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Réamhrá
Tá sonraíochtaí nua forbartha ag CCEA a chomhlíonann critéir cháilíochtaí GCE. Tá na hábhair 
shamplacha mheasúnaithe seo a théann leis na sonraíochtaí nua á gcur ar fáil le treoir a 
thabhairt do lárionaid ar struchtúr agus ar thréithe na measúnuithe atá beartaithe roimh an 
chéad mheasúnú. Is é an aidhm gur cuidiú iad na hábhair shamplacha mheasúnaithe seo le 
go dtuigfi dh múinteoirí agus daltaí, a oiread agus is féidir, an méid a mbeidh marcálaithe ag 
dúil leis i bhfreagraí iarrthóirí ar na cineálacha tascanna agus ceisteanna a chuirfear ina láthair 
ag leibhéal GCE. Ba chóir na hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a úsáid i gcomhar le 
sonraíocht Cheimic GCE.
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AM
1 uair 30 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ
Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na sé cheist déag.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ  
Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 16(b)(i).
Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa 
scrúdpháipéar seo.
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))



6

1 Cé acu speiceas ina bhfuil an líon leictreon cothrom leis an líon neodrón?

 A Be

 B F–

 C Na�

 D O2–

2 Cé acu seo a leanas a luann ainm táscaire cuí, comh maith leis an athrú datha ceart ag an 
phointe deiridh, do thoirtmheascadh aigéad eatánóch le tuaslagán hiodrocsaíd sóidiam?

 

  © CCEA

  táscaire athrú datha ag pointe deiridh

 A  Oráiste meitile buí go dearg

 B Oráiste meitile dearg go buí

 C Feanóltailéin éadathach go bándearg

 D Phenolphthalein bándearg go héadathach

tuaslagán hiodrocsaíd sóidiam

aigéad eatánóch + táscaire

Roinn A – Ceisteanna Ilroghnacha

Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na 
poncanna a cheangal mar a thaispeántar ar an leathán freagraí.

Tá 1 marc ag dul do gach ceist ilroghnach.
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3 Is comhdhúil ianach í nítríd ghailliam, GaN. Is é an chumraíocht leictreonach den ian nítríde 
i nítríd ghailliam ná:

 A 1s2 2s2

 B 1s2 2s2 2p3

 C 1s2 2s2 2p4

 D 1s2 2s2 2p6

4 Cé acu seo a leanas arb é an t-ocsaídeoir is fearr é? 
 
 A Cl2

 B CI–

 C I2

 D I–

5 Cé acu de na hadaimh seo a leanas a chloíonn le riail an ochtréid? 

 A B in BF3

 B Be in BeCl4
2–

 C P in PCl5

 D S in SF6

6 Cé acu seo a leanas nach bhfuil nascadh hidrigine aige idir a chuid móilíní? 

 A CHF3

 B C2H5OH 

 C HF 

 D NH3
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7 Cé acu seo a leanas ar móilín polach é?

 A BF3

 B CCl4

 C CS2

 D NCl3

8 Sa tábla peiriadach baineann an dúil sinc le:

 A bloc d. 

 B bloc f. 

 C bloc p. 

 D bloc s.

9 Sainmhínítear an mhais adamhach choibhneasta mar:

 A meánmhais adamh dúile i gcoibhéis le 
1

12 mais adamh carbón-12.

 B meánmhais adamh dúile i gcoibhéis le 
1

12 mais adamh carbóin.

 C mais adamh dúile i gcoibhéis le 
1

12 mais adamh carbón-12.

 D mais adamh dúile i gcoibhéis le mais adamh hidrigine.

10 Cé acu seo a leanas nach dtáirgtear nuair a imoibríonn aigéad sulfarach tiubhaithe le 
bróimíd sóidiam.

 A bróimín

 B bróimíd hidrigine 

 C suilfíd hidrigine

 D dé-ocsaíd sulfair
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

[Tiontaigh an leathanach

Roinn B

Freagair gach ceann de na sé cheist sa roinn seo

11 Faightear leictreoin i sceall, i bhfo-scealla agus i bhfithiseáin.

 (a) (i) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma fithiseán.

    

     [1]

  (ii) Tarraing cruth s-fhithiseáin.

    [1]

  (iii) Scríobh an chumraíocht leictreonach faoi choinne adamh copair.

     [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Cuireann fuinnimh ianúcháin chomhleantacha fianaise ar fáil go bhfuil 
scealla difriúla in adamh.

  (i) Ar an ais thíos, sceitseáil graf d'fhuinnimh ianúcháin 
chomhleantacha na hocsaigine. [2]

  (ii) Scríobh cothromóid, siombailí staide san áireamh, leis an dara 
fuinneamh ianúcháin d'ocsaigin a léiriú.

     [1]

  (iii) Mínigh cad chuige ar lú an chéad fhuinneamh ianúcháin 
d'ocsaigin ná an chéad fhuinneamh ianúcháin de fhluairín.

    

    

    

     [3]

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Log fuinneamh 
ianúcháin

líon leictreon a bhaintear ar shiúl
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (c) Cuireann fuinnimh ianúcháin fianaise ar fáil faoi choinne ord na ndúl 
sa Tábla Pheiriadach.

  Sa tábla thíos, taispeántar fuinnimh ianúcháin roinnt dúile Ghrúpa VI.

dúil fuinneamh ianúcháin/kJ mol–1

Ocsaigin 1314

Sulfar 1000

Seiléiniam 941

Teallúiriam 869

  Luaigh agus mínigh an treocht sna fuinnimh ianúcháin sa ghrúpa seo.

   

   

    

    [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

12 Is miotal lagradaighníomhach é úráiniam, a ainmníodh as an phláinéad 
Úránas, a úsáidtear le stáisiúin núicléacha a bhreoslú.

 (a) Cuir síos ar struchtúr miotal úráiniam.

   

   

    [2]

 (b) Is iad U235 agus U238 an dá iseatóp is coitianta den úráiniam.

  (i) Mínigh cad chuige ar iseatóip iad U235 and U238.

    

     [2]

  (ii) Is é 237.979 mais adamhach choibhneasta sampla úráiniam ina 
bhfuil na hiseatóip U235 agus U238. Ríomh líonmhaireacht 
chéatadánach gach iseatóip atá i láthair sa tsampla.

    

    

    

     [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 

  (i) Scríobh cothromóid faoi choinne tiontú UF4 go U.

     [2]

  (ii) Scríobh cothromóid faoi choinne tiontú UO2 go UF4.

     [2]

  (iii) Comhlánaigh an tábla thíos.

  

comhdhúil staid oscsaídithe úráiniam

UO2(NO3)2   

UO3

UF4 

   [3]

 (d) Dianscaoileann níotráit úráinile, UO2(NO3)2, go teirmeach le trí-ocsaíd 
úráiniam a tháirgeadh.

UO2(NO3)2  →  2UO3  �  4NO2  �  O2

  (i) Cad é an t-ainm córasach faoi choinne NO2?

     [1]

  (ii) Cad é mar a thaispeánfá go turgnamhach gur scaoileadh ocsaigin 
sa dianscaoileadh seo?

     [1]

 (c) Is féidir eastóscadh úráiniam óna mhian a léiriú leis an tsraith 
imoibrithe seo a leanas.

  HNO3  teas  H2  HF  Mg
   Ore → UO2(NO3)2 → UO3 → UO2 →   UF4 → U 
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

13 Is é BN an fhoirmle cheimiceach faoi choinne nítríd bhóróin a mhaireann in 
dhá fhoirm fhisiceacha. Anseo thíos taispeántar struchtúir na bhfoirmeacha 
seo, A agus B, agus tá siad iontach cosúil leis an dá allatróp de charbón.

Foinse: Curtha in oiriúint as Cambridge O Level Chemistry 5070 Paper 2 QA2 June 2009. 
Atáirgthe le cead Cambridge International Examinations.

 Baintear úsáid as nítríd bhóróin mar bhealadh i luaidhe phionsail agus 
úsáidtear í fosta in uirlisí gearrtha agus i mbéalmhíreanna druilire.

 (a) Luaigh fáth ar féidir nítríd bhóróin le struchtúr A a úsáid i luaidhe 
phionsail.

 
   

    

    [2]

 (b) Luaigh fáth a bhfuil nítríd bhóróin le struchtúr B crua.

   

  
    

    [2]

 (c) Luaigh fáth nach seolann nítríd bhóróin le struchtúr B leictreachas.

    

    [1]

Struchtúr A Struchtúr B
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

14 Is féidir spéaclaí gréine a dhéanamh as gloine fhótacrómach ina bhfuil 
méideanna beaga de chlóiríd airgid(I) agus de chlóiríd chopair(I). De réir 
mar a théann solas na gréine tríd an ghloine déantar ha hiain airgid a 
dhí-ocsaídiú ina n-adaimh airgid a chnuasaíonn le chéile agus blocálann 
siad tarchur an tsolais a dhéanann an ghloine a dhorchú. Bíonn na hiain 
chlóiríde ocsaídithe ina n-adaimh chlóirín.

 (a) (i) Ríomh mais uasta na n-ian airgid is féidir a fhoirmiú ó 0.287 g de 
chlóiríd airgid(I).

   
    

     [2]

  (ii) Scríobh cothromóid faoi choinne dí-ocsaídiú iain airgid ina 
n-adaimh airgid.

     [1]

 (b) Nuair a bhíonn deireadh le nochtadh don ghrian, bíonn na hadaimh 
chlóirín á ndí-ocsaídiú ag na hiain chopair(I) ina n-iain clóiríde, agus 
ansin imoibríonn na hiain chopar(II) a tháirgtear leis na hadaimh 
airgid. Scríobh cothromóid ianach faoi choinne imoibriú iain chopair(I) 
le hadaimh chlóirín.

    [1]

 (c) Is féidir clóiríd chopar(I), cosúil leis sin a úsáidtear i ngloine 
fhótacrómach, a ullmhú sa tsaotharlann trí mhiotal copair a imoibriú le 
hocsaíd chopar(II) agus aigéad hidreaclórach tiubhaithe. Is í an 
chothromóid don imoibriú ná:

2HCl  �  CuO  �  Cu  →  2CuCl  �  H2O

  (i) Uimhreacha ocsaídiúcháin in úsáid agat, mínigh cad chuige ar 
imoibriú díréiriúcháin é seo.

   
    

     [3]

  (ii) Luaigh fáth a bhfoirmíonn an chlóiríd chopar(I) mar dheascán san 
imoibriú seo.

     [1]



16

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Is féidir clóiríd chopair(II) a tháirgeadh sa tsaotharlann trí imoibriú 
carbónáit chopair(II) le haigéad hidreaclórach. Ríomh an toirt d'aigéad 
hidreaclórach 1.0 M atá de dhíth le himoibriú le carbónáit chopar(II) le 
2.0 g de chlóiríd chopair(II) a tháirgeadh. Tabhair do fhreagra go dtí 2 
fhigiúr bhunúsacha.

   

   

   

    [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

15 Is móilín í comhdhúil idirhalaigine ina bhfuil dhá cheann, nó níos mó, 
d'adaimh dhifriúla halaigine.

 (a) Is comhdhúil idirhalaigine í trífhluairíd chlóirín leis na fhoirmle ClF3.   
 Ullmhaíodh í a chéaduair sa bhliain 1930 trí imoibriú clóirín le fluairín.

  (i) Scríobh cothromóid faoi choinne ullmhú trífhluairíd chlóirín.

     [1]

  (ii) Nascann trífhluairíd chlóirín go comhfhiúsach. Mínigh ciall an 
téarma nasc comhfhiúsach.

   
     [2]

  (iii) Tarraing léaráid poncanna is cros leis an nascadh i dtrífhluairíd 
chlóirín a thaispeáint.

    [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Imoibríonn trífhluairíd chlóirín le peinteafluairíd arsanaice mar a 
thaispeántar sa chothromóid seo a leanas:

ClF3  �  AsF5  →  ClF2
�  �  AsF6

–

  (i) Tarraing agus ainmnigh na cruthanna atá ag AsF5 agus ClF2
�.  

Mínigh cruth gach móilín.
 
   AsF5

   Ainm 
 

   ClF2
�

   Ainm 

    

    

    

     [6]

  (ii) Tuar an nascuillinn san ian ClF2
�.

     [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (c) Tá naisc chomhfhiúsacha aonair i saillte sáithithe. Is móilín 
idirhalaigine í monaclóiríd iaidín a úsáidtear lena fháil amach cé 
chomh sáithithe agus atá saill.

  (i) Taispeáin polaraíocht an naisc iaidín-clóirín ar an léaráid thíos 
agus mínigh cad chuige a bhfuil an nasc polach.

I–Cl

    

     [2]

  (ii) Mínigh cad chuige a bhfuil fiuchphointe níos airde ag monaclóiríd 
iaidín ná ag clóirín.

    

    

    

     [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

16 Baintear úsáid as iaidíd sóidiam le huireasa iaidín sa chorp a chosc. Sa 
tsalann mín iadaithe tá aon chuid amháin d'iaidíd sóidiam le 100 000 cuid 
de chlóiríd sóidiam. Tá carbónáit mhaignéisiam i láthair fosta mar 
ghníomhaí frithstolptha.

 (a) Cuir síos ar an dóigh a mbainfí úsáid as tástálacha ceimiceacha ar 
shampla de shalann mín iadaithe lena chruthú go bhfuil iain sóidiam, 
iain hailíde agus iain charbónáite ann.

   

   

   

    
 

    [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (b) (i) Imoibríonn sóidiam le hiaidín le hiaidíd sóidiam a fhoirmiú.

2Na  �  I2   →   2NaI 

   Taispeántar leáphointí gach ceann de na substaintí seo sa tábla 
thíos.

solad leáphointe/°C

sóidiam 98

iaidín 114

iaidíd sóidiam 662

   Mínigh cad chuige a bhfuil difríocht ann i leáphointí sóidiam, iaidín 
agus iaidíd sóidiam.

   Sa fhreagra agat déan tagairt don chineál cáithnín atá bainteach 
agus do nádúr agus do neart coibhneasta na bhfórsaí aomtha a 
choinníonn na cáithníní le chéile.

   Sa cheist seo measúnófar thú ar úsáid do scileanna 
cumarsáid scríofa lena n-áirítear úsáid saintéarmaí eolaíocha.

     [6]



Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

22

  (ii) Luaigh an dath atá ar iaidín soladach agus an dath atá ar iaidíd 
sóidiam soladach.

   Iaidín 

   Iaidíd sóidiam   [2]

 (c) Táirgtear iaidíd sóidiam san imoibriú idir iaidín agus hiodrocsaíd 
  sóidiam. Scríobh cothromóid don imoibriú seo.

    [2]

 (d) Rinneadh tuaslagán iaidíd sóidiam sa tsaotharlann trí 46.0 g d'iaidíd 
  sóidiam a thuaslagadh in 25.0 g d’uisce.

  (i) Ríomh mólaracht an tuaslagáin iaidíd sóidiam seo. Tabhair do 
fhreagra go dtí 3 uimhir bhunúsacha.

    

    

     [2]

  (ii) Rinneadh clóirín a bhoilgearnú tríd an tuaslagán iaidíd sóidiam. 
Luaigh an t-athrú datha a chonacthas sa tuaslagán. 

   Ó  go  [1]

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc
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TREOIR D'IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na sé cheist déag.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ 
Is é 90 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 13(c)(i).
Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa 
scrúdpháipéar seo.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

Roinn A
 1–10

Roinn B
11
12
13
14
15
16

Marc
Iomlán

Ceimic
Aonad Measúnaithe AS 2

Ceimic Fhisiceach agus 
Neamhorgánach Ardchéime agus 
Buneolas ar Cheimic Orgánach

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certifi cate of Education

2017

25



26



27

Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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1 Is é –46.2 kJ mol–1 an t-athrú eantalpachta d’fhoirmiú amóinia. Cad é an t-athrú 
eantalpachta, ina kJ, don imoibriú 2NH3(g) → N2(g) � 3H2(g)?

 A –46.2

 B �46.2

 C �92.4

 D –92.4

2 Cá mhéad isiméir struchtúrtha de C4H10 atá ann?

 A 2

 B 3

 C 4

 D 5

3 Is cáithnín é fréamh le: 

 A leictreon neamhphéireáilte

 B  lucht diúltach

 C lucht deimhneach

 D dís aonair leictreon

4 Cé acu de na móilíní seo a leanas a bhfuil an fiuchphointe is airde aige? 
 
 A CH2CH2

 B CH3CH2OH

 C CH3Cl

 D CH3CH2CH3

Roinn A – Ceisteanna Ilroghnacha

Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na poncanna a 
cheangal mar a thaispeántar ar an leathán freagraí.

Tá 1 mharc ag dul do gach ceist ilroghnach.
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5  Cé acu de na halcóil isiméireacha seo a leanas atá frithsheasmhach d’ocsaídiú?

 A  2-meitiolbútan-1-ol 

 B  2-meitiolbútan-2-ol 

 C  peantán-1-ol

 D peantán-2-ol

6 Cé acu seo a leanas a bhfuil cobhsaíocht theirmeach níos airde aige ná carbónáit 
strointiam?

 A Carbónáit bhairiam 

 B Carbónáit bheirilliam

 C Carbónáit chailciam

 D Carbónáit mhaignéisiam

7  Cad é an toirt ocsaigine atá de dhíth faoi choinne dóchán iomlán 100 cm3 de bhútán ag 
teocht agus ag brú an tseomra?

 A 400 cm3

 B 500 cm3

 C 650 cm3

 D 1300 cm3

8 Cuirtear síos ar an imoibriú idir móilíní eitéine mar: 

 A díothú

 B ocsaídiú

 C polaiméiriú

 D malartú
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9  Is iad na dálaí caighdeánacha a ndéantar tagairt dóibh agus athruithe eantalpachta á ríomh 
ná:

 A 1 kPa agus 273 K

 B 100 kPa agus 273 K

 C 100 Pa agus 298 K

 D 100 kPa agus 298 K

10 Cé acu seo a leanas a laghdaíonn de réir mar a théitear síos Grúpa II ó mhaignéisiam go 
bairiam?

 A Ga adamhach

 B An chéad fhuinneamh ianúcháin

 C Imoibríocht le huisce

 D Intuaslagthacht na hiodrocsaídí
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

Roinn B

Freagair gach ceann de na sé cheist sa roinn seo

11 Thaispeáin anailísiú comhdhúile, nach bhfuil ann ach carbón, hidrigin agus 
bróimín, gur carbón é 22.2% agus gur hidrigin é 3.7% dá mais. Is é 216.0 
mais mhóilíneach choibhneasta na comhdhúile. 
Ríomh foirmle mhóilíneach na comhdhúile.

 
  

  

  

  

   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

12 Is meascáin de hidreacarbóin iad peitreal agus díosal araon a fhaightear ó 
amhola. Cuirtear isiméirí de C5H12 isteach go minic fosta mar gheall ar an 
chumas atá acu cnagadh a chosc, ar fadhb é a mbeadh damáiste mór don 
innill, b’fhéidir, dá bharr. Taispeántar na trí isiméir struchtúrtha de C5H12 
thíos.

© CCEA

 (a) Tarraing an fhoirmle struchtúrtha d’isipheantán agus do neoipheantán 
agus luaigh a n-ainmneacha AIGCCF (IUPAC).

   

    [4]

 (b) Amharctar ar na trí pheantán mar isiméirí struchtúrtha. 
Mínigh an téarma seo.

   

   

 

    [2]

ainm foirmle chreatach

n-peantán

isipheantán

neoipheantán
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (c) Luaigh agus mínigh cé acu isiméir a bhfuil an fiuchphointe is ísle aici.

   

   

    [3]

 (d) Tarlaíonn dóchán do na hidreacarbóin nuair a lastar in inneall cairr iad. 
  Scríobh cothromóid do dhóchán iomlán móilín peantáin.

    [2]

 (e) Tarlaíonn imoibriú malartaíochta fréamhaí d’alcáin nuair a bhíonn 
solas ultraivialait i láthair. 

  Tabhair breac-chuntas ar mheicníocht an imoibrithe idir peantán agus 
clóirín i dtéarmaí na gcéimeanna a bhaineann le tionscnamh, le 
hiomadú agus le críochnú.

  Tionscnamh  

  Iomadú   
  
    

  Críochnú   [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

13 Is féidir a lán athruithe eantalpachta, eantalpachtaí dócháin san áireamh, a 
chinntiú leis an turgnamh seo. Is féidir Dlí Hess a úsáid le cinn eile a 
aimsiú.

 (a) (i) Luaigh Dlí Hess.

    

     [2]

  (ii) Sainmhínigh an téarma eantalpacht chaighdeánach an 
dócháin.

    

    

     [3]

  (iii) Bain úsáid as eantalpachtaí chaighdeánacha na déanmhaíochta 
atá tugtha sa tábla thíos leis an athrú eantalpachta do dhóchán 
iomlán meatáin a ríomh:

CH4   �   2O2   →   CO2   �   2H2O

comhdhúil fH
⦵/kJ mol–1

CO2 –394

H2O –286

CH4 –75

   
    

    

     [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (b) Is féidir nasc-eantalpachtaí meánacha a úsáid fosta le hathruithe 
eantaplachta a ríomh. Nuair a baineadh úsáid as nasc-eantalpachtaí 
leis an eantalpacht imoibrithe do dhóchán iomlán meatáin a mheas, 
fuarthas go raibh luach de –698 kJ mol–1 aici.

  (i) Mínigh cad chuige a bhfuil difríocht ann idir an luach a thugtar 
thuas agus an luach a fuarthas in (a)(iii).

     [1]

  (ii)  Eantalpacht mheasta an imoibrithe agus na nasc-eantalpachtaí a 
thugtar sa tábla thíos in úsáid agat, ríomh nasc-eantalpacht an 
nasc C–H i meatán. 

nasc Nasc-eantalpacht/kJ mol–1

C O 743

O O 496

O H 463

    

    

    

     [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) (i) Cuir síos ar an dóigh a d’aimseofá go turgnamhach eantalpacht 
dóchán eatanóil. Sa fhreagra agat, luaigh an fearas a d’úsáidfeá, 
na tomhais a thógfá agus an dóigh a mbainfeá úsáid as do chuid 
torthaí le heantalpacht dóchán eatanóil a aimsiú.

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

   

     [6]

  (ii)  Luaigh dhá fháth phraiticiúla a bhfuil difríocht shuntasach ann idir 
an luach turgnamhach a fuarthas faoi choinne eantalpacht dóchán 
eatanóil agus luach atá i leabhar sonraí.

