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Inneachar Ábhair

Tá an cúrsa seo roinnte againn ina cheithre aonad. Tugtar anseo thíos an t-inneachar
atá i ngach aonad agus na torthaí foghlama a bhaineann leo.
Is i gcló trom atá inneachar a bhaineann leis an Ardsraith amháin.
Is féidir go gcuirfí ceisteanna i bpáipéir Ardsraithe bunaithe ar cibé inneachar atá sa
tsonraíocht.
Tá inneachar na Bonnsraithe i ngnáthchló.
Cuirfear ceisteanna i bpáipéir Bhonnsraithe bunaithe ar an inneachar seo amháin.
Is i gcló iodálach atá na naoi scrúdú phraiticiúla dualgais (trí cinn i ngach disciplín).
Déantar measúnú orthu seo i Leabhráin A agus B d’Aonad 4; Scileanna Praiticiúla.

3.1

Aonad 1: Bitheolaíocht

An t-aonad seo, cuireann sé intreoir ar fáil do dhaltaí ar phríomhchoincheapa na
bitheolaíochta agus cuireann sé ar chumas dóibh imscrúdú a dhéanamh ar réimse
d’fheidhmeanna praiticiúla na bitheolaíochta.
Inneachar

Torthaí Foghlama

1.1
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
Cealla
1.1.1 sleamhnán sealadach a dhéanamh agus micreascóp
Micreascópacht
solais a úsáid le struchtúir chill thipiciúil phlandaí agus
chill thipiciúil ainmhithe a scrúdú agus a shainaithint
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais B1);

Cealla
Ainmhithe

1.1.2

eolas a léiriú ar struchtúir agus ar fheidhmeanna
cealla ainmhithe, ar a n-áirítear núicléas agus
crómasóim, cíteaplasma agus scannáin chille.

Cealla Plandaí

1.1.3

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

Gaschealla

1.1.4

tuiscint a léiriú gur cill shimplí í gaschill in ainmhithe
agus i bplandaí atá ábalta deighilt le cealla den chineál
chéanna a fhoirmiú; agus

1.1.5

tuiscint a léiriú go bhfuil na rudaí seo a leanas ag
baint le húsáid na ngascheall sa leigheas:
• buntáistí féideartha, ar a n-áirítear trasphlandú
smeara i gcóireáil na leoicéime; agus
• rioscaí, le himpleachtaí eiticiúla, ar a n-áirítear
réamhchóireáil ag úsáid radaiteiripe nó
ceimiteiripe, aistriú víreas nó galar ó ainmhithe
eile, siadaí a fhoirmiú, nó cineálacha ceall nach
bhfuil inmhianaithe a fhorbairt.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Speisialtóireacht

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.1.6

tuiscint a léiriú go bhfuil cealla na n-orgánach
ilcheallach eagraithe le fíocháin, orgáin agus córais
orgán shainfheidhmeacha a fhoirmiú.

1.2.1

cur síos a dhéanamh ar an bhia mar fhoinse
d’fhuinneamh ceimiceach i ndaoine;

1.2.2

imscrúdú a dhéanamh ar chion fuinnimh an bhia trí
shamplaí de bhia a dhó (Scrúdú Praiticiúil Dualgais
B2);

1.2.3

fiosrú agus luacháil a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil
an fuinneamh atá de dhíth ar dhuine difriúil ag brath
ar aois, inscne agus gníomhaíocht;

Móilíní
bitheolaíocha

1.2.4

feidhmeanna agus foinsí na móilíní bitheolaíocha a
mhíniú, teoranta do na rudaí seo a leanas:
• carbaihiodráití mar fhoinsí fuinnimh;
• saillte mar fhoinsí fuinnimh agus inslithe;
• próitéiní don fhás agus don chóiriú;
• uisce mar thuaslagóir agus don iompar;
• gairbhseach le ceangailteacht choirp a sheachaint;
• foinsí agus feidhmeanna vitimín C agus vitimín D;
agus
• foinsí agus feidhmeanna na mianraí cailciam agus
iarann; agus

Cothú agus
tástálacha ar
bhia

1.2.5

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

1.2
Bia agus aiste bia
Bia agus
fuinneamh

Imoibrí

Dath tosaigh

Dath deiridh
faoi choinne
toradh
deimhneach

Benedict

Gorm

Deascán donnrua

Buídhonn

Iaidín

Gormdhubh

Dé-úiréit

Gorm

Eatánól

Trédhearcach Eibleacht bhán
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Inneachar
Cothú agus
tástálacha ar
bhia (ar lean.)

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.2.6

imscrúdú a dhéanamh ar shamplaí bia ag úsáid
tástálacha ar bhia, ar a n-áirítear:
•
•
•
•

Beatha agus
sláinte

siúcra dí-ocsaídithe (Benedict);
stáirse (tuaslagán iaidín);
aimínaigéad/próitéin (Dé-úiréit); agus
saillte (eatánól);

1.2.7

imscrúdú a dhéanamh ar an ghaolmhaireacht idir aiste
bia agus sláinte, murtall, galar croí agus strócanna,
agus a aithint cad chuige a mbíonn drogall ar a lán
daoine sa tsochaí glacadh leis na naisc seo nó cén fáth
nach n-éiríonn leo a stíl mhaireachtála a oiriúnú;

1.2.8

taighde a dhéanamh ar an dóigh ar féidir riosca an
ghalair croí nó na strócanna a laghdú, ar a n-áirítear:
• stíl mhaireachtála – aclaíocht a mhéadú, strus a
laghdú agus éirí as an chaitheamh; agus
• aiste bia – bia ar bheagán salainn, bia nach bhfuil
mórán saillte sáithithe ann agus bia ar bheagán
colaistéaróil a roghnú;

An costas don
tsochaí

1.2.9

luacháil a dheánamh ar an chostas don tsochaí a
bhaineann leis na galair imshruthaithe (costais leighis
agus costais níos leithne, amhail an drochthionchar ar
theaghlaigh);

Éifeachtaí na
haclaíochta

1.2.10 imscrúdú a dhéanamh ar éifeachtaí na haclaíochta ar
ráta an chuisle (ráta an fhrithbhuailte);
1.2.11 cur síos a dhéanamh ar an dóigh a dtéann aclaíocht
rialta chun tairbhe don chóras imshruthaithe, agus
an dóigh a mbíonn matán croí níos láidre agus aschur
croí níos mó ann mar thoradh agus é ar fos;

An Riospráid

1.2.12 tuiscint a léiriú gur imoibriúchán eisiteirmeach í an
riospráid a scaoileann fuinneamh; agus
1.2.13 an chothromóid i bhfoirm focal agus an chothromóid
chothromaithe siombailí faoi choinne na riospráide
aeróbaí a thabhairt chun cuimhne:
glúcós + ocsaigin dé-ocsaíd charbóin + uisce +
fuinneamh
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + fuinneamh
5
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Inneachar

Torthaí Foghlama

1.3
Crómasóm agus
géinte
Géanóm

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.3.1

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

Crómasóim

1.3.2

crómasóim a shainaithint agus cur síos a dhéanamh
orthu mar struchtúir ghéiniteacha atá i bpéirí
feidhmiúla i núicléas na gceall;

Géinte

1.3.3

géinte a shainaithint agus cur síos a dhéanamh orthu
mar ghearrthacha de chrómasóim atá déanta de
phíosaí gairide aigéad dí-ocsairibeanúicléasach (ADN)
a fheidhmíonn mar aonaid fheidhmiúla le tréithe a
rialú;

ADN (DNA)

1.3.4

ADN (DNA) a aithint mar chroí-chomhpháirt na
ngéinte agus na gcrómasóm;

1.3.5

struchtúr na héilicse dúbailte atá ag an ADN a aithint;

Léaráidí
géiniteacha
agus
téarmaíocht

1.3.6

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

Ailse

1.3.7

tuiscint a léiriú go dtáirgtear cealla ailse trí chilldeighilt
neamhrialaithe;

Sócháin

1.3.8

a mhíniú gur féidir leis an éagsúlacht in orgánaigh
bheo a bheith ann mar gheall ar shócháin - athruithe
randamacha ar struchtúr nó ar líon crómasóm nó
géinte ar féidir le tosca timpeallachta (amhail ailse
chraicinn mar thoradh ar an tsolas ultraivialaite) tús a
chur leo; agus

Riochtaí
géiniteacha

1.3.9

a thabhairt chun cuimhne gur eiseamláirí iad fiobróis
chisteach agus siondróm Down de riochtaí géiniteacha
(ní gá siomptóim agus cúiseanna a lua).
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Inneachar
Scagthástáil
ghéiniteach

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.3.10 saincheisteanna eiticiúla atá nasctha le scagthástáil
ghéiniteach a luacháil, ar a n-áirítear:
• cé a dhéanann an cinneadh ar cé acu duine a
ndéanfar tástáil air;
• buntáistí agus rioscaí a bhaineann le haimniceintéis
i gcomparáid le tástálacha fola;
• an aincheist atá roimh ábhar tuismitheoirí a bhfuil
féatas á iompar acu a bhfuil riocht géiniteach air i
ndiaidh diagnóis de mhínormalachtaí trí thástáil;
agus
• eolas géiniteach a chur ar fáil don phobal i
gcoitinne, mar shampla comhlachtaí árachais;

Innealtóireacht 1.3.11 tuiscint a léiriú ar innealtóireacht ghéiniteach mar
Ghéiniteach
phróiseas a mhodhnaíonn géanóm an orgánaigh,
agus tuiscint a léiriú go bhfuil na rudaí seo a leanas
ag baint leis an innealtóireacht ghéiniteach:
• buntáistí - inslin dhaonna agus táirgí eile a
tháirgeadh leis an mhodh seo; agus
• míbhuntáistí – torthaí nach rabhthas ag dúil leo,
saincheisteanna morálta, agus géinte á leathadh
chuig an dúlra fhiáin;
1.4
Comhordú agus
smacht
Lárchóras na
néaróg

1.4.1

cur síos a dhéanamh ar bhunstruchtúr agus ar
fheidhm lárchóras na néaróg, ag míniú gurb iad an
inchinn agus corda an dromlaigh le chéile iad
lárchóras na néaróg a rialaíonn agus a chomhordaíonn
na freagairtí idir na gabhdóirí agus na matáin
éifeachtóra;

