeagraim a dhéanamh agus a 
léirmhíniú  

Prionsabail na samplála a thuiscint mar a chuirtear i bhfeidhm iad ar shonraí eolaíochta  

Dóchúlacht shimplí a thuiscint  

Na téarmaí meán, mód agus airmheán a thuiscint  

Scaipléaráid a úsáid le comhchoibhneas idir dhá athróg a shainaithint  

Áirimh ord méadaíochta a dhéanamh  

Ailgéabar 

Na siombailí =, <, <<, >>, >, ∝, ~ a úsáid agus a thuiscint  

Ábhar cothromóide a athrú;  

Luachanna uimhriúla a ionadú i gcothromóidí ailgéabracha ag báint úsaid as aonaid chuí 
faoi choinne cainníochtaí fisiceacha  

Cothromóidí ailgéabracha simplí a réiteach  

Graif 

Eolas a aistriú idir foirmeacha grafacha agus uimhriúla  

Tuiscint a bheith agat go seasann y = mx + c do ghaolmhaireacht líneach  

Dhá athróg a bhreacadh ó shonraí turgnamhacha nó sonraí eile  

Fána agus trasphointe graf líneach a aimsiú  

Tarraing agus bain úsáid as fána an tadhlaí don chuar mar thomhas ar ráta athraithe  

Suntas fisiceach an achair idir cuar agus an x-ais a thuiscint agus é a thomhas trí chuntas a 
dhéanamh ar na cearnóga de réir mar is cuí  

Geoiméadracht agus triantánacht 

Tomhais uilleacha a úsáid i gcéimeanna  

Foirmeacha déthoiseacha (2T) agus tríthoiseacha (3T) a léirshamhlú agus a léiriú, ar a n-
áirítear léirithe 2T de réada 3T  

Achair triantán agus dronuilleog agus achair dhromchlaí agus toirteanna ciúbanna a ríomh  
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Cainníochtaí fisiceacha, aonaid agus giorrúcháin aonaid 
Tugtar sa tábla thíos na cainníochtaí fisiceacha, na haonaid agus na giorrúcháin atá in 
úsáid go coitianta san Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE. 
 
Ba chóir tuiscint a bheith ag na daltaí ar na réimíreanna nana- (n), millea- (m), 
ceintea- (c), deicea- (d) agus cilea- (k) san áit chuí. 

Cainníocht Fhisiceach Aonad Giorrúchán don Aonad 

Méid mól mol 
Tiúchan mól sa deiciméadar 

chiúbach 
gram sa deiciméadar 
chiúbach 

mol/dm3 

 
g/dm3 

Sruth aimpéar/aimp A 
Fuinneamh Giúl 

ciligiúl 
J 
kJ 

Fad méadar 
ceintiméadar 
milliméadar 
nanaiméadar 
ciliméadar 

m 
cm 
mm 
nm 
km 

Mais gram 
cileagram 
tonna 

g 
kg 
t 

Difríocht poitéinsil/voltas volta V 
Cumhacht vata W 
Brú atmaisféar 

niútain sa mhéadar 
chearnach 
pascal 

atm 
N/m2 
 
Pa 

Friotaíocht óm Ω 
Teocht céim Celsius °C 
Am soicind 

nóiméad 
uair an chloig 

s 
nóim 
h 

Toirt deiciméadar ciúbach 
ceintiméadar ciúbach 
méadar ciúbach 

dm3 

cm3 

m3 
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Aguisín 2   
Mar a Oibríonn an Eolaíocht  
Déantar measúnú ar scileanna praiticiúla na ndaltaí trí scrúduithe scríofa agus trí 
mheasúnuithe praiticiúla. Cuireann an tsonraíocht seo béim ar thábhacht na hoibre 
praiticiúla. Déantar an t-inneachar sa tsonraíocht seo a mheasúnú i gcomhthéacs 
Mar a Oibríonn an Eolaíocht agus déanann sé measúnú ar chumas na ndaltaí sna 
scileanna seo a leanas.  

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• tuiscint a bheith acu ar an dóigh a bhforbraíonn modhanna agus teoiricí eolaíocha 
thar am; 

 
• úsáid a bhaint as réimse samhaltán amhail athláithritheach, spásúil, tuairisciúil, 

ríomhaireachtúil agus matamaiticiúil le fadhbanna a réiteach, le tuartha a 
dhéanamh agus le míniúcháin agus tuiscint eolaíoch a fhorbairt ar fhíricí a raibh 
eolas acu orthu agus ar fhíricí nach raibh; 

 
• cumhacht agus teorainneacha na heolaíochta a thuiscint mar aon le 

saincheisteanna eiticiúla ar bith a d’fhéadfadh a bheith ann; 
 
• feidhmeanna coitianta agus teicneolaíocha na heolaíochta a mhíniú, measúnú a 

dhéanamh ar impleachtaí pearsanta, sóisialta, eacnamaíocha agus timpeallachta a 
bhaineann leo, agus cinntí a dhéanamh bunaithe ar luacháil fianaise agus argóintí; 

 
• rioscaí a luacháil san eolaíocht phraiticiúil agus i gcomhthéacs níos leithne na 

sochaí araon, ar a n-áirítear riosca a aithint maidir le sonraí agus iarmhairtí; 
 
• an tábhacht a bhaineann le hathbhreithniú piaraí ar thorthaí a aithint, chomh 

maith le torthaí a chur in iúl do réimse spriocghrúpaí; 
 
• úsáid a bhaint as teoiricí agus as míniúcháin le hipitéisí a fhorbairt; 
 