    

    

     [2]



37

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

14 Taispeánann an léaráid cuar dáileacháin Maxwell-Boltzmann do 
 mheascán de dhé-ocsaíd sulfair agus ocsaigin ag teocht T.

 Ea � fuinneamh gníomhachtúcháin

© CCEA

 (a) Ar an léaráid, sceitseáil an cuar dáileacháin don mheascán chéanna 
 ag teocht níos airde. [2]

 (b) Bain úsáid as na cuair dháileacháin seo lena mhíniú cad chuige a 
 bhfuil an t-imoibriú idir dé-ocsaíd sulfair agus ocsaigin níos gasta ag 
 an teocht níos airde.

   

    [2]

 (c) Bain úsáid as an chuar dáileacháin le ról catalaíoch agus an fáth a 
 bhfuil an t-imoibriú idir dé-ocsaíd sulfair agus ocsaigin níos gasta nuair 
 a bhíonn catalaíoch i láthair a mhíniú.

   

   

   

   

   

   

    [4]

Líon móilíní le 
fuinneamh

tugtha

FuinneamhEa
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

15 Is aicme úsáideach de chomhdhúile orgánacha iad halaigionalcáin mar is 
féidir leo dul faoi líon tábhachtach imoibrithe.

 (a) Is féidir imoibriú suimiúcháin leictrifileach idir eitéin agus bróimíd 
 hidrigine a úsáid le bróimeatán a tháirgeadh.

  (i) Mínigh cad chuige ar féidir bróimíd hidrigine a chur san áireamh 
 mar leictrifileach.

    

     [2]

  (ii) Tarraing sreabhscéim lena thaispeáint an mheicníocht don 
imoibriú idir eitéin agus bróimíd hidrigine.

    [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

 (b) Nuair a dhéantar an t-imoibriú arís le 3-meitilpeint-2-éin faightear 
meascán de dhá tháirge halaigionalcáin.

  (i) Tá 3-meitilpeint-2-éin ann mar isiméirí geoiméadracha. 
Tarraing agus lipéadaigh isiméirí E agus Z na hailcéine.

    [2]

  (ii) Tarraing struchúir an dá tháirge a fhaightear nuair a imoibríonn 
bróimíd hidrigine le 3-meitilpeint-2-éin agus léirigh na mórtáirgí 
agus na miontáirgí.

    [2]

  (iii) Mínigh cad chuige nach bhfaightear an dá tháirge halaigionalcáin 
 i méideanna cómholaracha.

    

     [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Imoibríonn an halaigionalcán, 2-brómabútán, le hiodrocsaíd sóidiam 
uiscí le bútan-2-ól a fhoirmiú.

  (i) Scríobh cothromóid don imoibriú idir 2-brómabútán agus 
 hiodrocsaíd sóidiam.

     [2]

  (ii) Déan bútán-2-ól a aicmiú mar phríomhúil, mar thánaisteach nó 
 mar threasach, agus mínigh do chuid réasúnaithe.

    

     [2]

 (d) Nuair a imoibríonn 2-brómabútán le hiodrocsaíd sóidiam eatánólach, 
foirmítear dhá tháirge ailcéine, ar búit-1-éin ceann amháin acu.

  (i) Scríobh cothromóid don imoibriú idir 2-brómabútán agus 
 hiodrocsaíd sóidiam eatánólach le búit-1-éin a fhoimiú.

     [2]

  (ii) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma eatánólach.

     [1]

  (iii) Luaigh an cineál d’imoibriú idir 2-brómabútán agus hiodrocsaíd 
 sóidiam eatánólach.

     [1]

  (iv) Ainmnigh an ailcéin eile a tháirgtear san imoibriú seo.

     [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

16 Baineann an dara céim i dtáirgeadh aigéad nítreach le himoibriú 
aonocsaíd nítrigine le hocsaigin le dé-ocsaíd nítrigine a fhoirmiú. Nuair a 
mheasctar aonocsaíd nítrigine agus ocasigin faoi dhálaí cuí bunaítear 
cothromaíocht dhinimiciúil.

2NO(g) � O2(g)  2NO2(g)     ∆H � –116 kJ mol–1

 (a) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma cothromaíocht dhinimiciúil.

   

    [2]

 (b) Luaigh agus mínigh an dóigh a rachaidh sé i bhfeidhm ar thoradh 
cothromaíochta dé-ocsaíd nítrigine má mhéadaítear an brú.

   

    [2]

 (c) Luaigh agus mínigh an dóigh a rachaidh sé i bhfeidhm ar thoradh 
cothromaíochta dé-ocsaíd nítrigine má mhéadaítear an teocht.

   

  

    [2]

 (d) Luaigh agus mínigh an éifeacht a bhíonn ag catalaíoch ar thoradh 
cothromaíochta dé-ocsaíd nítrigine.

   

    [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (e) Tá suíomh na cothromaíochta ina luí ar dheis, agus bíonn toradh ard 
dé-ocsaíd nítrigine dá bharr.

  (i) Scríobh slonn don tairiseach cothromaíochta, Kc, agus na haonaid 
san áireamh.

    
 [2]

  (ii) Cad é a léiríonn suíomh na cothromaíochta faoi mhéid an tairisigh 
chothromaíochta?

     [1]

 (f) Táirgtear dé-ocsaíd nítrigine fosta nuair a tharlaíonn dianscaoileadh 
teirmeach do níotráit mhaignéisiam.

2Mg(NO3)2(s) → 2MgO(s) � 4NO2(g) � O2(g)

  Ríomh éifeachtúlacht adaimh an imoibrithe thuas.

   

   

    [2]
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AM
1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ
Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na trí cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ  
Is é 25 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa 
scrúdpháipéar seo.

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certifi cate of Education

2017

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

1
2
3

Marc
Iomlán
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Ceimic
Aonad Measúnaithe AS 3

Buncheimic Phraiticiúil 

Leabhrán Praiticiúil A

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Ba chóir spéaclaí sábháilteachta a chaitheamh i gcónaí agus aire a 
thabhairt sa scrúdú Phraiticiúil.

1 Tugtar meascán P duit. Tá cuid intuaslagtha ann agus cuid dothuaslagtha 
ann.

 (a) Luaigh an dath atá air.

    [1]

 (b) Cad é mar is féidir leat a insint go bhfuil dhá shubstaint dhifriúla sa 
mheascán?

   

    [2]

 (c) Déan miosúr spadail a théamh i bhfeadán fiuchta.

  (i) Cuir síos ar a bhfeiceann tú ag tarlú san fheadán fiuchta. Déan 
tagairt don chuid atá téite, do lár an fheadáin fiuchta agus 
d'fhoircheann oscailte an fheadáin fiúchta.

    

     [2]

  (ii) Foirmítear leacht, cuir síos ar a chuma, agus bain úsáid as 
tuaslagán Táscaire Uilíoch lena pH a thástáil.

    

     [1]

 (d) Cuir miosúr spadail amháin den mheascán ar chlog-ghloine. Cuir 
roinnt aigéad hidreaclórach caol leis an mheascán.

  (i) Cuir síos ar a dtarlaíonn don mheascán.

    

     [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

  (ii) Tum píosa d'fheadánra gloine in aoluisce agus coinnigh an 
feadánra gloine os cionn an fheadánra fad atá sé ag imoibriú. Cuir 
síos ar a dtarlaíonn don aoluisce.

     [1]

 (e) Cuir 5 mhiosúr spadáil den mheascán le 100 cm3 d'uisce te in eascra. 
Déan an meascán a théamh agus corraigh é ar feadh tuairim is 
5 nóiméad. Déan an meascán te a scagadh isteach i bhfleascán 
cónúil.

  Bain úsáid as buiréad le 250 cm3 den scagáit a imoibriú le 0.01 M 
d'aigéad hidreaclórach le feanóltailéin mar tháscaire. Bain úsáid as 
25 cm3 eile den scagáit leis an ghnáthamh a dhéanamh arís. Faigh 
toirt an aigéid atá de dhíth go dtí an cm3 is gaire.

  (i) Mínigh cad é a d'úsáidfeá le 25 cm3 den scagáit a thomhas 
amach.

    

     [2]

  (ii) Comhlánaigh an tábla thíos. Cuir isteach lipéid ar bith atá ar 
iarraidh agus scríobh na luachanna a bhreatnaítear san imoibriú.

toirt aigéid ag an 
tús/cm3

toirt aigéid ag an 
deireadh/cm3

garbhluach

luach 1

luach 2

    [6]

 (f) Bain úsáid as píosa de shreang niocróim le tástáil lasrach a dhéanamh 
ar an mheascán. Cad é an dath a tháirgtear sa lasair Bunsen?

    [1]

aoluisce

feadánra gloine

clog-ghloine

meascán
© CCEA
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2 Tugtar trí leacht duit X, Y agus Z, gach ceann acu i bpromadán ar leith. 
Is eatanól é ceann amháin acu.

 (a) Cuir píosa iontach beag de shóidiam le gach leacht agus breathnaigh 
cad é a tharlaíonn. Le gach leacht, luaigh cé acu a bháitear an 
sóidiam, a shnámhann sé nó a bhogann sé suas agus anuas. Luaigh 
an bhfuil gás á scoileadh. Cuir sóidiam neamhimoibrithe ar bith, má tá 
a leithéid ann, ar ais san áit a raibh sé.

   

   

   

   

    [3]

 (b) Mínigh cé acu leacht ar eatanól é.

   

    [1]
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  [Tiontaigh an leathanach

3 Is solad bán orgánach í substaint Q. Déan an tsubstaint a théamh ar 
phíosa de phoirceallán briste. Téigh go séimh ar dtús agus níos tréine ina 
dhiaidh sin le lasair chraosach.

 (a) Cuir síos ar a dtarlaíonn don tsolad bhán nuair a théitear é. Ba chóir 
go mbeadh trí bhreathnú ar leith ar a laghad ann. Is féidir leat an 
turgnamh a dhéanamh arís más mian leat.

   

   

   

    [2]

 (b) Mínigh cé acu breathnú a chuireann in iúl go bhfuil an solad orgánach.

   [1]
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Ceimic
Aonad Measúnaithe AS 3 

Buncheimic Phraiticiúil 

Leabhrán Praiticiúil B

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH 

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

1
2
3
4

Marc
Iomlán

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

AM
1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ
Scríobh d'Uimhir Lárionaid agus d'Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na ceithre cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ  
Is é 55 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa 
scrúdpháipéar seo.
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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Amháin

Marcanna Athmharc

1 Taispeánann an léaráid thíos imoibriú bróimíd sóidiam nó clóiríd sóidiam le 
haigéad sulfarach tiúbh.

 Cuirtear na gáis a tháirgtear sna himoibrithe trí uisce ina bhfuil tuaslagán 
Táscaire Uilíoch. Taistealaíonn na gáis ar luas atá i gcomhréir lena 
maiseanna móilíneacha.

 (a) Cuir síos ar cad é a tharlaíonn don dath sa phromhadán nuair a 
dhéantar clóiríd sóidiam a imoibriú.

   

    [2]

 (b) Cuir síos ar cad é a tharlaíonn don dath sa phromhadán nuair a 
dhéantar bróimíd sóidiam a imoibriú.

   

    [2]

uisce + táscaire uilíoch
clóiríd/bróimíd sóidiam

© CCEA
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  [Tiontaigh an leathanach

2 Tugtar meascán de charbónáit photasiam agus carbónáit bariam do 
dhalta. 

 Cuir síos ar an dóigh a ndéanfadh an dalta an dá shubstaint a dheighilt 
agus a dtaispeánfadh sé go bhfuil carbónáit bhairiam i láthair.

  

  

  

 

   [4]
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3 Is féidir 1-chlórabútán a ullmhú mar seo a leanas:

• Cuir comhdhlúthadán aife ar fhleascán toinnchruinn 250 cm3, a bhfuil 
a bharr ceangailte d’fhearas a ionsúnn clóiríd hidrigine.

• Cuir 68 g (0.5 mol) de chlóiríd since ainhidriúil agus 40 cm3 d’aigéad 
hidreaclórach tiubhaithe sa fhleascán.

• Cuir 23 cm3 de bhútán-1-ól isteach agus déan aife go bog ar an 
mheascán ar feadh 2 uair an chloig.

• Cuir an comhdhlúthadán i dtreoir faoi choinne dríogadh agus déan an 
meascán a dhríogadh. Bailigh an leacht a fhiuchann faoi bhun 115 °C.

• Déan ciseal uachtair na driogáite a dheighilt, measc le toirt chothrom 
d’aigéad sulfarach tiubhaithe é agus aistrigh an meascán chuig 
fleascán a bhfuil comhdhlúthadán aife air.

• Déan aife go bog ar feadh 15–30 nóiméad agus ansin dríog an 
1-chlórabútán ón aigéad ag 76–79 °C.

• Nígh an dríogáit le 25 cm3 d’uisce, le 10 cm3 de 1 M tualagán 
hiodrocsaíd sóidiam agus le 25 cm3 d’uisce faoi seach.

• Fág an 1-chlórabútán thar 2 g de chlóríd chailciam ainhidriúil agus 
dríog ó fhleascán beag dríogtha.

• Bailítear an 1-chórabútán ag 75–78 °C.

 (a) Tarraing léaráid lipéadaithe den fhearas ar féidir leis gás clóiríd 
hidrigine a ionsú agus mínigh an dóigh a n-oibríonn sé.

   

    [3]

 (b) Luaigh an fheidhm atá leis an chlóiríd since ainhidriúil in ullmhú 
1-chlórabútáin.

    [1]
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  [Tiontaigh an leathanach

 (c) Déantar aife go bog ar an mheascán. Mínigh an difríocht a 
bhreathnófá idir aife bog agus aife tréan.

   

    [1]

 (d) Úsáidtear aigéad sulfarach tiubhaithe le heisíontais a bhaint ar shiúl 
nach ndeighltear go furasta le dríogadh. Luaigh cad chuige a bhfuil sé 
deacair na heisíontais seo a bhaint ar shiúl.

    [1]

 (e) Déantar ciseal uachtair na dríogáite a dheighilt. Luaigh ainm na 
substainte a fhoirmíonn an ciseal íochtair. 

    [1]

 (f) Déantar an dríogáit a ní le huisce agus tuaslagán hiodrocsaíd 
sóidiam. Mínigh cad é mar a dhéantar an níochán seo agus tabhair na 
sonraí turgnamhacha iomlána.

  

   

   

    [4]

 (g) Mínigh cad chuige a n-úsáidtear clóiríd chailciam ainhidriúil agus 
ainmnigh substaint eile is féidir a úsáid. 

    [2]



60

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (h) Bain úsáid as an mhodh seo a leanas le mais an 1-chlórabútáin a 
fhaightear san ullmhú a ríomh.

  (i) Is é 0.81 dlús bútán-1-óil. Luaigh na haonaid do dhlús agus bain 
úsáid as an fhaisnéis seo le mais 23 cm3 de bhútán-1-ól a ríomh.

    

     [2]

  (ii) Ríomh toradh 1-chlórabútáin ón mhais seo de bhútán-1-ól ag 
 glacadh leis go bhfuil an t-aigéad hidreaclórach i bhfarasbarr.

    

     [2]

 (i) Is féidir íonacht an 1-chlórabútáin a aimsiú óna fhiuchphointe. Dúirt 
dalta gurbh é 78.4 °C a fhiuchphointe agus mhaígh leabhar sonraí 
ceimiceacha gurbh é 77–78 °C. Déan trácht ar na luachanna seo agus 
luaigh cad chuige ar bailíodh an 1-chlórabútán ag 75–78 °C.

   

    [3]

 (j) Is táscaire maith dá íonacht é speictream infridhearg den 
1-chlórabútán ullmhaithe. Luaigh cad é mar d’fhéadfá an speictream 
infridhearg a úsáid lena fháil amach an bhfuil an 1-chlórabútán 100% 
íon.

   

    [2]
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  [Tiontaigh an leathanach

4 Is féidir an fearas thíos a úsáid le treochtaí in imoibriú mhiotail Ghrúpa II a 
imscrúdú.

 Cuirtear an gal thar an mhiotal théite agus ansin isteach i gcoimeádán 
 d’uisce, ansin bailítear agus tomhaistear an hidrigin a tháirgtear.

 (a) Scríobh an chothromóid, siombailí staide san áireamh, d’imoibriú 
mhiotal Ghrúpa II, M, le gal.

    [2]

 (b) Sa dóigh gur féidir comparáid bhailí a dhéanamh ba chóir go mbeadh 
na miotail “mar an gcéanna”. Cad iad trí rud a dhéanfá lena chinntiú 
go bhfuil na miotail “mar an gcéanna”?

   

   

    [3]

 (c) Is féidir gur ábhar iontais é go mbaintear úsáid as gal ag teocht 100 °C 
 seachas uisce ag 25 °C.

  (i) Luaigh cad chuige a bhfuil sé níos sábháilte gal a úsáid seachas 
 uisce.

    

     [1]

  (ii) Luaigh trí bhreathnú d’imoibriú calciam le huisce ag 25 °C i 
 ngáschrúsca.

    

    

     [3]

teas

gal

umar uisce

buiréad

M

© CCEA
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 (d) Is léiriú é an ráta táirgeadh hidrigine de ráta imoibríochta an mhiotail le 
 gal. Taispeánann an graf an toradh do mhaignéisiam.

  (i) Lipéadaigh na haiseanna ar an ghraf chomh maith leis na 
 haonaid.  [2]

  (ii) Tarraing an toradh ionchais do chailciam ar an ghraf. [2]

  (iii) Cuir síos ar an dóigh a bhfaighfeá sampla gáis ón bhuiréad agus 
 a mbainfeá úsáid as tástáil cheimiceach lena thaispeáint gur 
 hidrigin é an gás.

    

  
     [3]

 (e) Ríomh toirt na hidrigine a bhailítear ó 3.40 g de chailciam atá ag 
imoibriú le gal ag 20 °C agus atmaisféar amháin de bhrú. Tabhair do 
fhreagra go dtí dhá fhigiúr bhunúsacha.

   

   

   

    [4]
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10229.05  [Tiontaigh an leathanach

 (f) Mhol dalta fearas cosúil a úsáid leis na treochtaí a thomhas in imoibriú 
 na miotal Ghrúpa II le hocsaigin. Mínigh na deacrachaí a bhainfeadh 
 leis an mhodh seo agus cad é mar is féidir iad a shárú.

   

   

   

   

   

   

    [5]
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Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

Roinn A
 1–10

Roinn B
11
12
13
14
15
16
17
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Ceimic

Aonad Measúnaithe A2 1

Ardchemic Fhisiceach agus Orgánach
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ADVANCED
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

AM
2 uair an chloig.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa cheistpháipéar seo. 
Freagair gach ceann de na seacht gceist déag.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ  
Is é 110 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist. 
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeisteanna 13(c)(ii) 
agus 17(b)(iii).
Tá Bileog sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa pháipéar 
seo.
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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1  Imoibríonn própanón le hiaidín nuair a bhíonn aigéad i láthair de réir na cothromóide:

CH3COCH3(aq)  �  I2(aq)  →  CH3COCH2I(aq)  �  HI(aq)

 Is é an modh is cuí le ráta an imoibrithe seo a imscrúdú ná: 

 A samplaí a thoirtmheascadh le haigéad.

 B samplaí a thoirtmheascadh le tiasulfáit sóidiam. 

 C steallaire céimnithe a úsáid.

 D an soitheach imoibrithe a mheá.

2 Táirgtear teas nuair a imoibrítear maignéisiam le haigéad sulfarach:

Mg(s)  �  H2SO4(aq)  →  MgSO4(aq)  �  H2(g)

 Cé acu ceann amháin acu seo a leanas atá fíor don imoibriú?

 A Tá ∆S diúltach

 B Tá ∆H deimhneach 

 C Tá ∆G deimhneach

 D tá an imoibriú indéanta ag aon teocht ar bith

3 Meascadh mól amháin d’aigéad própanóch, mól amháin de mheatanól agus dhá mhól 
d’uisce agus ligeadh dóibh cothromaíocht a bhaint amach. Ag cothromaíocht bhí 0.5 mól de 
mheitil phrópanóáit i láthair. Is é luach kc don imoibriú seo ná

 A 1.00

 B 1.25

 C 5.00

 D 10.00

Roinn A – Ceisteanna Ilroghnacha

Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na 
poncanna a nascadh mar atá léirithe ar an leathán freagraí.

Is fi ú 1 marc gach ceist ilroghnach.
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4 Cé acu ceann amháin de na graif seo a leanas a thaispeánann imoibriú ar den chéad ord é 
maidir le himoibreán Z?

© CCEA

5 Cé acu ceann amháin díobh seo a leanas a sheasann d'aonaid Kc don chothromaíocht a 
thaispeántar thíos?

N2(g)  �  3H2(g)    2NH3(g) 

 A mol–2 dm–6

 B mol–2 dm6

 C mol2 dm–6

 D mol2 dm6

Ráta

[Z]
A

Ráta

[Z]
B

[Z]

Am
C

Am

[Z]
D
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6  Cé acu ceann amháin díobh seo a leanas arb é an t-ainm córasach é don aigéad 
charbocsaileach a thaispeántar thíos?

H — C — C — C — C — C

CH3
 

 
H

H
 

 
H

H
 

 
H

CH3
 

 
H

 
O

 
OH

 A aigéad 1,4-dhemheitilpheantánóch 

 B aigéad 2,5-dhemheitilpheantánóch 

 C aigéad 2-mheitilheicsánóch 

 D aigéad 5-mheitilheicsánóch

7 Cé acu ceann amháin de na comhdhúile seo a leanas a imoibríonn le LiAIH4 agus le PCI5 
araon? 

 A CH3CH2OH

 B CH3CH2CHO

 C CH3COCH3

 D CH3CH2COOH

8 Cé acu ceann amháin de na ráitis seo a leanas faoi fhoirmiú eistir ó chlóiríd eatánóil agus 
própán-1-ól atá ceart?

 A Tá aigéad sulfarach tiubhaithe de dhíth 

 B Tá teas de dhíth

 C Tugtar própánóáit ar an eistear a tháirgtear 

 D Téann an t-imoibriú chun críche

9 Rinneadh bútán-1-ól a imoibriú le farasbarr aigéad própánóch nuair a bhí braon beag 
d’aigéad sulfarach tiubhaithe i láthair. Tháirg 6.0 g den alcól 7.4 g den eistear. Cé acu 
ceann amháin díobh seo a leanas arb é an toradh céatadánach den eistear é?