Gníomhuithe
deonacha agus
athfhillteacha

1.4.2

idirdhealú a dhéanamh idir gníomhuithe deonacha
agus gníomhuithe athfhillteacha i dtéarmaí rialú
comhfhiosach agus luas freagartha; agus

Stua
athfhillteach

1.4.3

tuiscint a léiriú ar chonair stua athfhillteach an
dromlaigh i dtéarmaí:
• gabhdóir a bhraitheann spreagthaigh sa
timpeallacht agus a tháirgeann néar-ríoga;
• néarón céadfach, néarón comhluadrachta agus
néarón luadrach ceangailte le sionapsaí; agus
• éifeachtóir (matán nó faireog) a fhreagraíonn do
ríoga ón néarón luadrach.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Hormóin
phlandaí

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.4.4

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 ina chúis leis;

Hormóin

1.4.5

tuiscint a léiriú gur teachtairí ceimiceacha iad hormóin
a tháirgtear ag faireoga agus a scaoiltear isteach san
fhuil, a iompraíonn iad go dtí spriocorgán, áit a
ngníomhaíonn siad:

Inslin

1.4.6

a léiriú go dtuigeann siad:
• go dtáirgeann an paincréas inslin mar fhreagairt ar
leibhéal glúcós fola atá ag ardú agus gníomhaíonn
inslin san ae; agus
• go n-íslíonn inslin leibhéal glúcós fola trí ghlúcós a
athrú go glicigin nó tríd an ghlúcós a bhogadh ón
fhuil isteach i gcealla, an áit a n-úsáidtear é don
riospráid; agus

Diaibéiteas

1.4.7

a léiriú go dtuigeann siad:
• gur riocht é an diaibéiteas ina dteipeann ar
mheicníocht shrianta an ghlúcóis fola;
• go dtarlaíonn diaibéiteas Chineál 1 go luath sa tsaol
de ghnáth, nuair a stadann an paincréas ag
táirgeadh insline, rud a chiallaíonn go gcaithfear é 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;
• gur féidir diaibéiteas Chineál 2 a rialú le haiste bia
ach bíonn leigheas nó instealltaí insline de dhíth ar
ball;
• go bhfuil glúcós fola ard, láithreacht ghlúcóis sa
mhún, an mharbhántacht agus an tart ar na
hairíonna atá ag an diaibéiteas; agus
• 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 luacháil a
dhéanamh ar an fháth leis seo; agus
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Inneachar

Torthaí Foghlama

1.5
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
An córas
1.5.1 eolas a léiriú ar struchtúr agus ar fheidhm chóras
atáirgthe
atáirgthe na bhfear, ar a n-áirítear na huiríocha,
Córas atáirgthe
úiréadra, cadairne, péineas, feadán speirme agus faireog
na bhfear agus
phróstatach;
na mban
1.5.2

eolas a léiriú ar struchtúr agus ar fheidhm chóras
atáirgthe na mban, ar a n-áirítear na hubhagáin,
ubhaduchtanna, útaras, ceirbheacs agus faighin;

Timthriall
Míosta

1.5.3

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 ann; agus

Toircheas

1.5.4

eolas a léiriú:
• go dtarlaíonn an toirchiú sna hubhaduchtanna nuair a
chónascann núicléis na speirme agus na huibhe le
siogót a dhéanamh;
• go bhfuil leathchuid den ghnáthlíon crómasóm i
speirm agus sna hubháin agus mar sin de, nuair a
thagann siad le chéile, bíonn gnáthlíon (iomlán) na
gcrómasóm ann sa tsiogót arís;
• ar chealla (mar shampla gaiméití amhail speirm agus
ubhán) a bhfuil leathchuid de líon na gcrómasóm
iontu, deirtear go bhfuil siad haplóideach;
• ar chealla ina bhfuil líon iomlán na gcrómasóm,
deirtear go bhfuil siad dioplóideach;
• go ndeighleann an siogót a lán uaireanta le meall ceall
a fhoirmiú agus é ag taisteal síos an t-ubhaducht go
dtí an t-útaras;
• go mbíonn sé seo ag ionchlannú i líneáil an útarais, an
áit a bhforbraíonn sé thar 40 seachtain;
• gurb í an phlacaint an áit a mbíonn malartú
cothaitheach tuaslagtha, na hocsaigine, na dé-ocsaíde
carbóin agus na húiré ag tarlú;
• gur sna fuileadáin sa tsrince a iompraítear na
substaintí seo go dtí an féatas nó ar shiúl uaidh; agus
• go mbíonn an t-aimnian agus an sreabhán aimnianach
mar a bheadh cúisín cosantach thart ar an fhéatas;
• go léiríonn fianaise na heolaíochta gur féidir leis
dochar a dhéanamh don fhéatas má ghlacann an
mháthair alcól agus í ag iompar clainne.
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Inneachar
Frithghiniúint

1.6
Éagsúlacht agus
oiriúnú
Cineálacha
éagsúlachta

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.5.5

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
ionchlannuithe a athraíonn leibhéil hormón agus a
stadann forbairt na huibhe (an ubháin);
• máinliach – aimridiú fir agus mná le bac a chur ar
speirm agus ubhán faoi seach; agus
• a thuiscint gur féidir ceisteanna eiticiúla agus
morálta a bheith ag baint leis an fhrithghiniúint do
dhaoine áirithe;

1.6.1

tuiscint a léiriú gur féidir éagsúlacht a bhreathnú i
rudaí beo, mar shampla;
• airde agus fad mar shamplaí den éagsúlacht
leanúnach (mar atá taispeánta i histeagram); agus
• rolladh teanga agus ceannas na láimhe mar
shamplaí den éagsúlacht neamhleanúnach (mar atá
taispeánta i mbarrachairt); agus

1.6.2

tuiscint a léiriú gur féidir leis an éagsúlacht a bheith
géiniteach agus/nó timpeallach.
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Inneachar
Roghnú
nádúrtha

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.6.3

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 ina cúis go minic
leis an mharthain dhifreálach de na feinitíopaí leis an
oiriúnú is fearr, mar shampla frithsheasmhacht ar
antaibheathaigh;
• a aithint gur mó seans go n-atáirgfidh feinitíopaí a
thagann slán agus go dtabharfaidh siad a gcuid géinte
don chéad ghlúin eile;
• Teoiric Éabhlóide Darwin 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 orthu; agus
• cur síos ar ról na n-iontaisí le fianaise a chur ar fáil ar
son na héabhlóide; agus
• díothú speicis le himeacht ama mar iarmhairt ar an
teip dul in oiriúint d’athrú timpeallachta.

1.7
1.7.1
Galar agus
cosaintí an choirp
Cineálacha
Miocrorgánach

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 mar thoradh ar VEID, slaghdán agus fliú agus
papalómaivíreas daonna (PVD) (HPV)); agus
• fungais (borrphéist choise agus smoladh); agus

Meicníochtaí
cosanta an
choirp

1.7.2

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 i gcosaint − frithghníomh
antasubstaintí − 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, gníomhach agus éighníomhach;
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Antaibheathaigh

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

Baictéir atá
frithsheasmhach
ar
antaibheathaigh

Forbairt na
gcógas

Alcól agus
tobac

1.7.3

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;

1.7.4

tuiscint a léiriú ar impleachtaí na rudaí seo a leanas
ar shláinte an phobail a thuiscint:
• frithsheasmhacht na mbaictéar mar thoradh ar
ró-úsáid antaibheathach, a mbíonn forbairt
tarbhfhrídí amhail MRSA ann dá bharr; agus
• nósanna imeachta le tarlú na dtarbhfhrídí a
laghdú, agus an fáth a bhfuil díothú na
dtarbhfhrídí deacair;

1.7.5

tuiscint a léiriú ar an dóigh a bhforbraítear cógais, ar a
n-áirítear an dóigh ar fhionnaigh Fleming peinicillin
agus an dóigh ar fhorbair Florey agus Chain í ina
dhiaidh d’fheidhmeanna leighis;

1.7.6

saincheisteanna a bhaineann le cóireálacha a
fhorbairt, ar a n-áirítear:
• tástáil in vitro;
• tástáil ar ainmhithe;
• difríochtaí idir speicis agus fo-iarsmaí; agus
• trialacha cliniciúla agus ceadúnú; agus

1.7.7

tuiscint a léiriú ar an dóigh ar féidir le mí-úsáid drugaí
dul i bhfeidhm ar an tsláinte, ar n-áirítear:
• alcól: is féidir le ragús óil a bheith ina chúis le galar
ae agus cur isteach ar fhorbairt an fhéatais; agus
• deatach tobac, ina bhfuil
tarra – rud is cúis le broincíteas, eimfiséime agus
ailse scamhóg;
nicitín – cuireann andúil ar an úsáideoir agus téann i
bhfeidhm ar chroíráta; agus
aonocsaíd charbóin – cuingríonn le fuilchealla
dearga le cumas na fola ocsaigin a iompar a laghdú.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

1.8
Caidrimh
éiceolaíochta
Fótaisintéis

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
1.8.1

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

1.8.2

an chothromóid i bhfoirm focal agus an chothromóid
chothromaithe siombailí faoi choinne na fótaisintéise
a thabhairt chun cuimhne:
dé-ocsaíd charbóin + uisce  glúcós + ocsaigin
6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2

1.8.3

imscrúduithe ar an dóigh a bhfuil solas de dhíth ar an
fhótaisintéis a mhíniú, 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; agus
• táirgeadh na hocsaigine;

1.8.4

an gá le solas agus le clóraifill san fhótaisintéis a
imscrúdú trí dhuilleog a thástáil don stáirse (Scrúdú
Praiticiúil Dualgais B3);

Ról na Gréine
mar fhoinse
fuinnimh

1.8.5

a thuiscint gurb í an Ghrian foinse an fhuinnimh faoi
choinne mhórchuid na n-éiceachóras ar an Domhan,
agus a thuiscint ról plandaí glasa mar tháirgeoirí a
cheapann an fuinneamh sin agus a chuireann ar fáil
d’orgánaigh eile é; agus

