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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.       
Tá leathanach línithe breise ag deireadh an pháipéir má tá sé de dhíth.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
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Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó gach cuid de cheist.
Glactar leis go bhfreagróidh tú Roinn B i bprós leanúnach. 
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i Roinn B (Ceist 8).
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

Gly    Leu     Pro     Arg    Arg     Gly     Val      Pro     Glu    Arg

Aimínaigéad

Roinn A

1 Léiríonn an léaráid thíos struchtúr príomhúil próitéine

 (a) (i) Luaigh ainm an naisc a cheanglaíonn dhá aimínaigéad le chéile.

    [1]

  (ii) Luaigh an t-imoibriú a tharlaíonn leis an chineál seo naisc a 
fhoirmiú.

    [1]

  (iii) Luaigh sampla amháin de phróitéin chruinneogach.

    [1]

 (b) (i)  Luaigh difríocht struchtúrach idir foirm an ghnáthphrióin agus 
foirm an phrióin ar cúis le galar í. 

    [1]

  (ii) Luaigh dóigh amháin ar féidir le duine galar prióin a fháil.

    [1]

 (c) Luaigh an t-athrú datha a léiríonn láithreacht próitéine nuair a 
dhéantar é a thástáil le himoibrí dé-úiréite.

   [1]

© CCEA
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2 Tá fungais déanta de chealla eocarótacha agus tá struchtúr ceallach 

fungais léirithe sa léaráid thíos.

© CCEA

 
 (a) Sainaithin cé acu struchtúir atá lipéadaithe sa léaráid thuas atá le fáil 

fosta:

  (i) i gcealla plandaí agus i gcealla ainmhithe araon

    [1]

  (ii) i gcealla plandaí ach ní i gcealla ainmhithe

    [1]

  (iii) i gcealla ainmhithe ach ní i gcealla plandaí 

    [1]

gráinníní glicigine núicléis

folúisín

líontán
        ionphlasmach cíteaplasma cillbhalla

miteacoindre
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 (b) Sainaithin gné cheallach amháin atá uathúil do chealla fungas.

   [1]

 (c) Sainaithin na struchtúir chille ó na tuairiscí seo a leanas.

  (i) Líonra d’fhidíní agus de chisteirní ceangailte le scannán, atá 
freagrach as sintéis agus iompar móilíní lipide.

   [1]

  (ii) Síntí ar nós na méar den scannán ar dhromhcla na gceall, a 
mhéadaíonn achar an dromchla.

   [1]

  (iii) Foirmíonn sé saicíní táil.

   [1]

  (iv) Éascaíonn sé gluaiseacht dhíreach substaintí idir cealla plandaí 
cóngaracha.

    [1]
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3 Is próitéin shnáithíneach struchtúrach í laistin le hairíonna leaisteacha  

agus tugann sí an cumas d’fhíocháin síneadh agus aisléim a dhéanamh. 
Tá sí ar cheann de na príomhphróitéiní a dhéanann suas na hailbheolais 
sna scamhóga. Is einsím í elastáis a scaoiltear ó na fuilchealla bána le 
linn ionfhabhtú nó athlasadh a bhriseann síos laistin. Is féidir le daoine a 
bhfuil fiobróis chisteach orthu méideanna móra lastáise a tháirgeadh.

 Rinneadh triail chliniciúil le cineál aerasól análaithe nua de choscaire 
lastáise a thástáil in othair a raibh fiobróis chisteach orthu. Mar chuid 
den triail rinneadh trí shampla de mhúcas a bhailiú ó scamhóga 2 dhuine 
dhifriúla mar atá liostaithe thíos. 

 • duine le fiobróis chisteach roimh an choscaire análaithe a thógáil 
(sampla A)

 • an duine céanna le fiobróis chisteach 1 uair an chloig i ndiaidh an 
coscaire análaithe a thógáil (sampla B)

 • duine nach raibh fiobróis chisteach air (sampla C)

 I ndiaidh iad a bhailiú rinneadh na samplaí a fhuarú agus rinneadh 
turgnamh le láithreacht lastáise sa mhúcas a imscrúdú. Taispeánann an 
graf thíos gníomhaíocht na lastáise le himeacht aimsire.

 (a) Cuir síos ar thrí threocht atá soiléir sa ghraf do gach ceann de 
na samplaí.

   [3]
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 (b) Déan anailís ar na sonraí atá curtha ar fáil agus luaigh dhá mhíniú 

fhéideartha ar na torthaí a thaispeántar do shampla B i gcoibhneas 
  le C.

   [2]

 (c) Do chuid eolais ar einsímí in úsáid agat, mínigh na torthaí a 
thaispeántar sa ghraf do shampla A.

   [2]

 (d) Rinneadh sampla eile a bhailiú ó othar difriúil a raibh an coscaire 
análaithe tógtha aige. In áit an sampla seo a choinneáil fuaraithe, 
fágadh de thaisme ar bhinse na saotharlainne é ag teocht an tseomra 
ar feadh roinnt uaireanta an chloig.

  Luaigh cé acu líne ar an ghraf (A, B, nó C) is fearr a léireodh na 
torthaí a mbeifeá ag dúil leo ó thurgnamh gníomhaíocht einsíme ar 
baineadh úsáid as an tsampla seo ann. Mínigh do fhreagra.

   [3]



10

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
4 (a) Cuir síos go hachomair ar struchtúr agus ar fheidhm miteacoindre.

   

[2]

 (b) I saothrán de chealla ainmhí a bhí ag deighilt go gníomhach, 
rinneadh an mheántoirt chille agus an meánlíon miteacoindrí a 
thomhas. Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

  
Toirt chille/µm3 Líon miteacoindrí

560 65
650 90
760 118
870 141
920 153
1030 146
1140 152

  (i) Teicníc ghrafach chuí in úsáid agat, breac na torthaí thuas. 
Caithfidh tú ceannteideal a chur isteach

   (Bain úsáid as an ghrafpháipéar thall.)  [4]

  (ii) Sainaithin na príomhthreochtaí atá soiléir sna torthaí.

    [2]
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5 (a) Léiríonn an léaráid thíos struchtúr ADN (DNA).

  Sainaithin an chuid den mhóilín ADN a thaispeántar sa bhosca X.

   [1]

 (b) I dturgnamh clasaiceach, d’fhás Matthew Meselsöhn agus Frank 
Stahl baictéir i meán mar a raibh an iseatóip ‘éadrom’ nítrigine, 14N, 
san fhoinse nítrigine. Cuireadh na baictéir ansin i meán le foinse 
nítrigine ina raibh an iseatóip ‘throm’ nítrigine, 15N, agus ligeadh dóibh 
atáirgeadh a dhéanamh.

  I ndiaidh líon mór glún, bhí an iseatóip ‘throm’ 15N seo san ADN uilig 
sna baictéir. Tugadh ADN ‘trom’ ar an ADN seo.

  Cuireadh ADN a eastóscadh ó chealla baictéaracha i lártheifneoir agus 
breathnaíodh é faoi sholas ultraivialait. Chonacthas an ADN mar 
bhanda dubh i bhfeadán an lártheifneora. Bhí an banda a bhí táirgthe 
ag ADN ‘trom’ i bhfad níos ísle i bhfeadán an lártheifneora ná an banda 
a bhí táirgthe ag an ADN ‘éadrom’. Taispeántar iad sna léaráidí thíos.

  Ansin aistríodh na baictéir ina raibh an ADN ‘trom’ chuig meán le 
foinse nítrigine ina raibh an iseatóip ‘éadrom’ nítrigine, 14N, agus 
ligeadh dóibh atáirgeadh a dhéanamh.