 A 57%

 B 70% 

 C 75%

 D 81%
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10  Cé acu ceann amháin de na salainn seo a leanas a thuaslagfaidh le tuaslagán leis an pH is 
airde a tháirgeadh?

 A Clóiríd amóiniam

 B Eatánóáit amóiniam 

 C Clóiríd sóidiam

 D Eatánóáit sóidiam
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Roinn B

Freagair gach ceann de na seacht gceist sa roinn seo.

11 Sa tábla thíos taispeántar sonraí do dhí-ocsaídiú iarann(III) ocsaíd ag 
carbón. 

2Fe2O3(s)  �  3C(s)  →  4Fe(s)  �  3CO2(g)

substaint ∆fH⦵/kJ mol–1 S⦵/J K–1 mol–1

Fe2O3 –824.2 87.4

C 0.0 5.7

Fe 0.0 27.3

CO2 –393.5 213.6

 (a) (i) Ríomh luachanna ∆H⦵, ∆S⦵ agus ∆G⦵ don imoibriú ag 298 K.

   ∆H⦵  

    

     [2]

   ∆S⦵  

    

     [2]

   ∆G⦵  

    

     [1]

  (ii) Na torthaí agat ó (i) in úsáid agat mínigh cad chuige nach bhfuil 
an t-imoibriú seo indéanta ag 298 K.

     [1]
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  [Tiontaigh an leathanach

 (b) Ríomh an teocht a bhfuil an t-imoibriú seo indéanta os a cíonn.

   

    

    [2]
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Mg2�(g)  �  2e–  �  2F(g)

Mg2�(g)  �  2e–  �  F2(g)

Mg(g)  �  F2(g)

12 Tá neart nascadh ianach i gcomhdhúile, amhail fluairíd mhaignéisiam 
agus clóiríd mhaignéisiam, bainteach le heantalpacht laitíse na 
comhdhúile.

 (a) Sainmhínigh an téarma eantalpacht laitíse.

   

   

    [2]

 (b) (i) Comhlánaigh timthriall Born-Haber do fhluairíd mhaignéisiam:

  [4]
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  (ii) Na sonraí thíos in úsáid agat, ríomh an eantalpacht laitíse do
fhluairíd mhaignéisiam.

  
kJ mol–1

Eantalpacht chaighdeánach d’fhoirmiú mhaignéisiam –1123
An chéad leictreonfhiníocht de fhluairín –348
Eantalpacht adamhaithe fluairín 79
An chéad eantalpacht ianúcháin de mhaignéisiam 736
An dara eantalpacht ianúcháin de mhaignéisiam 1450
Eantalpacht adamhaithe fluairín 150

    

    

    

     [2]

 (c) Tá fluairíd mhaignéisiam agus clóiríd mhaignéisiam beirt intuaslagtha 
in uisce. Tá eantalpacht tuaslagáin de –155 kJ mol–1 ag clóiríd 
mhaignéisiam.

  (i) Léaráidí in úsáid agat, taispeáin an dóigh a n-idirghníomhaíonn 
iain mhaignéisiam agus iain fluairíde le móilíní uisce i dtuaslagán 
uiscí de fhluairíd mhaignéisiam.

  [2]

  (ii) Agus é tugtha gurb iad –1920 kJ mol–1 agus –364 kJ mol–1 faoi 
seach eantalpachtaí hiodráitiúcháin iain mhaignéisiam agus iain 
clóiríde, ríomh eantalpacht laitíse clóiríd mhaignéisiam.

    

    

     [2]
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13 Imoibríonn bútánón le ciainíd hidrigine le táirge a fhoirmiú a bhfuil lár 
neamhshiméadrach ann.

 Tá an mheicníocht imoibrithe cosúil leis sin don imoibriú idir ciainíd 
hidrigine agus própánón.

 (a) (i) Luaigh an t-ainm córasach don táirge.

     [2]

  (ii) Cén cineál de steiré-isiméireacht atá á taispeáint ag an táirge?

     [1]

  (iii) Tarraing na léirithe 3T den na steiré-isiméirí.

  [2]

  (iv) Ainmnigh an mheicníocht don imoibriú.

     [1]

  (v) Tarraing an mheicníocht don imoibriú seo.

  [4]

CH3CH2 — C — CN

OH 
 

 
CH3
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  (vi) Mínigh, i dtéarmaí na meicníochta, cad chuige a dtáirgtear 
meascán raicéimeach san imoibriú seo.

    

    

     [3]

 (b) Is isiméir struchtúrach de bhútánón é bútánál. Cuir síos, le sonraí 
praiticiúla san áireamh, ar an dóigh a ndéanfá tástáil cheimiceach le 
samplaí de bhútánál agus de bhútánón a idirdhealú.

   

   

   

   

    

    [3]
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 (c) Imoibríonn 2,4-denítrifeinilhiodraisín le bútánón agus bútánál le 
2,4-denítrifeinilhiodrasóin a fhoirmiú.

  (i) Scríobh an chothromóid don imoibriú idir bútánón agus 
2,4- denítrifeinilhiodraisín.

  [2]

  (ii) Cuir síos ar an méid atá le breathnú sna himoibrithe seo agus 
mínigh, go turgnamhach, cad é mar is féidir na 
2,4-denítrifeinilhiodrasóin a úsáid le hainm an imoibreáin a cinntiú.

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

    

    

    

    

    

 

    

     [6]
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14 Ag 25°C, is é 1.35 � 10–5 mol dm–3 tairiseach díthiomsúcháin an aigéid, 
Ka, d’aigéad própánóch CH3CH2COOH. Is féidir tuaslagán maolánach a 
ullmhú trí thuaslagán d’aigéad própánóch a mheascadh le tuaslagán de 
phrópánóáit sóidiam.

 (a) (i) Scríobh slonn do thairiseach díthiomsúcháin an aigéid d’aigéad 
 própánóch.

  [1]

  (ii) Ríomh an pH de thuaslágan 0.25 mol dm–3 d’aigéad própánóch.

    

    

    

     [3]

  (iii) Cad é a chiallaíonn an téarma tuaslagán maolánach?

    

    

     [2]

  (iv) Ríomh an pH den tuaslagán mhaolánach a fhoirmítear nuair a 
  mheasctar 300 cm3 de thuaslagán 0.25 mol dm–3 d’aigéad 
  própánóch le 200 cm3 de thuaslagán 0.15 mol dm–3 de 
  phrópánóát sóidiam.

    

    

    

    

    

     [4]
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 (b) Taispeánann an cuar toirtmheasctha thíos an t-athrú sa pH nuair a 
 chuirtear tuaslagán 0.20 mol dm–3 de hiodrocsaíd sóidiam, ó bhuiréad,
 le 25.0 cm3 de thuaslagán d’aigéad própánóch de thiúchan 
 neamhaithnid.

© CCEA

  (i) Scríobh an chothromóid don imoibriú neodrúcháin a tharlaíonn.

     [1]

  (ii) Luaigh táscaire fóirsteanach don toirtmheascadh seo. Tabhair an 
t-athrú datha agus mínigh cad chuige a bhfuil an táscaire 
fóirsteanach.

    

    

    

     [4]

  (iii) Ríomh an tiúchan den aigéad própánóch.

    

    

    

     [3]

pH

18.5 Toirt NaOH (cm3) a chuirtear isteach
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  [Tiontaigh an leathanach

  (iv) Ag 25 °C, is é 1.00 � 10–14 mol2 dm–6 luach Kw. Ríomh pH an 
tuaslagán 0.20 mol dm–3 de hiodrocsaíd sóidiam.  

    

    

     [2]
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15 Tá beinséin tocsaineach agus carcanaigineach. Is féidir, áfach, úsáid a 
bhaint as substaintí eile amhail beansóáit mheitile le staidéar a dhéanamh 
ar imoibrithe comhdhúile aramatacha sa tsaotharlann.

 (a) Tá na leictreoin sna naisc π i mbeinséin dílogánaithe. Tarraing dhá 
 struchtúr do bheinséin leis na p-fhithiseáin a thaispeáint roimh agus 
 i ndiaidh dílogánú. 

roimh                                     i ndiaidh

   
 [2]

 (b) Is féidir “meascán níotráitithe” d’aigéad nítreach agus d’aigéad 
sulfarach a úsáid le níotráitiú beinsóáit mheitile a bhaint amach.

  (i) Scríobh cothromóid leis an dóigh a n-imoibríonn an dá aigéad seo 
 nuair a mheasctar iad a thaispeáint.

     [2]

  (ii) Ainmnigh an t-ian, atá táirgthe san imoibriú seo, a ionsaíonn an 
móilín beinsóáit mheitile.

     [1]
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  (iii) Tarraing meicníocht mhonainítráitriú na beinsóáite meitile agus 
ainmnigh an mheicníocht.

    [5]

  (iv) Ainmnigh táirge orgánach an imoibrithe seo.

     [1]

  (v) Cuir síos ar an chuma atá ar an táirge orgánach seo.

    

     [1]
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16 Anseo thíos taispeántar an chothromóid do hidrealú alcaileach C4H9Br.

C4H9Br  �  OH–   →   C4H9OH  �  Br –

 Tugtar sonraí don imoibriú seo sa tábla thíos.

 

turgnamh
tús  

[C4H9Br]
(mol dm–3)

tús  
[OH–]

(mol dm–3)

túsráta
(mol dm–3s–1)

1 0.02 0.02 40.0

2 0.01 0.02 20.0

3 0.03 0.04 60.0

 (a) Cad é ord an imoibrithe maidir le C4H9Br?
  Mínigh do chuid réasúnaithe.

   

   

    [2]

 (b) Cad é an t-ord maidir le OH–?  Mínigh do chuid réasúnaithe.

   

   

    [2]

 (c) Scríobh an chothromóid ráta don imoibriú.

    [1]

 (d) Ríomh luach don tairiseach ráta agus tabhair na haonaid aige.

   

   

    [2]
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 (e) Tarraing meicníocht imoibrithe do hidrealú C4H9Br atá 
comhsheasmhach le do chothromóid ráta. Taispeáin struchtúr C4H9Br 
go soiléir i do mheicníocht agus sainaithin an chéim a chinneann an 
ráta.

    [5]
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17 Is tríeistir d’aigéid charbocsaileacha fhadslabhrúla iad saillte agus olaí 
plandúla. Táirgeann bunhidrealú catalaithe ola gliocaról agus an salann 
sóidiam d’ochtaideice-9,aigéad 12-déanóch mar na táirgí amháin.

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH

aigéad ochtaideice-9,12-déanóch 

 (a) (i) Tarraing struchtúr gliocaróil.

    [1]

  (ii) Luaigh ainm córasach gliocaróil.

     [1]

  (iii) Tarraing struchtúr an ola.

    [1]
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 (b) Is féidir monai-eistir shimplí, cosúil leis an cheann a thaispeántar 
thíos, a ullmhú trí aigéid charbocsaileacha a imoibriú le halcóil:

  (i) Tabhair na hainmneacha córasacha ar an aigéad charbocsaileach
 agus an alcól atá riachtanach leis an eistear seo a ullmhú.

   Aigéad  

   Alcól   [1]

  (ii) Scríobh an chothromóid d’fhoirmiú an eistir.

     [2]

  (iii) Sonraí turgnamhacha san áireamh, cuir síos ar ullmhú sampla íon 
tirim den eistear.

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

   [6]

H — C — C — C

CH3
 

 

H
 

 
H

 
O
 
O— CH3CH3
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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1 Cé acu comhdhúil orgánach is cúis leis an líon is mó buaiceanna i speictream amn (nmr)?

 A CH3CH2COCH2CH3

 B CH3COOH

 C CH3CH2Br

 D CH3CH2COOCH3

2 Cé acu thíos atá ceart d’ian litiam i gcadhnra?

 A Bogann iain litiam ón leictreoid dhiúltach go dtí an leictreoid dheimhneach le linn 
díluchtaithe

 B Bogann iain litiam ón leictreoid dheimhneach go dtí an leictreoid dhiúltach le linn 
díluchtaithe

 C Is féidir an cadhnra a úsáid go sábháilte ag teocht ard

 D Is tuaslagán uiscí de shalann litiam í an leictrilít

3 Cén ráiteas a chuireann síos ar struchtúr príomhúil próitéine?

 A Filleadh alfa-héilics

 B Filleadh leathán béite-phléatach 

 C Seiceamh na n-aimínaigéad

 D Cornadh na slabhraí

4 Cé acu ceann amháin díobh seo a leanas a chuireann síos ar lucht agus ar uimhir 
comhordúcháin na nicile sa choimpléasc [Ni(edta)]2– ?

 
   lucht uimhir comhordúcháin

 A  2� 1

 B  2– 4

 C  2� 6

 D  2– 8

Roinn A – Ceisteanna Ilroghnacha

Roghnaigh an freagra ceart i ngach cás agus marcáil a chódlitir trí na poncanna a 
cheangal mar a léirítear ar an leathán freagraí.

Is fi ú 1 mharc gach ceist ilroghnach.
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5 Cé acu ceann amháin de na hiain seo a leanas nach bhfuil i láthair i gcomhdhúil dhaite?

 A [Cu(NH3)4(H2O)2]2�

 B [Fe(SCN)(H2O)5]2�

 C [Ni(NH3)4(H2O)2]2�

 D [Zn(NH3)4(H2O)2]2�

6 Sa liosta thíos tá na poitéinsil leictreoide chaighdeánacha do shraith chothromóidí ocsdí.

 

 Cé acu dúil a dhéanfaidh Fe3�(aq) a ocsaídiú go Fe2�(aq) ach ní go Fe(s)? 

 A Iaidín

 B Mangainéis 

 C Nicil

 D Airgead

7 Cé acu ceann amháin de na péirí monaiméirí seo a leanas nach gcuingreoidh le polaiméir 
a fhoirmiú?

 A HOOC(CH2)4COOH  agus  H2N(CH2)6NH2

 B H2N(CH2)6NH2  agus  H2N(CH2)6NH2  

 C CH2CH2  agus  CH2CH2

 D HOOC(CH2)4COOH  agus  HO(CH2)2OH

E  /V

Mn2�(aq)  �  2e–    Mn(s)  –1.19

Fe2�(aq)  �  2e–    Fe(s) –0.44

Ni2�(aq)  �  2e–    Ni(s) –0.25

I2(s)  �  2e–    2I–(aq) �0.54

Fe3�(aq)  �  e–    Fe2�(aq) �0.77

Ag�(aq)  �  e–    Ag(s) �0.80
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8 San ian coimpléascach [MCl2(NH3)4]�, cad é uimhir ocsaídiúcháin M? 

 A �1

 B �2

 C �3

 D �7

9 Is féidir iadai-eatán a thiontú ina phróipiolaimín lena imoibriú le 

 A amóinia

 B amóinia agus LiAlH4 ina dhiaidh

 C ciainíd photasiam agus amóinia ina diaidh

 D ciainíd photasiam agus LiAlH4 ina diaidh

10 I dtuaslagán ag pH 1 bíonn glicín ann mar 

 A ainiain

 B catiain

 C iain dhépholacha

 D móilíní neodracha
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Roinn B

Freagair gach ceann de na seacht gceist sa roinn seo.

11 Thacaigh clár spáis SAM le taighde le cealla breosla a fhorbairt. Bhain na 
misin spástointeálaithe úsáid as cill bhreosla a bhí bunaithe ar an imoibriú 
idir hidrigin agus ocsaigin i meán alcaileach le huisce a fhoirmiú.

 (a) Scríobh cothromóidí le himoibrithe na leictreoidí i gcill bhreosla 
alcaileach hidrigine a léiriú.

  Anóid   [1]

  Catóid   [1]

 (b) Scríobh cothromóid, siombailí staide san áireamh, don imoibriú 
fhoriomlán sa chill bhreosla hidrigin-ocsaigine.

    [2]

 (c) Luaigh dhá bhuntáiste as cill bhreosla hidrigin–ocsaigine.

   

    [2]
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12 Déantar próitéiní a shintéisiú ó 20 aimínaigéad riachtanach. Léiríonn roinnt 
taighde ar na mallaibh go mbaineann roinnt orgánach úsáid as 
aimínaigéad eile a dtugtar seleno-chistéin air, a thaispeántar thíos.

H2N — C — COOH
 
CH2SeH

CH3
 

 (a) Mínigh cad chuige a mbeifí ag súil le go mbeadh leáphointe ard ag 
seleno-chistéin cosúil le haimínaigéid eile.

   

    [2]

 (b) Imoibríonn seleno-chistéin le tuaslagán carbónáit sóidiam. 
Scríobh cothromóid don imoibriú seo.

    [2]

 (c) Bíonn seleno-phróitéiní, ar einsímí iad, i roinnt baictéir E.coli.

  (i) Tarraing struchtúr na démhéire a fhoirmítear idir dhá mhóilín 
seleno-chistéine agus ciorclaigh an nasc peiptídeach.

    [3]
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  (ii) Mínigh an mheicníocht trína n-oibríonn an einsím.

    

    

     [1]

  (iii) Tarraing graf, agus lipéadaigh na haiseanna, lena thaispeáint cad 
é mar a rachadh athrú ar pH i bhfeidhm ar an ghníomhaíocht 
einsímeach.

    [2]
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13 Is sampla é cinntiú iarainn sna mianta aige d’fheidhmiú toirtmheascthaí 
manganáit(VII). Roimh toirtmheascadh le hiain manganáit(VII) caithfear 
aon iarann(III) a dhí-ocsaídiú go hiarann(II). Is féidir an dí-ocsaídiú seo a 
dhéanamh le malgam since (meascán de shinc agus mearcair).

  Zn2�(aq)  �  2e–    Zn(s) E  � –0.76 V

  Fe2�(aq)  �  2e–    Fe(s) E  � –0.44 V

  Fe3�(aq)  �  e–    Fe2�(aq) E  � +0.77 V

 (a) (i) Scríobh an chothromóid don imoibriú idir sinc agus iain iarann(III). 

     [1]

  (ii) Coscann úsáid malgam since tuilleadh dí-ocsaídiú iarann(II) go 
hiarann.

   Bain úsáid as na poitéinsil leictreoide thuas lena mhíniú cad 
chuige, go teoiriciúil, a ndéanfadh sinc fosta iarann(II) a 
dhí-ocsaídiú go hiarann.

    

     [1]

 (b) Baintear úsáid as manganáit photaisiam(VII) le tiúchan iarann(II) i 
dtuaslagán a chinntiú. Is iad na leathchothromóidí ná:

MnO4
–  �  8H�  �  5e–  →  Mn2�  �  4H2O

     
         Fe2�  →  Fe3�  �  e–

  (i) Scríobh cothromóid ianach d’imoibriú manganáit(VII) aigéadaithe 
le hiain iarann(II).

     [1]
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  [Tiontaigh an leathanach

  (ii)  Rinneadh sampla cruach dar mais 1.60 g a thuaslagadh le 
farasbarr aigéad sulfarach caol agus rinneadh an tuaslagán suas 
go 250 cm3 le huisce. Rinneadh líon samplaí 25.0 cm3 den 
tuaslagán seo, a raibh na hiain iarann(II) iontu, a thoirtmheascadh 
le tuaslagán manganáit(VII) potaisiam 0.02 mol dm–3. Ba é 
26.0 cm3 an títear meánach. 

   Ríomh céatadán an iarainn sa tsampla den chruach.

    

    

    

     [4]

  (iii) Cad é an t-athrú datha ag an phointe deiridh?

     [2]
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14 Is féidir aimíní a ullmhú trí dhí-ocsaídiú nítrílí nó trí imoibriú amóinia le 
 hala-alcáin.

 (a) Imoibríonn 1-brómabhútán le hamóinia (trí mheicníocht atá cosúil le 
 hidrealú alcaileach na hala-alcán) le 1-aimíneabhútán a fhoirmiú.

  (i) Ainmnigh an mheicníocht.

     [1]

  (ii) Scríobh cothromóid don imoibriú.

     [1]

  (iii) Gan sreabhscéim a úsáid, luaigh míniú don mheicníocht don 
 imoibriú. 

   

    

     [3]

 (b) Is féidir 1-aimíneabhútán a ullmhú fosta trí dhí-ocsaídiú bútán-nítríle.

  (i) Ainmnigh dí-ocsaídeoir cuí.

     [1]

  (ii) Agus [H] in úsáid in áit an dí-ocsaídeora, scríobh cothromóid do 
 dhí-ocsaídiú bútán-nítríle.

     [2]

 (c) Aimsíodh feiniolaimín (anailín) sa bhliain 1826 tríd an ruaim indeagó a 
dhriogadh. Tagann an t-ainm anailín ó ‘anil ’, an focal Portaingéileach 
d’indeagó. Táirgeann dí-ocsaídiú beinséine anailín. 
Scríobh an chothromóid do dhí-ocsaídiú nítribeinséine agus bain 
úsáid as [H] don dhí-oscaídeoir.
 

     [2]
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  [Tiontaigh an leathanach

 (d) Tá anailín bunata agus imoibríonn sé le haigéid láidre le salainn 
 chriostalta a fhoirmiú.

  (i) Luaigh bunatacht anailín i gcomparáid le hamóinia agus 
 feiniltiolaimín, C6H5CH2CH2NH2.

     [1]

  (ii) Scríobh an chothromóid d’imoibriú anailín le haigéad 
 hidreaclórach. 

     [1]

  (iii) Mínigh cad chuige ar aimín príomhúil é feiniltiolaimín.

     [1]

 (e) Nuair a dhéantar anailín a chóireáil le haigéad nítriúil ag teocht íseal 
 foirmítear an ian beinséindiasóiniam.

  (i) Tarraing struchtúr an iain bheinséindiasóiniam, C6H5N2
�, a 

thaispeánfaidh na naisc uilig idir na hadaimh nítrigine agus 
suíomh an luchta. Ná taispeáin struchtúr mionsonraithe an 
fháinne beinséine. 

    [2]

  (ii) Ainmnigh na himoibrithe a úsáidtear leis an aigéad nítriúil a 
 ghineadh.

     [1]
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  (iii) Má dhéantar tuaslagán de bheinséindiasóiniam a chóireáil le 
ciainíd sóidiam uiscí nuair a bhíonn catalaíoch copair i láthair, 
foirmítear cianaibheinséin. 
Ainmnigh na himoibrithe A – D sa tsreabhscéim seo a leanas.

