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Torthaí foghlama
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;

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 agus 
ar féidir le horgánaigh é a úsáid don teas, 
gluaiseacht, fás, atáirgeadh agus don iompar 
ghníomhach;

1.5.4  cuimhne a dhéanamh ar an chothromóid i 
bhfoirm focal faoi choinne na riospráide:

glúcós + ocsaigin     fuinneamh +uisce +   
      dé-ocsaíd charbóin

agus ar an chothromóid chothromaithe ceimice:

C6H12O6 +6O2      fuinneamh + 6CO2 + 6H2O

1.5.5  an riospráid anaeróbach i matán mamach a 
chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht, ar a 
n-áirítear an chothromóid focal:

glúcós      fuinneamh + aigéad lachtach

le riospráid anaeróbach i ngiosta, ar a n-áirítear an
chothromóid focal: 

glúcós      fuinneamh + alcól + dé-ocsaíd   
               charbóin 

1.5.6 obair phraiticiúil a dhéanamh le himscrúdú a 
dhéanamh ar riospráid an ghiosta.

Cad é is Riospráid ann?
Is próiseas ceimiceach é an riospráid a tharlaíonn 
taobh istigh de gach cill d’orgánach. Scaoiltear 
fuinneamh ón bhriseadh anuas bia (glúcós).

Tá ocsaigin de dhíth ar an riospráid leis an bhia a 
bhriseadh anuas ina iomláine le glúcós a fhoirmiú 
mar uisce, dé-ocsaíd charbóin agus fuinneamh mar 
a léirítear sa chothromóid focal thíos:

glúcós + ocsaigin      fuinneamh +uisce +   
           dé-ocsaíd charbóin

Glactar OCSAIGIN isteach agus baintear úsáid aisti 
sa phróiseas (Riospráid aeróbach amháin).

Scaoiltear DÉ-OCSAÍD CARBÓIN i ndiaidh an 
phróisis seo.

CAD É MAR A THARLAÍONN AN MALARTÚ 
GÁS SEO AGUS CÁ HÁIT A DTARLAÍONN 
SÉ?
Is iad na hailbheolais sna scamhóga an dromchla 
don mhalartú gás i mamaigh agus is é an duilleog 
an dromchla don mhalartú gás i bplandaí.

Cé go bhfuil cuma ar na dromchlaí seo go bhfuil 
siad go mór éagsúil lena chéile, tá tréithe áirithe 
acu a ligeann do gháis le dul tríothú.

Análú agus an Córas Riospráide

COMHAD FÍRICÍ: 
BITHEOLAÍOCHT GCSE 
TEASTAS DÚBAILTE:
AONAD 1.5



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: BITHEOLAÍOCHT GCSE DAS: ANÁLÚ AGUS AN CÓRAS RIOSPRÁIDE

2

Tá duilleog iontach tanaí. Tá fad slí iontach gairid 
idir an dromchla uachtarach go dtí an dromchla 
íochtarach.

Gné Ailbheolais Duilleog

Achar Mór dromchla Líon mór acu a chuireann cuid mhór 
achar dromchla 

Tá siad mór nó déanta de chuid mhór 
duillíní a chuireann cuid mhór achar 

dromchla ar fáil

Tréscaoilteach Ballaí tanaí Spásanna aeir

Tais Tá uisce a tháirgeadh i riospráid agus 
fuileadáin thart timpeall orthu

Téann uisce, a ghlacadh isteach tríd 
na fréamhacha, isteach sna duilleoga 

tríd na féitheacha

Córas soithíoch Tá na milliúin fuileadán thart timpeall 
orthu

Bíonn bia agus uisce á n-iompar ag 
sainchealla atá sa duilleog

Taispeánann struchtúr inmheánach duilleoga 
aerspásanna a ligeann do ghás taisteal trid an 
duilleog.

MALARTÚ GÁS I MAMAIGH:
Ionanálaíonn mamaigh ocsaigin. Taistealaíonn 
seo síos an broncas agus isteach sna haibheolais. 
Tá tiúchan na hocsaigíne níos airde ag an aer sna 
haibheolais ná mar atá ag an fhuil mórthimpeall. 
Mar sin de, idirleathfaidh an ocsaigin síos an 
grádán tiúchana, ón áit a bhfuil tiúchan ard ann 
(ailbheolais) go dtí an áit a bhfuil tiúchán íseal ann 
(an fhuil).