Biashlabhraí
agus biaeangacha

1.8.6

eolas agus tuiscint a léiriú ar bhiashlabhraí agus ar
bhia-eangacha:
• trí tháirgeoirí agus trí thomhaltóirí a shainaithint;
• trí thuiscint a léiriú go seasann saigheada do
thomhaltas agus do thraschur fuinnimh tríd an
éiceachóras.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Athruithe
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
timpeallachta a 1.8.7 tuiscint a léiriú gur féidir tosca bitheacha agus
mhonatóiriú
aibitheacha araon a úsáid le monatóireacht a

dhéanamh ar athruithe sa timpeallacht mar a leanas:
• tosca aibitheacha, ar a n-áirítear leibhéil CO2, pH,
teocht, leibhéil uisce agus oighearmhánna atá ag
laghdú leo; agus
• tosca bitheacha, ar a n-áirítear léicin mar
mhonatóirí truaillithe;

Iomaíocht

1.8.8

tuiscint a léiriú go mbíonn orgánaigh in iomaíocht lena
chéile le hacmhainní a fháil (uisce, solas, spás agus
mianraí i gcás plandaí, agus uisce, bia, críocha agus
céilí i gcás na n-ainmhithe), agus gur féidir leis sin dul i
bhfeidhm ar fhás an phobail, ar a n-áirítear:
• scrúdú praiticiúil a dhéanamh ar dhlús plandaithe ar
fhás na síológ; agus
• na héifeachtaí a bhaineann le speicis ionracha
iomaíocha; agus

Gníomhaíocht
an duine ar an
Domhan

1.8.9

tuiscint a léiriú gur féidir le gníomhaíocht dhaonna
éifeachtaí deimhneacha a bheith aici ar an
bhithéagsúlacht, ar a n-áirítear róil na rudaí seo:
• talmhaíocht (fáil sceach a athphlandú, imeall
páirceanna a bhainistiú le fiadhúlra a spreagadh,
agus leasacháin a úsáid go héifeachtach);
• úsáid agus bainistíocht talaimh (suíomhanna
tionsclaíoch a mhíntíriú, úsáid a bhaint as láithreáin
tógála athfhorbraíochta agus coillearnach
inbhuanaithe a phlandú;
• farraige (stoc éisc a chosaint trí chuótaí, trí chosc a
chur ar iascaireacht agus trí shrianta a chur ar
mhéid na líontán);
• tearmainn fiadhúlra (gnáthóga agus speicis
neamhchoitianta a chosaint); agus
• conarthaí idirnáisiúnta le truailliú domhanda a
throid.

14

Eolaíocht Teastas Singil GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017

3.2

Aonad 2: Ceimic

An t-aonad seo, cuireann sé intreoir ar fáil do dhaltaí ar phríomhchoincheapa na
ceimice agus cuireann sé ar chumas dóibh imscrúdú a dhéanamh ar réimse
d’fheidhmeanna praiticiúla na bitheolaíochta.
Inneachar

Torthaí Foghlama

2.1
Aigéid, Bunanna
agus Salainn
Siombailí
Guaise

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

Táscairí

Scála pH

2.1.1

tuiscint ar thábhacht na sábháilteachta sa tsaotharlann a
fhorbairt le baol féideartha a mheas, ar a n-áirítear na
guaiseanna a bhaineann le ceimiceáin, agus eolas a léiriú ar
na siombailí guaise seo a leanas: tocsaineach, creimneach,
inlasta, pléascach agus aire;

2.1.2

éifeacht aigéid agus alcaile ar pháipéir tháscaire (páipéar
litmis dearg agus páipéar litmis gorm, agus páipéar táscaire
uilíoch) a thabhairt chun cuimhne

2.1.3

imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir táscairí a fháil ó
ruaimeanna nádúrtha ar féidir iad a eastóscadh ó phlandaí,
amhail cabáiste dearg nó meacan biatais;

2.1.4

léirmhíniú a dhéanamh ar shonraí tugtha maidir le táscaire
uilíoch (dath, pH) le tuaslagáin a rangú mar
aigéadach/alcaileach nó neodrach;

2.1.5

na láidreachtaí coibhneasta atá ag tuaslagáin aigéadacha
agus alcaileacha a léiriú agus iad á rangú mar:
• pH 0–2 aigéad láidir;
• pH 3–6 aigéad lag;
• pH 7 neodrach;
• pH 8–11 alcaile lag; agus
• pH 12–14 alcaile láidir;

2.1.6

tuiscint a léiriú ar úsáideacht an mhéadair pH;

2.1.7

samplaí de na rudaí seo a leanas a thabhairt chun cuimhne:
• aigéad láidir (ar a n-áirítear aigéad hidreaclórach agus
aigéad sulfarach); agus
• alcailí láidre (ar a n-áirítear hiodrocsaíd sóidiam agus
hiodrocsaíd photaisiam); agus

2.1.8

samplaí de na rudaí seo a leanas a thabhairt chun cuimhne:
• aigéid laga (ar a n-áirítear aigéad eatánóch); agus
• alcailí laga (ar a n-áirítear amóinia).
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Inneachar
Neodrú

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.1.9 neodrú a fhiosrú i ngnáth-chomhthéacsanna, mar shampla
mí-dhíleá a leigheas agus taos fiacla a úsáid;
2.1.10 eolas agus tuiscint a léiriú ar imoibriúcháin ghinearálta na
n-aigéad (aigéad hidreaclórach agus aigéad sulfarach) le
miotail, le bunanna, le carbónáití miotail agus le
hidrigincharbónáití, agus breathnuithe agus cothromóidí a
scríobh;
2.1.11 imoibriúchán neodraithe a leanúint trí pH a mhonatóiriú
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais C1);

2.2
Dúile,
comhdhúile agus
meascáin
Solaid,
leachtanna
agus gáis

2.2.1

substaintí a rangú mar sholaid, mar leachtanna nó mar
gháis má thugtar dóibh sonraí maidir le leáphointe agus
fiuchphointe;

2.2.2

léaráidí cáithníní a tharraingt le solaid, leachtanna agus gáis
a léiriú;

2.2.3

cur síos a dhéanamh ar athruithe staide mar imoibriúchán
fisiceach, ar a n-áirítear leá, galú/fiuchadh, reo,
comhdhlúthú agus néalú;

Na cineálacha
difriúla
substaintí

2.2.4

sainmhíniú a thabhairt ar na téarmaí dúil, comhdhúil agus
meascán;

2.2.5

a thabhairt chun cuimhne gur dúil amháin nó comhdhúil
amháin í substaint íon nach bhfuil measctha le haon
substaint eile;

2.2.6

eolas agus tuiscint a léiriú ar na téarmaí intuaslagtha,
dothuaslagtha, tuaslagáit, tuaslagóir, tuaslagán, iarmhar,
scagáit, driogáit agus inmheasctha;

2.2.7

imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir meascáin a
dheighilt ag úsáid scagacháin, criostalaithe,
crómatagrafaíocht pháipéir agus driogadh simplí; agus

2.2.8

cur síos a dhéanamh ar chrómatagrafaíocht pháipéir mar
mheascáin de shubstaintí intuaslagtha a dheighilt trí
thuaslagóir a rith (tugtar an pas gluaisteach air seo) tríd an
mheascán ar an pháipéar (tugtar an pas cónaitheach air
seo), a chuireann ar na substaintí gluaiseacht ar rátaí
difriúla thar an pháipéar.

Deighilt
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Inneachar
Deighilt
(ar lean.)

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.2.9 crómatagram páipéir a léirmhíniú ar a n-áirítear luach
Rf a thomhas agus fronta tuaslagóra agus imeall
tosaigh an spota in úsáid;
2.2.10 sonraí tugtha ar mheascáin a anailísiú le breithiúnais a
dhéanamh ar na modhanna is éifeachtaí den deighilt,
agus turgnaimh a phleanáil leis an deighilt seo a
dhéanamh;

2.3
Struchtúr
adamhach agus
Tábla Peiriadach
Struchtúr
adamhach

Tábla
Peiriadach

2.3.1

cur síos a dhéanamh ar struchtúr adaimh;

2.3.2

luchtanna coibhneasta agus neasmhaiseanna
coibhneasta prótón, neodrón agus leictreon a lua;

2.3.3

sainmhíniú a dheánamh ar an uimhir adamhach mar
líon iomlán na bprótón in adamh agus ar an
mhaisuimhir mar líon iomlán na bprótón agus na
neodrón in adamh;

2.3.4

tuiscint a léiriú nach bhfuil lucht leictreach ag an
adamh mar aonad mar gurb ionann líon na bprótón
agus líon na leictreon; agus

2.3.5

líon na bprótón, na neodrón agus na leictreon atá i
láthair in adamh a ríomh ag úsáid sonraí ón Tábla
Pheiriadach;

2.3.6

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

2.3.7

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;

2.3.8

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; agus

2.3.9

tuiscint a léiriú gur colún ceartingearach é grúpa sa
Tábla Pheiriadach agus gur sraith chothrománach é
peiriad;
17
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Inneachar
Tábla
Peiriadach
(ar lean.)