   I ndiaidh glúin amháin, baineadh samplaí de na baictéir ar shiúl agus 
eastóscadh a gcuid ADN agus cuireadh sa lártheifneoir é.

  Rinneadh an próiseas arís i ndiaidh glúin breise.

X

ADN éadrom

ADN trom

© CCEA
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  (i)  Comhlánaigh na léaráidí thíos le suíomh an ADN eastósctha a 

thaispeáint trí bhandaí cuí a tharraingt i ngach léaráid.

i ndiaidh 
glúin
amháin 

i ndiaidh 
dhá 
glúin

© CCEA

[2]

  (ii) Mínigh an toradh a táirgeadh i ndiaidh glúin amháin.

[2]

 (c)  In anailísiú ar an ADN i núicléas cille, fuarthas gur ghuainín é 21% de 
na bunanna

  Ríomh an céatadán de gach bun eile san ADN. 
  (Taispeáin do chuid oibre.)

   [2]
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6 Taispeánann an léaráid thíos trasghearradh trí chuid de dhuilleog 

mhéisifíte.
 Tá sé fhíochán lipéadaithe A–F.

                                                      © Dr James Napier, AS Biology for CCEA, Colourpoint Educational (2012)
                                                                                                         le caoinchead Colourpoint Creative Ltd

 (a) (i) An litir chuí ón léaráid in úsáid agat, sainaithin an fíochán ina  
dtarlaíonn gach próiseas seo a leanas:

   • ionsú uasta solais    ________

   • idirleathadh gás    ________

   • iompar uisce    ________                                                 [3]

   (ii) Luaigh ról an chúitinigh.

    [1]
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Source: Biology for CCEA AS level. Dr J Napier. Colourpoint 2012
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 (b) Tá duilleoga mionathraithe ag an phlanda Cuilghaiste Véineas 
(Dionaea muscipula) a fhoirmíonn dhá phláta de ghaiste. Nuair a 
dhéantar é a thruicearú, beirtear ar inveirteabraigh bheaga agus 
díleáitear iad. Athruithe osmóiseacha agus sreabhadh an uisce 
idir na cisil mhéisifille istigh sna plátaí is cúis leis an mheicníocht a 
dhruideann an gaiste.

  Taispeántar amharc iomlán de na plátaí thíos, chomh maith le 
hamharc trasghearrthach a thaispeánann na cisil mhéisifille.

   

  

  Tá dhá chiseal méisifille sa phláta, an mhéisifill uachtair agus an 
mhéisifill íochtair. Tá poitéinsil uisce chealla na gciseal seo difriúil 
lena chéile agus taispeántar faisnéis maidir leis seo sa tábla thíos.

  (i)  Ríomh na luachanna atá ar iarraidh agus cuir sna spásanna   
 folmha sa tábla thuas iad. [2]

Poitéinseal/kPa Cealla méisifill 
uachtair

Cealla méisifill 
íochtair

cell 0

s

250p

150

© CCEA

amharc iomlán amharc trasghearrthach

gaiste druidte
(dromchla uachtair cuasach)

gaiste oscailte
(dromchla uachtair dronnach)

ciseal uachtair méisifille

ciseal íochtair méisifille

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
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  Nuair atá an gaiste oscailte, níl gluaiseacht uisce idir na cisil 

mhéisifille indéanta. Nuair a dhéantar é a thruicearú le druidim, áfach, 
bogfaidh uisce ó chiseal amháin go ciseal eile.

  (ii) Aimsigh an treo a shreabhfaidh an t-uisce nuair a dhéantar an 
   gaiste a thruicearú le druidim. Mínigh do fhreagra.

    [2]

  (iii) Mínigh cad é is cúis leis an athrú i gcruth na bplátaí le linn 
        dhruidim an ghaiste.

    [2]
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7 (a) Léiríonn an léaráid thíos crómasóm de réir na cuma a bheadh air le 

linn própas miotóise.

© CCEA

  (i) Ainmnigh an struchtúr lipéadaithe X.

    [1]

  (ii) Sainaithin an tsainchéim i dtimthriall na cille nuair a 
mhacasamhlaíonn ADN leis an dá chrómaitíd a fhoirmiú.

    [1]

 (b)  Coisceann an druga frith-ailse vincristín foirmiú micrifhidíní le linn 
thimthriall na cille. Taispeánann an léaráid thíos cill ag céim miotóise  
sula gcuirtear vincristín léi.

  (i) Ainmnigh céim na miotóise a thaispeántar sa léaráid.

    [1]

scannán dromchla cille

snáithíní fearsaide

X

crómaitídí  
comhionanna

© CCEA
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  (ii) Cad é mar a rachaidh vincristín i bhfeidhm ar mhiotóis? 

    [2]

  (iii) Mínigh an dóigh a gcuidíonn nimheanna miotóiseacha amhail 
vincristín le cóir leighis don ailse.

    [2]
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 (c) Taispeántar céimeanna de thrimthriall na cille sa léaráid thíos.

M G1

G2 S

  (i) Seachas moill ama a chur ar fáil, cad é feidhm na bpasanna 
bearna (G1 agus G2)?

    [1]

  (ii) Tá céim fhéideartha amháin ar iarraidh ón léaráid. 

   Ainmnigh agus marcáil an chéim seo leis an litir X ar an 
   léaráid. [2]

  (iii) Marcáil ar an léaráid leis an litir Y an pointe ag a dtarlaíonn 
cilldeighilt. [1]

© CCEA



20

Scrúdaitheoir Amháin
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Roinn B

8 Tá déchiseal fosfailipide a bhfuil próitéiní éagsúla leabaithe ann sa 
chillscannán. Cumasaíonn an struchtúr seo substaintí dhifriúla le taisteal 
tríd an scannán trí idirleathadh simplí, idirleathadh éascaithe nó iompar 
gníomhach.

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

 (a) Cuir síos ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí atá ann idir 
idirleathadh simplí, idirleathadh éascaithe agus iompar gníomhach.

   [6]
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 (b)  Caithfidh móilíní móra agus móilíní beaga, chomh maith le hiain, a 

bheith ábalta taisteal tríd an chillscannán.
  Pléigh an dóigh a bhfuil na modhanna difriúla iompair atá ainmnithe 

i gcuid (a) riachtanach le ligean do gach ceann de na substaintí seo 
dul tríd agus an dóigh fosta a ligeann siad don scannán a bheith 
roghnach

   [9]
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Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
Section A

1 Tá stómaí le fáil ar dhromchla uachtair agus ar dhromchla íochtair 
duilleoige araon. Rinne dalta ceithre áireamh de stómaí ar an dá 
dhromchla de dhuilleog. 

 Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

 (a) Déan trácht ar an éagsúlacht a thaispeántar sna macasamhlacha 
agus ar iontaofacht na dtomhas.

   [2]

24

Líon stómaí/cm2

Eipideirm 
uachtair

Eipideirm 
íochtair

Macasamhlacha

136 67

146 81

132 90

154 58

Áireamh meánach 142 74
© CCEA
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 (b) Rinneadh meastachán ar mhéid an trasghalaithe ón dá dhromchla 

de dhuilleog lus an chromchinn. Rinneadh é seo trí phíosaí beaga 
de pháipéar clóiríd chóbailt thirim a ghreamú ar an eipideirm uachtair 
agus ar an eipideirm íochtair. Athraíonn an páipéar clóiríd chóbailt 
ó dhath gorm go dath bándearg de réir mar a ionsúnn sé uisce. 
Taispeántar na torthaí sa ghraf thíos.