Ag an am chéanna, taistealaíonn an dé-ocsaíd 
charbóin a rinneadh sna cealla, san fhuil go 
dtí na scamhóga. Bíonn tiúchan ard dé-ocsaíd 
charbóin san fhuil nuair atá tiúchan níos ísle ag na 
hailbheolais. Mar sin de, idirleatathann an 
dé-ocsaíd charbóin síos an grádán tiúchana ón fhuil 
go dtí na hailbheolais, agus easanálaítear ansin í.

Ar an dóigh seo alartaítear ocsaigin ar dé-ocsaíd 
charbóin ón fhuil. Anois is féidir leis an ocsaigin 
taisteal san fhuil chuig na cealla an áit a mbaintear 
úsáid aisti le riospráid a dhéanamh.

TABHAIR FAOI DEARA:
NÍ hionann riospráid agus análú.
Is aeráil é análú ach is próiseas ceallach í riospráid. 
Mar sin féin, tá siad ag brath ar a chéile.

Deirtear go bhfuil riospráid ina phróiseas 
eisiteirmeach mar gheall gur scaoiltear fuinneamh 
lena linn. 

Glactar teas isteach agus tugtar teas amach 
in imoibrithe ceimiceacha. Baintear úsáid as 
an teas a ghlactar isteach le naisc i móilíní 
a bhriseadh agus nuair a dhéantar naisc úra, 
scaoilteoir fuinneamh i bhfoirm teasa. 
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Tá cuid mhór 
ailbheolas le fáil 
sna scamhóga, ag 
bun gach broncas 
agus broincíní.
Tá siad cosúil 
le crobhaingí 
fíonchaor atá 
clúdaithe le líonra 
ollmhór fuileadán.

Tá ballaí na n-ailbheolas tanaí, tá siad 1 chill 
amháin ar tiús. Mar sin de, níl ach fad slí an-bheag 
idir na hailbheolais agus na fuileadáin.

Is féidir le gás dul ó na hailbheolais isteach san 
fhuil thart timpeall agus dul ón fhuil isteach sna 
soithigh.
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Le linn riospráide, glactar fuinneamh teasa isteach chun na naisc i móilíní glúcóis a bhriseadh, agus 
scaoiltear fuinneamh nuair a fhoirmítear naisc úra le linn uisce agus dé-ocsaíd charbóin a thógáil. 
Cuirtear síos ar riospráid mar eisiteirmeach mar gheall go dtugtar níos mó fuinnimh amach ná mar a 
ghlactar isteach.

\

FUINNEAMH ISTEACH 
leis na naisc a bhriseadh 
i móilíní glúcóis

NÍOS MÓ FUINNIMH AMACH

Nuair atá naisc úra déanta idir adaimh charbóin agus ocsaigine le Dé-ocsaíd 
charbóin a dhéanamh agus idir adamh hidrigine agus ocsaigine le huisce a 
dhéanamh

EISITEIRMEACHEISITEIRMEACH
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Baintear úsáid as an fhuinneamh seo ar an iliomad 
dóigheanna ar a n-áirítear:
• Fás agus deisiú ceall
• Móilíní beaga a úsáid le móilíní móra a thógáil i.e. 

aimínaigéid a úsáid le próitéiní a thógáil
• Ligeann sé d’imoibrithe ceimiceacha tarlú 
• Iompar gníomhach
• Teocht an choirp a choinneáil

Tarlaíonn riospráid sna miteacoindrí i gcealla. 

Na cealla siúd a bhfuil níos mó fuinnimh de dhíth 
orthu, tá níos mó miteacoindrí iontu ionas go 
mbeidh níos mó riospráide ag dul ar aghaidh. 

Léaráid de chill ainmhithe ag taispeáint 3 
mhiteacoindre. Beidh an líon seo ag brath ar an áit 
a bhfuil an chill agus an fheidhm atá léi.

ACLAÍOCHT
Bíonn fuinneamh de dhíth ar ár matáin nuair 
atá muid ag déanamh aclaíochta. Glactar an 
fuinneamh seo isteach nuair a itheann muid bia. 
Iompraítear an bia díleáite san fhuil chuig ár 
gcealla. Ag an am chéanna ionanálaítear ocsaigin 
agus taistealaíonn sí sna fuilchealla dearga chuig 
na cealla. An uair amháin atá an bia (glúcós) agus 
an ocsaigin sa chill, is féidir le riospráid tarlú sna 
miteacoindrí, ag scaoileadh fuinnimh d’úsáid 
láithreach.