C6H5N2
� →

NaCN/Cu
C6H5CN

C6H5CH2NH2

→

→

A

C

C6H5COOH

C6H5CH2OH →
D

C6H5CH2Cl

B

→

   A _____________________________

   B _____________________________

   C _____________________________

   D _____________________________ [4]
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  [Tiontaigh an leathanach

15 Is saintréithe de cheimic mhiotal trasdultach iad gníomhaíocht chatalaíoch, 
imoibrithe ocsdí, athruithe datha agus athchur liogainne. Is miotail 
thrasdultacha thipiciúla iad vanaidiam agus cróimiam.

 (a) Minigh, i dtéarmaí struchtúr leictreonach, cad chuige ar miotail 
 thrasdultacha iad vanaidiam agus cróimiam.

    [1]

 (b) Nuair a dhéantar é a chorraí le sinc, tarlaíonn sráith dí-ocsaídithe do 
 thuaslagán aigéadaithe de vanadáit(V) amóiniam.

  (i) Luaigh an dath de VO2�(aq) agus V3�(aq) a fhoirmítear ag 
 céimeanna difriúla den dí-ocsaídiú leis an tábla thíos a 
 chomhlánú.

   

ian dath

 VO2
� Buí

 VO2�(aq)

V3�(aq)

V2�(aq) Vialait
 [2]

   

  (ii) Déanfaidh cróimiam vanadáit(V) amóiniam a dhí-ocsaídiú fosta.

   E /V

  Cr3�(aq)  �  3e–    Cr(s)  –0.74

  VO2
�(aq)  �  2H�(aq)  �  e–    VO2�(aq)  �  H2O(l) �1.00

   Scríobh cothromóid don imoibriú idir cróimiam agus iain VO2
�(aq) 

agus ríomh FLG (e.m.f.) an imoibrithe.

    

     [3]
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 (c) Braitheann dath coimpléacs miotal trasdultach ar a uimhir 
chomhordúcháin agus na lioganna atá ceangailte den ian miotail. 
Léirítear é anseo thíos:

[Cu(H2O)6]2�(aq)  �  4Cl–(aq)    [CuCl4]2–(aq) � 6H2O(l)

  (i) Luaigh dathanna an dá choimpléasc copair.

   [Cu(H2O)6]2�(aq)   _______________________________

   [CuCl4]2–(aq)   _______________________________ [2]

  (ii) Luaigh cruth an iain heacs-aqua-chopar(II).

     [1]

  (iii) Ainmnigh imoibrí cuí is féidir a chur leis an chothromaíocht lena 
 bogadh ar dheis.

     [1]

 (d) Is liogainn dhédhéadach é 1,2-dhéaimíneatán a choimpléascann le 
hiain uiscí nicil(II).

  (i) Tarraing struchtúr 1,2-dhéáimíneatáin.

    [1]

  (ii) Cad é a chiallaíonn an téarma dédhéadach?

    

     [1]



105

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  [Tiontaigh an leathanach

  (iii) Luaigh foirmle an choimpléisc a fhoirmítear nuair a chuirtear 
 farasbarr 1,2-dhéaimíneatáin (léirithe mar ‘en’) le hiain uiscí 
 nicil(II).

     [2]

 (e) Is substaint bhuí chriostálach é cóbalt(III) trínítreatríaimín, 
[Co(NO2)3(NH3)3], is féidir a ullmhú leis an mhodh seo a leanas.

  Tuaslaig12.2 g de theitrihiodráit eatánóáit chóbalt(II) in 100 cm3 d’uisce 
te. Déan an tuaslagán a fhuarú i ndabhach oighir agus cuir 10.4 g de 
nítrít sóidiam tuaslagtha in 50 cm3 de “0.88” amóinia. Fuaraigh é go dtí 
10 °C agus cuir 14 cm3 de thoirt 20 tuaslagán sárocsaíd hidrigine go 
cúramach leis agus ina dhiaidh sin 2 g de ghualach gníomhachtaithe. 
I ndiaidh é a chorraí, fágtar an meascán ar fheadh 10 nóiméad sula 
ndéantar é a fhiuchadh ar feadh 30 nóiméad. Déan an tuaslagán te a 
scagadh leis an ghualach ghníomhachtaithe a bhaint ar shiúl agus 
fuaraigh an scagáit i ndabhach oighir. Déan na criostail a scagadh ar 
shiúl, a ní le heatánól fuar agus a thriomú.

  (i) Oibrigh amach foirmle theitrihiodráit eatánóáit chóbalt(II).

     [2]

  (ii) Luaigh agus mínigh ról sárocsaíd hidrigine san ullmhúchán seo.

   

     [2]

  (iii) Luaigh cruth choimpléasc an chóbalt(III) trínítreatríaimín.

     [1]

  (iv) Oibrigh amach uimhir comhordúcháin chóbailt i gcoimpléasc an 
 chóbalt(III) trínítreatríaimín.

     [1]
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  (v) Tugtar an t-ainm sárocsaíd hirigine 20 toirt air cionn is go 
 dtáirgeann 1 cm3 den tuaslagán 20 cm3 d’ocsaigin ghásach i 
 ndiaidh dianscaoileadh iomlán ag 20 °C agus aon bhrú atmaisféir 
 amháin. 

2H2O2(aq)  →  2H2O(l)  �  O2(g)

   Ríomh tiúchán toirt 20 sárocsaíd hidrigine in mol dm–3.

    

    

     [3]
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  [Tiontaigh an leathanach

16 Is isiméirí iad aigéad própánóch agus meatánóáit eitile is féidir a 
shainaithint le teicnící speictreascópacha.

 (a) (i) Mínigh cad chuige a meastar gur isiméirí iad aigéad própánóch 
agus meatánóáit eitile.

     [2]

  (ii) Scríobh an chothromóid d’fhoirmiú meatánóáit eitile trí imoibriú 
eistearúcháin le heatánól.

     [2]

  (iii) Is imoibriú cothromaíochta é an t-eistearúchán. 
Mínigh cad é mar a mhéadófá toradh na meatánóáite eitile.

   

     [2]

 (b) Taispeántar thíos an speictream AMN (nmr) de mheatánóáit eitile.

© CCEA

  (i) Ainmnigh an tsubstaint atá freagrach as an chomhartha ag 0 agus 
luaigh an fhoirmle aici.

     [2]
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  (ii) Mínigh speictream AMN na meatánóáite eitile maidir le scoilteadh 
guairne is guairne, suimeáil buaiceanna agus aistriú ceimiceach.

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

   [6]
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10229.03  [Tiontaigh an leathanach

 (c) Tá speictream maise meatánóáit eitile ar taispeáint thíos.

28

31

45

74

20 30 40 50 60 70 80
m/e

100

80

60

40

20

0

líonmhaireacht 
choibhneasta

© CCEA

  Sainaithin na hiain atá freagrach as na buaiceanna.

  m/e ian

  28  ________________________

  45  ________________________  [2]

 (d) (i) Mínigh cad chuige a mbíonn speictrim infridhearga ann mar gheall 
ar ionsú radaíochta ag móilíní agus cad é mar a bhainfeá úsáid as 
speictreascópacht infridhearg le haigéad própánóch agus 
meatánóáit eitile a idirdhealú.

    

    

    

     [4]

  (ii) Cad é mar a bhainfeá úsáid as tástáil cheimiceach le haigéad 
própánóch agus meatánóáit eitile a idirdhealú?

    

     [2]
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17 Ar feadh i bhfad baineadh úsáid as coirt chrann sailí (salix alba) le siomptóim 
feabhrais a mhaolú. Is é aigéad salaicileach an comhábhar gníomhach ach 
baineann roinnt fo-iarmhairtí neamh-inmhianta leis. Sa bhliain 1899 aitníodh 
go maolaíonn an eistear eatánóáite d’aigéad salaicileach na fo-iarmhairtí seo. 
Tugadh an t-ainm trádála Aspirin air.

 (a) Déantar Aspirin a ullmhú trí ainhidríd eatánóch, C4H6O3, a imoibriú le 
higéad 2-hiodrocsaibeansóch. 
Bain úsáid as foirmlí móilíneacha le cothromóid a scríobh don imoibriú 
seo.

    [2]

 (b) Cad é an t-airí de chuid Aspirin a ligeann don Aspirin amh a fhoimítear 
san imoibriú seo a bheith nite le huisce fuaraithe mar chuid den 
phróiseas íonaithe?

    [1]

 (c) Cuir síos, agus sonraí turgnamhacha iomlána san áireamh, ar an mhodh 
CCC (TLC) is féidir a úsáid leis an phróiseas íonaithe a imscrúdú. Is í 
eatánóáit eitile an tuaslagóir forbartha.

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

   

    [6]

 (d) Luaigh fáth ar fearr CCC (TLC) ná CGL (GLC) don ullmhúchán seo.

    [1]
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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Ba chóir spéaclaí sábháilteachta a chaitheamh i gcónaí agus a bheith ar 
an airdeall le linn scrúduithe praiticiúla.

1 Caithfidh tú tuaslagán manganáit(VII) potaisiam caighdeánach a 
thoirtmheascadh in aghaidh eatáindé-óáit sóidiam.

5Na2C2O4 � 2KMnO4 � 8H2SO4 → K2SO4 � 2MnSO4 � 10CO2 � 8H2O � 5Na2 SO4

 Tugtar na rudaí thíos duit:
 • tuaslagán d’eatáindé-óáit sóidiam
 • ceithre sciar 20 cm3 d’aigéad sulfarach
 • tuaslagán manganáit(VII) potaisiam dar tiuchán 0.20 mol dm–3

 Ba chóir duit:
 1 An buiréad a shruthlú amach agus a líonadh leis an tuaslagán 

manganáit(VII) potaisiam.
 2 Úsáid a bhaint as pipéad le 25 cm3 den tuaslagán eatáindé-óáit 

sóidiam a chur le fleascán cónúil
 3 Sciar den aigéad sulfarach a chur leis an fhleascán chónúil
 4 An fleascán cónúil a théamh go dtí rud beag os cionn theocht an 

tseomra
 5 An tuaslagán manganáit(VII) postaisiam a thoirtmheascadh in aghaidh 

an tuaslagáin eatáindé-óáite.

 (a) Comhlánaigh an tábla torthaí seo a leanas.

  
léamh buiréid

ag an tús/
cm3

léamh 
buiréid ag 

an deireadh/
cm3

toirt 
mhanganáit(VII)

potaisiam
curtha leis/cm3

toirtmheascadh garbh

toirtmheascadh cruinn

toirtmheascadh cruinn

  Meánluach toirtmheasctha � __________________________ [6]

 (b) Mínigh cad é mar a léifeá luach thoirt an mhanganáit(VII) potaisiam sa 
bhuiréad. 

   

    [2]

 (c) Cad é an t-athrú datha sa fhleasán chónúil?

    [2]
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  [Tiontaigh an leathanach

2 Is comhdhúil iarainn é an solad atá curtha ar fáil.

 Déan na tástálacha seo a leanas lena fháil amach cé acu comhdhúil 
iarainn atá ann. Scríobh cad é atá breathnaithe i ngach cás.

 (a) Cuir síos ar chuma an tsolaid.

   

    [1]

 (b) Tuaslaig an solad in uisce agus luaigh dath an tuaslagáin.

    [1]

 (c) Cuir tuaslagán hiodrocsaíd sóidiam le cuid den tuaslagán.

    [1]

 (d) Cuir tuaslagán amóinia caol le cuid den tuaslagán.

    [1]

 (e) Cuir tuaslagán clóiríd bhairiam le cuid den tuaslagán.

    [1]

 (f) Cuir tuaslagán níotráit airgid le cuid den tuaslagán.

    [1]

 (g) Ainmnigh an chomhdhúil iarainn. 

    [1]
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3 Is féidir doimhneacht datha tuaslagáin a úsáid le foirmle choimpléasc daite 
a aimsiú. Le seo a dhéanamh cuirtear tuaslagáin a bhfuil doimhneachtaí 
difriúla datha orthu, i bpromhadáin, i gcomparáid leis an dath atá ar 
thuaslagán caighdeánach. Is féidir a mhalairt dhíreach a dhéanamh. Is 
féidir tuaslagán tiubhaithe de chomhdhúil dhaite a chaolú uair i ndiaidh na 
huaire go dtí go meaitseálann doimhneacht a dhatha an dath atá ar 
thuaslagán aithnid. 

 (a) Tugtar tuaslagán tiubhaithe X de shulfáit chopar(II) dar tiuchán aithnid 
5M agus tuaslagán dar tiuchán neamhaithnid Y duit.

  Caolaigh tuaslagán X go dtí go bhfuil an dath céanna air atá ar 
thuaslagán Y.

  Mínigh do chuid “caoluithe” trí na toirteanna agus an fearas a d’úsáid 
tú a lua chomh maith leis an dóigh ar chuir tú dath an tuaslagáin 
aithnid i gcomparáid le dath an tuaslagáin neamhaithnid.

   

   

   

   

   

   

   

    [4]

 (b) Cad é tiuchán an tuaslagáin neamhaithnid?

    [1]
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  [Tiontaigh an leathanach

4 Is substaint orgánach é Z. Tuaslaig cúpla criostal Z i bhfeadán adhainte a 
bhfuil an tríú cuid de líonta le própánón. Tum feadán ribeach isteach sa 
leacht agus cuir spota den tuaslagán ar phláta CCC (TLC). Lig don 
phrópánón galú. Gearr an pláta CCC le dul isteach in eascra 250 cm3 agus 
cuir san eascra é. Tá eatánól san eascra agus tá clár air. Lig don eatánól 
rith chóir a bheith go dtí barr an phláta CCC. Bain an pláta CCC amach as 
an eascra, fág é ar feadh cúpla nóiméad agus cuir i gcoimeádán iaidín i 
múchlann é.

 (a) Tarraing sceitse den toradh i ndiaidh an pláta CCC a chur in iaidín. 
Lipéadaigh an fronta tuaslagóra agus an túsphointe.

   [3]

 (b) Cá mhéad substaint atá in Z?

    [1]
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5 Ta trí liogann dhifriúla i dTuaslagáin L1, L2 and L3. Tá ceann amháin acu 
aondéadach agus tá na cinn eile dédhéadach agus ildéadach. Foirmíonn 
siad uilig coimpléisc le hiain chopar(II).

 Comhlánaigh an tábla seo a leanas a thaispeánann “comórtas” idir na 
lioganna . Ba chóir go mbeadh cur síos ar an athrú datha, nó ar an easpa 
athrú datha, a tharlaíonn nuair a mheasctar na tuaslagáin, i ngach bosca. 
Is é an liogann leis an líon is mó imoibrithe an liogann leis an déadacht is 
mó.

Liogann 1 Liogann 2 Liogann 3

Coimpléasc 
copar(II) le 
liogann 1

Coimpléasc 
copar(II) le 
liogann 2

Coimpléasc 
copar(II) le 
liogann 3

   [4]
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1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D'IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar 
seo. Freagair gach ceann de na ceithre cheist.

EOLAS D'IARRTHÓIRÍ  
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn fi giúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise 
de leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach 
cuid de cheist. 
Tá Bileog Sonraí ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl istigh sa 
scrúdpháipéar seo.

General Certifi cate of Education
2018

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna

 1
 2
 3
 4

Marc
Iomlán
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Ceimic
Aonad Measúnaithe A2 3

Ardchemic Phraiticiúil 

Leabhrán Praiticiúil B

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra
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Bileog Sonraí

Faisnéis Ghinearálta

Sain-ionsúnna i speictreascópacht ID (IR)

1 tonna = 106 g
1 mhéadar = 109 nm
Mól amháin de ghás ar bith ag 293K agus ag brú de 1 atmaisféar (105 Pa), toilleann sé toirt de 24 dm3

Tairiseach Avogadro = 6.02 × 1023 mol-1
Tairiseach gáis = 8.31 J mol-1 K-1

Tairiseach Planck = 6.63 × 10-34 Js
Saintoilleadh Teasa an uisce = 4.2 J g-1 K-1

Luas an tSolais = 3 × 108 ms-1

Tonnuimhir/cm–1 Nasc Comhdhúil
550 – 850 C – X (X = Cl, Br, I) Hala-alcáin
750 – 1100 C – C  Alcáin, grúpaí ailcile
1000 – 1300 C – O Alcóil, eistir, aigéid charbocsaileacha 
1450 – 1650 C = C  Airéiní
1600 – 1700 C = C Ailcéiní
1650 – 1800 C = O Aigéid charbocsaileacha, eistir, aildéid, céatóin,
  aimídí, clóirídí aicile
2200 – 2300 C ≡ N Nítrílí
2500 – 3200  O ≡ H Aigéid charbocsaileacha
2750 – 2850 C – H  Aildéid
2850 – 3000 C – H Alcáin, grúpaí ailcile, ailcéiní, airéiní
3200 – 3600 O – H Alcóil
3300 – 3500 N – H Aimíní, aimídí

Aistriú Ceimiceach Struchtúr
0.5 – 2.0 –CH Alcáin sháithithe
0.5 – 5.5 –OH Alcóil
1.0 – 3.0 –NH Aimíní
2.0 – 3.0 –CO–CH Céatóin
 –N–CH Aimíní
 C6H5–CH Airéin (alafatach ar fháinne)
2.0 – 4.0 X–CH X = Cl nó Br (3.0 – 4.0)
  X = I (2.0 – 3.0)
4.5 – 6.0 –C=CH Ailcéiní
5.5 – 8.5 RCONH Aimídí
6.0 – 8.0 C6H5 Airéiní (ar fháinne)
9.0 – 10.0 –CHO Aildéid
10.00 – 12.0 –COOH Aigéid charbocsaileacha

Tá na haistrithe ceimiceacha seo spleách ar thiúchan agus ar theocht agus thiocfadh leo a bheith 
taobh amuigh de na raonta atá curtha in iúl thuas.

Aistrithe Ceimiceacha Prótón i Speictreascópacht Athshondas Maighnéadach 
Núicléach (i gcoibhneas le SMT (TMS))
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1 Instealladh sampla de mheascán de hidreacharbóin isteach in inneall CGL 
(GLC). Taispeántar thíos an rian a fuarthas.

© CCEA

 (a) Cad iad na lipéid feadh na x-aise agus na y-aise?

    [2]

 (b) Cá mhéad substaint atá i láthair sa tsampla?

    [1]

 (c) Tá na hachair choibhneasta de gach comhartha léirithe ar an rian. 
Ríomh an íonacht chéatadánach den phíomhchomhpháirt sa 
mheascán.

   

    [2]

3 2 15 8
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  [Tiontaigh an leathanach

2 Tugtar meascán de dhá sholad chiostalta duit. Is aid sulfáit iarann(II) agus 
sulfáit chopar(II) hiodráitithe an dá sholad.

 (a) Cuir síos ar chuma an mheascáin.

   

    [2]

 (b) Cuireadh an meascán le huisce agus rinneadh é a chorraí le farasbarr 
tuaslagán amóinia tiubhaithe. Scagadh an meascán.

  (i) Luaigh ainm agus dath an tsolaid a fuarthas ar an scagpháipéar.

     [2]

  (ii) Luaigh foirmle agus dath na scagáite.

     [2]

  (iii) Cad é mar a thaispeánfeá go raibh ainian na sulfáite i láthair sa 
scagáit?

    

     [2]
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3 Anseo thíos taispeántar struchtúr 1-feiniolasanaft-2-ól:

 © CCEA

 Ta an t-ullmhúchán mar seo a leanas:

 Tuaslaig 5.0 g d’feiniolaimín in 16 cm3 d’aigéad hidreaclórach tiubhaithe 
agus 16 cm3 d’uisce atá in eascra beag. Cuir isteach tuaslagán 40 g de 
nítráit sóidiam in 20 cm3 d’uisce lena dhé-asatú. Coinnítear an teocht ag 
0–5 °C. Cuirtear an tuaslagán uiscí de nítráit sóidiam isteach ina sciaranna 
go dtí i ndiaidh 4 nóiméad nuair a thugann an tuaslagán tástáil 
dheimhneach d’fharasbarr aigéad nítriúil le páipéar stáirse tais.

 Tuaslagann aon hídreaclóríd feiniolamín deasctha sa dé-asatú le 
tuaslagán trédhearcach den tsalann diasóniam ardintuaslagtha a 
thabhairt.

 Ullmhaigh tuaslagán de 7.0 g de naft-2-ól in 45 cm3 de thuaslagán 10% 
hiodrocsaíd sóidiam in eascra 250 cm3 agus fuaraigh an tuaslagán go dtí 
5 °C. Cuir an tuaslagán salann diasóiniam fuar isteach go rímhall. 
Forbraíonn dath dearg agus deighlíonn criostail dhearga de 
1-feiniolasanaft -2-ól go luath. Nuair atá an tuaslagán salann diasóiniam 
uilig curtha isteach lig don mheascán seasamh i ndabhach oighir ar feadh 
30 nóiméad agus corraigh anois agus arís é. Scag an tuaslagán trí 
thonnadóir Buchner le súchán séimh, nigh go maith le huisce agus 
draenáil go críochnúil trí na criostail a bhrú. Athchriostalaigh an táirge ó 
aigéad eatánóch íon. Scag an táirge athchriostalaithe le súchán, nigh le 
braon beag eatánóil agus triomaigh idir scagpháipéar. Is é 3.0 g toradh na 
gcriostal dúdhearg. Is é 131–2 °C an leáphointe.

 (a) Mínigh cad chuige a bhfuil an feiniolaimín níos intuaslagtha in aigéad 
hidreaclórach ná in uisce.

   

    [2]

 (b) Mínigh cad chuige a gcoinnítear an teocht ag 0–5 °C.

   

    [2]

HO

NN
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 (c) Foirmíonn aigéad nítriúil iaidín a imoibríonn le páipéar stáirse iaidíd 
photasiam. Mínigh cad é a bheidh ann más toradh deimhneach é.

   

   

    [2]

 (d) Tá fáinne beinséine sa tsalann diasóiniam. Cad chuige a mbeifeá ag 
dúil leis a bheith ardintuaslagtha in uisce?

   

   

    [2]

 (e) Cad é mar a choigeartófá scagachán Buchner le súchán séimh a 
bhaint amach?

   

   

    [2]

 (f) Cad é an buntáiste a bhaineann leis an 1-feiniolasanaft-2-ól a ní le 
heatánól?

   

   

    [2]

 (g) Mínigh an dóigh a n-aimseofá leáphointe 1-feiniolasanaft-2-óil.