  An fhaisnéis atá curtha ar fáil in úsáid agat, mínigh na hathruithe 
datha a thaispeántar.

   [3]
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2 Rinneadh feirmeoirí i dTuaisceart Éireann a spreagadh le cleachtais 

talmhaíochta a úsáid a chothaíonn bithéagsúlacht. Is sampla amháin é 
caomhnú fálta sceach.

 (a) Luaigh trí dhóigh a bhfuil bithéagsúlacht á spreagadh ag caomhnú 
fálta sceach.

 1

 2

 3

    [3]

 (b) Luaigh trí míbhuntáiste fhéideartha a bhaineann le fálta sceach.

 1

 2

 3

   [3]
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3 Léiríonn an léaráid thíos trasghearradh trí fhuileadán.

 (a) Luaigh dhá phíosa fianaise atá le feiceáil sa léaráid a thugann le fios 
gur artaire é seo.

  1

  2 [2]

 (b) Tabhair breac-chuntas ar ról matán mín in artaire.

   [2]

 (c) Luann Dlí Fick gaolmhaireacht idir trí thoisc.  
  
  Ina measc siúd tá:
  • grádán tiúchana
  • fad slí idirleata

  Luaigh an tríú toisc a d’imreodh tionchar ar an ráta idirleata i nDlí Fick.

   [1]

© CCEA
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 (d) Is galair scamhóige fhadtréimhse choitianta iad broincíteas 

ainsealach agus eimfiséime ar cúis iad le deacracht análaithe.

  (i) Luaigh cad chuige a bhfuil deacracht análaithe acu a bhfuil
   eimfiséime orthu.

    [2]

  (ii) Is éifeacht amháin é broincíteas de chaitheamh tobac 
fadtréimhseach.

   Mínigh an dóigh ar cúis le broincíteas é caitheamh tobac 
fadtréimhseach.

    [2]

 (e) Fuair staidéir a rinne foireann as Ollscoil California amach ar 
na mallaibh go bhféadfadh comhdhúile i gcócó atá le fáil sa 
tseacláid cuidiú le téachtáin fola a chosc agus ar an ábhar 
sin an baol a bhaineann le galar croí agus le taomanna croí a 
laghdú. 

  Do chuid eolais ar fhuiltéachtadh in úsáid agat, luaigh dhá 
dhóigh a gcoiscfeadh na comhdhúile cócó seo foirmiú téachtáin 
fola.

 1

 2

   [2]
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 (f) Is druga é minoxidil a shuaimhníonn an matán mín sna 

fuileadáin, agus leathann siad dá bharr.

  Luaigh cad chuige a laghdaítear an baol galar croí in othair a 
thógann an druga seo.

   [2]
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4 Tá cineálacha éagsúla cille i xiléim agus i bhfléam.

 (a) (i) Cuir síos ar dháileadh fíocháin xiléime agus fléim i ngas 
planda bláthanna.

    [2]

  (ii) Is iad feadáin chriathracha fléim an príomhchineál cille i 
bhfíochán fléim. 

   Luaigh dhá phríomhghné d’fheadáin chriathracha fléim.

   1

   2

    [2]
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 (b) Taispeánann an léaráid thíos foirmeacha difriúla de phatrúin 

lignithe i soithí xiléime.

 

  (i)  Mínigh cad chuige a bhfuil an neart breise a chuireann lignin ar 
fáil i soithí na xiléime riachtanach don fheidhmiú acu.

     [2]

  (ii)  Luaigh cad chuige a bhfuil fáinní nó bíseanna lignine ag na soithí 
xiléime i ngais óga nuair atá ballaí dréimreacha nó líontánacha 
ag gais atá níos sine, mar a thaispeántar sa léaráid thuas.

    [2]

 

 

 

© AS level Biology le Phil Bradfield et al foilsithe ag Longham 2001,
ISBN 0582429463. Atáirgthe le caoinchead Pearson Education Ltd.

  

                   fáinneach   bíseach   dréimreach     líontánach    logallach
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5 (a) Tá gaol idir an t-iora rua (Sciurus vulgaris), ar de bhunadh 

na hÉireann é, agus ioraí talaimh, marmait agus marmait 
mhachaire agus cuimsítear é i ngrúpa tacsanomaíoch ar a 
dtugtar na Sciuridae. Baineann na Sciuridae uilig le grúpa 
mamach ar a dtugtar na Rodentia.

  An fhaisnéis seo in úsáid agat, comhlánaigh an tábla seo a 
leanas a bhaineann le tacsanomaíocht an iora rua.

   

Ríocht Animalia

Chordata

Rang

Ord

Fine

Géineas

Speiceas
          [3]

 (b) Tá líon measta de 40 000 iora rua ar fud na hÉireann. Tá raon 
an speicis dhúchasaigh seo ag laghdú go gasta áfach de réir 
mar a leathann na hioraí glasa (Sciurus carolinensis) agus go 
bhfuil bua san iomaíocht acu ar na hioraí rua. Tugadh na hioraí 
glasa isteach ó Mheiriceá Thuaidh. Sa tábla thíos tugtar roinnt 
faisnéise faoi na hioraí rua agus na hioraí glasa araon. 

Gné Iora rua Iora glas

Fad coirp 20–22 cm 25–27 cm

Mais choirp 275–305 g  540–660 g

Cruth coirp Caol Toirteach

Gnáthóg Foraois bhuaircíneach is mó Foraois leathanduilleach

Cothú Síolta, cnónna, bachlóga 
agus caora

Áit chothaithe Ceannbhrat na gcrann is mó Ar an talamh is mó

Pórú 2–3 ál sa bhliain le          
3–4 phuisín san ál

3–4 ál sa bhliain le          
5–6 phuisín san ál

Amhail an t-iora rua, móide 
dearcáin (síolta móra go 
háirithe); thig leis síolta a 
ithe nach bhfuil lánaibí

© CCEA
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  (i) An fhaisnéis sa tábla in úsáid agat, luaigh ceithre dhóigh ar féidir 

leis na hioraí glasa an bua a bhreith ar na hioraí rua ó thaobh 
iomaíochta de.

 1

 2

 3

 4

   [4]

  
  (ii) Agus an fhaisnéis atá tugtha á hanailísiú agat, luaigh dóigh 

amháin eile a bhféadfadh bainistiú foraoise leathadh na 
n-ioraí rua a spreagadh.

    [1]
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6 Rinneadh fiosrú le téarnamh daltaí, a bhí difriúil ó thaobh cumas 

lúthchleasaíochta de, a aimsiú i ndiaidh dóibh tréimhse aclaíocht thréan 
a dhéanamh. Rith ceathrar daltaí, beirt a bhí lúfar agus beirt nach raibh 
lúfar, 200 méadar an duine. Rinneadh a gcuislí a chomhaireamh go 
díreach i ndiaidh dóibh an cleachtadh a dhéanamh.

 Taifeadadh cuisle gach duine ansin gach 30 soicind as a chéile ar feadh 2 
nóiméad san iomlán (sa dóigh go raibh ceithre thaifeadadh do gach dalta 
ann nuair a bhí an aclaíocht críochnaithe).

 Taispeántar na cuislí a taifeadadh sa tábla thíos:
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Duine neamh-lúfar 1
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Téarnamh cuisle i ndiaidh aclaíochta

Duine lúfar 1

Duine lúfar 2

Duine neamh-lúfar 2

 (a) An fhaisnéis atá curtha ar fáil in úsáid agat, luaigh fáth amháin do 
gach ceann de na ráitis seo a leanas:

  (i) Bhí na rátaí cuisle is airde ag na lúthchleasaithe go díreach i 
ndiaidh na haclaíochta.