• turgnaimh a phleanáil nó nósanna imeachta a chumadh le breathnuithe a 

dhéanamh, le substaint a tháirgeadh nó a thréithriú, le hipitéisí a thástáil, sonraí a 
sheiceáil nó feiniméin a fhiosrú; 

 
• eolas a chur i bhfeidhm ar réimse teicnící, gléasanna, fearas agus ábhar leis na cinn 

atá fóirsteanach a roghnú don turgnamh; 
 
• turgnaimh a dhéanamh leis an ionramháil chuí den fhearas, ag glacadh tomhas 

cruinn agus ag tabhairt sláinte agus sábháilteacht san áireamh; 
 
• a aithint cá huair le heolas ar theicnící samplála a chur i bhfeidhm lena chinntiú go 

bhfuil aon samplaí a bhailítear ionadaíoch; agus 
 
• breathnuithe agus tomhais a dhéanamh agus a thaifeadadh ag úsáid réimse fearas 

agus modhanna. 
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Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta: 

• modhanna a luacháil agus feabhsuithe féideartha agus imscrúduithe breise a 
mholadh; 

 
• breathnuithe agus sonraí eile a chur i láthair agus modhanna cuí a úsáid lena 

dhéanamh; 
 
• sonraí a aistriú ó fhoirm amháin go foirm eile; 
 
• anailís staitistiúil agus mhatamaiticiúil a dhéanamh agus a chur i láthair; 
 
• dáileachán na dtorthaí a léiriú agus meastacháin a dhéanamh ar an éiginnteacht; 
 
• breathnuithe agus sonraí eile (atá curtha i láthair i bhfoirm bhriathrach, 

léaráideach, ghrafach, shiombalach nó uimhriúil) a léirmhíniú, ar a n-áirítear 
patrúin agus treochtaí a aithint, tuairimí a chumadh agus tátail a bhaint as; 

 
• mínithe réasúnaithe a chur i láthair, ar a n-áirítear sonraí a nascadh le hipitéisí; 
 
• bheith oibiachtúil, sonraí a luacháil i dtéarmaí beaichte, mionchruinnis,  

in-atrialltacht agus in-atáirgtheacht agus foinsí féideartha a aithint den earráid 
randamach agus chórasach; 

 
• réasúnaíocht eolaíochta le himscrúduithe a chur in iúl, na modhanna a úsáidtear, 

na torthaí agus na tátail réasúnaithe trí thuairiscí scríofa nó leictreonacha agus 
láithreoireachtaí ag úsáid foirmeacha briathartha, léaráideacha, grafacha, 
uimhriúla agus siombalacha;  

 
• sainstór focal, téarmaíocht agus sainmhínithe eolaíochta a úsáid; 
 
• tábhacht na gcainníochtaí eolaíocha a aithint agus an dóigh a socraítear iad a 

thuiscint; 
 
• úsáid a bhaint as aonaid SI (mar shampla kg, g, mg; km, m, mm; kJ, J) agus 

ainmníocht cheimiceach IUPAC (Aontas Idirnáisiúnta na Glan-Cheimice agus na 
Ceimice Feidhmí) más cuí; 

 
• úsáid a bhaint as réimíreanna agus as cumhachtaí 10 le trácht a dhéanamh ar oird 

mhéadaíochta (mar shampla, teirea-, gigea-, meigea-, cilea-, ceintea-, millea-, 
micrea- agus nana-); 

 
• aonaid a aistriú go haonaid eile; agus 
 
• úsáid a bhaint as líon cuí figiúirí bunúsacha in áirimh; 
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SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE

INTUASLAGTHACHT NA SALANN COITEANN, NA HIODROCSAÍDÍ 
AGUS NA N-OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR

Iain Dhiúltacha

Intuaslagtha
Gach salann sóidiam, potaisiam agus amóiniam
Gach níotráit
An chuid is mó de na clóirídí, na bróimídí agus na hiaidídí SEACHAS
clóirídí, bróimídí agus iaidídí airgid agus luaidhe
An chuid is mó de na sulfáití SEACHAS sulfáití luaidhe agus bairiam 
Tá sulfáit chailciam giota beag intuaslagtha

Dothuaslagtha
An chuid is mó de na carbónáití 
SEACHAS carbónáití sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hiodrocsaídí 
SEACHAS hiodrocsaídí sóidiam, potaisiam agus amóiniam
An chuid is mó de na hocsaídí 
SEACHAS ocsaídí sóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce

Ainm Siombail

Amóiniam

Cróimiam(III) Cr3+

Copar(II) Cu2+

Iarann(II) Fe2+

Iarann(III) Fe3+

Luaidhe(II) Pb2+

Airgead Ag+

Sinc Zn2+

Name Symbol
Bútánóáit C3H7COO-

Carbónáit
Déchrómáit

Eatánóáit CH3COO-

Hidrigincharbónáit
Hiodrocsaíd OH–

Meatánóáit HCOO–

Níotráit NO
Própánóáit C2H5COO–

Sulfáit
Suilfít

Son
raí

oc
ht 

NuaIain Dheimhneacha
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Le teagaisc den chéad uair ó Mheán Fómhair 2017

Bileog Sonraí
Lena n-áirítear Tábla Peiriadach na nDúl

Le húsáid ag iarrthóirí atá ag dul do 
Eolaíocht: Ceimic,

Eolaíocht: Teastas Dúbailte
nó Eolaíocht: Teastas Singil

Caithfi dh cóipeanna a bheith saor ó nótaí nó rudaí 
breise de chineál ar bith. Ní cheadaítear aon chineál ar

bith de leabhrán sonraí nó de leathán faisnéise eile
lena n-úsáid sna scrúduithe

  scrúduithe gcse

ceimic
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