Tá cuid mhór miteacoindrí i gcealla matán sna cosa 
a chinntíonn go bhfuil soláthar flúirseach fuinnimh 
ann.

Sin ráite, ní féidir le riospráid aeróbach tarlú má tá 
an ocsaigin ídithe. Tosaíonn riospráid anaeróbach 
nuair atá cuid den bhia briste anuas ina aigéad 
lachtach. Carnann an t-aigéad lachtach seo sna 
matáin agus cruthaíonn sé mothú scalltach, tugtar 
‘arraing’ ar seo ar uairibh. Is minic a tharlaíonn sé 
i ndiaidh tréimhsí sínithe d’aclaíocht nuair atá an 
ocsaigin ídithe.

Tá níos mo ocsaigine de dhíth ar an chorp anois, 
mar sin de, méadóidh an ráta análaithe agus na 
scámhóga faoi bhrú le tuilleadh ocsaigine a fháil 
isteach, agus ansin is féidir leis an ocsaigin taisteal 
a fhad leis na cealla agus thig le riospráid aeróbach 
tosú arís. Beidh an bia agus an t-aigéad lachtach go 
h-iomlán briste anuas ina ndé-ocsaíd charbóin agus 
uisce agus scaoilfear níos mó fuinnimh.

Éifeacht na haclaíochta ar an ráta análaithe a 
fhiosrú:
Déan cuntas ar líon na n-análacha a tharraingtear 
isteach sa nóiméad. Déan aclaíocht shimplí, amhail 
bogshodar ar an láthair ar feadh 2 nóiméad. Ansin 
déan cuntas arís eile ar líon na n-análacha a 
tharraingtear isteach sa nóiméad.

Is léir go méadaíonn an ráta análaithe de réir mar a 
bhíonn an corp ag iarraidh níos mó ocsaigine a fháil 
a fhad leis na cealla le fuinneamh a sholáthar chun 
na matáin a choinneáil ag dul. Ag an am chéanna, 
an dé-ocsaíd charbóin a táirgeadh le linn riospráide, 
caithfear í a bhaint as an chorp, déantar seo le linn 
easanálaithe.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go méadaíonn an 
ráta cuisle de réir mar a mhéadaíonn luas an chroí 
le níos mó bia (glúcós) agus ocsaigine a phumpáil 
chuig na cealla matáin, an áit a bhfuil siad de dhíth 
ar an riospráid.

Tugtar am téarnaimh ar an am a ghlactar leis an 
ráta análaithe agus an ráta cuisle filleadh ar an ráta 
normalach. Dá fholláine an duine is amhlaidh is 
gairide an t-am téarnaimh. Tá sé seo amhlaidh mar 
de réir mar a dhéanann duine traenáil agus éiríonn 
sé níos folláinne, bíonn a chroí in ann níos mó fola 
a phumpáil le gach buille. Ciallaíonn sé seo go dtig 
le níos mó bia agus ocsaigine a phumpáil thart ar 
an chorp agus méadaíonn toilleadh na scamhóg. 
Ligeann sé seo go dtig le níos mó ocsaigine a 
ghlacadh isteach le gach anáil. Laghdaíonn seo 
an t-aigéad lachtach a tháirgtear agus mar sin de, 
baintear den am atá de dhíth ar an easpa ocsaigine 
a aisíoc. 
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RIOSPRÁID AERÓBACH v RIOSPRÁID 
ANAERÓBACH
Riospráid Aeróbach bíonn ocsaigin riachtanach 
leis an bhia i bhfoirm ghlúcóis a bhriseadh 
anuas go hiomlán ina uisce, dé-ocsaíd charbóin 
agus fuinneamh, mar a léirítear thíos leis an 
chothromóid focal:

glúcós + ocsaigin      fuinneamh +uisce +   
           dé-ocsaíd charbóin

Nó mar a léirítear leis an chothromóid 
chothromaithe siombailí.

C6H12O6 + 6O2      fuinneamh + 6H2O + 6CO2

Tarlaíonn Riospráid anaeróbach nuair nach bhfuil 
ocsaigin i láthair. Bristear an glúcós anuas ina 
aigéad lachtach i matáin mhamacha. 

glúcós      fuinneamh + aigéad lachtach

Scaoiltear níos lú fuinnimh sna matáin le linn 
riospráid anaeróbach, mar sin de, éiríonn siad 
tuirseach.