   

   

   

   

    [5]
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 (h) Ríomh toradh céatadánach 1-feiniolasanaft-2-óil go dtí aonad 
deachúlach amháin.

   

   

   

   

    [5]

4 Is solad bán criostalta í an chomhdhúil nítrimíd, NO2NH2, ag teocht an 
tseomra. Tá sí intuaslagtha go réidh in uisce mar a ndíscaoileann sí ag 
ráta intomhaiste de réir:

NO2NH2(aq)  →  N2O(g)  �  H2O(l)

 Tá ocsaíd nítrigin(I) intuaslagtha in uisce.

 (a) (i) Tarraing léaráid lipéadaithe lena thaispeáint cad é mar a dhéanfá 
 an turgnamh seo agus mínigh an nós imeachta.

    

    

    

     [5]

  (ii) Cad é an príomhthoisc nach mór a bheith tairiseach i gcónaí le 
 torthaí bailí a fháil?

     [1]
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  (iii) Mhaígh dalta gur modh é le luas an imoibrithe a thomhas ná 
 cuntas a dhéanamh ar líon na mboilgeog a tháirgtear. Mínigh cad 
 chuige nach modh maith é seo.

    

     [1]

  (iv) Luaigh cad chuige a bhfuil nítrimíd iontach intuaslagtha in uisce.

    

     [2]

 (b) Ag tosú le 100 cm3 de thuaslagan 0.50 M de nítrimíd in uisce 
 d’eabhlóidigh an toirt d’ocsaíd nítrigin(I), tomhaiste ag 20 °C agus brú 
 d’aon atmaisféar amháin, mar seo a leanas:

  

  

toirt d’ocsaíd 
nítrigin(I)/cm3 0.0 5.60 11.20 18.0 22.4

am/soicindí 0 500 1000 1500 2000

  (i) Mínigh cé acu ceann amháin de na torthaí seo nach mbainfí úsáid 
 as i ríomhaireacht ráta na heabhlóide d’ocsaíd nítrigin(I).

    

     [2]

  (ii) Ríomh an céatadán den nítrimíd, mar shlánuimhir, atá 
 dianscaoilte i ndiaidh 1000 soicind.

    

    

     [3]

  (iii) Agus é tugtha gurb é 5 � 10–6 mol dm–3 s–1 an ráta imoibrithe 
 tosaigh agus gurb é R � k[NO2NH2] an dlí ráta, ríomh an 
 rátathairiseach don imoibriú agus luaigh a chuid aonad.

    

     [2]
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 (c) Is meicníocht mholta é do dhianscaoileadh nítrimíd (nitrimide) ná:

   NH2NO2(aq)  →  NO2NH–(aq)  �  H�(aq) 

   NO2NH–(aq)  →  N2O(g)  �  OH–(aq)

   H�(aq)  �  OH–(aq)  →  H2O(aq)

  (i) Luaigh agus mínigh an chéim rátachinntitheach.

    

     [2]

  (ii) Luaigh an fhoirmle don idirmheánach imoibríoch.

     [1]

  (iii) Luaigh cé acu a mhíníonn an mheicníocht mholta ord an 
 imoibrithe nó a mhalairt.

    

     [2]

 (d) Foirmítear ocsaíd nítrigin(I) fosta nuair a dhianscaoileann níotráit 
 amóiniam.

NH4NO3  →  N2O  �  2H2O

  (i) Cuir síos ar an dóigh a gcruthófá láithreacht iain amóiniam i 
 níotráit amóiniam soladach. 

    

     [3]

  (ii) Cad é mar a thiocfadh leat samplaí soladacha de níotráit 
 amóiniam agus nítrimíd a idirdhealú?

    

     [1]
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Comhairle do larionaid

• Ba chóir go mbeadh na ceimiceáin uilig ar a laghad de shonraíocht imoibrí 
saotharlainne agus lipéadaithe le siombailí cuí sábháilteachta, m.sh. greannach.

• Lárionaid a bhfuil cuid mhór seisiún á reáchtáil acu – ba chóir go dtabharfaí earraí 
gloine glana tirime d’iarrthóirí don chéad seisiún eile. Mura bhfuil sé sin indéanta 
ba chóir go mbeadh earraí gloine ón chéad seisiún nite go cúramach, sruthlaithe le 
huisce di-ianaithe agus fágtha le draenáil.

• Cinntigh nach bhfuil dáta éaga bainte amach ag ceimiceán ar bith nó tá seans 
ann nach mbeidh na breathnuithe ionchais le feiceáil. 
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Ní mór gloiní nó spéaclaí sábháilteachta a thabhairt do gach iarrthóir. 

Ceist 1

Ní mór na rudaí thíos a thabhairt do gach iarrthóir:

• píosa d’fheadán gloine, dar trastomhas 3 mm agus idir 10 agus 15 cm ar fad;

• spadal;

• mata teasdíonach;

• dóire Bunsen;

• clog-ghloine;

• feadán fiuchta;

• raca promhadáin/feadán fiuchta;

• spadal;

• mata teasdíonach;

• dóire Bunsen;

• slat chorraithe ghloine;

• raca promhadáin/feadán fiuchta;

• coinneálaí promhadáin/feadán fiuchta;

• buiréad 50 cm3 de chaighdeán B ar a laghad;

• tonnadóir leis an bhuiréad a líonadh;

• tonnadóir scagtha agus trí leathán de scagpháipéar;

• seastán freangáin agus teanntán;

• eascra dar toilleadh 100 cm3;

• eascra dar toilleadh 250 cm3;

• sorcóir tomhais dar toilleadh 100 cm3;

• pipéad 25 cm3 amháin de chaighdeán B ar a laghad;

• líontóir sábháilteachta pipéid;

• dhá fhleascán chónúla dar toilleadh 250 cm3;

• táscaire feanóltailéin le braonaire;
 

• táscaire Uilíoch le braonaire;
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• tíl bhán nó páipéar bán;

• buidéal níocháin ina bhfuil uisce dí-ianaithe/driogtha;

• sreang niocróim;

• 5 g de mheascán 50/50 de hiodrocsaíd chailciam, atá taisithe le cúpla braon uisce 
(ba chóir go mbeadh an t-uisce ionsúite agus dofheicthe), agus grainníní/sliseanna 
carbónáit chailciam (ar mó an méid cháithnín acu ná an hiodrocsaíd chailciam) 
lipéadaithe P agus greannach;

• 150 cm3 d’aigéad hidreaclórach 0.01 M lipéadaithe 0.01 M agus creimneach/
greannach;

• tuairim is 10 cm3 de thuaslagán sáithithe de hiodrocsaíd sóidiam i mbuidéal/in eascra 
imoibrí lipéadaithe aoluisce (déanta go húrnua);

• tuairim is 10 cm3 d’aigéad hidreaclórach caol i mbuidéal imoibrí le stopallán lipéadaithe 
aigéad hidreaclórach caol agus creimneach/greannach. Ba chóir go mbeadh an 
tuaslagán seo 2 M go neasach;

• tuairim is 10 cm3 d’aigéad hidreaclórach tiubhaithe i mbuidéal imoibrí le stopallán 
lipéadaithe aigéad hidreaclórach tiubhaithe agus creimneach;

Ceist 2

Ni mór na rudaí thíos a thabhairt do gach iarrthóir:

• trí phromhadán;

• coinneálaí promhadáin/feadán fiuchta;

• raca promhadáin/feadán fiuchta;

• spadal;

• mata teasdíonach;

• dóire Bunsen

• uisce dí-ianaithe/driogtha;

• 20 cm3 d’eatánól lipéadaithe Y agus inlasta;

• 20 cm3 de phrópánón lipéadaithe X agus inlasta;

• 20 cm3 de phrópánón measctha le cúpla braon uisce lipéadaithe Z agus inlasta;

• 3 phíosa sóidiam a bhfuil méid ghráinne ríse orthu (tá sé ceadmhach ola a bheith iontu 
go fóill);
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Ceist 3

• 3 g d’aigéad citreach lipéadaithe Q agus greannach;

• mata teasdíonach;

• dóire Bunsen;

• dhá phíosa de phoirceallán briste dar leithead 2 cm ar a laghad;

• tlú;

AS 3 Measúnú Riosca Scrúdú Praiticiúil Ceimice
Ceimiceán Nótaí Gníomh éigeandála
Aigéad
hidreaclórach
(2 agus 0.01 M)

Guais íseal 
Fiú ag an 
tiúchan íseal 
seo is féidir 
leis dochar 
a dhéanamh 
sna súile nó i 
ngearradh.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlacan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar 
an dochtúir.
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. Go 
háirithe le haigéad tiubhaithe, bain úsáid as éadach tirim nó túaille 
tirim go gasta leis an méid is mó is féidir den leacht a ghlanadh 
den chraiceann. Ansin cuir neart uisce ar an chraiceann. Má 
bhaineann sé le hachar mór nó má tharlaíonn clogadh, tabhair 
cuairt ar an dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith é. Do mhéideanna níos 
mó, agus go háirithe d’aigéad (measartha) tiubhaithe, clúdaigh 
le mianraí súiteacha (m.sh. easair chait) agus cuir i mbuicéad é. 
Neodraigh é le carbónáit sóidiam. Sruthlaigh é le neart uisce.

Hiodrocsaíd 
chailciam

GREANNACH

Greannach 
do na súile 
agus don 
chraiceann.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil le huisce sconna atá ag rith go mall 
ar feadh 20 nóiméad ar a laghad. Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má 
tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an 
turas san otharcharr. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir.
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. Cuir 
neart uisce ar an chraiceann. Má bhaineann sé le hachar mór nó 
má tharlaíonn clogadh, tabhair cuairt ar an dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith é. Do mhéideanna níos mó, 
agus go háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh 
le mianraí súiteacha (m.sh. easair chait) agus cuir i mbuicéad é. 
Neodraigh le haigéad citreach. Sruthlaigh le neart uisce.
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Feanóltailéin Níl sí 
rangaithe mar 
ghuaiseach ach 
ba chóir aire a 
thabhairt agus í 
in úsáid. 

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir. Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe 
ar shiúl. Nigh den chraiceann í le gallúnach agus neart uisce. 
Sruthlaigh éadaí éillithe.
Doirte ar urlár, ar bhinse srl. – glan le héadach tais agus sruthlaigh 
go maith.

Aigéad citreach GREANNACH

Tá sé 
greannach do 
na súile.
Is breiseán bia 
ceadaithe é, 
E330.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir má leanann an 
phian ar aghaidh.
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir. Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar 
shiúl. Ansin sruthlaigh an craiceann le neart uisce.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith é. Do mhéideanna níos 
mó, clúdaigh le hionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) agus cuir 
i mbuicéad é. Neodraigh é le carbónáit sóidiam. Sruthlaigh é le 
neart uisce.

Ceimiceán Nótaí Gníomh éigeandála
Carbónáit
chailciam

Guais íseal Tá carbónáit chailciam ar an tsaol go nádúrtha mar mharmar, mar 
chailc agus mar aolchloch.
Dianscaoileann si má théitear í os cionn 800 °C agus scaoileann 
sé dé-ocsaíd charbóin le haigéid (ach amháin má tá an salann 
cailciam dothuaslagtha). Is breiseán bia ceadaithe í, E170. Is féidir 
gur carbónáit chailciam í cailc chlár dubh ach is dóchúla gur sulfáit 
chailciam é.

Eatánól Ta baol 
mór ann go 
rachaidh an 
leacht trí thine; 
thig lena ghal 
dul trí thine os 
cionn
13 ºC.
Is féidir go 
dtiocfaidh tuirse 
ar dhuine mar 
gheall ar an 
ghal a análú.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir. NB: Is féidir go mbeidh cuma mheisce ar an taismeach. 
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Nigh an t-achar atá i gceist agus na héadaí le neart uisce. Téann 
éadaí trí thine – múch lasracha le pluid dóiteáin nó le hábhar eile. 
Fuaraigh aon chraiceann dóite le huisce sconna atá ag rith go mall 
ar feadh 10 nóiméad. Tinte eile eatánóil – lig do thinte i ndoirtil 
srl. iad féin a dhó amach. Ba chóir tinte ag bairr phromhadán, 
eascraí srl. a mhúchadh le héadach tais nó le mata teasdíonach. 
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – múch gach lasair dóire Bunsen. 
Glan méideanna beaga le héadach agus sruthlaigh go maith é. 
Do mhéideanna níos mó, oscail na fuinneoga uilig, clúdaigh le 
hionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait), cuir i mbuicéad é agus 
cuir uisce isteach air.
NB. Níor chóir eatánól a théamh le dóire Bunsen. Má tá 
téamh de dhíth, cuir an promhadán le heatánól in eascra a 
bhfuil uisce ar fiuchadh ó chiteal ann (ba chóir go mbeadh an 
t-eascra ar mhata teasdíonach).
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Hiodrocsaíd
chailciam

Níl sé rangaithe 
go hoifigiúil ach 
tá baol mór do na 
súile ann.Tá sé 
greannach don 
chraiceann, do 
na scamhóga, 
srl. Do nochtadh 
15 nóiméad, níor 
chóir go rachadh 
an tiuchán san 
atmaisféar os 
cionn 15 mg m–3.

Solad: sruthlaigh an tsúil le huisce sconna atá ag rith go mall 
ar feadh 20 nóiméad ar a laghad. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Téigh chuig an ospidéal más gá.
Má tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile 
ar an turas san otharcharr. Ní dócha go mbeidh aoluisce ina 
chúis le fadhbanna móra; sruthlaigh an tsúil le huisce sconna 
atá ag rith go mall ar feadh 10 nóiméad ar a laghad. Tabhair 
cuairt ar an dochtúir má tá ábhar buartha ann.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná 
spreag urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an 
scornach a fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. 
Ní dócha go mbeidh aoluisce ina chúis le fadhbanna móra. 
Nigh an béal amach. Tabhair cuairt ar an dochtúir má tá ábhar 
buartha ann.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – Scuab an solad ar shiúl. 
Bain éadaí éillithe ar shiúl. Cuir neart uisce ar an chraiceann. 
Má tá achar mór i gceist nó má tharlaíonn clogadh, tabhair 
cuairt ar an dochtúir. Agus aoluisce i gceist, nigh le huisce.
Doirte ar an urlár nó ar bhinse – Glan aoluisce nó méideanna 
beaga solaid le héadach tais agus sruthlaigh go maith é. Do 
mhéideanna níos mó, cuir i mbuicéad iad agus cuir uisce ar an 
achar agus ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) ina dhiaidh.

Ceimiceán Nótaí Gníomh éigeandála
Própánón Tá baol mór ann 

go rachaidh an 
leacht trí thine os 
cionn –20 ºC.
Is féidir leis 
bheith ina chuis 
le dochar mór 
don tsúil agus 
déanfaidh sé 
an craiceann a 
dhíbhealú.
Do nochtadh 15 
nóiméad, níor 
chóir go rachadh 
an tiuchán san 
atmaisféar os 
cionn 
3620 mg m–3.
Thig le mórchuid 
na ndaoine an 
boladh a bhraith.

Sa tsúil, sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. 
Coinnigh an duine te. Tabhair cuairt ar an dochtúir má tá 
deachracht ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná 
spreag urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an 
scornach a fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. 
Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Téann éadaí trí thine – múch lasracha ar éadaí nó ar an 
chraiceann le pluid dóiteáin nó le hábhar eile. Fuaraigh aon 
chraiceann dóite le huisce sconna atá ag rith go mall ar feadh 
10 nóiméad.
Tinte eile própánóin – lig do thinte i ndoirtil, srl. iad féin a 
dhó amach. Ba chóir tinte ag barr promhadán, eascraí, srl. a 
mhúcadh le héadach tais nó le mata teasdíonach.
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Má tá níos mó ná an méid i bpromhadán ag baint leis, nigh an 
t-achar agus na héadaí atá i gceist le neart uisce.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl – múch gach lasair Bunsen.
Glan méideanna beaga le héadach tais agus sruthlaigh go 
maith é. Do mhéideanna níos mó, oscail na fuinneoga uilig, 
clúdaigh le hionsúiteán cuí (m.sh. easair chait), cuir i mbuicéad 
agus cuir uisce isteach air. 
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Aigéad 
hidreaclórach 
tiubhaithe

CREIMNEACH

Tá sé ina 
chúis le dó. 
Greannaíonn 
an gal na 
scamhóga.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil le huisce sconna atá ag rith go mall ar 
feadh 10 nóiméad.
Gal análaithe isteach – tabhair go dtí aer úr. Faigh dochtúir má tá 
deachracht le hanálú ann.
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir.
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. Cuir 
neart uisce ar an chraiceann. Má bhaineann sé le hachar mór nó 
má tharlaíonn clogadh, tabhair cuairt ar an dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – agus scaoileadh gáis i gceist, 
smaoinigh ar an ghá le daoine a fháil amach as an tsaotharlann 
agus oscail na fuinneoga uilig. Do dhoirteadh mór, agus aigéad 
(measartha) tiúbhaithe i gceist, clúdaigh le mianraí súiteacha 
(m.s. easair chait) agus cuir i mbuicéad é. Neodraigh le carbónait 
sóidiam. Sruthlaigh le neart uisce. Glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith é.

Ceimiceán Nótaí Gníomh éigeandála
Aoluisce Bíonn fiú tuaslagán sáithithe de hiodrocsaíd chailciam chomh 

caol sin nach rangaítear é mar ghreannach. Déantar an tuaslagán 
in amanna, áfach, as hiodrocsaíd chailciam sholadach atá 
greannach do na súile agus don chraiceann.

Sóidiam Imoibríonn sé 
go tréan le 
huisce.

Dónn sé go 
tréan agus tá 
sé deacair a 
mhúchadh. 

Is cúis le 
dónna é. 
De bharr 
teagmháil le 
taise táirgtear 
hiodrocsaíd 
sóidiam atá 
creimneach. 
Imoibríon sé 
go tréan le 
cuid mhór 
substaintí.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil le huisce sconna atá ag rith go mall 
ar feadh 20 nóiméad ar a laghad. Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má 
tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an 
turas san otharcharr.
Slogtha – ná déan ach an béal a ní le huisce. Ná spréag urlacan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil glan. Tabhair cuairt ar an 
dochtúir. 
Doirte ar chraiceann nó ar éadaí – bain aon phíosaí solad ar 
shiúl le teanchair. Ansin cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá 
achar mór i gceist nó má tharlaíonn clogadh, tabhair cuairt ar an 
dochtúir.

Téann miotal trí thine – múch le gaineamh tirim, le carbónait 
sóidiam ainhidriúil or nó ionsúiteán mianraí (m.sh., easair chait).
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl – scuab an méid miotail is mó is 
féidir isteach i gcoimeádán tirim. Clúdaigh an t-achar le gaineamh 
tirim nó le carbónáit sóidiam ainhidriúil agus scuab isteach i 
mbuicéad tirim é faoi choinne tuilleadh cóireála. Sruthlaigh an 
t-achar le neart uisce agus déan é a mhapáil.
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Comhairle do larionaid

• Ba chóir go mbeadh na ceimiceáin uilig ar a laghad sonraíocht imoibrí saotharlainne agus 
lipéadaith le siombailí cuí sábháilteachta, m.sh. greannach.

• Lárionaid a bhfuil cuid mhór seisiún á reáchtáil acu – ba chóir go dtabharfaí earraí gloine 
glana tirime d’iarrthóirí don chéad seisiún eile. Mura bhfuil sé sin indéanta ba chóir go 
mbeadh earraí gloine ón chéad seisiún nite go cúramach, sruthlaithe le huisce di-ianaithe 
agus fágtha le draenáil.

• Cinntigh go bhfuil an dáta cuí ar na ceimiceáin uilig nó mura bhfuil tá seans ann 
nach mbeidh na breathnuithe ionchais le feiceáil.



147

Ní mór gloiní nó spéaclaí sábháilteachta a thabhairt do gach iarrthóir.

Ceist 1

Ní mór na rudaí thíos a thabhairt do gach iarrthóir:

• buiréad 50 cm3 amháin dar caighdeán rang B ar a laghad;

• tonnadóir leis an bhuiréad a líonadh;

• seastán freangáin agus teanntán;

• eascra dar toilleadh 100 cm3;

• eascra dar toilleadh 250 cm3;

• sorcóir tomhais dar toilleadh 100 cm3;

• pipéad 25 cm3 amháin dar caighdeán rang B ar a laghad;

• líontóir sábháilteachta pipéid;

• dhá fhleascán chónúla dar toilleadh 250 cm3;

• tíl bhán nó páipéar bán;

• buidéal níocháin ina bhfuil uisce dí-ianaithe/driogtha;

• 150 cm3 de mhanganáit(VII) potaisiam 0.20 M lipéadaithe 0.20 M agus greannach;

• 150 cm3 de thuaslagán eatáindé-óáit sóidiam i mbuidéal nó in eascraí imoibrí 
lipéadaithe eatáindé-óáit sóidiam agus greannach. Ba chóir go mbeadh 62 g dm–3 de 
eatáindé-óáit sóidiam sa tuaslagán.

• 80 cm3 d’aigéad sulfarach caol 2 M i mbuidéal nó in eascra imoibrí lipéadaithe 
sciaranna aigéad sulfarach agus creimneach.

Ceist 2

Ní mór na rudaí thíos a thabhairt do gach iarrthóir:

• sé phromhadán;

• raca promhadán/feadáin fiuchta;

• spadal;

• braonphipéad ;

• uisce dí-ianaithe/driogtha;

• 2 g de shulfáit iarann(II) lipéadaith comhdhúil iarainn agus greannach;
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• 10 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd sóidiam caol 1 M lipéadaithe tuaslagán 
hiodrocsaíd sóidiam agus creimneach;

 
• 10 cm3 de thuaslagán amóinia caol 2 M lipéadaithe tuaslagán amóinia caol agus 

greannach;

• 10 cm3 de thuaslagán clóiríd bhairiam 0.2 M lipéadaithe tuaslagán clóiríd bhairiam 
agus greannach;

• 10 cm3 de thuaslagán níotráit airgid 0.2 M lipéadaithe tuaslagán níotráit airgid 
agus greannach.

Ceist 3

Is féidir promadáin agus an sorcóir tomhais a úsáideadh i gceisteanna roimhe seo a úsáid arís 
sa cheist seo. Mura bhfuil sé sin indéanta, tá sé phromhadán molta. Cé nach bhfuil buiréad 
agus pipéad sa liosta thíos is féidir iad a úsáid ó cheist 1.