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.3.10 suíomh miotal agus neamhmhiotal sa Tábla Peiriadach
a shainaithint agus a thabhairt chun cuimhne;
2.3.11 tuiscint a léiriú go bhfuil an líon céanna leictreon sa
sceall sheachtrach ag dúile sa ghrúpa chéanna sa
Tábla Pheiriadach, agus go dtugann seo airíonna
ceimiceacha cosúla dóibh;
2.3.12 tuiscint a léiriú go bhfuil an líon céanna sceall
leictreon ag dúile sa ghrúpa chéanna sa Tábla
Pheiriadach;
2.3.13 a thabhairt chun cuimhne gur sa ghrúpa chéanna atá
dúile a bhfuil airíonna cosúla acu, agus na grúpaí seo a
aimsiú sa Tábla Pheiriadach, mar shampla;
• gur grúpa de mhiotail imoibríocha iad, na miotail
alcaileacha, Grúpa 1;
• gur grúpa de mhiotail chré-alcaileacha iad Grúpa 2;
• gur grúpa de neamh-mhiotail imoibríocha, na
halaiginí, iad Grúpa 7; agus
• gur grúpa de neamh-mhiotail neamh-imoibríocha,
na triathgháis, iad Grúpa 0;

Grúpa 1

2.3.14 eolas agus tuiscint a léiriú go mbíonn miotail Ghrúpa 1
ag imoibriú le huisce le hidrigin agus hiodrocsaíd
mhiotail a tháirgeadh, agus breathnuithe a thabhairt
d’imoibriúcháin sóidiam agus photaisiam le huisce;
2.3.15 tuiscint a léiriú ar an ghaolmhaireacht idir an ráta lena
mbíonn miotail alcaileacha ag imoibriú agus a suíomh
sa ghrúpa;

Grúpa 0

2.3.16 coincheap na cumraíochta leictreonaí a úsáid le
heaspa imoibríochta agus le seasmhacht na
dtriathghás a mhíniú; agus
2.3.17 a thabhairt chun cuimhne gur gáis éadathacha iad na
triathgháis.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

2.4
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
Nascadh
2.4.1 an dóigh a dtéann adaimh dúl le chéile le hadaimh eile le
Nascadh ianach
comhdhúile a fhoirmiú nuair a dhéanann dúile imoibriú,
agus nuair a dhéanann siad seo, baineann siad sceall
seachtrach iomlán de leictreoin amach, sin nó bíonn
struchtúr leictreonach cosúil leis na triathgháis acu;
2.4.2 tuiscint a léiriú gur cáithnín luchtaithe ian a fhoirmítear
nuair a fhaigheann nó nuair a chailleann adamh
leictreoin;
2.4.3 úsáid a bhaint as léaráidí poncanna is cros lena mhíniú:
• an dóigh a bhfoirmítear iain; agus
• go dtarlaíonn nascadh ianach i gcomhdhúile simplí
ianacha, teoranta do dhúile i nGrúpa 1 le Grúpa 7
agus Grúpa 2 le Grúpa 6;
2.4.4 tuiscint a léiriú go mbíonn aomadh idir iain atá
luchtaithe go hurchomhaireach i gceist leis an nascadh
ianach, go mbíonn naisc ianacha láidir agus go mbíonn
fuinneamh mór de dhíth le naisc ianacha a bhriseadh;
2.4.5 a aithint gur gné thipiciúil de mhiotal ag imoibriú le
neamhmhiotal é an nascadh ianach;
Nascadh
comhfhiúsach

2.4.6 cur síos a dhéanamh ar nasc comhfhiúsach singil mar
dhís leictreoin chomhroinnte;
2.4.7 úsáid a bhaint as léaráidí poncanna is cros lena mhíniú
an dóigh a dtarlaíonn nascadh comhfhiúsach in H2, HCl,
H2O agus CH4, agus leictreondíseanna aonair a lipéadú:
2.4.8 a aithint gur gné thipiciúil de dhúile neamh-mhiotalacha
atá ag imoibriú é an nascadh comhfhiúsach agus gur
féidir nasc comhfhiúsach a léiriú mar líne aonair; agus
2.4.9 tuiscint a léiriú go mbíonn naisc chomhfhiúsacha láidir
agus go mbíonn fuinneamh mór de dhíth le naisc
chomhfhiúsacha a bhriseadh.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

2.5
Ábhair
Airíonna
fisiceacha

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.5.1 scrúdú a dhéanamh ar an difríocht idir ábhair maidir
lena n-airíonna fisiceacha, amhail leáphointe,
fiuchphointe, láidreacht, seoltacht, dlús agus cruas,
agus úsáid a bhaint as sonraí dá leithéid le hoiriúnacht
ábhair d’fheidhm ar leith;
2.5.2 cur síos a dhéanamh ar ábhair nádúrtha agus shaorga
agus eiseamláirí a thabhairt;

Ábhair chliste

2.5.3 cur síos a dhéanamh ar ábhar cliste mar cheann a
mbíonn a chuid airíonna ag athrú ag brath ar athrú ar a
thimpeallacht, teoranta d’ábhair theirmeacrómacha
agus fótacrómacha;

Nana-ábhair

2.5.4 déan cur síos ar nana-ábhar mar cheann a bhfuil
roinnt céadta adamh ann ar nanacháithníní iad
(1–100 nm ar mhéid) agus a thabhairt chun cuimhne
gurb ionann 1 nm agus 1×10-9 m;
2.5.5 luacháil a dhéanamh ar:
• buntáistí na nanacháithníní in uachtair ghréine, ar a
n-áirítear clúdach níos fearr ar an chraiceann agus
cosaint níos éifeachtaí ar ghathanna ultraivialaite na
Gréine; agus
• na rioscaí féideartha, ar a n-áirítear dochar
ionchasach ar chealla sa chorp agus na héifeachtaí
dochracha ar an timpeallacht;
2.5.6 tuiscint a léiriú ar struchtúr na graiféine (ciseal
graifíte atá aon adamh ar tiús), a airíonna fisiceacha a
mhíniú, ar a n-áirítear láidreacht agus seoltacht
leictreach, agus a húsáidí a thabhairt chun cuimhne
amhail a húsáidí i gcadhnraí agus i gcealla gréine;
agus

Ábhair atá ag
teacht chun
tosaigh

2.5.7 cur síos a dhéanamh ar theacht chun cinn leanúnach
na n-ábhar nua carbónbhunaithe, ar a n-áirítear
fullairéin, agus a n-úsáidí féideartha sa tsochaí nuaaimseartha a phlé.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Ábhair a úsáid le
troid in éadan
na coire
Fianaise
Fhóiréinseach

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.5.8 éagsúlacht na fianaise a fhiosrú ar féidir í a bhailiú ag
láthair coire, ar a n-áirítear fianaise bhitheolaíoch,
fianaise mhéarloirg, lorg coise nó lorg bonn,
rianfhianaise, fianaise dhigiteach, agus fianaise drugaí
nó fianaise phléascán;
2.5.9 cur síos a dhéanamh ar úsáideacht rianfhianaise a
bhailiú - gruaig, snáithíní, mionphíosaí péinte nó gloine
- ag láthair choire, agus an dóigh ar féidir iad seo a
anailísiú le comparáid a dhéanamh;

Méarloirg

2.5.10 éagsúlacht chineálacha na méarlorg a aithint: stua, lúb,
dual agus cumasctha;
2.5.11 tuiscint a léiriú go bhfuil méarloirg sainiúil agus mar sin
de, gur féidir iad a úsáid le daoine a shainaithint;
2.5.12 scrúdú a dhéanamh ar an phróiseas trína mbailíonn
eolaithe fóiréinseacha fianaise méarloirg ó dhromchlaí
difriúla ag láthair coire agus trína gcaomhnaíonn siad
an méarlorg, ar a n-áirítear na rudaí seo a úsáid:
• púdair ar nós dubh an charbóin agus dusta
alúmanaim;
• foinsí malartacha solais; agus
• forbróirí ceimiceacha le méarloirg a dhéanamh
infheicthe;
2.5.13 fiosrú a dhéanamh ar an dóigh a gcuireann eolaithe
fóiréinseacha grianghraf nó scanachán de mhéarlorg a
chur i gcomparáid le bunachar sonraí de mhéarlorga le
cuidiú leis an duine a shainaithint;
2.5.14 fiosrú a dhéanamh ar shainaithint mhéarlorg a úsáid
mar bheart slándála, mar shampla le guthán póca nó
táibléad a rochtain.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

2.6
Siombailí, foirmlí
agus cothromóidí
Siombailí
Foirmlí

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.6.1 ainmneacha agus siombailí ar dhúile coitianta a aithint;
2.6.2 foirmlí ceimiceacha a léirmhíniú trí na dúile a ainmniú
agus trí líon gach cineál adamh atá i láthair a lua;
2.6.3 foirmlí ceimiceacha comhdhúileach a scríobh;
2.6.4 a thuiscint go gcaitheann imoibriúcháin cheimiceacha
imoibreáin agus go dtáirgeann siad substaintí nua darb
ainm táirgí;

Cothromóidí

2.6.5 cothromóidí i bhfoirm focal a dhéanamh le cur síos ar
an réimse imoibriúchán atá sainithe sa tsonraíocht
seo;
2.6.6 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;
2.6.7 tuiscint a léiriú go léirítear trí staid an damhna i
gcothromóidí ceimiceacha mar (s), (l) agus (g), le (aq)
do thuaslagáin uiscí (aqueous), agus siombailí cuí
staide a chur isteach i gcothromóidí cothromaithe
siombailí do na himoibriúcháin sa tsonraíocht seo;

2.7
Anailís
cháilíochtúil

2.7.1 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil faoi choinne
ghás na hidrigine: cuir birín lasta leis agus beidh
fuaim phléasctha mar thoradh (cothromóid don
imoibriúchán riachtanach);
2.7.2 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;
2.7.3 cur síos a dhéanamh ar an dóigh le tástáil don ghás
ocsaigine: cuir birín beo leis agus athlasfar é má
bhíonn ocsaigin i láthair; agus

22

Eolaíocht Teastas Singil GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017

Inneachar

Torthaí Foghlama

2.7
Anailís
cháilíochtúil
(ar lean.)

2.7.4 imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir tástáil
lasrach a dhéanamh le sreang mhiotail niocróim agus
aigéad tiubhaithe ag úsáid clóirídí miotail le hiain
mhiotail a shainaithint.
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.7.5

2.8
2.8.1
Miotal agus sraith
na himoibríochta

An
Fuinneamhachas

Eastóscadh
alúmanam

na dathanna atá ar lasracha cuid de na hiain mhiotail
a thabhairt chun cuimhne: litiam (corcairdhearg),
sóidiam (buí−flannbhuí), potaisiam (liathchorcra),
cailciam (donnrua), agus copar (gormghlas);
sraith imoibríochta na miotal a thabhairt chun
cuimhne, K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe agus Cu san
áireamh;

2.8.2

eolas a léiriú go bhfuil an tsraith seo bunaithe ar
imoibríocht dhifreálach na miotal le huisce agus le
haigéad;

2.8.3

sonraí turgnamhacha a bhailiú agus/nó a anailísiú le
réamh-mheas 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;

2.8.4

imscrúdú a dhéanamh ar imoibríocht na miotal
(Scrúdú Praiticiúil Dualgais C2).