  (ii) Bhí an laghdú is mó sa chuisle ann taobh istigh den chéad 30 
soicind do na lúthchleasaithe.

     

  (iii) Bhí na rátaí cuisle is ísle ag na lúthchleasaithe i ndiaidh 90 
soicind.

     

© CCEA
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  (iv) Bheadh sé níos cuí an titim chéatadánach sna rátaí cuisle a chur
   i gcomparáid thar thréimhse an téarnaimh.

   [4]

 (b) Cuireann aclaíocht éileamh méadaithe ar an chóras 
chardashoithíoch.

  Liostaigh trí fheidhm thábhachtacha a dhéanann an córas 
cardashoithíoch le linn aclaíochta.

  1

  2

  3  [3]

 (c)  Le linn aclaíochta nuair a mhéadaíonn ráta meitibileach fíocháin, 
laghdóidh pH an fhíocháin

  Mínigh an dóigh a gcuirtear laghdú i pH i gcrích i bhfíochán atá i 
mbun riospráide.

   
 

   [2]
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7 Is crann í an dair thoilm (Quercus ilex) ó cheantar na Meánmhara i 

dtosach a tugadh isteach go hÉirinn sa 16ú haois.

 (a) Tá cúitineach tiubh céiriúil ag duilleog ón dair thoilm. 

  Mínigh an dóigh a gcuireann sé seo in iúl gur éabhlóidigh an crann in 
aeráid the thirim.

   [2]

  Níl ach dhá speiceas feithide a bheathaíonn ar dhuilleoga ón dair 
thoilm agus is larbhaí leamhan iad beirt. Taispeánann an tábla thíos 
sonraí do fhlúirse na larbhaí leamhan seo i ngrúpa de dharacha toilm.

 
 (b) Úsáidtear innéacs Simpson mar thomhas de bhithéagsúlacht. Is féidir 

an luach le haghaidh innéacs Simpson (D) don dair thoilm a ríomh 
leis an fhoirmle thíos;

D =   N(N-1)
Σn (n -1)

   An áit a bhfuil ni = líon iomlán na n-orgánach do gach speiceas  
                           aonair; agus 

                        N = líon iomlán na n-orgánach do na speicis uilig.

    Nuair a úsáideadh an fhoirmle seo ríomhadh luach de 0.51 do D.

  Tuar an dóigh ar athraigh, b’fhéidir, luachanna le haghaidh innéacs 
Simpson do larbhaí na leamhan seo ó cuireadh tús le tionscnaimh 
le gnáthóga a chaomhnú agus le bithéagsúlacht a chothú. Mínigh do 
fhreagra.

   

© CCEA

Feithid ag beathú ar dhair thoilm

Larbhaí leamhan mianadóireacht duilleoige 
dair thoilm (Phyllonorycter messaniella) 526

Larbhaí leamhan gíománach 
(Malacosoma neustrium) 371

Líon feithidí

© CCEA
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    [3]
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8 Rinneadh imscrúdú lena thaispeáint an dóigh a dtéann déine solais i 

bhfeidhm ar ráta iontógála dé-ocsaíd charbóin in dhá speiceas dhifriúla 
planda. Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

 (a) Do gach speiceas planda, tá luach déine solais ar leith ann nach 
dtarlaíonn aon ghlanmhalartú dé-ocsaíd charbóin dá bharr. 

  Luaigh an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar an luach seo.

   [1]

 (b) Sa ghnáthóg nádúrtha aige, is féidir speiceas planda A a fháil ag fás 
faoi dhlúthbhrat crann, ach ní fhaightear speiceas planda B ag fás 
ach in áit gheal gan chrainn i lár foraoise.

  Anailísigh an fhaisnéis atá curtha ar fáil agus mínigh an dóigh a bhfuil 
speiceas planda A oiriúnaithe le fás a dhéanamh i ndálaí scáthaithe.

   [2]

 (c) Seachas cúitineach níos tibhe a bheith aige, luaigh trí dhóigh a mbeadh 
difríocht struchtúrach idir xéirifít agus speicis phlanda A agus B. 

 

   [3]

Déine solais/
Wm−2

Ráta iontógála dé-ocsaíd charbóin/
aonaid threallacha

Speiceas A Speiceas B

0 −2.0 −2.0

20 1.6 −0.3

40 3.3 1.4

120 4.8 8.2

160 5.1 9.3

240 5.1 9.3
© CCEA
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Roinn B

9 Cuir síos ar, agus mínigh, ord na n-imeachtaí i ndiaidh don fhuil filleadh ar 
an chroí ó na scamhóga, a bhfuil cruthú ardbhrú san aorta dá mbarr. 

 Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra an dá rud, spreagadh mhatán an 
chroí agus na hathruithe a tharlaíonn istigh i seoimríní an chroí. [15]

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



42

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc



43

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc

[15]
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Leathanach breise línithe
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Roinn A

1 Tá dathmhéadar á léiriú sa léaráid thíos..

  © James Napier agus Colourpoint Creative Limited

 (a) Ainmnigh cineál amháin d’imscrúdú ina bhfuil sé fóirsteanach 
dathmhéadar a úsáid.

   [1]

 (b) (i) I gcomhthéacs dathmhéadair, mínigh cad é a chiallaíonn 
   % traschuir.

    [1]
 

  (ii) Mínigh cad é is feidhm le scagaire dathmhéadair.

    [2]

  (iii) Seachas an scagaire ceart a úsáid, luaigh nós imeachta amháin  
eile a mbeadh léamha níos beaichte de % traschur solais dá  
bharr.

    [1]

Foinse solais Daibhchín ina bhfuil 
tuaslagán faoi thástáil

FótaichillScagaire

Taispeáint calabraithe 
le % tarchuir nó

ionsúiteachta a thaispeáint

Solas 
tarchurtha
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2 Is féidir an meánphoitéinseal tuaslagáite de chealla oinniúin ag plasmalú 

tosaigh a ríomh trí stiallacha d’eipideirm oinniúin a chur  i réimse de 
thuaslagáin siúcróis. Rinneadh céatadán na gceall a bhí plasmalaithe i 
ngach tuaslagán a ríomh. Taispeánann an graf thíos an ghaolmhaireacht 
idir an céatadán de chealla plasmalaithe agus poitéinseal tuaslagáite an 
tuaslagáin siúcróis.

XX

X

X
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Poitéinseal tuaslagáite an tuaslagáin siúcróis/kPa
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X
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X

X

X X X

 (a) Luaigh cad chuige a bhfuil sé cuí, sa ghraf seo, líne an 
oiriúnaithe is fearr a tharraingt (idir –500 agus –2250 kPa) 
seachas línte díreacha gearra a tharraingt idir gach pointe.

   [1]
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 (b) An graf in úsáid agat, sainaithin meánphoitéinseal tuaslagáite 

na gceall oinniúin seo ag plasmalú tosaigh.

   kPa [1]

 (c) Luaigh cad chuige a bhfuil sé riachtanach an sleamhnán a bhfuil na 
cealla ann a hiodráitiú le tuaslagán siúcróis seachas le huisce.

 

   [1]
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3 Is féidir crómatagrafaíocht pháipéir a úsáid leis na haimínaigéid atá i 

láthair i bpróitéin a shainaithint.

 (a) Agus tuaslagán tiubhaithe d’aimínaigéid a táirgeadh trí hidrealú 
próitéine tugtha, tabhair breac-chuntas ar an mhodh oibre a úsáidtear 
le crómatagram a ullmhú agus a rith leis na haimínaigéid atá i 
láthair a imscrúdú. (Ná cuir síos ar an dóigh leis an chrómatagram a 
fhorbairt ná a anailísiú.)