• sé phromhadán;

• sorcóir tomhais 100 cm3 amháin;

• sorcóir tomhais 25 cm3 amháin;

• raca promhadán/feadáin fiuchta;

• 40 cm3 de thuaslagán sulfáit chopair(II) 5 M lipéadaithe X;

• 20 cm3 de thuaslagán sulfáit chopair(II) 2 M lipéadaithe Y.

Ceist 4

• dhá fheadán ribeach;

• feadán adhainte amháin, aon trian de líonta le própánón;

• pláta CCC (TLC) amháin a rachaidh isteach in eascra 250 cm3;

• siosúr nó siosúir a chuirfear ar fáil do ghrúpaí iarrthóirí;

• eascra 250 cm3 le clár ar de dhearadh ar bith é m.sh. cairtchlár;

• coimeádán criostail iaidín a rachaidh ar phláta CCC (TLC);

• 20 cm3 d’eatánól lipéadaithe eatánól agus inlasta;

• Is meascán é Z de chriostal/gráinne d’aigéad beansóch measctha le criostal/gráinne 
de naftailéin.
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Ceist 5

Is féidir promadáin a úsáideadh i gceisteanna roimhe seo a úsáid arís sa cheist seo. Mura bhfuil 
sé sin indéanta, tá sé phromhadán molta.

• sé phromhadán;

• raca promhadán/feadáin fiuchta;

• 20 cm3 de thuaslagán sulfáit chopair(II) 0.2 M lipéadaithe tuaslagán sulfáit chopair(II) 
agus greannach;

• 20 cm3 de thuaslagán amóinia 0.2 M lipéadaithe tuaslagán liogann 1 agus greannach;

• 20 cm3 de thuaslagán dé-aimín eitiléine 0.2 M lipéadaithe tuaslagán liogann 2 agus 
greannach;

• 20 cm3 de thuaslagán edta (salann déshóidiam) 0.2 M lipéadaithe tuaslagán liogann 
3 agus greannach.

Ceimic A23 Measúnú Riosca Praiticiúil 

Ceist 1

Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Aigéad 
sulfarach
(2 M)

Guais íseal. Fiú 
ag an tiúchan 
íseal is féidir 
leis dochar 
a dhéanamh 
sna súile nó i 
ngearradh.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Tabhair cuairt 
ar an dochtúr.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl.
Go háirithe le haigéad tiubhaithe, úsáid éadach tirim nó túaille 
páipéir leis an méid leachta agus is féidir a ghlanadh den 
chraiceann. Ansin cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá 
achar mór i gceist nó má tharlaíonn clogadh, tabhair cuairt ar an 
dochtúir. Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – glan méideanna beaga 
le héadach tais agus sruthlaigh go maith. Do mhéideanna níos 
mó, agus go háirithe d’aigéad (measartha) tiubhaithe, clúdaigh 
le ionsúiteán mianraí (m.sh easair chait) agus scuab isteach i 
mbuicéad é
Neodraigh le carbónáit sóidiam. Sruthlaigh le neart uisce.

Eatáindé-óáit 
shóidiam

Tá salainn 
intuaslagtha 
d’aigéad 
ocsalach (m.sh. 
sóidiam agus 
potaisiam) 
chomh guaiseach 
céanna leis an 
aigéad.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad le huisce sconna 
atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Tabhair cuairt 
ar an dochtúr.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Ansin cuir neart uisce ar an chraiceann.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith. Do mhéideanna níos mó, 
clúdaigh le ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab 
isteach i mbuicéad é. Sruthlaigh le neart uisce.
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Manganáit(VII) 
Photaisiam

Tá sí 
dochrach 
má shlogtar 
í agus 
smálfaidh 
sí na lámha 
agus éadaí. 
Tarlaíonn a 
lán imoibrithe 
guaiseacha 
le dí-
ocsaídeoirí 
nó le haigéid 
thiubhaithe.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Tabhair cuairt ar 
an dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl agus 
sruthlaigh iad. Nigh den chraiceann le neart uisce í.
 [Cuirfidh manganáit (VII) smail bhuana ar éadaí agus ar an 
chraiceann.] Má tá éilliú craicinn níos mó ná go beag, tabhair cuairt ar 
an dochtúir. 
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl – caith cosaint súl agus lámhainní. 
Scuab suas an solad. Sruthlaigh an t-achar le huisce agus glan suas 
é.

Ceist 2

Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Sulfáit 
iarainn(II)

Dochrach má 
shlogtar í.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Dusta análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Tabhair 
cuairt ar an dochtúir má tá deachracht ann le hanálú.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl agus 
sruthlaigh iad. Nigh den chraiceann le neart uisce í.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – scuab solad suas (bí cúramach 
gan dusta a ardú). Glan aon doirteadh beag tuaslagáin nó aon raon 
den tsolad le héadach; do dhoirteadh nios mó úsáid ionsúiteán (m.sh. 
easair chait).

Tuaslagán 
clóiríd 
bhairiam

Guais íseal. Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – scuab aon solad ar shiúl. Bain 
éadaí éillithe ar shiúl. Sruthlaigh an craiceann le neart uisce. Má tá 
achar mór i gceist nó má tharlaíonn clogadh, féach dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – sruthlaigh an t-achar le huisce, ag 
caolú go mór. Ba chóir tuaslagáin a chóireáil le honsúiteán mianraí 
(m.sh. easair chait).

Tuaslagán 
hidrocsaíd 
sóidiam

Is cúis é le 
drochdhó: tá 
sé iontach 
contúirteach 
do na súile.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 20 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má tá cuairt 
ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an turas san 
otharcharr.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá achar mór i gceist nó má 
tharlaíonn clogadh, tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – glan méideanna beaga le héadach 
tais agus sruthlaigh go maith é. Do mhéideanna níos mó, agus go 
háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh le ionsúiteán 
mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab isteach i mbuicéad é. 
Neodraigh le haigéad citreach. Sruthlaigh le neart uisce.
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Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Tuslagán 
amóinia 
caol

Is féidir go 
mbeidh sé 
ina chúis le 
dochar go fóill 
sna súile nó i 
ngearradh.

Guais íseal.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 20 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má tá cuairt ar an 
ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an turas san otharcharr.
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Glaoigh ar 
dhochtúir má tá deachracht ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag urlachan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú agus an 
t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. Cuir 
neart uisce ar an chraiceann. Má tá achar mór i gceist nó má tharlaíonn 
clogadh, tabhair cuairt ar an dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse, srl. – Má dhoirtear méideanna móra, agus 
go háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh le ionsúiteán 
mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab isteach i mbuicéad é. Neodraigh 
le haigéad citreach. Sruthlaigh le neart uisce. Glan méideanna beaga le 
héadach tais agus sruthlaigh go maith.

Tuaslagán 
níotráit 
airgid

Is leor 
tuaslagáin 
iontach caol 
don chuid is 
mó d’obair 
scoile agus 
tástáil do 
hialídí i 
dtuaslagán ar 
bun.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go malll. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag urlachan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú agus an 
t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl agus 
sruthlaigh iad. Nigh den chraiceann é le neart uisce. Má bhíonn níos mó 
ná dónna beaga ann mar gheall ar an níotráit airgid, féach dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – caith cosaint súl agus lámhainní. Scuab 
suas an solad. Sruthlaigh an t-achar le huisce agus glan suas, ag sruthlú 
go minic. Sruthlaigh an mapa nó an t-éadach go cúramach.

Ceist 3

Tuaslagán
sulfáit 
chopair

Dochrach 
má shlogtar 
é; is féidir 
go mbeidh 
an solad 
greannach 
do na súile 
agus don 
chraiceann.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag urlachan. 
Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú agus an 
t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Dusta análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Tabhair cuairt 
ar an dochtúir má tá deachracht ann le hanálú.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl agus 
sruthlaigh iad. Nigh den chraiceann le neart uisce.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – scuab suas solad (bí cúramach gan 
dusta a ardú).
Glan doirteadh beag tuaslagáin nó raonta solaid ar bith le héadach; do 
dhoirteadh níos mó úsáid ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait).



152

Ceist 4

Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Iaidín Tá sé dochrach 

má análaítear 
isteach é nó trí 
theagmháil leis 
an chraiceann. 
Is cúis le dó 
craicinn é 
má fhágtar é 
tamall.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le 
huisce sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Glaoigh ar 
dhochtúir má tá deachracht ar bith ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – scuab iaidín soladach ar shiúl 
agus tum i dtuaslagán tiasulfáit sóidiam (20%, 1 M). Bain éadaí 
éillithe ar shiúl, maothaigh iad agus cuir neart uisce ar an chraiceann. 
Féach dochtúir má tá achar mór i gceist nó má tharlaíonn clogadh.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – scuab suas iaidín soladach ar bith, 
cuir tuaslagán tiasulfáit sóidiam (20%, 1 M) leis an doirteadh atá 
fágtha agus ná bain dó ar feadh 1 uair an chloig. Glan le mapa agus 
sruthlaigh le neart uisce.

Própánón Tá baol 
mór ann go 
rachaidh an 
leacht trí thine. 
Is féidir go 
rachaidh an gal 
aige trí thine os 
cionn –20 ºC. 
Is féidir leis 
bheith ina chúis 
le dochar mór 
don tsúil agus 
déanfaidh sé 
an craiceann a 
díbhealú.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le 
huisce sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Glaoigh ar 
dhochtúir má tá deachracht ar bith ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Téann éadaí trí thine – múch lasracha ar éadaí nó ar an chraiceann 
le plúid dóiteáin nó le hábhar eile. Fuaraigh aon chraiceann dóite le 
uisce buacaire atá ag rith go mall ar feadh 10 nóiméad.
Tinte eile própánóin – lig do thinte i ndoirtil, srl. iad féin a dhó amach. 
Ba chóir tinte ag bairr phromhadán, eascraí srl. a mhúchadh le 
héadach tais nó le mata teasdíonach.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl. Má 
bhí níos mó ná méid promhadáin ag baint leis, nigh an t-achar agus 
na héadaí atá i gceist le neart uisce. 
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – cuir gach lasair Bunsen as. Glan 
méideanna beaga le héadach agus sruthlaigh go maith.
Do mhéideanna níos mó oscail na fuinneoga uilig, clúdaigh le 
ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait), scuab isteach i mbuicéad é 
agus cuir uisce leis.
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Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Eatánól Tá baol mór 

ann go rachaidh 
an leacht trí 
thine. Is féidir go 
rachaidh an gal 
aige trí thine os 
cionn 13 ºC.
Tá an meascán 
gail/aeir 
pléascach (ó
3.3 go 19% 
eatánóil) Is féidir 
go mbeidh tuirse 
ar dhuine mar 
gheall ar ghal a 
análú.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 10 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall. Tabhair cuairt ar an dochtúir. 
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a fhuarú 
agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
NB: Is féidir go mbeidh cuma mheisce ar an taismeach.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí – bain éadaí éillithe ar shiúl agus 
sruthlaigh iad. Nigh an t-achar agus na héadaí atá i gceist le huisce.
Téann éadaí trí thine – múch lasracha ar éadaí nó ar an chraiceann le 
plúid dóiteáin nó le hábhar eile. Fuaraigh aon chraiceann dóite le uisce 
buacaire atá ag rith go mall ar feadh 10 nóiméad.
Tinte eile eatánóil - lig do thinte i ndoirtil, srl. iad féin a dhó amach. Ba 
chóir tinte ag bairr phromhadán, eascraí srl. a mhúchadh le héadach 
tais nó le mata teasdíonach.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl. – cuir gach lasair Bunsen as. Glan 
méideanna beaga le héadach agus sruthlaigh go maith.
Do mhéideanna níos mó oscail na fuinneoga uilig, clúdaigh le 
ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait), scuab isteach i mbuicéad é 
agus cuir uisce leis.

Ceist 5

Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Tuaslagán 
amóinia 
caol

Is féidir leis go 
fóill bheith ina 
chúis le dochar 
sna súile nó i 
ngearradh.

Guais íseal.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 20 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall (d’alcailí). Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má 
tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an turas 
san otharcharr.
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Glaoigh ar 
dhochtúir má tá deachracht ar bith ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí. Bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá achar mór i gceist nó má 
tharlaíonn clogadh, féach dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl.- má dhoirtear méideanna móra, 
go háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh le 
ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab isteach i mbuicéad 
é. Neodraigh le haigéad citreach é. Sruthlaigh le neart uisce. Glan 
méideanna beaga le héadach tais agus sruthlaigh go maith é.
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Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
Tuaslagán 
eitiléindé-
aimín

CLEAPSS
níl an leathán 
guaise ar fáil

Pléigh leis 
mar bheadh 
sé chomh 
guaiseach le 
hamóinia.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 20 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall (d’alcailí). Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má 
tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an turas 
san otharcharr.
Gal análaithe isteach – tabhair an taismeach chuig aer úr. Glaoigh ar 
dhochtúir má tá deachracht ar bith ann le hanálú.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí. Bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá achar mór i gceist nó má 
tharlaíonn clogadh, féach dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl.- má dhoirtear méideanna móra, 
go háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh le 
ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab isteach i mbuicéad 
é. Neodraigh le haigéad citreach é. Sruthlaigh le neart uisce. Glan 
méideanna beaga le héadach tais agus sruthlaigh go maith é.

Ceimiceán Nótaí Gníomh Éigeandála
EDTA CLEAPSS

níl an leathán 
guaise ar fáil

Pléigh leis 
mar bheadh 
sé chomh 
guaiseach le 
hamóinia.

Sa tsúil – sruthlaigh an tsúil ar feadh 20 nóiméad ar a laghad le huisce 
sconna atá ag rith go mall (d’alcailí). Tabhair cuairt ar an dochtúir. Má 
tá cuairt ar an ospidéal riachtanach, lean leat ag ní na súile ar an turas 
san otharcharr.
Slogtha – ná déan ach an béal a ghlanadh le huisce. Ná spreag 
urlachan. Is féidir go gcuideoidh súimíní uisce leis an scornach a 
fhuarú agus an t-aerbhealach a choinneáil oscailte. Féach dochtúir.
Doirte ar an chraiceann nó ar éadaí. Bain éadaí éillithe ar shiúl. 
Cuir neart uisce ar an chraiceann. Má tá achar mór i gceist nó má 
tharlaíonn clogadh, féach dochtúir.
Doirte ar an urlár, ar bhinse srl.- má dhoirtear méideanna móra, 
go háirithe do thuaslagáin (measartha) thiubhaithe, clúdaigh le 
ionsúiteán mianraí (m.sh. easair chait) agus scuab isteach i mbuicéad 
é. Neodraigh le haigéad citreach é. Sruthlaigh le neart uisce. Glan 
méideanna beaga le héadach tais agus sruthlaigh go maith é.
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is í príomhaidhm na scéime marcála seo ná cinnte a dhéanamh de go ndéantar scrúduithe a 
mharcáil go cruinn, go comhsheasmhach agus go cothrom. Tugann an scéim mharcála léiriú 
do scrúdaitheoirí ar nádúr agus ar raon fhreagairtí na n-iarrthóirí ar fi ú creidiúnt iad. Leagann 
sé amach fosta na critéir is cóir dóibh a chur i bhfeidhm maidir le marcanna a dháileadh ar 
fhreagairtí na n-iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Anseo thíos tá na cuspóirí measúnaithe do Cheimic GCE:

Ba chóir go mbeadh iarrthóirí ábalta:

CM1 Eolas agus tuiscint ar smaointe, ar phróisis, ar theicnící agus ar ghnáthaimh 
eolaíocha a léiriú.

CM2 Eolas agus tuiscint ar smaointe, ar phróisis, ar theicnící agus ar ghnáthaimh 
eolaíocha a chur i bhfeidhm:
• i gcomhthéacs teoiriciúil
• i gcomhthéacs praiticiúil
• nuair a bhíonn sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla á láimhseáil acu

CM3 Faisnéis, smaointe agus fianaise eolaíoch a anailísiú, a léirmhíniú agus a luacháil 
maidir le saincheisteanna le
• breithiúnais a dhéanamh agus tátail a bhaint 
• dearthaí agus gnáthaimh phraiticiúla a fhorbairt agus a bheachtú.

Caighdeán fhreagairtí na n-iarrthóirí
Agus scrúdpháipéir á marcáil acu, ba chóir go mbeadh scrúdaitheoirí ag cuardach caighdeán 
freagartha a léiríonn leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis go réasúnta i nduine 17 mbliana nó 
18 mbliana d’aois, nuair a dhéanann mórchuid na n-iarrthóirí a gcuid scrúduithe GCE.

Solúbacht sa mharcáil
Níor chóir go mbeadh scéimeanna marcála go hiomlán saintreorach. Ní féidir le scéim 
mharcála ar bith na freagairtí uilig a thabharfaidh iarrthóirí a chlúdach. Nuair a bhíonn freagraí 
nach rabhthas ag súil leo ann, táthar ag dreim le go n-úsáidfi dh scrúdaitheoirí a mbreithiúnas 
gairmiúil féin le bailíocht freagraí a mheasúnú. Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir 
do scrúdaitheoirí treoir a lorg ón Scrúdaitheoir Maoirsithe.

Marcáil dheimhneach
Spreagtar marcálaithe le bheith deimhneach sa mharcáil acu, le creidiúint chuí a thabhairt don 
eolas, don tuiscint agus don chumas atá ag iarrthóirí, seachas pionós a ghearradh ar iarrthóirí 
as earráidí nó as easnaimh. Is eisceacht é do Cheimic GCE nuair a bhíonn ríomhanna agus 
meicníochtaí casta á marcáil ag scrúdaitheoirí nuair a thugtar treoir do Scrúdaitheoirí marcanna 
a bhronnadh de réir earráide nó easnaimh.
Ba chóir go mbainfeadh scrúdaitheoirí úsáid as an raon marcanna uilig atá ar fáil do cheist ar 
leith ar bith agus a bheith sásta marcanna iomlána a bhronnadh ar fhreagairt a bheadh chomh 
maith leis sin a mbeifí ag súil leis go réasúnta ó iarrthóir 17 mbliana nó 18 mbliana d’aois.

Gan marc ar bith a thabhairt
Ba chóir marcanna a bhronnadh ar fhreagairtí bailí amháin agus níor chóir marc ar bith a 
bhronnadh ar fhreagra atá go hiomlán mícheart nó míchuí.
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Ríomhanna Marcála
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le ríomhanna, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair 
earráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair 
amháin de bharr earráid ríomhaireachtúil. Le seachaint a dhéanamh ar phionós a ghearradh 
ar iarrthóir, is féidir marcanna a bhronnadh nuair a bhaintear tátail nó infeiris chearta ó na 
ríomhanna míchearta acu.

Cineálacha de scéimeanna marcála
Déantar scéimeanna marcála faoi choinne tascanna nó ceisteanna atá ag iarraidh ar iarrthóirí 
freagairt a thabhairt i bhfoirm sínteach scríofa a mharcáil ar bhonn na leibhéal freagairtí a 
chuireann caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh.

Déantar ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu a mharcáil ar bhonn 
pointe ar phointe, le marcanna á mbronnadh ar gach píosa bailí faisnéise a thugtar.

Leibhéil freagartha
Agus cinneadh á dhéanamh acu ar leibhéal an fhreagartha atá le bronnadh, ba chóir do 
scrúdaitheoirí líon na bpointí léirithe ábhair i bhfreagairtí iarrthóirí a lorg lena chinntiú gur 
scríobhadh an freagra ceart don cheist. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh ar mharc le 
bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar leith, measúnófar caighdeán na cumarsáide 
scríofa agus táthar ag dúil le go mbainfi dh scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil.

Cuirtear an treoir seo a leanas ar fáil le cuidiú le scrúdaitheoirí.

• Feidhmíocht tairsí: Freagairt a bhfuil sé tuillte aici ar éigean a bheith sa leibhéal ach 
gur bunleibhéal cumarsáide atá ann, ba chóir marc ag bun an raoin a bhronnadh uirthi.

• Feidhmíocht ard: Freagairt a shásaíonn go hiomlán an cur síos ar leibhéal maidir 
le hábhar agus le caighdeán cumarsáide araon, ba chóir marc ag barr an raoin a 
bhronnadh uirthi.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh maidir le measúnú a dhéanamh 
ar fhreagairtí iarrthóirí ar na tascanna agus ar na ceisteanna uilig ar scrúdpháipéir teoirice 
a iarrann orthu freagra a thabhairt i bhfoirm shínte scríofa. Déantar na tascanna agus na 
ceisteanna seo a mharcáil ar bhonn na leibhéal freagartha. Tá tagairt do chaighdeán na 
cumarsáide scríofa san áireamh sa cur síos ar gach leibhéal freagartha. 

Ar son na coimre, déantar caighdeán na cumarsáide scríofa a idirdhealú istigh i leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal C: Bunchaighdeán cumarsáid scríofa.
Leibhéal B: Caighdeán maith cumarsáid scríofa. 
Leibhéal A: Leibhéal ar fheabhas cumarsáid scríofa.

Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
a dhéanamh don treoir is mionsonraithe thíos:

Leibéal C (Bonnleibhéal): Bonntagairt do théarmaíocht eolaíoch. Úsáid agus rogha an 
iarrthóra maidir le foirm agus stíl scríbhneoireachta, tá siad teoranta. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ann in eagrú an ábhair. Níl mórán sainfhocal in úsáid. Is féidir 
nach bhfuil an chiall soiléir de bharr cur i láthair, litriú, poncaíochta agus gramadaí.
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Leibhéal B (Maith): Tagairt mhaith do théarmaíocht eolaíoch. Úsáid agus rogha an iarrthóra 
maidir le foirm agus stíl scríbhneoireachta, tá siad measartha maith. Tá ábhár ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear roinnt úsáide as sainfhocail chuí.
Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach maith go leor leis an chiall a dhéanamh 
soiléir.

Leibhéal A (Ar fheabhas): Tagairt ar dóigh go théarmaíocht eolaíoch. Éiríonn leis an iarrthóir 
an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. Tá sainfhocail chuí chruinn in úsáid go 
forleathan. Tá ardchaighdeán cur i láthair, litrithe, poncaíochta agus gramadaí in úsáid leis an 
chiall a dhéanamh soiléir.