2.8.5

tuiscint a léiriú go bhfuil na himoibriúcháin a
tháirgeann teas eisiteirmeach agus go bhfuil na
himoibriúcháin ina nglactar teas isteach inteirmeach;

2.8.6

imscrúdú a dhéanamh ar athrú teochta le linn
imoibriúcháin;

2.8.7

imscrúdú a dhéanamh ar athrú teochta le linn
imoibriúcháin (Scrúdú Praiticiúil Dualgais C3);

2.8.8

na téarmaí seo a leanas a mhíniú – an leictrealú,
leictreoid thámh, anóid, catóid agus leictrilít – agus
seoladh i leictrilít (tuaslagán nó leáite) a mhíniú i
dtéarmaí iain a bheith ag gluaiseacht agus ag iompar
luchta;
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Inneachar
Eastóscadh
alúmanam
(ar lean.)

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.8.9

cur síos a dhéanamh ar eastóscadh an alúmanaim ó
alúmana, tuiscint a léiriú gur íonghlanadh an
t-alúmana ón mhian báicsít, agus tuiscint a léiriú ar
an riachtanas anóidí nua a chur isteach ó am go ham;
agus

2.8.10 leathchothromóidí a léirmhíniú agus a scríobh do na
himoibriúcháin a tharlaíonn ag an anóid agus ag an
chatóid leis an ocsaíd alúmanaim a leictrealú.
2.8.11 a fhios a bheith acu 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; agus
2.9
Rátaí imoibrithe

2.9.1

cur síos a dhéanamh ar ráta imoibrithe i dtéarmaí an
athraithe ar mhéid na n-imoibreán nó na dtáirgí le
himeacht ama;

2.9.2

tuiscint a leíriú gur féidir ráta imoibrithe a shainiú trí
chailleadh imoibreáin nó trí ghnóthú táirge le
himeacht ama a thomhas;

2.9.3

modhanna cuí praiticiúla a mholadh le ráta imoibrithe
a thomhas agus le sonraí iontaofa a bhailiú (níl ach
modhanna le hathrú ar mhais nó ar thoirt gáis le ham i
gceist) do na himoibriúcháin seo:
• miotail le haigéad caolaithe; agus
• carbónáití miotail le haigéad caolaithe;

2.9.4

sonraí simplí turgnamhacha a léirmhíniú go
cainníochtúil, mar shampla graif chuí a tharraingt agus
a léirmhíniú le ráta an imoibrithe a aimsiú;

2.9.5

cur síos a dhéanamh ar na héifeachtaí ar rátaí
imoibrithe atá ag athruithe ar theocht agus ar
thiúchan, agus iad seo a mhíniú i dtéarmaí
mhinicíocht agus fhuinneamh na n-imbhuailtí idir
cáithníní;

2.9.6

tuiscint a léiriú gur substaint é catalaíoch a
mhéadaíonn ráta imoibrithe gan a bheith caite é féin;
agus

2.9.7

obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú a
dhéanamh ar an dóigh a n-athraítear ráta imoibrithe
nuair a athraítear athróg.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

2.10
An cheimic
orgánach
Hidreacarbóin

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.10.1 tuiscint a léiriú go bhfuil líon mór comhdhúl carbóin
ann, agus go ndéantar staidéar orthu níos éasca trí na
comhdhúile a dheighilt ina ‘bhfinte’ nó ina
sraitheanna homalógacha (teoranta d’alcáin agus
d’ailcéiní);
2.10.2 a thabhairt chun cuimhne;
• gur móilín é hidreacarbón nach bhfuil ann ach
hidrigin agus carbón;
• go bhfuil na halcáin ar cheann de na sraitheanna
homalógacha de hidreacarbóin;
• foirmle ghinearálta na n-alcán; agus
• an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle struchtúrach,
an staid den mheatán, den eatán, den phrópán
agus den bhútán ag teocht agus ag brú an tseomra;

Amhola

2.10.3 a thabhairt chun cuimhne gur acmhainn fhinideach í
amhola a foirmíodh thar na milliúin bliain ó phlandaí
agus ó ainmhithe marbha agus gurb í príomhfhoinse
na hidreacarbón í;

Driogadh
deighilteach

2.10.4 cur síos a dhéanamh ar dheighilt na hamhola trí
dhriogadh codánach agus í a mhíniú, cur síos a
dhéanamh ar na codáin mar, go príomha, meascán
d’alcáin, agus ainmneacha agus úsáidí na gcodán seo a
leanas a thabhairt chun cuimhne;
• gur peitreal a úsáidtear mar bhreosla do charranna;
• gur ceirisín a úsáidtear mar bhreosla d’eitleáin;
• gur díosal a úsáidtear mar bhreosla i gcarranna, i
leoraithe agus i dtraenacha; agus
• gur biotúman a úsáidtear le dromchla a chur ar
bhóithre agus ar dhíonta;

Dóchán na
n-alcán

2.10.5 cur síos a dhéanamh ar dhóchán na n-alcán (teoranta
don dóchán iomlán) le dé-ocsaíd charbóin agus le
huisce a tháirgeadh, ar a n-áirítear cothromóidí focal
agus siombailí;

Ailcéiní

2.10.6 an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle struchtúrach,
an staid den mheatán, den eitéin, den phróipéin agus
den bhúitéin ag teocht agus ag brú an tseomra; agus
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Dóchán na
n-ailcéiní

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
2.10.7 cur síos a dhéanamh ar dhóchán na n-ailcéiní
(teoranta don dóchán iomlán) le dé-ocsaíd charbóin
agus uisce a tháirgeadh, ar a n-áirítear cothromóidí
focal agus siombailí.

Truailliú
atmaisféarach

2.10.8 a thabhairt chun cuimhne gur mórfhoinse den truailliú
atmaisféarach é dóchán breoslaí mar gheall ar
dhóchán na hidreacarbón a tháirgeann dé-ocsaíd
charbóin, agus go mbionn an iarmhairt cheaptha teasa
ann mar gheall air sin, agus gur cúis sin le hardú ar
leibhéal na farraige, ar thuilte agus ar athrú aeráide;

Polaiméirí

2.10.9 cur síos a dhéanamh ar cad 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
dhéanamh, agus tugtar an polaiméiriú suimiúcháin ar
an phróiseas;
2.10.10 cothromóidí a scríobh do pholaiméiriú na heitéine
agus na clóireitéine; agus
2.10.11 a thuiscint go bhfuil polaiméirí suimiúcháin
(plaisteach) do-bhithmhillte, agus luacháil a
dhéanamh ar na buntáistí agus ar na míbhuntáistí a
bhaineann lena dhiúscairt i líonadh talaimh agus lena
loscadh;
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3.3

Aonad 3: Fisic

An t-aonad seo, cuireann sé intreoir leathan ar fáil do dhaltaí ar
phríomhchoincheapa na fisice agus cuireann sé ar chumas dóibh imscrúdú a
dhéanamh ar réimse d’fheidhmeanna praiticiúla na fisice.
Inneachar

Torthaí Foghlama

3.1
Ciorcaid
leictreacha
Seoltóirí agus
inslitheoirí

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.1.1 tuiscint a léiriú ar an difríocht idir seoltóirí agus
inslitheoirí, gurb ionann sruth leictreach i miotal agus
sreabhadh leictreon, agus go ngluaiseann na
leictreoin i malairt treo leis an ghnáthshruth;

Ciorcaid
shimplí

3.1.2

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

Siombailí
caighdeánacha

3.1.3

léaráidí ciorcaid a léirmhíniú agus a tharraingt ag
úsáid na siombailí caighdeánacha atá léirithe thíos:

3.1.4

an chiall atá le polaraíocht cille a thabhairt chun
cuimhne agus í a cheangal leis an tsiombail faoi
choinne cille;

3.1.5

tuiscint a léiriú gurb ionann an voltas a sholáthraíonn
cealla atá sraithcheangailte agus suim na voltas de
gach cill, a bpolaraíocht curtha san áireamh;

3.1.6

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

3.1.7

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
aonair.

Sraithchiorcaid
agus ciorcaid i
dtreocheangal
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Inneachar
Dlí Ohm

Friotaíocht

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.1.8

obair phraiticiúil a dhéanamh:
• le cur síos a dhéanamh ar thurgnamh ag úsáid
voltmhéadair leis an voltas a thomhas thar shreang
mhiotail agus aimpmhéadar leis an tsruth ag dul
tríd an tsreang a thomhas;
• 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;
• gur líne dhíreach é 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 P1);

3.1.9

an chothromóid thíos a aithint agus a úsáid
voltas = sruth × friotaíocht
an áit a dtomhaistear voltas ina voltanna, sruth ina
aimpéir, agus friotaíocht ina hóim;

Fachtóirí a
3.1.10 obair phraiticiúil a dhéanamh:
théann i
• le himscrúdú a dhéanamh go turgnamhach ar an
bhfeidhm ar an
dóigh a bhfuil friotaíocht seoltóir miotail ar theocht
fhriotaíocht
thairiseach ag brath ar fhad:
• luachanna imleora a fháil le graf a bhreacadh den
fhriotaíocht (y-ais) agus den fhad (x-ais);
• gur líne dhíreach é an graf a théann tríd an
bhunphointe; agus
• a thabhairt chun cuimhne go bhfuil an fhriotaíocht
agus fad na sreinge comhréireach nuair a bhíonn an
tsreang ag teocht thairiseach (Scrúdú Praiticiúil
Dualgais P2);
3.1.11 fadhbanna simplí a réiteach ag úsáid an eolais go
bhfuil friotaíocht sreang mhiotail ag teocht thairiseach
comhréireach lena fad ; agus
3.1.12 a imscrúdú go turgnamhach cad é mar a bhraitheann
friotaíocht seoltóir miotalach ar theocht thairiseach
ar achar an trasghearrtha agus ar an ábhar as a bhfuil
sé déanta.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Fachtóirí a
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
théann i
3.1.13 a thabhairt chun cuimhne go mbíonn friotaíocht
bhfeidhm ar an
seoltóir miotalach ar theocht thairiseach ag brath ar
fhriotaíocht
achar an trasghearrtha agus ar an ábhar as a bhfuil
(ar lean.)
sé déanta, agus fadhbanna simplí a réiteach ag úsáid
an eolais seo (ní gá eolas a bheith acu ar an
fhriotachas);