   [4]
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 (b) Anseo thíos taispeántar léiriú léaráideach de chrómatagram 

forbartha. Ar son soiléireachta, níl ach 3 spota ar taispeáint. 
Léiríonn an líne poncanna trí gach spota a lárphointe, a 
mbaintear úsáid as leis an fad slí a thaisteal sé a thomhas.

© CCEA

  An tábla de luachanna Rf a thaispeántar thuas in úsáid agat, 
sainaithin aimínaigéad X ar an chrómatagram. (Taispeáin do 
chuid oibre.)

                                                            Aimínaigéad X   [2]

X

Bonnlíne

Fronta 
tuaslagóra

Aimínaigéad Rf Luach 

alainín 0.38

argainín 0.20

asparaigin 0.50

aigéad glútamach 0.30

leoicín 0.73

lísín 0.14

vailín 0.61
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Examiner Only

Marks Re-mark

4 Rinneadh portach i gContae an Dún a shampláil lena 
bhithéagsúlacht a thomhas. Sa phortach seo, measadh brat 
céatadánach na speiceas planda in 10 gcuadraí a bhí curtha go 
randamach. Tugtar achoimre ar na torthaí sa tábla thíos.

 

Speiceas planda
Brat % iomlán gach 

speicis in 10 gcuadraí 
(ni)

ni(ni–1)

Caonach móna 990 979 110

Ceannbhán 445 197 580
Fraoch mór 220 48 180
Fraoch naoscaí 330 108 570
Mónóg 240 57 360
Léicean 45 1 980
Sciollam na móna 235 54 990

N = 2505 ∑ ni(ni – 1) = 1 447 770
© CCEA

 (a) Ríomh an luach d’innéacs Simpson (D) don phortach seo.

  Is í an fhoirmle le D a ríomh ná:

D =   N(N-1)

 An áit a bhfuil ni = an brat % iomlán de gach speiceas aonair; agus
    N = an brat % iomlán d’orgánaigh de na speicis uilig.
  (Taispeáin do chuid oibre.)

                                                                     Freagra   [2]

 (b)  Seachas níos mó cuadraithe a úsáid, luaigh dóigh amháin a 
bhféadfaí an t-imscrúdú a shíneadh le hiontaofacht a mhéadú.

   [1]

©CCEA
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5 (a) Is leictreonmhicreagraf é Grianghraf 3.5 de chill phlanda, le roinnt 

codanna de chealla mórthimpeall infheicthe fosta. Tá roinnt struchtúr 
sa ghrianghraf lipéadaithe cheana féin.

  (i) Sainaithin na struchtúir lipéadaithe A go C.

   A

   B

   C [3] 

  (ii) Is é ×7500 formhéadú an ghrianghraif seo.

   Ríomh leithead na cille ina µm feadh na líne X-X.
   (Taispeáin do chuid oibre.)

                                                            Freagra      µm  [3]

 (b)  Is féidir líontán agus micriméadar céime a úsáid fosta le fad cille a 
ríomh.

  Cuir síos ar an dóigh a n-úsáidfeá na rudaí seo le meánfhad cealla 
eipideirmeacha oinniúin a ríomh go beacht. (Ní gá duit cur síos a  
dhéanamh ar an dóigh le sleamhnáin chealla eipideirmeacha an  
oinniúin a ullmhú.)

   [4]
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6 Is é atá i gcóras dumhcha ná sraith d’iomairí dumhcha, atá scartha ag 

lagáin dumhcha, mar a thaispeántar sa léaráid thíos.

 Chuir grúpa daltaí dáileadh na bplandaí ar iomaire duimhche i gcomparáid 
leis sin i lagán duimhche. D’úsáid siad modh samplála randamach leis na 
plandaí a fuarthas ar dhroim duimhche agus sa lagán duimhche taobh 
thiar de a imscrúdú.

 (a) Cuir síos ar mhodh samplála randamach a bhféadfadh na daltaí úsáid 
a bhaint as le flúirse choibhneasta na speiceas planda difriúil a bhí i 
láthair a imscrúdú.

  

   [4]

iomairí 
dumhcha

lagáin  
dumhcha

Muir

© CCEA
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 Chomh maith leis na plandaí a bhí ag fás sa chóras dumhcha a 

shampláil, rinne na daltaí roinnt tosca aibitheacha sa dá limistéar 
a thomhas fosta. Orthu siúd bhí taise na hithreach agus luas na 
gaoithe.

 Le taise na hithreach a thomhas, baineadh cúig chroí ithreach 
ar shiúl ó gach limistéar a bhí faoi imscrúdú. Rinneadh gach 
sampla a mheá sa tsaotharlann agus téadh ansin é in oigheann 
micreathonnach ar feadh 10 nóiméad. Rinneadh é a mheá arís agus 
cuireadh san oigheann micreathonnach é ar feadh 5 nóiméad eile. 
Rinneadh an próiseas seo de théamh agus de mheá arís agus arís 
eile go dtí nach raibh athrú ar bith eile sa mhais le breathnú.

 (b)  Luaigh an fáth go ndearnadh an téamh agus an mheá seo arís 
agus arís.

   [1]

  Taispeántar roinnt de thorthaí an imscrúdaithe sa tábla thíos.
  

Speiceas Flúirse

Iomaire duimhche Lagán duimhche

Muiríneach 112 4

Féar feisciú 36 25

Spuirse ghainimh 20 0

Cluas chait 13 27

Tím 0 34

Caonaigh 0 164

© CCEA

 (c)  Bain úsáid as teicníc ghrafach chuí leis na torthaí thuas a 
bhreacadh. Ba chóir go mbeadh ceannteideal ar do ghraf.

  (Úsáid an grafpháipéar thall.)                                                [4]
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7 Taispeánann an tábla líon na gceall a bhreathnaigh triúr daltaí ag 
 céimeanna difriúla agus iad ag déanamh iniúchadh ar inne fréimhe pónairí 

leathana le haghaidh miotóise.

         Céim

Dalta

Idirphas Própas Meiteapas Anapas Teileapas

A 61 11 2 0 6
B 48 10 3 2 8
C 71 15 3 2 11

© CCEA

 (a) Anailísigh na sonraí sa tábla agus mínigh an patrún a thaispeántar.

   [4]

 (b) Theip ar an cheathrú dalta céimeanna miotóise ar bith a fháil ina 
chuid inne fréimhe.

  Luaigh fáth amháin leis seo.

   [1]
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8 Rinneadh turgnamh le himscrúdú a dhéanamh ar éifeacht nimh 

chiainíde ar orgánaidí ceall a eastóscadh ó shampla d’fhíochán ae.

 Is féidir orgánaidí a dheighilt ón chuid eile d’inneachar na cille le 
lártheifneoir.  

 (a)  Ciorclaigh ainm chodán na horgánaide a mbeadh an luas 
rothlaithe is moille de dhíth air lena dheighilt ón chuid eile 
d’inneachar na chille.

   
        miteacoindrí             ribeasóim           núicléis     

[1]

 (b)  Fuarthas codán miteacoindre agus cuireadh i maolán é a bhí 
iseatonach don fhíochán ae (.i. an poitéinseal uisce céanna aige 
leis an fhíochán ae.)

  (i) Mínigh ina iomláine feidhm an mhaoláin iseatonaigh.