160



SCÉIM
MHARCÁLA

Ceimic

[CÓD]
SAMPLA

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certifi cate of Education

2017

Aonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú

Bunchoincheapa sa Cheimic 
Fhisiceach agus Neamhorgánach

161

SCÉIM
MHARCÁLA



162

MARCANNA 
AR FÁIL

seasann / do phointí malartacha

Roinn A

1 B   [1]

2 C   [1]

3 D   [1]

4 A   [1]

5 B   [1]
 
6 A   [1]

7 D   [1]

8 A   [1]

9 A   [1]

10 C   [1]

    Iomlán do Roinn A 10
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Roinn B

11 (a) (i) réigiún in adamh ar féidir leis dhá leictreon le guairní 
   fritreormhara a choinneáil thuas [1]

  (ii) 

    [1]

  (iii) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 [1]

 (b) (i) léiríonn na 8 bhfuinneamh ianúchán uilig méadú [1]
   tá an méadú is mó idir 6ú agus 7ú fuinneamh ianúcháin [1] [2]

  (ii) O+ (g)  →  O2+ (g)  +  e [1]

  (iii) Tá lucht núicléach/prótón amháin níos lú ag O [1]
   tá an leictreon seachtrach sa sceall chéanna mar sin de tá an 
   sciathú comhchosúil [1] 
   aomadh núicléach níos lú ar an leictreon is forimeallaí in O [1] [3]

 (c) ag dul síos an grúpa laghdaíonn an fuinneamh ianúcháin [1] 
  tá an leictreon is forimeallaí níos faide ón núicléas [1]
  tá sciathú níos lú ag an leictreon is forimeallaí [1]
  tá an leicteon seachtrach níos aomtha don núicléas [1] [4]

12 (a) cisil d’iain dheimhneacha [1]
  líon mór leictreoin dhílogánaithe [1] [2]
 
 (b) (i) adaimh den dúil chéanna [1]
   Tá 143 neodrón ag U235 tá 146 ag U238 [1] [2]
 
  (ii) 237.979 = 235 x + 238 (100-x) /100
   23797.9 = 235x + 23800 – 238 x
   x = líonmhaireacht U235 = 0.7%; U238 = 99.3% [3]

 (c) (i) UF4 + 2Mg → U + 2MgF2 [2]

  (ii) UO2 + 4HF → UF4 + 2H2O  [2]

  (iii) +6 [1]
   +6 [1]
   +4 [1] [3]

 (d) (i) ocsaíd de nítrigin(IV) [1]

  (ii) athlasann birín beo [1]

13

16
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5

11
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13 (a) fórsaí laga/forsaí van der Waals idir cisil [1]
  thig le cisil sleamhnú /sleamhnú ar shiúl [1] [2] 
  
 (b) naisc chomhfhiúsacha láidre [1]
  3t/ollteitrihéadrán [1] [2]

 (c) níl aon iompróirí luchta saora/leictreoin shaora/leictreoin uilig i naisc 
  chomhfhiúsacha [1]  [1]

14 (a) (i) móil = 0.287/143.4 = 0.002
   coímheas 1:1
   0.002 � 107.9 = 0.216 g
   earráid -1 [2]

  (ii) Ag+ + e → Ag [1]

 (b) Cu+ + Cl → Cu2+ + Cl– [1]

 (c) (i) athraíonn uimhir ocsaídiúcháin chopair ó +2 go +1 = dí-ocsaídiú 
    [1]
   athraíonn uimhir ocsaídiúcháin chopair ó 0 go +1 = ocsaídiúchán
     [1]
   ocsaídiúchán agus dí-ocsaídiúchán den speiceas chéanna 
   (copar) san imoibriú chéanna [1] [3]

  (ii) tá sé dothuaslagtha [1]

 (d) móil de chlóiríd chopair = 2.0/134.5 = 0.01487 
  cóimheas 2HCl : 1 CuCl2
  0.029747 = vol 3 1.0 /1000
  toirt = 29.7 cm3 = 30 cm3 go dtí 2 fhigiúr bhunúsacha
  earráid -1 [3]
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10229.10

15 (a) (i) Cl2 + 3F2 → 2ClF3 [1]

  (ii) an t-aomadh leictreastatach idir péire leictreon comhroinnte 
   agus núicléis na n-adamh nasctha  [2]

  (iii) 

[2]

 (b) (i) 

   déphirimid thríogánach [1]
   cam/v/neamhlíneach [1]

   éarann cúig dhís nasacha leictreon a chéile go cothrom [1]

   dhá dhís nasctha leictreon agus dha dhís aonair leictreon;
   éarann na díseanna aonair leictreon níos mó ná díseanna 
   nasctha [1]  [6]

  (ii) 104.5° [1]

 (c) (i) I�+  Cl�–   [1]

   tá clóirín níos leictridhiúltaí ná iaidín [1] [2]

  (ii) tá fórsaí van der Waals idir móilíní ag clóirín [1] 
   tá aomacháin bhuana déphol-déphoil idir móilíní ag aonchlóiríd 
   iaidín [1]
   Tá aomacháin bhuana déphol-déphoil níos láidre/tá fórsaí 
   idirmhóilíneacha níos láidre in ICl [1]
   tá níos mó fuinnimh de dhíth leis an fhórsa idirmhóilíneach níos 
   láidre a bhriseadh [1] [4]

F
Cl
F

F x
x xx

xx
x

[1]

As

F

F

F
F

F
[1]

⎧
⎩ ⎭

⎫Cl

F F

+

18
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16 (a) cuir aigéad caol agus broidearnach leis faoi choinne carbóin [1]
  tástáil lasrach bhuí/oráiste d’iain sóidiam [1]
  cuir tuaslagán níotráit airgid isteach agus foirmíonn ppt (deascán) do 
  hailíd [1]
  tuaslaig in uisce [1] [4]

 (b) (i) ábhar táscach
• tá aomadh láidir idir iain dheimhneach agus leictreoin 
 dhílogánaithe i sóidiam
• nascadh miotalach i sóidiam
• aomadh láidir idir ian deimhneach agus ian diúltach i gclóiríd 
 sóidiam 
• nascadh ianach
• fórsaí laga van der Waals idir móilíní in iaidín
• tá nascadh ianach níos láidre ná nascadh miotalach atá níos 
 láidre ná van der Waals [6]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an difríocht 
i leáphointe a mhíniú go hiomlán le 6 phointe d’ábhar 
táscach ar a laghad. Caithfi dh siad úsáid mhaith a bhaint 
as litriú, poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm 
agus an stíl de chaighdeán iontach ard.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an difríocht 
i leáphointe a mhíniú le 4 phointe d’ábhar táscach ar a 
laghad. Caithfi dh siad úsáid shásúil a bhaint as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus an stíl 
de chaighdeán maith.

[3]–[4]

C

Tugann iarrthóirí páirtmhíniú ar an difríocht i leáphointe 
le 2 phointe d’ábhar táscach ar a laghad. Tá úsáid cheart 
litrithe, poncaíochta agus gramadaí teoranta agus tá an 
fhoirm agus an stíl de bhunchaighdeán.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0]

  (ii) liath – dubh  [1]
   bán  [1] [2]

 (c) 3I2 + 6NaOH → NaIO3 + 5NaI + 3H2O  [2]

 (d) (i) 46 � 40 = 1840 g
   1840/ 149.9 = 12.3 M [2]

  (ii) ó éadathach go buí/donn [1]

Iomlán do Roinn B

Iomlán Páipéir 

17

80

90



SCÉIM
MHARCÁLA

Ceimic

[CÓD]
SAMPLA

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certifi cate of Education

2017

167

Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú

Ardchemic Fhisiceach agus Neamhorgánach
agus Buneolas ar Cheimic Orgánach

SCÉIM
MHARCÁLA



168

 seasann / do phointí malartacha

Roinn A

1 C   [1]

2 A   [1]

3 A   [1]

4 B   [1]

5 B   [1]
 
6 A   [1]

7 C   [1]

8 C   [1]

9 D   [1]

10 B   [1]

    Iomlán do Roinn A 10
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Roinn B

11 

 

dúil móil cóimheas

C 22.2 ÷ 12 = 1.85 2

H 3.7 ÷ 1 = 3.70 4

Br 74.1 ÷ 80 = 0.93 1

 móil [1]
 Foirmle eimpíreach = C2H4Br [1]
 216 ÷ 108 = 2 
 Foirmle mhóilíneach = C4H8Br2 [1] [3]
   

12 (a) CH3CH(CH3)CH2CH3 [1]
  2-meitiolbútán [1]

  CH3C(CH3)2CH3 [1] 
  2,2-démheitiolprópán [1] [4]

 (b) móilíní a bhfuil an fhoirmle mhóilíneach chéanna acu ach foirmle 
  struchtúrach dhifriúil. [2]

 (c) neoipeantán [1] 
  brainseáil mhéadaithe [1]
  fórsaí van de Waals níos laige [1] [3]

 (d) C5H12 � 8O2 → 5CO2 � 6H2O
  neamhchothromaithe [1]
  cothromaithe [1] [2]

 (e) tionscnamh Cl2 → 2Cl • [1]
  iomadú  Cl • 1 C5H12 → C5H11 • 1 HCl [1]
    C5H11 • 1 Cl2 → C5H11Cl 1 Cl • [1]
  críochnú  Cl • 1 Cl • → Cl2 [1]
  nó  C5H11 • 1 C5H11 • → C10H22
  nó  C5H11 • 1 Cl • → C5H11Cl [4]

3

15
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13 (a) (i) athrú/(athruithe) eantalpachta [1]
   tá sé/siad neamhspleách ar an bhealach a thógtar [1] [2]

  (ii) athrú eantalpachta a tharlaíonn nuair a tharlaíonn dóchán iomlán 
   do 1 mhól de shubstaint [1] in oscaigin [1] faoi dhálaí 
   caighdeánacha [1] [3]

  (iii) (–394) � (–286 � 2) � (� 75) [1]
   –891 kJ mol–1 [1] [2]

 (b) (i) úsáidtear nasc-eantalpachtaí meánacha [1]

  (ii) –698 = 4(C–H) – 2346
   4(C–H) = 1648
   412 kJ mol–1

   earráid -1 [3]

 (c) (i) Ábhar táscach
• tomhais mais dóire biotáille ina bhfuil eatánól roimh agus i 
 ndiaidh dócháin
• tomhais toirt aithnid uisce isteach i gcalraiméadar le buiréad
• dóigh an t-eatánól sa dóire biotáille agus úsáid an teas a 
 éabhlóidítear leis an uisce sa chalraiméadar a théamh
• tomhais teocht tosaigh agus deiridh an uisce (i ndiaidh 
 téamh) le teirmiméadar
• ríomh an teas a éabhlóidítear leis an chothromóid q = mc∆T
• ríomh an líon mól eatánóil a úsáidtear ó mhais an eatánóil 
 atá dóite
• roinn an teas a éabhlóidítear ag na móil eatánóil a úsáidtear 
 le heantalpacht dócháin a ríomh [6]

  (ii) dóchán neamhiomlán [1]
   caillteanas teasa don timpeallacht [1] [2]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an phróiseas 
a mhíniú go hiomlán a bhaineann le heantalpacht dócháin a 
aimsiú (le 6 phointe d’ábhar táscach ar a laghad). Úsáideann 
siad litriú, poncaíocht agus gramadach atá go maith agus tá 
caighdeán foirme agus stíle ar fheabhas ann.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an phróiseas 
a mhíniú a bhaineann le eantalpach dócháin a aimsiú (le 5 
phointe d’ábhar táscach ar a laghad). Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá go maith agus tá caighdeán 
maith foirme agus stíle ann.

[3]–[4]

C

Míníonn iarrthóirí go hachomair agus go páirteach an 
próiseas a bhaineann le heantalpacht dócháin a aimsiú (le 
4 phointe d’ábhar táscach ar a laghad). Úsáideann siad 
litriú, poncaíocht agus gramadach ar bhonn teoranta agus tá 
caighdeán íseal foirme agus stíle ann.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0]

19
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14 (a) bogann buaic ar dheis agus tá an bhuaic níos ísle [2]
  earráidí eile líníochta [–1] [2]

 (b) méadaíonn [1] líon móilíní le fuinneamh níos mó ná Ea [1] [2]

 (c) cuireann catalaíoch bealach eile ar fáil [1]
  d’fhuinneamh gníomachtúcháin níos ísle, Ea [1]
  tá fuinneamh níos mó ná Ea ag níos mó móilíní [1]
  méadaíonn líon/minicíocht imbhuailtí rathúla (idir móilíní SO2 
  agus O2) [1] [4]

15 (a) (i) tá lucht �+ ag an adamh H in HBr [1] 
   atá aomtha chuig achar ard-dlús leictreon (i nasc dúbailte) [1] [2]

  (ii) 

     [3]

   saigheada cuartha tarraingthe i gceart [1]
   earráid -1 [4]

CH2 = CH2  CH2 – CH2
CH2 – CH2

H�+ H ..

+

H

Br�− Br−
Br

Líon móilíní 
le fuinneamh 

tugtha

FuinneamhEa
© CCEA

8
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 (b) (i) 

   

CH3 – CH2 CH3 

CH3 H
C C 

   
   isiméir Z [1]

   

CH3 – CH2 H 

CH3 CH3

C C 

   
   isiméir E [1] [2]

  (ii) 

   

CH3

Br

CH3CH2CCH2CH3

 
    

   mór [1]

    

CH3

Br

CH3CH2CHCHCH3

   mion [1] [2]

  (iii) táirgtear idirmheánaigh charbachaitiain [1]
   tá carbachaitian treasach níos cobhsaí ná carbachaitian
   tánaisteach [1] 
   bíonn foirmiú mórtháirge ann de bharr carbachaitian treasach [1] [3]

 (c) (i) C4H9Br + NaOH → C4H9OH + HBr  [2]

  (ii) tánaisteach [1]
   carbón atá nasctha le –OH, tá sé nasctha le dhá adamh 
   carbóin eile [1] [2]

 (d) (i) C4H9Br + NaOH → C4H8 + NaBr + H2O  [2]

  (ii) in eatánól [1]

  (iii) díbirt [1]

  (iv) bút-2-éin [1] 22
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16 (a) ráta imoibriú tosaigh = Ráta imoibriú cúil [1]
  fanann méid imoibreáin nó táirge tugtha ar bith tairiseach [1] [2]

 (b) méadaíonn [1]
  3 mhól (g) TLC 2 mhól (g) TLD
  bogann cothromaíocht chuig TLD le cur i gcoinne an athraithe [1] [2]

 (c) laghdaíonn [1]
  tá an t-imoibriú (tosaigh) eisiteirmeach
  bogann cothromaíocht chuig TLC le cur i gcoinne an athraithe/leis 
  an chóras a fhuarú [1]  [2]

 (d) gan éifeacht ar bith ar an toradh [1]
  méadaíonn sé ráta na n-imoibrithe tosaigh agus cúil go cothrom [1] [2]

 (e) (i) Kc = [NO2]
2/[NO]2[O2] [1]

   mol–1 dm3 [1] [2]

  (ii) Kc > 1   [1]

 (f) 4 × 46
  2 × 148 = 184/296 = 62.2%

  earráid -1 [2]

    Iomlán do Roinn B
    
    Iomlán Páipéir
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léiríonn / pointí malartacha

1 (a) bán   [1]

 (b) feictear dhá mhéid cháithnín dhifriúla [1]
  scáileanna difriúla de dhath bán [1] [2]

 (c) (i) gan athrú ar bith ag an tús, is féidir gal sa lár, leacht (éadathach)
   ag an deireadh (2 ar bith as 3) [2]

  (ii) éadathach, dath glas (pH 7) [1]

 (d) (i) giosáil/cúradh/broidearnach [1]
   solad bán fágtha/imíonn roinnt solaid [1] [2]

  (ii) éiríonn aoluisce bainniúil  [1]

 (e) (i) sorcóir tomhais [1]
   léiríonn 25 cm3 cruinneas de 1 cm3 [1] [2]
 
  (ii) luach títir/cm3 [2]
   luach toirtmheasctha 20 cm3 +/– 2 cm3 = [2] +/– 4 cm3 = [1]
   taifeadadh ceart luachanna, m.sh. ionaid dheachúlacha agus 
   ríomh títir [2]  [6]

 (f) donnrua  [1]

2 (a) X: snámhann sóidiam; gan ghás [1]
  Y: snámhann sóidiam; a lán gáis táirgthe [1]
  Z: snámhann sóidiam; níl mórán gáis ann [1] [3]

 (b) tá eatánól i Y, imoibriú is gasta  [1]

3 (a) leánn substaint
  éiríonn sé dorcha/éiríonn sé dubh
  solad dubh fágtha/ imíonn (an mhórchuid)
  earráid -1 [2]

 (b) foirmíonn solad dubh (carbón)  [1]

Iomlán do Leabhrán A
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léiríonn / pointí malartacha

1 (a) athraíonn ó ghlas go dearg  [2]

 (b) athraíonn ó ghlas go dearg agus tá roinnt den dath donn (bróimín) 
  i láthair [2]

2 cuir uisce leis agus corraigh lena thuaslagadh [1]
 scag an meascán [1]
 cuir aigéad hidreaclórach leis an tsolad [1]
 giosálann sé, a léiríonn gur carbónáit é [1]
 scag an tuaslagán agus cuir sulfáit intuaslagtha leis [1]
 táirgtear deascán bán [1]
 go dtí uasmhéid de [4] [4]

3 (a) sceitse den fhearas .i. gás ag dul trí uisce/alcaile [2]
  míniú ar an dóigh a n-oibríonn sé [1] [3]

 (b) gníomhaíonn mar chatalaíoch don imoibriú  [1]

 (c) méadódh luas na mbraonta leachta ag dul ar ais sa fhleascán le 
  haife tréan [1]

 (d) fi uchphointe cosúil leis sin ag an 1-clórabútán [1]

 (e) uisce [1]

 (f) cuir i mbraontonnadóir le, m.sh. uisce [1] 
  cuir stopallán sa tonnadóir [1]
  cuir an tonnadóir bun os cionn [1]
  croith agus lig do na leachtanna deighilt agus bain an ceann íochtair 
  ar shiúl [1] [4]

 (g) úsáidte leis an 1-clórabútán a thriomú [1]
  sulfáit sóidiam ainhidriúil [1] [2]

 (h) (i) gcm-3 [1] 
   0.81 � 23 = 18.63 g [1] [2]

  (ii) 18.63/74 = 0.25 mól ; 0.25 mól de C4H9Cl = 0.25 × 92.5 = 23.1 g 
     [2]

 (i) tomhaistear fi uchphointí i raonta de ghnáth [1] 
  is é raon de 1/2 chéim an raon coitianta [1]
  méadaítear an raon leis an méid is mó is féidir a bhailiú (mura bhfuil 
  aon chomhdhúile trasnaíochta) [1] [3]

 (j) cuir na speictrim íon agus “eisíon” i gcomparáid [1]
  beidh buaiceanna breise ag an speictream “eisíon” [1] [2]

4

22
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4 (a) M(s) + H2O(g) →MO(s) + H2(g) 
  cothromóid [1]
  siombailí staide [1] [2]

 (b) mais chéanna [1]
  méid cháithnín chéanna [1]
  íonacht 100% [1] [3]

 (c) (i) is uisce caolaithe í gal [1]
   nó cionn is gur gás í gal agus imoibríonn sí níos moille ná 
   uisce [1] 
   nó in ainneoin na teochta nios airde níl gal chomh tiubhaithe le 
   huisce [1]
   nó tá sé cosúil le bróimín agus clóirín, tá clóirín níos imoibrithe 
   ach is gás é [1] [1]

  (ii) boilgeoga/broidearnach giosáilte [1]
   solad bán [1]
   bogann cailciam suas agus síos [1] 
   táirgtear teas [1]
   táirgtear gal [1]
   tuaslagann/imíonn calciam [1]
   go dtí uasmhéid de [3] [3]

 (d) (i) am/soicindí nó nóiméid [1]
   toirt gás hidrigine/cm3 [1] [2]

  (ii) níos crochta ag an tús [1]
   críoch chothrománach nios luaithe [1] [2]

  (iii) lig don ghás dul isteach i bpromhadán [1] 
   bírín beo [1]
   fuaim pop [1] [3]

 (e) 3.4 g de Ca = 3.4/40 = 0.085 mól; 0.085 × 24 dm3 = 2.04 = 2.0 dm3  [4]
  earráid -1

 (f) tá na miotail Ghrúpa 2 iontach imoibríoch le hocsaigin [1] 
  mar sin de bheadh an turgnamh thart go hiontach gasta [1] 
  is éigean an turgnamh a mhoilliú [1]
  an t-aon bhealach ná an ocsaigin a chaolú [1]
  m.sh. trí é a mheascadh le gás nítrigine/triathghás [1] 
  bailigh an ocsaigin thar uisce/i steallaire [1] 
  cuir rátaí bailiú ocsaigine i gcomparáid agus gaolaigh le 
  himoibríocht [1]
  go dtí uasmhéid de [5] [5]

Iomlán do Leabhrán B

25
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léiríonn / pointí malartacha

Roinn A

1 B   [1]

2 D   [1]

3 C   [1]

4 A   [1]

5 B   [1]
 
6 C   [1]

7 D   [1]

8 D   [1]

9 B   [1]

10 D   [1]

Iomlán do Roinn A 10
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Roinn B

11 (a) (i) �H⦵ = ∑ �fH⦵ (táirgí) – ∑�fH⦵ (imoibreáin)
   = [3 × −393.5] – [2 × −824.2]
   = 467.9 kJ mol−1 [2]

   �S⦵ = ∑ S⦵ (táirgí) − ∑ S⦵ (imoibreáin)
   = [(4 × 27.3) + (3 × 213.6)] − [(2 × 87.4) + (3 × 5.7)]
   = 558.1 J K−1 mol-1 [2]

   �G⦵ = �H⦵ − T�S⦵
   = 467.9 − (298 × 0.5581)
   = 301.6 kJ mol−1 [1]

  (ii) tá �G⦵ deimhneach [1]

 (b) T = (�H⦵ ÷ �S⦵)
  = (467.9 ÷ 0.5581)
  = 838K [2]

12 (a) an fuinneamh atá riachtanach le 1 mól [1] de sholad ianach a athrú 
  ina n-iain ghásacha [1] [2] 

 (b) (i) 

 
[4]

  (ii) LE = (+1123) + (150) + (736) + (1450) + (2 � 79) + (2 � –348)
   = 2921 kJ mol–1 [2]

8

Mg+(g) + e− + F2(g)

Mg2+(g) + 2F−(g)

Mg(s) + F2(g)

MgF2(s)

↑

↑

↑

↑
↑

↑

↓

[1]

[1]

[1]

[1]
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 (c) (i)

[2]

  (ii) LE = (–155) – [(–1920) + (2 � –364)] = 2493 kJ mol–1 [2]

13 (a) (i) 2-hiodrasca-2-meitilbútán-nítríl [2]

  (ii) optiúil [1]

  (iii) 

   léiriú 3T ceart [1]
   íomhá scáthánach [1] [2]

  (iv) suimiúchán núicléifi leach [1]

  (v)

   earráid –1 [4]

  (vi) tá an grúpa carbóinile plánach [1]
   ionsaíonn an núicléifi l an méid céanna ón dá thaobh [1]
   foirmítear méideanna cothroma de gach isiméir optúil [1] [3]

 (b) Teigh [1]
  le déchrómáit photaisiam aigéadaithe, le himoibrí Tollen nó le 
  tuaslagán Fehling [1]
  toradh ceart deimhneach le bútánól, gan athrú ar bith le bútánón [1] [3]

H

Mg2+

[1] [1]
F−

O O

O

O
H

H

H
H

H

H H

12

C

CH3

CN

HO

H5C2

CH3

C

NC

OH

C2H5

O

OHH+−O

C

C C

C2H5

C2H5

CH3
CH3

CH3CH3

C2H5

C2H5

CN

CN CN

CN−

C

−O
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 (c) 

[2]
  (ii) Ábhar táscach

• buí/oráiste
• solad
• feadán ribeach
• téigh go mall
• taifi d an teocht nuair a leánn an solad
• cuir na táblaí sonraí i gcomparáid [6]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an phróiseas 
a bhaineann leis an chéatón a shainaithint a mhíniú 
go hiomlán (le 6 phointe d’ábhar táscach ar a laghad). 
Baineann siad úsáid mhaith as litriú, poncaíocht agus 
gramadach agus tá an fhoirm agus an stíl de chaighdeán 
iontach ard.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid leis an phróiseas 
a bhaineann leis an chéatón a shainaithint a mhíniú (le 5 
phointe d’ábhar táscach ar a laghad). Baineann siad úsáid 
mhaith as litriú, poncaíocht agus gramadach agus tá an 
fhoirm agus an stíl de chaighdeán maith.