3.1.14 scrúdú a dhéanamh ar an dóigh a rialaíonn friotóirí
inathraithe an sruth i gciorcad agus an áit a
mbaintear úsáid astu;
3.2
Leictreachas sa
teach
Cumhacht

3.2.1

Fiúsanna

3.2.2

iarmhairtí fiúsanna míchearta a bheith i ngairis
choitianta leictreacha a luacháil;

Cileavata-uair
an chloig

3.2.3

a thabhairt chun cuimhne gurb é an chileavatuair
(kWh) an t-aonad a úsáidtear i gcostas an
leictreachais don tomhaltóir;

3.2.4

tuiscint a léiriú ar chiall na cileavatuaire agus rátáil
cumhachta gléasanna leictreacha a úsáid lena
gcostas a ríomh;

3.2.5

an fhoirmle seo a aithint agus a úsáid

an chothromóid seo a aithint
cumhacht = voltas × sruth
agus é seo a úsáid in áirimh leis an rátáil chuí a roghnú
d’fhiús;

fuinneamh (kWh) = fuinneamh (kW) × am (uair an
chloig)
leis an chostas a bhaineann le gléasanna a úsáid do
thréimhsí athraitheacha ama;

Cosaint ar
thurraing
leictreach

3.2.6

úsáid a bhaint as léamh méadair le costas leictreachas
an teaghlaigh a ríomh agus imscrúdú a dhéanamh ar
na tosca a théann i bhfeidhm ar na billí seo;

3.2.7

an sreangú taobh istigh de phlocóid fiúis trí phionna a
thabhairt chun cuimhne agus feidhm na sreinge beo,
na sreinge neodraí agus na sreinge talmhaithe a
thuiscint; agus

29

Eolaíocht Teastas Singil GCSE CCEA ó Mheán Fómhair 2017

Cosaint ar
thurraing
leictreach
(ar lean.)

3.3
An Fuinneamh
Foirmeacha
fuinnimh

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.2.8

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;

3.2.9

tuiscint a léiriú ar an dóigh a gcosnaíonn an t-insliú
dúbailte an t-úsáideoir;

3.3.1

a thabhairt chun cuimhne gur féidir leis an
fhuinneamh maireachtáil i gcuid mhór foirmeacha
amhail fuinneamh ceimiceáin, teasa, leictreachais,
fuaime, solais, maighnéadach, fuinneamh straidhne,
fuinneamh cinéiteach agus poitéinseal
imtharraingteach;

Imchoimeád an 3.3.2
fhuinnimh

a thabhairt chun cuimhne go sonraíonn Prionsabal
Imchoimeád an Fhuinnimh gur féidir fuinneamh a
athrú ó fhoirm amháin go foirm eile ach nach
n-athraíonn méid iomlán an fhuinnimh;

3.3.3

a thabhairt chun cuimhne gur i ngiúil (J) a dhéantar
fuinneamh a thomhas;

3.3.4

léaráidí traschurtha fuinnimh a tharraingt agus a
léirmhíniú do na tiontuithe fuinnimh a tharlaíonn i
réimse gaireas coitianta a fhaightear sa ghnáthshaol,
agus na léaráidí seo a léirmhíniú ag úsáid Phrionsabal
Imchoimeád an Fhuinnimh (níl gá le léaráidí Sankey);

3.3.5

a thabhairt chun cuimhne gurb é an fuinneamh atá
ag réad atá ag gluaiseacht é fuinneamh cinéiteach,
agus an chothromóid seo a aithint agus a úsáid

Traschur
fuinnimh

Ek =

1
mv 2
2

fuinneamh cinéiteach a ríomh ina ghiúil (J), mais
réada ina cileagraim (kg) agus treoluas réada ina
mhéadair sa tsoicind (m/s); agus
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Inneachar
Aistriú
(traschur)
fuinnimh
(ar lean.)

Torthaí Foghlama
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.3.6

a thabhairt chun cuimhne go bhfuil fuinneamh
poitéinseal imtharraingteach Ep ag réad mar gheall ar
a shuíomh os cionn an talaimh, agus an chothromóid
seo a aithint agus a úsáid
Ep = mgh

leis an fhuinneamh phoitéinsiúil a ríomh ina ghiúil, an mhais
ina cileagraim agus an airde cheartingearach ina méadair, ag
úsáid g mar 10 N/kg.
Foinsí
in-athnuaite

Foinsí neamhin-athnuaite
Éifeachtúlacht

3.3.7

eolas a léiriú go sainmhínitear fuinneamh in-athnuaite
mar fhuinneamh a bhailítear ó acmhainní nach
mbeidh ídithe go deo nó a thagann ar ais chucu féin
go nádúrtha faoi cheann fad saoil an duine;

3.3.8

eiseamláirí den fhuinneamh in-athnuaite a thabhairt
chun cuimhne, amhail solas na gréine, gaoth,
fearthainn, taoide, tonnta, adhmad agus teas
geoiteirmeach, agus tuiscint a léiriú go bhfuil
bithmhais in-athnuaite má dhéantar athfhás ar an
ábhar planda a úsáidtear;

3.3.9

míniú a thabhairt ar an fháth ar mhéadaigh an bhéim
ar bhreoslaí malartacha in-athnuaite a fhorbairt le
blianta beaga anuas mar gheall ar nádúr finideach na
mbreoslaí iontaise;

3.3.10 eolas a léiriú:
• is é is foinse neamh-in-athnuaite fuinnimh ann ná
ceann a bhfuil soláthar finideach aici (beidh sí ídithe
am éigin);
• breoslaí iontaise amhail ola, gás nádúrtha agus gual,
meastar go bhfuil siad neamh-in-athnuaite mar go
dtógann sé na milliúin bliain lena bhfoirmiú;
• tá fuinneamh núicléach bunaithe ar eamhnú
neamh-in-athnuaite fosta mar ní mhairfidh soláthar
an úráiniam go deo; agus
• tá bithmhais neamh-in-athnuaite má úsáideann sé
plandaí nach bhfástar arís iad;
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Inneachar

Torthaí Foghlama
3.3.11 a thabhairt chun cuimhne nach bhfuil gach fuinneamh
a úsáidtear i bpróiseas nó i ngaireas ar leith úsáideach
agus gurb í an éifeachtúlacht an tomhas den méid den
fhuinneamh ionchuir ar phróiseas nó ar ghaireas a
nochtaítear mar fhuinneamh aschuir úsáideach; agus
3.3.12 an chothromóid thíos a aithint, a thuiscint agus a
úsáid

éifeachtúlacht =

fuinneamh aschuir úsáideach;
fuinneamh ionchuir iomlán

agus an éifeachtúlacht a lua mar dheachúlach nó mar
chéatadán.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

3.4
Giniúint
leictreachais
Stáisiúin
ghiniúna

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

Claochladáin

3.5
Traschur teasa

3.4.1

scrúdú a dhéanamh ar phrionsabal ghiniúint an
leictreachais (teoranta do mhaighnéad ag gluaiseacht
cóngarach do chornaí seoltacha nó taobh istigh
díobh);

3.4.2

úsáid a bhaint as blocléaráid le léirmhíniú a dhéanamh
ar chomhpháirteanna na stáisiún giniúna cumhachta
agus a bhfeidhmeanna, agus eolas ar shamplaí de
thraschur fuinnimh a chur i bhfeidhm ar na cineálacha
de thraschur a tharlaíonn taobh istigh de stáisiúin
chumhachta;

3.4.3

cur síos a dhéanamh ar dháileachán an leictreachais
thar an eangach, ar a n-áirítear claochladáin
uaschéimneacha agus claochladáin íoschéimneacha
agus na fáthanna lena n-úsáid;

3.4.4

tátal a bhaint gurb é an leictreachas an cineál
fuinnimh is úsáidí (mar go dtraschuirtear é go furasta
ina theas, ina ghluaiseacht, ina fhuaim agus ina
sholas), agus gairis a ainmniú sa teach a úsáideann na
cineálacha seo de thraschur fuinnimh;

3.5.1

comparáid a dhéanamh idir seoltacht teasa roinnt
ábhar éagsúla tríd an am a thógann sé leis an teas
taisteal trí réimse seoltóirí agus inslitheoir amháin ar a
laghad a thomhas (Scrúdú Praiticiúil Dualgais P3);

3.5.2

turgnaimh nó taispeántais a thabhairt chun cuimhne
lena thaispeáint gur féidir teas a thraschur ó áit go
háit trí sheoladh agus gurb iad na miotail na seoltóirí
teasa is fearr;

3.5.3

turgnaimh nó taispeántais a thabhairt chun cuimhne a
léiríonn an comhiompar i leachtanna agus i ngáis; agus

3.5.4

turgnaimh nó taispeántais a thabhairt chun cuimhne a
léiríonn go bhfuil dromchlaí dorcha neamhlonracha
níos fearr le fuinneamh teasa a ionsú agus a radú ná
dromchlaí geala lonracha.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

3.5
Traschur teasa
(ar lean.)

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.5.5

eolas a léiriú go bhfuil cáithníní i gceist le traschur
fuinnimh trí sheoladh agus chomhiompar, agus an
dóigh a dtarlaíonn an traschur seo;

3.5.6

tuiscint a léiriú, i dtéarmaí simplí, den dóigh a
gcinneann leagan amach agus gluaiseacht cáithníní
cé acu an mbeidh ábhar ina sheoltóir nó ina
inslitheoir, agus tuiscint a léiriú ar ról na
saorleictreon i seoladh teasa trí mhiotal;

3.5.7

cur síos a dhéanamh ar fheidhmeanna traschur teasa
agus ar an ról atá ag gach modh traschurtha;

3.5.8

a thabhairt chun cuimhne gur féidir fuinneamh teasa a
chailleadh ó thithe go príomha trí sheoladh agus trí
chomhiompar agus dóigheanna a thabhairt chun
cuimhne leis an chaillteanas teasa seo a laghdú;