Tarlaíonn riospráid anaeróbach fosta i ngiosta. 
Feidhmíonn an giosta ar an ghlúcós agus gan 
ocsaigin ann, brisfidh sé an siúcra anuas ina alcól.

glúcós      alcól + dé-ocsaíd charbóin +   
                  fuinneamh

Tugtar coipeadh air seo fosta. 

Is féidir blasanna éagsúla alcóil a dhéanamh, ag 
brath ar fhoinse an ghlúcóis. Má thagann an glúcós 
ó chaora fíniúna, tugtar fíon ar an táirge alcólach, 
agus tá difear mór idir an blas ar seo agus an blas 
ar an táirge alcólach ó eorna, ar a dtugtar beoir air.

Imscrúdú a dhéanamh ar riospráid giosta:
Is fungas aoncheallach é giosta a dhéanann 
riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach.

Nuair atáthar ag bácáil aráin, tosaíonn an giosta 
sa phlúr ag déanamh riospráid aeróbach sa chéad 
dul síos. Mar thoradh air seo, scaoiltear dé-ocsaíd 
charbóin agus ardaíonn an t-arán dá barr. Sa 
deireadh, bíonn an ocsaigin caite agus bíonn an 
giosta ag déanamh riospráid anaróbach. Dóitear 
cibé alcól a tháirgtear le teocht ard an oighinn le 
linn bácála.

Is féidir líon na dé-ocsaíde charbón atá táirgthe 
ag an ghiosta a thomhas tríd airde an chúir atá 
táirgthe a thomhas mar a léirítear sa léaráid.

Fág an dá fhleascán i dtimpeallacht té agus 
tomhas airde an chúir. Is é an dé-ocsaid charbóin 
a táirgeadh is cúis leis seo. Beidh beagáinin cúir i 
bhFleascán A má tá cúr ann, ach beidh i bhfad nios 
mó de i bhFleascán B.

Is é an giosta ag feidhmiú ar an ghlúcós is cúis le 
seo agus táirgionn sé dé-ocsaid charbóin le linn 
riospráid aeróbach.

Sin ráite, má bhaintear an ocsaigin de, is 
féidir ansin imscrúdú a dhéanamh ar riospráid 
anaeróbach.

Is féidir an trealamh seo thios a úsáid le cruthú go 
mbionn dé-ocsaid charbóin a scaoileadh. Rachaidh 
aoluisce dath an bhainne má scaoilfear CO2.

Athróidh táscaire hidrigincharbónáite ó dhearg go 
buí de réir mar a mhéadaionn an CO2.

Beidh cur níos airde 
ar fhleascán B

Tuaslagán giosta GAN 
GLÚCÓS

Tuaslagán giosta le GLÚCÓS

fiuchadh ANSIN FUARAÍODH
glúcós + giosta

aoluisce nó 
táscaire 
hidrigincharbónáite 

cuireann sé cosc ar O2 
dul isteach

DÁLAÍ ANAERÓBACHA A CRUTHAÍODH

Ciseal ola
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Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 

	

9	
	

FOUNDATION	QUESTIONS	

DAS	B1	MAY	2015	

	

	

	

	

1	

CEISTEANNA DON BHONNLEIBHÉAL

DAS B1 BEALTAINE 2015

Taispeánann an léaráid ribeadán fola, aershac ó na scamhóga agus cealla coirp atá i 
mbun riospráide.

cealla coirp ag déanamh riospráide

aershac

Balla ribeadáin Fuilchill dhearg

Foinse: an Príomhscrúdaitheoir

Cad chuige a gcaithfidh cealla riospráid a dhéanamh?

Ainmnigh gás B atá táirgthe nuair a dhéanann cealla coirp riospráid.

Bain úsáid as an léaráid le dhá dhóigh a bhfuil aershaic na scamhóga oiriúnaithe mar 
dhromchla riospráide.

Ainmnigh gás A a théann isteach sna cealla coirp agus a ligeann dóibh riospráid a 
dhéanamh.
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MARK	SCHEME	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SCÉIM MARCÁLA

le fuinneamh a tháirgeadh.

ocsaigin.

dé-ocsaíd charbóin.