[3]–[4]

C

Tugann iarrthoirí páirt mhíniú go hachomair ar an phróiseas 
a bhaineann leis an chéatón a shainaithint (le 4 phointe 
d’ábhar táscach ar a laghad). Tá úsáid cheart litrithe, 
poncaíochta agus gramadaí teoranta agus tá an fhoirm 
agus an stíl de bhunchaighdeán.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0] 24

14 (a) (i) Ka = 
[CH3CH2COO−][H+]   

                    [CH3CH2COOH] [1] 
  (ii) Ka = [H+]2 ÷ [CH3CH2COOH] [1]
   [H+] = 0.00184 [1]
   pH = 2.74 [1] [3]

  (iii) tuaslagán a íoslaghdaíonn athruithe in pH [1] nuair a chuirtear 
   méideanna beaga d’aigéad nó d’alcaile isteach [1] [2]

  (iv) móil d’aigéad 0.25 × 0.3 = 0.075
   móil de shalann 0.15 × 0.2 = 0.03
   (tiúchan aigéid = 0.15 mol dm–3)
   (tiúchan salainn = 0.06 mol dm–3)
   [H+] = Ka × ([aigéad]/[salann]) = 3.38 × 10–5 mol dm–3)
   pH = 4.47 [4]

H H

C C

CH3 CH3

+H2O
CH3CH2 CH3CH2

NO2

NO2 NN NO2

NO2

O + NH2N
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 (b) (i) CH3CH2COOH + NaOH → CH3CH2COONa + H2O [1]

  (ii) feanóitailéin [1]
   éadathach go bándearg [2]
   meaitseálann raon an chuid cheartingearach den chuar 
   toirtmheasctha [1] [4]

  (iii) móil de NaOH = 0.20 × (18.5/1000) = 0.0037
   móil de CH3CH2COOH = 0.0037
   tiúchan de CH3CH2COOH = 0.148 mol dm–3 [3]

  (iv) [H+] = Kw ÷ [OH–] = 5 × 10–14 mol dm–3 [1]
   pH = 13.30 [1] [2]

15 (a) 

  
            roimh                                    ina dhiaidh [2]

 
 (b) (i) HNO3 + 2H2SO4 → NO2

+ + H3O
+ + 2HSO4

– [2]

  (ii) ian níotróiniam [1]

  (iii) ionadaíocht leictrifi leach

   earráid –1 [5]

  (iv) meitiol 3-nítribeinsóáit [1]

  (v) solad bánbhuí [1]

16 (a) an chéad [1]
  míniú bailí [1] [2]

 (b) nialas [1]
  míniú bailí [1] [2]
 

20

OCH3
OCH3

OCH3OCH3

+

C C

C

H

H

C

+  H+NO2
NO2

NO2NO2

O O

OO

12
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 (c) ráta = k[C4H9Br] [1]

 (d) 2000 [1] 
  s–1 [1] [2]

 (e) 

  earráid –1 [5]

17 (a) (i) 

[1]

  (ii) própán-1,2,3-triól [1]

  (iii)

[1]

CH3 CH3

CH3CH3

CH3
CH3

CH3CH3

H3C H3C

H3C H3C

RDS

OH−

OH

Br −
BrC

CC+

C+

12

OH

OH

OH

H

H

H

H

H

C

C

C

(CH2)7 ─ CH = CHCH2CH = CH(CH2)4CH3

(CH2)7 ─ CH = CHCH2CH = CH(CH2)4CH3

(CH2)7 ─ CH = CHCH2CH = CH(CH2)4CH3

O

O

O

O

O

O

H

H

H

H

H

C

C

C C

C

C
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 (b) (i) aigéad 3-meitilbútánóch
   meatánól [1]

  (ii)

[2]

  (iii) Ábhar táscach
• aigéad agus alcól i bhfl easc tóinchruinn agus cuir 
 aigéad sulfarach tiubhaithe isteach go mall
• cuir isteach gráinní frithphreabarnacha
• téigh faoi aife
• dríog agus bailigh ag fi uchphointe eistir
• croith le carbónáit sóidiam uiscí agus scaoil brú
• úsáid braontonnadóir le ciseal eistir a dheighilt
• cuir oibreán triomaithe ainmnithe isteach
• scinceáil/scag [6]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid le hullmhú 
eistir a mhíniú go hiomlán (le 6 phointe d’ábhar 
táscach ar a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as 
litriú, poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm 
agus an stíl de chaighdeán iontach ard.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid le hullmhú 
eistir a mhíniú (le 5 phointe d’ábhar táscach ar 
a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus 
an stíl de chaighdeán maith.

[3]–[4]

C

Tugann iarrthóirí páirtmhíniú go hachomair ar 
ullmhú eistir (le 4 phointe d’ábhar táscach ar a 
laghad). Tá úsáid cheart litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí teoranta agus tá an fhoirm agus an stíl de 
bhunchaighdeán.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0] 12

Iomlán do Roinn B

Iomlán

CH3 ─ C ─ CH2COOH + CH3OH     CH3 ─ C ─ CH2COOCH3 + H2O

CH3

H H

CH3

100
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léiríonn / pointí malartacha

Roinn A

1 D   [1]

2 A   [1]

3 C   [1]

4 C   [1]

5 D   [1]
 
6 C   [1]

7 B   [1]

8 C   [1]

9 D   [1]

10 B   [1]

    Iomlán do Roinn A 10
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Roinn B

11 (a) anóid  2H2  +  4OH–  →  4H2O  +  4e– [1]
  catóid  O2  +  2H2O  +  4e–  → 4OH– [1] [2]

 (b) 2H2(g)  +  O2(g)   →  2H2O(l)  [2]

 (c) buntáistí: foinse inathnuaite leictreachais/ní tháirgeann sé truailliú/
  ciúin [2]
    

12 (a) iain dhépholacha [1]
  aomú láidir idir luchtanna urchomhaireacha [1] [2]

 (b) 2H2NCH(CH2SeH)COOH  +  Na2CO3  →
  2H2NCH(CH2SeH)COONa  +  H2O  +  CO2   [2]

 (c) (i) H2N-CH(CH2SeH)-CO-NH-CH(CH2SeH)-COOH   [3]

  (ii) íslíonn meicníocht múnlú aslaithe fuinneamh 
   gníomnhachtúcháin [1]

  (iii) cuar clogchruthach [2]   

13 (a) (i) Zn  +  2Fe3+  ↔  2Fe2+  +  Zn2+   [1]

  (ii) E    =  +0.32  mar sin ba choir go rachadh imoibriú ar aghaidh [1]

 (b) (i) MnO4
– + 5Fe2+  + 8H+ → Mn2+ + 4H2O + 5Fe3+  [1]

  (ii) móil MnO4
–  =  26.0 � 10–3 � 0.02 = 0.52 � 10–3

   móil Fe = 5 � 0.52 � 10–3 = 2.6 � 10–3 in 25 cm3

   = 2.6 � 10–2 in 250 cm3

   mais Fe = 2.6 � 10–2 � 56 = 1.456 g
   % Fe = 1.456 � 100  = 91%
                      1.60
   earráid - [1] [4]

  (iii) éadathach go bándearg   [2]

14 (a) (i) ionadaíocht núicléifi leach  [1]

  (ii) C4H9Br + NH3 → C4H9NH2  +  HBr [1]
                       δ+    δ–
  (iii) C–Br   polaraithe  
   dís aonair N/NH3 aomtha chuig Cδ +

   nasc C–N foirmithe, nasc C–Br briste  [3]

 (b) (i) lithal   [1]

  (ii) C3H7CN + 4[H] → C3H7CH2NH2   [2]
 

6

10

9
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 (c) C6H5NO2 + 6[H] → C6H5NH2 + 2H2O [2]
 
 (d) (i) ní chomh bunúsach céanna leis na cinn eile [1]
                                                                    

+  (ii) C6H5NH2  +  HCl  →  C6H5NH3  Cl–   [1]

  (iii) grúpa feineileitil ceangailte d’adamh N a bhfuil dhá hidrigin 
   aige [1]
                                +
 (e) (i) C6H5-N ≡ N   [2]

  (ii) níotráit sóidiam agus aigéad hidreaclórach caol  [1]

  (iii) A HCl/H2SO4 or NaOH [1]
   B    lithal [1]
   C HNO2/NaNO2 + HCl [1]
   D PCl5/HCl [1]

15 (a) tá sceall d neamhiomlán ag iain mhiotail thrasdultacha  [1]

 (b) (i) VO2+(aq) gorm [1]
   V3+(aq) glas [1] [2]

  (ii) 3VO2
+ + Cr + 6H+ → 3VO2+ + Cr3+ + 3H2O  [2]

   emf = 1.74 V [1] [3]

 (c) (i) gorm [1]
   buí [1] [2]

  (ii) ochtaihéidreach   [1]

  (iii) aigéad hidreaclórach/clóiríd sóidiam  [1]

 (d) (i) H2N-CH2-CH2-NH2 [1]

  (ii) dhå nasc chomhordanáideacha [1]

  (iii) [Ni(en)3]
2+ [2]

 (e) (i) Co(CH3COO)2.4H2O   [2]

  (ii) le cóbalt(II) a ocsaídiú go cóbalt(III) [2]

  (iii) ochtaidréidreach   [1]

  (iv) sé [1]

  (v) táirgeann 1 dm3 de H2O2 20 dm3 d’ocsaigin
   20/24 mól ocsaigine = 0.833
   i.e. 0.833 mol dm–3

   cóimheas 2:1   mar sin 1.67 mol dm–3

   earráid - [1] [3]

20

23
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16 (a) (i) an fhoirmle mhóilíneach chéanna ach foirmle struchtúrach 
   difriúil  [2]

  (ii) HCOOH + C2H5OH  HCOOC2H5 + H2O  [2]

  (iii) cuir isteach H2SO4 tiúbh/aigéad meatónóch/eatánól [1]
   bain uisce ar shiúl [1] [2]

 (b) (i) Tetramethylsilane, Si(CH3)4    [2]

  (ii) Ábhar táscach
• HCOO – singléad – in aice le O
• CH2 – ceathairéad – in aice le 3H
• CH3 – tripléad – in aice le 2H
• cóimheas  1:2:3
• tá an t-achar faoin chuar comhréireach le líon H i ngach 
 timpeallacht
• disciathadh is mó
• H in aice le O [6]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid lena mhíniú 
go hiomlán próiseas nmr (le 6 phointe d’ábhar táscach 
ar a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus an 
stíl de chaighdeán iontach ard.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid lena mhíniú 
go hiomlán próiseas nmr (le 5 phointe d’ábhar táscach 
ar a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus an 
stíl de chaighdeán maith.

[3]–[4]

C

Tugann iarrthóirí páirtmhíniú go hachomair ar 
phróiseas nmr (le 4 phointe d’ábhar táscach ar a 
laghad). Tá úsáid cheart litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí teoranta agus tá an fhoirm agus an stíl de 
bhunchaighdeán.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0]

 (c) 28 C2H4
+  or  CO+  [1]

  45 HCOO+  or  C2H5O
+  [1] [2]

 (d) (i) critheann naisc i móilíní
   ionsúnn fuinneamh de mhinicíocht áirithe ag brath ar mhais an 
   adaimh sa nasc 
   –OH buaic ionsúite d’aigéad própánóch 
   suíomhanna difriúla do C=O agus C=O
                                               |                |
                                              OH            O 

   ceadaigh 4 ón 5 ráiteas thuas [4]
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  (ii) carbónáit sóidiam [1]
   broidearnach le haigéad [1] [2]

17 (a) C7H6O3  +  C4H6O3  →  C9H8O4  +  C2H4O2   [2]

 (b) níl aspairín iontach intuaslagtha in uisce.  [1]

 (c) Ábhar táscach
• pláta CCC (TLC), líne pionsail, marcáil 3 spota
• tuaslaig méideanna beaga d’aspairín ‘amh’, d’aspairín 
 ‘íonaithe’ agus d’aspairín ‘íon’ (tráchtála) i bpromhadáin ar 
 leith i dtuaslagóir cuí, m.sh. eatánól
• cuir spota de gach sampla ar an phláta CCC (TLC)
• cuir san umar forbraíochta le tuaslagóir cuí m.sh. eatánóáit eitile
• bain an pláta ar shiúl agus marcáil suíomh fhronta an tuaslagóra
• úsáid solas UV nó imoibrí aimsithe [6]

Banda Freagairt Marc

A

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid lena mhíniú 
go hiomlán próiseas CCC (le 5 phointe d’ábhar táscach 
ar a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus an 
stíl de chaighdeán iontach ard.

[5]–[6]

B

Caithfi dh iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid lena mhíniú 
go hiomlán próiseas CCC (le 4 phointe d’ábhar táscach 
ar a laghad). Baineann siad úsáid mhaith as litriú, 
poncaíocht agus gramadach agus tá an fhoirm agus an 
stíl de chaighdeán maith.

[3]–[4]

C

Tugann iarrthóirí páirtmhíniú go hachomair ar 
phróiseas nmr (le 3 phointe d’ábhar táscach ar a 
laghad). Tá úsáid cheart litrithe, poncaíochta agus 
gramadaí teoranta agus tá an fhoirm agus an stíl de 
bhunchaighdeán.

[1]–[2]

D Ní fi ú creidiúint an fhreagairt. [0]

 (d) costas nó so-galaitheacht [1]

Iomlán do Roinn B
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 léiríonn / pointí malartacha

1 (a) úsáid luachanna tosaigh go dtí aon aonad deachúil [1]
  ríomh ceart de thoirtmheascadh meánach [2]
  luach garbh idir 23.4 agus 25.2 [1]
  cruinneas luach toirtmheasctha +/- 0.2 cm3 of 23.2 cm3 scála 
  aistritheach le haghaidh [2] [6]

 (b) léigh bun an mheiniscis nó ceadaigh modh a chuireann dath an 
  mhangainéis(VII) potaisiam san áireamh  [2]

 (c) éadathach go bándearg [2]

   
2 (a) glas   [1]

 (b) tuaslagán glas  [1]

 (c) deascán glas   [1]

 (d) deascán glas   [1]

 (e) deascán bán   [1]

 (f) gan imoibriú ar bith   [1]

 (g) sulfáit iarainn(II) [1]

   
3 (a) Dhéanfaí comparáid na ndathanna trí phromhadáin na dtuaslagán a 
  chur taobh le taobh go dtí go maitseálfadh dath amháin an dath eile 
  go cruinn maidir le déine/doimhneacht de [2]
  míniú/cur síos ar an dóigh gurbh éigean go mbeadh an tuaslagán 
  5M caolaithe go cuí le húsáid cheart fearas fóirsteanach m.sh. 
  sorcóirí tomhais [2]  [4]

 (b) 2M   [1]

   
4 (a) lipéadú ceart fhronta an tuaslagóra agus túsphointe [1]
  dhá spota lipéadaithe le méideanna cuí ag áiteanna cearta go 
  neasach [1]
  fronta tuaslagóra gar do bharr an tsleamhnáin CCC [1] [3]

 (b) dhá shubstaint [1]

10
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5 Is tuaslagán amóinia é liogainn 1, is tuaslagán dé-aimín eitiléine é liogainn 
2, is tuaslagán edta é liogainn 3. Foirmeoidh na lioganna uilig coimpléasc 
gorm; déanfaidh liogainn 3 liogainn 2 a dhíláithriú a dhéanfaidh liogainn 
1 a dhíláithriú. I ngach cás, le toradh deimhneach a fháil, ba chóir go 
mbeadh athrú cuí datha ann. Le haghaidh toradh diúltach níl aon athrú 
ann bunaithe ar dhath tosaigh na dtuaslagán. Mar sin de, 3 thoradh 
dheimhneacha agus 3 thoradh dhiúltacha;

 -[1] do gach toradh mícheart [4]

    Iomlán do Leabhrán A
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/ léiríonn pointí malartacha

1 (a) am coinneála [1]
  m.sh. comhartha braite [1] [2]

 (b) 4  [1]

 (c) 15/28 � 100 = 53.6% [2]

   
2 (a) solaid atá glas [1] agus gorm [1] [2]

 (b) (i) hiodrocsaíd iarainn(II) [1]
   glas [1] [2]

  (ii) Cu(NH3)4
2+ [1]

   dúghorm [1] [2]

  (iii) cuir tuaslagán clóiríd bhairiam isteach [1]
   deascán bán táirgthe [1] [2]

   
3 (a) foirmíonn sé an hidreaclóiríd/salann [1]
  atá ianach agus níos intuaslagtha dá bharr [1] [2]

 (b) an t-ian diasóiniam feinil [1]
  neamhchobhsaí ag teochtaí níos airde [1] [2]

 (c) imoibríonn iaidín leis an stáirse [1]
  le dath gorm-dubh a tháirgeadh [1] [2]

 (d) tá grúpa ianach ann [1] atá tuasláitithe ag uisce [1]
  níl san fháinne béinséin ach cuid measartha beag den struchtúr [1]
  aon 2 as 3 [2]

 (e) cas síos [1]
  an méid uisce ag sreabhadh tríd an chaidéal uisce [1] [2]

 (f) baineann sé an t-aigéad eatánóch ar shiúl [1]
  a bhfuil fi uchphointe ard/níos airde aige/atá níos deacra le galú [1]  [2]

 (g) (séalaigh) feadán ribeach ag foirceann amháin agus cuir roinnt   
  comhdúil asó isteach [1] cuir i ndabhach ola/fearas fi uchphointe [1]
  téigh go mall [1]
  nótáil nuair a thosaíonn an solad ag leá [1]
  nótáil nuair a stopann an solad ag leá [1] [5]

5
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 (h) 5 g d’fheiniolaimín = 5/93 = 0.054 mol
  7 g of naftól = 7/144 = 0.0486 = 0.049 mol 

  Is é 200.5 RMM de comhdhúil dé-asa 
  0.049 mol = 0.049 � 200.5 = 9.82 g

  % toradh = 3/9.82 � 100 = 30.5498 = 30.5  ag brath ar na líonta atá 
  curtha sa ríomh [5] earráid –[1]

  ionad deachúlach mícheart –[1]
  úsáid feiniolaimín –[1] [5]
   

4 (a) (i) fl eascán ina bhfuil uisce + níotraimíd [1]
   meicníocht fhéideartha le huisce/ níotraimíd a chur isteach [1] 
   modh le hocsaíd nítriúil a bhailiú [1]
   dabhach uisce féideartha ar son teocht tairiseach [1]
   míniú ar an dóigh a ndéantar an turgnamh .i. toirt san am ionaid 
   a thomhas [2]
   go dtí uasmhéid de 5 mharc [5]

  (ii) teocht [1]

  (iii) m.sh. tá an iomarca boilgeog le cuntas/níl an mhéid chéanna 
   ar na boilgeoga uilig [1]

  (iv) dís aonair ar an nítrigin (nó ocsaigin) [1]
   foirmíonn naisc hidrigine [1] [2]

 (b) (i) an pointe ag 1500 soicind [1]
   ba chóir go mbeadh an toirt 16.8 cm3 [1] [2]

  (ii) 11.2/24000 = 0.00047 = 0.0005 mol of N2O; 
   uaidh sin % díscaoilte = 0.0005/0.05 � 100 = 1%  [3]

  (iii) 5 � 10–6 mol dm–3 s–1 = k � 0.5 mol dm–3   k = 10–5 [1]  
   s–1 [1] [2]

 (c) (i) baineann céim a haon le lucht deimneach a dheighilt ó lucht 
   diúltach a ghlacann fuinneamh; baineann ian diúltach a tháirgtear 
   ó ian diúltach le héaradh. Uaidh sin tá céim a haon 
   rátachinntitheach    [2]
   nó is é nítrimíd an t-aon imoibrí sa rátachothromóid

  (ii) Is é NO2NH– an t-idirmheánach imoibríoch [1]

  (iii) caithfi dh an t-idirmheánch imoibríoch a bheith foirmithe i 
   gcéim 1 [1]
   ansin caithfi dh sé a bheith úsáidte ar fad i gcéim 2 [1] [2]

 (d) (i) téigh le tuaslagán hiodrocsaíd sóidiam [1]
   tástáil an gás a scaoiltear le haigéad hidreaclórach tiubhaithe [1]
   deatach bán [1] [3]

  (ii) téigh le halcaile, táirgeann salann amóiniam amóinia [1]

    Iomlán do Leabhrán B
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