3.6.1

a thabhairt chun cuimhne go dtraschuireann tonnta
fuinneamh ó phointe amháin go pointe eile trí
chreathanna:

Airíonna
tonnta

3.6.2

idirdhealú a dhéanamh idir trastonnta agus fadtonnta
i dtéarmaí ghluaisne na gcáithníní den mheán, agus 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
méadaíocht

3.6.3

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

Luas na fuaime

3.6.4

an chothromóid thíos a aithint agus a úsáid

3.6
Tonnta

v = fλ
le treoluas na toinne a ríomh ina mhéadair sa tsoicind
(m/s), minicíocht na toinne ina heirts (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:
3.6.5

imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh le luas na
fuaime a thomhas ag úsáid mhodh an mhacalla
agus an modh splaince go torann;

Ultrafhuaim

3.6.6

an dóigh ar féidir an fhuaim a fhrithchaitheamh
a mhíniú, agus a thabhairt chun cuimhne go
dtugtar macalla air seo agus a thabhairt chun
cuimhne na bearta a dhéantar i hallaí móra leis
an fhadhb seo a shárú;

3.6.7

cuir síos ar roinnt feidhmeanna de mhacallaí
agus áirimh a dhéanamh ar phrionsabal an
mhacalla, ar a n-áirítear radar agus sonóir, agus
cur síos a dhéanamh ar roinnt feidhmeanna
comhaimseartha den ultrafhuaim sa
tionsclaíocht agus i gcúrsaí leighis;

3.6.8

eolas agus tuiscint a léiriú go bhfuil raon
inchloisteachta an duine ó 20 Hz go 20 kHz agus
go bhfuil minicíocht níos mó ná 20 kHz ag an
ultrafhuaim;

3.6.9
Speictream
leictreamaighnéadach

idirdhealú a dhéanamh idir réigiúin éagsúla an
speictrim leictreamaighnéadaigh (tonnta raidió,
micreathonnta, infridhearg, solas infheicthe,
ultraivialait, X-ghathanna agus gámaghathanna) i dtéarmaí a dtonnfhaid agus a
minicíochta, iad a chur in ord a dtonnfhaid,
agus a thabhairt chun cuimhne go mbíonn siad
uilig ag taisteal ar an luas chéanna i bhfolús;

Éifeachtaí na
radaíochta
leictreamaighnéadaí

3.6.10 taighde a dhéanamh ar úsáidí agus ar chontúirtí
na dtonnta leictreamaighnéadacha agus iad a
thabhairt chun cuimhne;

Micreathonnta

3.6.11 éifeacht téite na micreathonn a mhíniú i
dtéarmaí ionsú fuinnimh agus iompraíocht
mhóilíneach; agus

Gutháin phóca

3.6.12 imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-oibríonn
gutháin phóca trí mhicreathonnta a chur ó chill
amháin go cill eile, agus tuiscint a léiriú go
gcaithfidh crainn teileafóin feidhmiú mar
stáisiúin athsheoltóra leis seo a dhéanamh,
agus machnamh a dhéanamh ar na rioscaí
féideartha a bhaineann le húsáid guthán póca.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

3.7
Iompar ar bhóthar
agus sábháilteacht –
spleáchas ar
bhreoslaí iontaise a
laghdú

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

Fad
smaointeoireachta,
coscánaithe agus
stoptha

Frithchuimilt

3.7.1

scrúdú a dhéanamh ar shonraí d’úsáid na mbreoslaí
iontaise san iompar agus luacháil a dhéanamh ar na
hiarrachtaí atá á ndéanamh an spleáchas ar bhreoslaí
iontais a laghdú trí ionadaigh (mar bhithdhíosal) agus
sínteoirí (amhail alcól) a úsáid;

3.7.2

scrúdú a dhéanamh ar straitéisí atá á bhforbairt ag
monaróirí carranna faoi láthair le spleáchas a laghdú
ar bhreoslaí iontaise (amhail coscánú athghiniúnach
agus córais hibrideacha);

3.7.3

na téarmaí fad smaointeoireachta, fad coscánaithe
agus fad stoptha a chur i bhfeidhm maidir le
tiománaithe feithiclí bóthair;

3.7.4

an chiall atá le haga frithghníomhúcháin a mhíniú agus
cur síos a dhéanamh ar thurgnamh simplí lena
thomhas;

3.7.5

obair phraiticiúil a dhéanamh le haga
frithghníomhúcháin a thomhas ag úsáid slat mhéadair
i mbeirteanna, ag tomhas an fad slí a thiteann sí agus
ag nascadh an tomhais le hagaí frithghníomhúcháin;

3.7.6

imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraíonn fad
slí smaointeoireachta le luas agus a thuiscint gur féidir
leis méadú nuair atá alcól, cógais ordaithe nó drugaí
mídhleathacha glactha ag an tiománaí;

3.7.7

cur síos a dhéanamh ar an dóigh a méadaíonn fad
coscánaithe le luas agus imscrúdú a dhéanamh ar
thosca a théann i bhfeidhm ar fhad coscánaithe,
amhail:
• an bhail atá ar dhromchla bóthair;
• an aimsir, agus;
• bail na mbonn agus na gcoscán; agus

3.7.8

a mhíniú gur frithchuimilt an t-ainm atá ar an fhórsa a
sheasann in éadan gluaisne, tuiscint a léiriú ar an ról a
imríonn sé nuair a bhíonn feithicil ag coscánú, agus
imscrúdú a dhéanamh ar thosca a dtig leo dul i
bhfeidhm ar fhórsa frithchuimilteach ar réad
gluaisteach.
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Sábháilteacht i
gcarranna

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:

Sábháilteacht ar
bhóithre

3.7.10 measúnú a dhéanamh ar an dóigh a gcuireann
teorainneacha luais, uchtóga moillithe agus ceamaraí
tráchta le sábháilteacht ar bhóithre;

Ríomhanna luais

3.7.11 an chothromóid thíos a aithint agus a úsáid

3.7.9

luacháil a dhéanamh ar an dóigh a dtig leis an
chontúirt do dhaoine gortú trom a fháil a laghdú má
úsáidtear creasa sábháilteachta, málaí aeir, pointí
sochraptha agus cill dhocht paisinéara agus amharc ar
an dóigh atá feithiclí deartha le fuinneamh a ionsú in
imbhuailtí le dochar a laghdú do phaisinéirí;

meánluas =

fad slí a gluaiseadh
an t-am a thóg sé

le meánluas a ríomh;

3.7.12 graif líne dhíreach den fhad slí le ham a tháirgeadh
agus a léirmhíniú;
Fórsaí
cothromaithe

3.7.13 a mhíniú go mbogfaidh réad ar luas
comhsheasmhach i líne dhíreach nó go bhfanfaidh sé
ar fos nuair a bhíonn na fórsaí air cothromaithe;

Fórsa
comhthoraidh

3.7.14 an chiall atá le fórsa comhthoraidh a mhíniú agus a
thuiscint go mbeidh luasghéarú ann mar gheall ar
fhórsa comhthoraidh;
3.7.15 an chothromóid seo a aithint agus a úsáid:
fórsa comhthoraidh = mais × luasghéarú

3.8.1
3.8
Radaighníomhaíocht

a aithint go bhfuil roinnt teaglamaí de neodróin agus
de phrótóin éagobhsaí agus go ndíscaoileann siad,
agus go ndeirtear go bhfuil a leithéid de núicléis
radaighníomhach;

3.8.2

a mhíniú go n-astaíonn núicléis radaighníomhacha
alfa-radaíocht, béite-radaíocht agus gámaradaíocht;
agus

3.8.3

a thabhairt chun cuimhne:
• go stopann roinnt ceintiméadar den aer nó leathán
tanaí páipéir an alfa-radaíocht;
• go stopann roinnt méadar den aer nó leathán tanaí
alúmanaim an bhéite-radaíocht;
• go dtéann an ghámaradaíocht go héasca trí na rudaí
seo uilig ach gur féidir leis an luaidhe í a bhlocáil.

Alfa-radaíocht,
béite-radaíocht
agus
gámaradaíocht
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Radaighníomhaíocht Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
chúlra
3.8.4 eolas a léiriú ar cad é is gníomhaíocht chúlra ann, a
foinse agus an dóigh a nglactar san áireamh é agus
gníomhaíocht á tomhas;
Leathré

3.8.5

an chiall atá leis an téarma leathré a mhíniú, áirimh
shimplí a dhéanamh a bhaineann le leathré agus
coincheapeanna na leathré agus na gníomhaíochta
cúlra a nascadh leis an am a thógann sé ar fhoinse
radaighníomhach éirí sábháilte;

Radaíocht
ianúcháin

3.8.6

eolas a léiriú ar cad é is ianúchán ann agus a
thabhairt chun cuimhne go dtarlaíonn ianúcháin
chontúirteacha mar gheall ar astuithe
radaighníomhacha, agus a thabhairt chun cuimhne
na bearta a dhéantar leis an riosca a íoslaghdú dóibh
siúd a úsáideann radaighníomhaíochtaí ianúcháin;

3.8.7

cur síos a dhéanamh ar roinnt úsáidí den
radaighníomhaíocht sa tionsclaíocht, i gcúrsaí leighis
agus sa talmhaíocht;

3.9.1

cur síos a dhéanamh ar phríomhghnéithe an
Ghrianchórais, ar a n-áirítear an Ghrian, na pláinéid
charraigeacha agus gháis, gealacha, astaróidigh agus
cóiméid;

3.9.2

ord na n-ocht bpláinéad ón Ghrian amach a thabhairt
chun cuimhne;

3.9.3

a thabhairt chun cuimhne go soláthraíonn an
imtharraingt an fórsa atá de dhíth faoi choinne
gluaisne fhithiseach pláinéad, cóiméad, gealach agus
satailítí saorga;

3.9.4

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;

3.9.5

imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraíonn fórsa
imtharraingthe ar phláinéid éagsúla agus an dóigh ar
féidir leis sin dul i bhfeidhm ar an mheáchan; agus

3.9.6

meáchan agus mais réada a idirdhealú, agus eolas a
bheith acu go bhfuil meáchan 10 N i réad dar mais
1 kg, agus a bheith in ann meáchan réada a ríomh
nuair a thugtar an mhais ina cileagraim;