    [2]
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  Rinneadh dhá phromhadán (A agus B) a ullmhú ansin mar seo a
  leanas:

• Cuireadh 2 cm3 de mhiteachoindre i dtuaslagán maolánach le 
gach promhadán

• Cuireadh 1 cm3 de thuaslagán ciainíde le promhadán A
• Cuireadh 1 cm3 den mhaolán iseatonach le promhadán B

  Baineadh úsáid as tóireadóir ocsaigine ansin le tiúchan na hocsaigine  
i ngach promhadán a imscrúdú. Glacadh léamha ó gach promhadán 
i dtosach agus ansin gach nóiméad ina dhiaidh ar feadh 10 nóiméad. 
Tomhaiseadh tiúchan na hocsaigine ina mhicreamóil (μM).

  I bpromhadán A, ba é 520 tiúchan na hocsaigine i dtosach. Ba iad na 
léamha ina dhiaidh sin ná 511, 505, 500, 497, 495 agus cúig léamh 
ansin de 493.

  I bpromhadán B, ba é 505 tiúchan na hocsaigine i dtosach. Ba iad 
na léamha ina dhiaidh sin ná 475, 444, 415, 386, 355, 324, 304, 297, 
292 agus 290.

  (ii)  Déan tábla de na torthaí seo sa spás thíos.

   Ba chóir go mbeadh ceannteideal ag do thábla agus go gcuimseodh 
sé ceannteidil chuí cholúin, na haonaid agus na sonraí uilig. 

      [4] 
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  (iii)  Cuir síos ar thorthaí an turgnaimh.

    [2]
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Section A

1 Léiríonn an léaráid thíos gearradh trí mhióifibril i matán cnámharlaigh

  © Dr James Napier, A2 Level Biology for CCEA, 
  Colourpoint Educational (2012) le caoinchead Colourpoint Creative Ltd.

 
  Sainaithin na struchtúir lipéadaithe X agus Y.

  X 

  Y  [2]

 

Sarcaiméir

I-bhandaH-chrios

A-bhanda
YX
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2 Taispeánann an léaráid thíos cuid de neafrón mamach ó mhamach beag
 a chónaíonn i bhforaois bháistí.

 
 
 (a) Sainaithin na codanna atá lipéadaithe A agus B.

  A 

  B  [2]

 (b) Taispeánann an tábla thíos athruithe i dtiúchan choibhneasta na 
dtuaslagáití sa scagáit ón mhamach seo, agus í ag dul trí lúb Henlé.

  (i) Do chuid eolais agus tuisceana ar lúb Henlé in úsáid agat, 
comhlánaigh an tábla thuas trí luachanna a lua do thiúchan na 
dtuaslagáití sa ghéag ardaitheach. [2]

B

fuileadáin

A

70

© CCEA

Suíomh na scagáite i 
lúb Henlé

Tiúchan coibhneasta na 
dtuaslagáití/aonaid threallacha

Barr géag íslitheach 250

Bun géag íslitheach 900

Rinnphointe lúibe 1150

Bun géag ardaitheach

Barr géag ardaitheach
© CCEA
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  (ii) Mínigh an dóigh, sa ghéag íslitheach, a n-athraíonn tiúchan 

choibhneasta na dtuaslagáití ó 250 go 900 aonad treallach.

   [3]

 (c) Sna mamaigh, tá comhghaol láidir deimhneach ann idir fad lúb Henlé 
agus céim thuire (tirimeacht) na timpeallachta a bhfuil mamach, 
amhail an francach gaineamhlaigh, beo inti. 

  Mínigh an ghaolmhaireacht seo agus luaigh an dóigh a mbeadh 
tiúchan choibhneasta na dtuaslagáití ag rinnphointe lúb Henlé i 
gcomparáid leis an fhigiúr sa tábla don mhamach ón fhoraois bháistí.

  

  

  

  

  

   [3] 
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3 Is prótachtaistigh ghluaisteacha iad Paramecium. Taispeánann na graif 

thíos cuair fás pobail dhá speiceas (A agus B) de Paramecium nuair a 
shaothraítear iad le chéile in eascraí ar leith (Graif 1 agus 2) agus nuair 
a shaothraítear iad le chéile san eascra chéanna  (Graf 3). Bhí neart 
baictéar i ngach eascra, an fhoinse bia is fearr le gach speiceas. 

© CCEA
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 (a) Luacháil an fhaisnéis atá curtha ar fáil agus cuir síos, agus tabhair 

míniú féideartha, ar na cuair fás pobail den dá speiceas nuair a 
shaothraítear iad le chéile (Graf 3).

[3]

 (b)  Is féidir haemaicítiméadar a úsáid le líonta prótachtaisteach a mheas. 
 

  Luaigh fáth amháin a mbeadh sé deacair líonta Paramecium a 
mheas leis an teicníc seo.

[1]
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4 (a)  (i) Taispeánann an léaráid thíos dhá néarón chóngaracha ag 
   sionapsa, mar a fheictear iad le micreascóp leictreonach

   Tá trí ghné thábhachtacha den tsionapsa lipéadaithe A, B
   agus C.

   Sa tábla thíos tá liosta de cheithre ráiteas a chuireann síos ar 
fheidhmeanna gnéithe áirithe de shionapsa.

Uimhir Ráiteas
1 stórálann sé aicéitiolcoilín

2 láthair suíomhanna gabhdóirí aicéitiolcoilín

3 soláthraíonn sé fuinneamh d’athshintéisiú 
aicéitiolcoilín

4 láthair eisicíotóis aicéitiolcoilín

   Meaitseáil an ghné lipéadaithe le huimhir an ráitis is cuí leis an 
tábla thíos a chomhlánú.

Gné Uimhir 
ráitis

A
B
C

 [3]

A

B

C

X
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  (ii) Luaigh cad chuige a bhfuil tarchur idir néaróin aontreoch.

   

   

   [1]

 (b) (i) An t-acsón den néarón iarshionapsach lipéadaite X, tá sé 
neamhmhiailinithe. 

   Mínigh an dóigh a rachadh sé seo i bhfeidhm ar luas tarchurtha 
sa néarón seo agus ainmnigh gné amháin eile ag acsóin a bhfuil 
tionchar aici ar luas tarchurtha. 

[3]

  (ii) Ceann amháin de chomhpháirteanna miailine, is gliocóilipid é ar 
a dtugtar galachtóicearbróisíd (galactocerebroside).

   Agus an fhaisnéis seo tugtha, ainmnigh orgánaid a mbeifí ag dúil 
leis a bheith flúirseach i gcill Schwann agus mínigh do rogha.

  [2]
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0 10 20 30 40 50 60

-70 poitéinseal 
idirphasach

Poitéinseal
scannáin

/mV

Am/ms

GAAB (GABA) curtha leis

 Taispeánann an graf éifeacht aicéitiolcoilín ar scannán iarshionapsach. 

 (c) Is néaratharchuradóir é Gáma-Aimínaigéad Bútrach (GAAB) (GABA) 
a scaoiltear ag sionapsaí coisctheacha san inchinn.

  Comhlánaigh an graf thíos lena thaispeáint cad é éifeacht GAAB 
(GABA) ar phoitéinseal scannáin iarshionapsach ag sionapsa 
coisctheach.

   

   [2]

© CCEA
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 (d) Déan an fhaisnéis atá curtha ar fáil a anailísiú agus mínigh éifeacht 

GAAB (GABA) ar tharchur sionapsach.

[3]
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5 Tá tábhacht na fótaithréimhse i rialú bláthaithe ar eolas ó bhí na 1900idí 

luatha ann agus fionnadh fíteacróm, an lí planda atá freagrach as, ar 
deireadh sa bhliain 1960.