Dhá cheann ar bith as:

• dromchla mór
• balla tanaí/(sac aeir) atá cill amháin ar tiús/ balla ribeadán atá cill amháin ar tiús
• soláthar maith fola
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DAS	B1	MAY	2014	

	

	

	

Is aershaic bheaga sna scamhóga iad ailbheolais. 
Tarlaíonn malartú gáis trasna an dromchla de gach ailbheolas.

Taispeánann an léaráid líon ailbheolas.

aer isteach aer amach fuil ag imeacht 
óna scamhóga

fuil ag dul 
isteach sna 
scamhóga

ailbheolas

ribeadáin

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

Bain úsáid as an léaráid agus do chuid eolais féin, freagair na ceisteanna a leanann.

Tabhair dhá oiriúnú de na hailbheolais a chuidíonn le malartú gáis.

Luaigh dhá difríocht idir comhdhéanamh na fola ag imeacht óna scamhóga agus 
comhdhéanamh na fola ag teacht isteach sna scamhóga.

Comhlánaigh an chothromóid don riospráid aeróbach.

Glúcós Fuinneamh



FACTFILE:  GCE HISTORY OF ART / ARCHITECTURECOMHAD FÍRICÍ: BITHEOLAÍOCHT GCSE DAS: ANÁLÚ AGUS AN CÓRAS RIOSPRÁIDE

9

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 

	

12	
	

MARK	SCHEME	

	

	 	

SCÉIM MARCÁLA

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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MARK	SCHEME	

	

	 	

Dhá cheann ar bith ó:
• achar mór dromchla
• bacainn thanaí/tá balla aon chill amháin ar tiús/tanaí
• tais
• tréscaoilteach
• soláthar maith fola/grádán maith idirleata/cuid mhór ribeadán

níos mó ocsaigine 
níos lú CO₂

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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MARK	SCHEME	

	

	 	

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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MARK	SCHEME	

	

	 	

ocsaigin 
dé-ocsaíd charbóin agus uisce
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Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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HIGHER	QUESTIONS	

DAS	B1	MARCH	2014.	

	

	

	

3.	 Is féidir le giosta riospráid a dhéanamh gan ocsaigin a úsáid.

Tugtar riospráid anaeróbach air seo.

Rinne dalta imscrúdú ar riospráid anaeróbach i ngiosta.

Taispeánann an léaráid an fearas a d’úsáid sí ag tús an imscrúdaithe.

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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HIGHER	QUESTIONS	

DAS	B1	MARCH	2014.	

	

	

	

3.	

teirmiméadar

folúsfhleascán fá 
choinne inslithe

ciseal ola

tuaslagán glúcóis 
a fiuchadh agus a 
fuaraíodh

giosta i dtuaslagán
Foinse: Príomhscrúdaitheoir

tuaslagán de tháscaire na 
hidrigincharbónáite deirge
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Cuir síos ar agus tabhair míniú ar an dóigh a bhféadfaí an t-imscrúdú riospráid anaeróbach a 
léiriú.

Ba chóir na rudaí seo a leanas a bheith i do fhreagra:

• na fáthanna a mhíniú a mbaineann le ciseal ola a úsáid agus tuaslagán glúcóis a fiuchadh 
agus a fuaraíodh a úsáid sula gcuirtear giosta leis;

• cur síos a dhéanamh agus míniú a thabhairt ar athruithe datha ar bith a mbeifeá ag dúil leo 
ar an tuaslagán de tháscaire na hidrigincharbónáite deirge i ndiaidh dhá uair an chloig.

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

Luaigh an chothromóid don riospráid anaeróbach i matáin.
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SCÉIM MARCÁLA

Inneachar táscach

• ola – cuireann sé seo cosc ar ocsaigin teacht isteach/coinníonn sé dálaí don riospráid 
anaeróbach

• Fiuchtar an tuaslagán le miocrorgánach ar bith eile a mharú/a steiriliú
• Fiuchtar an tuaslagán le hocsaigin a bhaint as
• Fuaraítear an tuaslagán – murach sin mharódh sé an giosta
• athraíonn an táscaire go buí
• ar an ábhar go mbíonn dé-ocsaíd charbóin tairgthe
• tá glúcós ann le go dtig leis an ghiosta riospráid a dhéanamh/mar shubstráit don ghiosta

Freagairt Marc

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí síos tríd le cuir síos ar nó tabhair míniú ar 5 
phointe ar a laghad, atá thuasluaite.
Baineann siad úsáid as scileanna maithe litrithe, poncaíochta agus gramadaí.
Tá foirm agus stíl de chaighdeán ard ann.