3.9
An Domhan sa spás
An Grianchóras

Fórsa
imtharraingteach

meáchan = mais x imtharraingt
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Imbhuailtí
astaróideach

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
3.9.7

a oibriú amach go bhfuil féidearthacht ann go
mbuailfeadh astaróideach an Domhan, gur tharla
eachtraí mar sin roimhe agus go bhfuil fianaise leis sin
a chruthú;

Réaltaí

3.9.8

a mhíniú:
• go bhfoirmítear réaltaí ó scamaill de ghás
hidrigine;
• na próisis is cúis le foirmiú réalta; agus
• gur chomhleá núicléach an fhoinse fuinnimh atá ag
réalta;

Réaltraí

3.9.9

a mhíniú gur cruinnithe ollmhóra réaltaí iad réaltraí
agus:
• gur Bealach na Bó Finne an t-ainm atá ar ár réaltra
féin;
• go bhfuil na faid slí idir na réaltaí agus na réaltraí
millteanach mór;
• gurb ionann solasbhliain agus an fad slí a
thaistealaíonn solas in aon bhliain amháin;
• go bhfuil réaltraí ag gluaiseacht ar shiúl óna chéile
agus a fhaide ar shiúl atá na réaltraí, is amhlaidh is
gasta atá siad ag gluaiseacht ar shiúl óna chéile;
• tá an spás ag borradh; agus
• tá deargaistriú sa tsolas a bhreathnaítear ó na
réaltraí is faide ar shiúl agus dá fhaide ar shiúl iad
na réaltraí, is amhlaidh is mó an deargaistriú; agus

Cruinne
Fhairsingíoch

3.9.10 sonraí a luacháil a thugann le fios gur thosaigh an
chruinne fhairsingíoch leis an Ollphléasc thart ar 14
billiún bliain ó shin, agus eolas a bheith acu go bhfuil
teoiricí eile ann chomh maith (mar shampla Teoiric
na Foistine).
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3.4

Aonad 4: Scileanna Praiticiúla

Tá roinnt tascanna praiticiúla in Aonad 1, 2 agus 3 a dhéanann daltaí le linn an
chúrsa. Is scrúduithe praiticiúla dualgais naoi gcinn acu. Tá dhá chuid ag an aonad
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 dhá thasc phraiticiúla a dhéanamh bunaithe ar, ach ní mar an gcéanna leis na
naoi 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 ar thuiscint daltaí ar
an eolaíocht phraiticiúil. Is é atá ann ná ceisteanna faoi cheann ar bith de na
tascanna praiticiúla dualgais a phleanáil agus a dhéanamh, mar aon le ceisteanna
níos ginearálta faoi aon staid phraiticiúil a thagann aníos in Aonad 1, 2 agus 3 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;
• hipitéis/tuar a mholadh le himscrúdú a dhéanamh air agus
a réasúnaíocht leis an hipitéis/tuar seo a mhíniú;
• modh a phleanáil ionas gur féidir an hipitéis/tuar acu a
thástáil;
• measúnú riosca a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí
praiticiúla pleanáilte uilig;
• trealamh/gaireas fóirsteanach a roghnú a chuirfidh ar a
gcumas torthaí cuí agus cruinne a fháil;
• tábla torthaí a tháirgeadh le ceannteidil agus aonaid chuí le
réimse agus raon fóirsteanach de shonraí cuí a thaifeadadh;
• laráid a tharraingt den fhearas a úsáidtear sa mhionscrúdú;
agus
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na bearta a chaithfear a
dhéanamh le hiontaofacht na sonraí a bailíodh a chinntiú.
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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
chuí a úsáid go ceart, go sciliúil agus go sábháilte do na
tascanna praiticiúla seo a leanas atá aitheanta sa
tsonraíocht:
− sleamhnáin shealadacha de chealla plandaí agus
ainmhithe a dhéanamh (féach toradh foghlama 1.1.1);.
− imscrúdú a dhéanamh ar chion fuinnimh an bhia trí
shamplaí de bhia a dhó (1.1.2);
− imscrúdú a dhéanamh ar shamplaí bia ag úsáid
tástálacha ar bhia, ar a n-áirítear na tástálacha don
tsiúcra, don stáirse, d’aimínaigéad/próitéin agus don
tsaill (1.2.6);
− an gá le solas agus le clóraifill san fhótaisintéis a
imscrúdú (1.8.4);
− imoibriúchán neodraithe a leanúint trí pH a mhonatóiriú
(2.1.11);
− imscrúdú a dhéanamh ar imoibríocht na miotal (2.8.4);
− imscrúdú a dhéanamh ar athruithe teochta a tharlaíonn
le linn imoibriúcháin (2.8.7);
− imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraítear ráta
imoibrithe nuair a athraítear athróg (2.9.7);
− úsáid a bhaint as ciorcaid leictreacha le voltas agus sruth
atá ag dul trí shreang a thomhas (3.1.8);
− ciorcaid leictreacha a úsáid le dlí Ohm a léiriú (3.1.10);
− imscrúdú a dhéanamh ar an tseoltacht atá ag ábhair
dhifriúla (3.5.1); agus
− imscrúdú a dhéanamh ar agaí frithghníomhúcháin
(3.7.5).
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Inneachar

Torthaí Foghlama

Sonraí
turgnamhacha a
anailísiú agus
tátail a bhaint as
turgnamh

Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• go leor fianaise thurgnamhach a fháil agus a thaifeadadh go
beacht le hipitéis/tuar a thástáil;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na teicnící matamaiticiúla ar
féidir iad a úsáid leis na gaolmhaireachtaí idir athróga a
shainaithint;
• úsáid a bhaint as scálaí agus as lipéid aise chuí agus graf á
bhreacadh de shonraí turgnamhacha;
• tuiscint a léiriú ar cad é is brí le toradh aimhrialta i dtacar
de shonraí turgnamhacha agus an dóigh ar chóir é a
láimhseáil;
• breithiúnais réasúnaithe a dhéanamh agus tátail bunaithe
ar fhianaise a bhaint;
• réimse leathan sonraí turgnamhacha a anailísiú, a
léirmhíniú agus a luacháil go criticiúil;
• úsáid a bhaint as, san áit chuí, na foirmlí matamaitice agus
scileanna a sainaithníodh in Aguisín 1;
• plé a dhéanamh go mionsonraithe ar réimsí imscrúdaithe a
dtiocfadh leo dul i bhfeidhm ar iontaofacht na sonraí nó na
fianaise a bailíodh; agus
• argóintí agus míniúcháin a fhorbairt, agus teorainneacha na
fianaise atá ar fáil a thabhairt san áireamh.
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Aguisín 1
Inneachar agus Scileanna Matamaiticiúla
Ní mór do dhaltaí tuiscint agus cumas a bheith acu sna réimsí matamaiticiúla seo
thíos lena scileanna, a n-eolas agus a dtuiscint san Eolaíocht Teastas Singil a
fhorbairt. An t-ábhar i gcló trom amháin a bheidh de dhíth i bpáipéir Ardsraithe.
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 agus cumhachtaí slánuimhreacha deimhneacha
a úsáid.
Láimhseáil Sonraí
• Líon cuí d’fhigiúirí bunúsacha a úsáid.
• Uimhir a scríobh go dtí aon nó dhá ionad de dheachúlacha.
• Meáin uimhríochtúla a aimsiú.
• Léaráidí, táblaí, píchairteacha, líneghraif, histeagraim agus barrachairteacha a
thógáil agus a léirmhíniú.
• Meastacháin a dhéanamh bunaithe ar threochtaí agus/nó ar phatrúin a oibríodh
amach ó fhaisnéis a tugadh i dtéacs, i dtáblaí nó i ngraif.
• Dóchúlacht shimplí a thuiscint.
Ailgéabar
• Na siombailí +, −, ×, /, ÷, =, <, > and ∝ a úsáid agus a thuiscint.
• Ábhar cothromóide a athrú.
• Luachanna uimhriúla a ionadú i gcothromóidí ailgéabracha le cainníocht fhisiceach
a ríomh (ar a n-áirítear luachanna cearnaithe agus luachanna fréamhacha
cearnacha).
• Aonaid chuí faoi choinne cainníochtaí fisiceacha a oibriú amach.
• Cothromóidí ailgéabracha simplí a réiteach.
• Comhréir dhíreach agus inbhéartach (neamhdhíreach) a thuiscint.
Graif
• Faisnéis a aistriú idir foirm ghrafach agus foirm uimhriúil.
• A thuiscint go seasann y = mx do ghaolmhaireacht líneach, an áit arb é m an
grádán, agus ar líne dhíreach tríd an bhunphointe é an graf y in aghaidh x.
• Dhá athróg a bhreacadh ó shonraí turgnamhacha nó ó shonraí eile.
• Fána agus trasphointe graf líneach a aimsiú.
Measúnófar an t-inneachar matamaitice thuas taobh istigh de shaolré na
sonraíochta.
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Aguisín 2
Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl
Tá an bhileog sonraí seo le húsáid leis na hábhair shamplacha mheasúnaithe.
Cuirfear an fhaisnéis chéanna ar fáil le scrúdpháipéir bheo agus d’fhéadfaí í a
nuashonrú de réir mar is gá.
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INTUASLAGTHACHT NA SALANN COITEANN, NA HIODROCSAÍDÍ
AGUS NA N-OCSAÍDÍ IN UISCE FUAR
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
CCEA 2017
ocsaídí sóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce

So
nr
N aío
ua ch
t

SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE
Iain Dhiúltacha
Iain Dheimhneacha
Ainm
Siombail
Name
Symbol
Bútánóáit
C3H7COOAmóiniam
Carbónáit
Cróimiam(III)
Cr3+
Déchrómáit
Copar(II)
Cu2+
Eatánóáit
CH3COO2+
Iarann(II)
Fe
Hidrigincharbónáit
Iarann(III)
Fe3+
Hiodrocsaíd
OH–
2+
Luaidhe(II)
Pb
Meatánóáit
HCOO–
Airgead
Ag+
Níotráit
NO
Sinc
Zn2+
Própánóáit
C2H5COO–
Sulfáit
Suilfít

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

Caithfidh 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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