 
 Dearadh turgnaimh le himscrúdú a dhéanamh ar cé acu na duilleoga 

nó an rinnbhachlóg atá íogair don fhótaithréimhse. I ngach turgnamh, 
cuireadh an planda iomlán nó cuid den phlanda i mbosca solasdíonach 
agus bhí an tréimhse solais agus an tréimhse dorchadais inrialaithe dá 
bharr. Ba phlandaí gearrlae iad na plandaí ar baineadh úsáid astu.

 Taispeántar na turgnaimh sa léaráid chomh maith leis na torthaí a 
fuarthas. 

 

Turgnamh a haon Turgnamh a dó

• Faigheann planda iomlán cóireáil 
 solais ghearrlae istigh sa bhosca 

• Faigheann duilleoga cóireáil 
  solais ghearrlae istigh sa bhosca 
• Faigheann rinnbhachlóg cóireáil 
  solais fadlae taobh amuigh den 
  bhosca

Toradh: bláthaíonn an planda Toradh: bláthaíonn an planda

rinnbhachlóg

duilleoga

 

 (a) (i) Déan an fhaisnéis atá tugtha a anailísiú lena mhíniú cad é 
mar a chuireann na torthaí ar Thurgnamh 2 in iúl go bhfuil 
an fhótaithréimhse braite ag na duilleoga agus ní ag an 
rinnbhachlóg.

[3]

© CCEA
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  (ii) Cad é feidhm Thurgnamh 1 san imscrúdú seo?

[1]

 Cuireann na torthaí in iúl go bhfuil baint ag teachtaire ceimiceach leis an 
bhláthú. Tacaíonn sé leis seo go bhféadtar tabhairt ar phlandaí, a dtugtar 
cóireáil solais dóibh lena mbláthú a chosc, bláthú trí dhuilleoga a bheangú  
nó a cheangal ó phlandaí atá ag bláthú cheana féin. 

 (b) Cad é mar a chuireann a leithéid de thurgnaimh bheangaithe in iúl go 
bhfuil baint ag teachtaire ceimiceach leis? 

[2]

 (c) Rangaítear mórchuid na bplandaí bláthaithe mar phlandaí gearrlae nó 
mar phlandaí fadlae. Tá bláthú infheicthe i speicis éagsúla ó go luath 
san earrach go dtí go mall sa tsamhradh. 

  Luaigh cad chuige ar buntáiste é go mbláthaíonn plandaí éagsúla ag 
amanna éagsúla sa bhliain.

[2]



80

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
 (d) (i) Rangaítear plandaí eile mar phlandaí lá-neodracha.

   Cad é a chuireann sé seo in iúl faoin rialú bláthaithe acu?

[1]

  (ii) Luaigh an dóigh a rialaítear bláthú sna plandaí lá-neodracha seo. 

[1]
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6 Taispeánann an léaráid thíos aistriú fuinnimh in éiceachóras talmhaíochta 

roimh bhaint an fhómhair. Tá na figiúirí ina kJm–2 bliain–1.

 (a) (i) Ríomh céatadán sholas na gréine atá sáinnithe mar OTP (GPP). 
   (Taispeáin do chuid oibre.)

     % [2]

  (ii) Luaigh dhá fháth a bhfuil an t-aistriú fuinnimh ó sholas na gréine 
go dtí na táirgeoirí (plandaí bairr) chomh híseal sin.

 1

 2

   [2]

Fuinneamh nach bhfuil úsáidte ag plandaí bairr 

7 328 000

Fuinneamh úsáidte 
ag plandaí bairr 

le bia a dhéanamh

172 000

Tomhaltóirí Tosaigh

2 887

X

40 000

Dianscaoilteoirí

3 805

Solas na gréine

7 500 000
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  (iii) Luaigh cad é dó a seasann próiseas X.

    [1]

 (b) Luaigh cad chuige a mbeadh sé deacair na luachanna a fuarthas sa  
  léaráid a bhailiú. 

  

  

   [1]
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 (c) Rinneadh bithmhais na n-orgánach ag gach leibhéal trófach a 

thaifeadadh fosta. Leis na sonraí a bhailiú do na táirgeoirí, bailíodh 
na plandaí bairr uilig i méadar cearnach amháin agus rinneadh iad a 
thriomú in oigheann ag 65°C ar feadh 12 uair an chloig. Taispeántar 
na torthaí sa ghraf thíos.

  (i) Úsáid an graf le mais thirim na bplandaí bairr i méadar cearnach   
   amháin a aimsiú. 

   [1]

  (ii) Úsáid do luach a fuarthas in (c) (i) leis an laghdú chéatadánach 
sa mhais ón mhais tosaigh (úr) a ríomh.

   (Taispeáin do chuid oibre.)

      [2]

am/uaireanta an chloig
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 (d) Luaigh míniú don laghdú breise sa mhais ag 14 uair an chloig.

[2]



85

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
7 Tá timthriall nítrigine simplithe á léiriú sa léaráid thíos.

    
nítrigin  

atmaisféarach
(N2) 

nitrít 
(NO3

–)

amóinia 
(NH3)

nitrít 
(NO2

–)

nítrigin i bplandaí 
(próitéin agus 

comhdhúile eile 
a bhfuil N iontu)

 (a) Cad é mar a thaispeánann an léaráid go bhfuil baint ag ocsaídiú le  
  próiseas an nítrithe?

[1]

 (b) Thig le plandaí piseanna baictéir fosaithe nítrigine a úsáid le nítrigin 
a fhosú. Faightear na baictéir seo i nóidíní, ar atanna ubhchruthacha 
iad sna fréamhacha. Tá gaolmhaireacht chomharaíochta ag na 
baictéir leis an phlanda piseanna. 

  Rinneadh an t-imscrúdú seo a leanas lena aimsiú an bhfuil 
gaolmhaireacht ann idir tiúchan nítrigin ithreach agus méid nóidín 
fréimhe i bpiseanna. 

• Aimsíodh inneachar nítrigine na hithreach ag bun an ghais do 10 
bplanda piseanna.

• Baineadh na plandaí piseanna go cúramach amach as an 
talamh agus tomhaiseadh fad 10 nóidín fréimhe a roghnaíodh go 
randamach ó gach planda.

• Ríomhadh meánluach d’fhad nóidín i ngach planda. 
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  Taispeánann an tábla thíos na torthaí a fuarthas.

  (i) Déan na sonraí sa tábla a anailísiú agus luaigh an 
ghaolmhaireacht idir inneachar nítrigine na hithreach agus 
meánfhad nóidín. 

   Luaigh míniú féideartha don ghaolmhaireacht.

[3]

Planda
Inneachar 

nítrigine na 
ithreach/%

Meánfhad
nóidín/mm

1 0.17 3.2

2 0.36 0.8

3 0.24 2.4

4 0.29 1.6

5 0.14 3.8

6 0.20 2.8

7 0.37 1.0

8 0.09 4.1

9 0.11 3.6

10 0.33 1.2

© CCEA
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  (ii) Luaigh dhá thoisc (athróga) ba chóir a chur san áireamh i 

ndearadh an imscrúdaithe lena chinntiú go bhfuarthas torthaí 
bailí.

 1

 2

  [2]
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8 Tá línte cosanta éagsúla ag corp an duine in aghaidh baictéar agus víreas. Tá 

réimse acu ann ó bhacainní nádúrtha a chuireann cosc orthu bheith ag teacht 
isteach go frithghníomhuithe sonracha nuair a éiríonn leo teacht isteach.

 (a) (i) Luaigh an dóigh a bhfeidhmíonn deora mar bhacainn ar theacht isteach.

 

[1]

  (ii) Táirgtear antasubstaintí a fhrithghníomhaíonn go sonrach 
leis an chineál baictéir nó víris a tháinig isteach sa chorp. Tá 
antasubstaintí déanta de phróitéin.