[5–6]

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí síos tríd le cuir síos ar nó tabhair míniú ar 3 nó 4 
phointe atá thuas luaite.
Baineann siad úsáid as scileanna sásúla litrithe, poncaíochta agus gramadaí.
Tá foirm agus stíl shásúil ann.

[3–4]

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí síos tríd le cuir síos ar nó tabhair míniú ar 1 nó 2 
phointe atá thuas luaite.
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta agus ní bhaintear 
úsáid ach sa bheag de na saintéarmaí.

[1–2]

Ní fiú creidiúint an fhreagairt. [0]
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Glúcós; aigéad lachtach (lachtáit) + fuinneamh
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4.	 Taispeánann an léaráid an fearas a úsáidtear le himscrúdú a dhéanamh ar riospráid i 
gcealla giosta. 

Is féidir le cealla giosta riospráid aeróbach agus riospráid anaeróbach araon a dhéanamh.

dallán aerdhíonach

aer
fleascán

tuaslagán 
glúcóis + 
giosta táscaire 

hidrigincharbónáite

Tabhair míniú ar an fháth a ndearna na cealla giosta riospráid aeróbach ag tús an 
turgnaimh.

Cad é an tairbhe a bhaineann na cealla giosta as riospráid aeróbach a dhéanamh 
seachas riospráid anaeróbach a dhéanamh?

Luaigh an t-athrú datha ar an táscaire hidrigincharbónáite de réir mar a théann an 
turgnamh ar aghaidh.

go
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Lean an turgnamh ar aghaidh ar feadh trí lá.

Luaigh dhá athrach a tharlóidh d’ábhair an fhleascáin le linn na tréimhse seo. 

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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Dá ndéanfaí an turgnamh arís eile, cuir síos ar na céimeanna a ghlacfá le déanamh cinnte de go 
ndéanfadh an giosta riospráid anaeróbach ó thús an turgnaimh seachas riospráid aeróbach.

Double Award Science: Unit B1 and Separate Biology: Unit 1 
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SCÉIM MARCÁLA

ocsaigin i láthair/ar fáil 

níos mó fuinnimh

dearg go buí

Dhá cheann ar bith ó:
• níos lú glúcóis;
• boilgeoga CO2 táirgthe;
• alcól táirgthe; 
• (níos) modartha/níos mó giosta;
• teocht mhéadaithe.

Dhá cheann ar bith ó:
        fiuch an tuaslagán;
        fuaraigh an tuaslagán sula gcuirtear an giosta leis;
        cuir ciseal ola leis.
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5.	 Tá dromchlaí riospráide i scamhóga ainmhithe agus ar dhuilleoga plandaí. Tabhair 
dóigh amháin a bhfuil dromchla na riospráide in ainmhithe oiriúnaithe don 
riospráid.

Mínigh cad é is cúis leis an ocsaigin bogadh go gasta trasna dromchla na riospráide 
sna scamhóga agus isteach san fhuil agus leis an dé-ocsaíd charbóin bogadh go 
gasta sa treo chontrártha.
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(b)	 Tarlaíonn riospráid anaeróbach nuair a chuirtear giosta le taos.

giosta + taos atá déanta de 
phlúr, siúcra agus uisce

taos atá borrtha (ardaithe) i ndiaidh dó a 
bheith fágtha ar feadh uair an chloig ag 
30 ˚C

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

Comhlánaigh an chothromóid don riospráid anaeróbach i ngiosta.

méid beag fuinnimh

Agus do chothromóid comhlánaithe in úsáid agat, luaigh cad chuige a mborrfadh 
(ardódh) an taos níos gasta ag 30˚C ná ag 20˚C.
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(b)	

SCÉIM MARCÁLA

achar mór dromchla/tanaí/tréscaoilteach/soláthar maith fola/i láthair ar na 
hailbheolais/tais/fad gairid idirleata

grádán idirleata/grádán tiúchana

glúcós;
alcól + dé-ocsaíd charbóin (tá an bheirt de dhíth) 

• gníomhaíocht méadaithe einsíme
• níos mó dé-ocsaíde charbóin