   Do thuiscint ar struchtúr próitéine in úsáid agat, mínigh cad 
chuige a bhfuil próitéin fóirsteanach don ról seo. 

[3]

 (b) (i) Tá méadú ag teacht ar fhrithsheasmhacht antaibheathach i mbaictéir 
cionn is go bhfuil roinnt pobail bhaictéar ábalta maireachtáil i ndiaidh 
dóibh bheith nochta d’antaibheathaigh. Tá sé ag éirí ina ábhar mór 
buartha maidir le sláinte poiblí go gasta san 21ú haois as siocair nár 
forbraíodh ach fíorbheagán antaibheathaigh nua le blianta beaga anuas. 

   Luaigh iarmhairt amháin do shláinte daoine a bhaineann le 
frithsheasmhacht antaibheathach.

   [1]
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  Tá roinnt modhanna gníomhaíochta ag antaibheathaigh lena n-áirítear: 

  1. Sintéis chillbhalla a chosc 
  2. Feidhm chillscannáin a chosc 
  3. Sintéis próitéine a chosc trí ghlasáil ar ribeasóim

  (ii) Luaigh cad chuige a gcuirtear síos ar mhodh gníomhaíochta 1   
   thuas mar chóireáil leathanspeictrim.

[1]

  (iii) Is gné í sintéis phróitéine de chealla prócarótacha agus 
eocarótacha.

   Luaigh míniú ar cad chuige a bhfuil modh gníomhaíochta 3 thuas 
sábháilte le húsáid i ndaoine.

[2]
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 (c) Mar gheall ar an chuardach le hantabheathaigh nua a fháil tá imscrúdú 

déanta ag taighdeoirí ar mhiocrorgánaigh ithreach a bhfuil airíonna 
frithmhiocróbacha acu nach raibh siad eolach orthu roimhe sin.

  Luaigh an tairbhe do mhiocrorgánaigh ithreach as airíonna 
frithmhiocróbacha a bheith acu. 

  [2]

 (d) Is gnó costasach í fionnachtain agus forbairt druga. Bíonn costas 
suas le £15 billiún ag baint le comhdhúil druga a thabhairt ó 
fhionnachtain i saotharlann go dtí úsáid ag othair. 

  An fhaisnéis atá curtha ar fáil in úsáid agat, luaigh cad chuige arbh 
fhéidir nach mbeadh comhlachtaí cógaisíochta róshásta airgead a 
infheistiú i bhforbairt antaibheathaigh nua.

[2]
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9 Is gnách go léiríonn dáileadh plandaí i ndumhcha patrún comharbais. 

Muiríneach, speiceas atá iontach éifeachtach ag fás i ngaineamh, is mó 
atá sna dumhcha óga neamhchobhsaí is gaire don fharraige. Táthaíonn a 
cuid fréamhacha an gaineamh le chéile a chuireann cobhsaíocht ar fáil.

 Tá ithir iontach éadomhain sna lagáin dumhcha (loig) taobh thiar de na 
dumhcha óga. Cé nach bhfásann mórán muiríní anseo, tá cuid mhór 
speiceas sna loig, speicis a fhanann gar don talamh, amhail tím agus 
crobh éin, ina measc. 

 Tá na speicis seo oiriúnaithe go mór le bheith iontach rathúil sna 
hithreacha éadoimhne seo nach bhfuil ach fíorbheagán cothaitheach iontu 
atá buailte go minic ag gaotha móra ón fharraige.

 Níos faide ar shiúl ón fharraige, de réir mar a éiríonn na dumhcha níos 
sine agus níos cobhsaí, bíonn toir bheaga (fraoch is mó) ann in áit na 
muiríní, agus níos faide ar shiúl arís ón fharraige tá raithneach mhór agus 
aitinn ann. Sna dumhcha is sine seo, speicis chaonaigh is mó atá san 
fhódchiseal.

 (a) (i) Cé go bhfaigheann dumhcha leibhéil arda fearthainne de ghnáth, 
is xéirifít í muiríneach.  

   Luaigh cad chuige a bhfuil oiriúnuithe xéirifíte de dhíth ar 
mhuiríneach sa timpeallacht seo. 

[1]

  (ii) Ainmnigh oiriúnú xéirifíte amháin a mbeifí ag dúil lena fháil i 
muiríneach.

   [1]
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 (b) Fuarthas na sonraí seo a leanas in imscrúdú éiceolaíoch ar chóras 

dumhcha 

    (i) Anailísigh an fhaisnéis uilig atá curtha ar fáil agus mínigh an 
t-athrú i mbithéagsúlacht plandaí trasna an chórais dumhcha. 

[5]

© CCEA
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  (ii) Agus an t-imscrúdú á dhéanamh, bhí sé tábhachtach go 

mbaileofaí na sonraí in aimsir measartha gairid (.i. cúpla uair an 
chloig).

   Anailísigh an t-eolas atá tugtha le dhá fháth leis seo a lua.

 1

 2

   [2]

 Baintear úsáid as cairéil thréigthe go minic fosta le comharbas a 
bhreathnú. Is coilíní luath é an tor aitinn i gcomharbais chairéil. Thig leis 
fás in ithreacha iontach tanaí a fhorbraíonn i scáintí carraige, agus éiríonn 
sé go minic ina speiceas ceannasach go measartha luath.

 (c) Is speiceas í aitinn atá ábalta nítrigin a fhosú.

  An fhaisnéis seo in úsáid agat, mínigh an suíomh ceannasach atá 
aige i gcéimeanna luatha an chomharbais i gcairéil. 

[2]

 (d) (i) Luaigh cad chuige ar féidir leat amharc ar chomharbas dumhcha 
agus ar chomharbas cairéil araon mar chomharbas príomhúil. 

   [1]

  (ii) Sainaithin difríocht mhór idir comharbas dumhcha agus 
comharbas cairéil. (Ní gá go dtagródh do fhreagra don chineál 
difriúil foshraithe nó do na speicis dhifriúla atá i láthair). 

   [1]
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Section B

10 Tá súil an mhamaigh iontach inoiriúnaithe: thig leis plé le híomhánna réad 
atá go mór i gcóngar nó i gcéin; thig leis íomhánna mionsonraithe daite 
a chur ar fáil sa lá nuair atá an déine solais ard; agus a bheith ábalta go 
fóill íomhánna a bhrath nuair a bhíonn an déine solais íseal san óiche. Tá 
súile ag roinnt mamaigh oíche speisialaithe go mór le feidhmiú i ndéiní 
solais iontach íseal san oíche.

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

 (a) Cuir síos ar, agus mínigh, an dóigh a gcuireann súil mhamaigh 
thipiciúil íomhá mhionsonraithe dhaite de réada i gcóngar ar fáil i 
ndéiní solais arda. 
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  [12]
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 (b) Mínigh an dóigh a bhfuil an tsúil oiriúnaithe le radhairc a chur ar fáil i 

ndéiní solais ísle, agus luaigh an dóigh a bhfuil súile mamaigh oíche 
speisialaithe.

   [6]
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Leathanach breise línithe
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Roinn A

1 (a) Léiríonn an léaráid thíos trasghearradh trí anailid.

Spásanna  i 
bhfíochán

Néarfhíochán

Putóg

  (i) Cuir síos ar phíosa amháin fianaise ón léaráid a thaispeánann 
go bhfuil anailidí deighilte go meitimíreach.

     

     [1] 

  (ii) Deirtear go bhfuil anailidí siméadrach go déthaobhach.

   Mínigh cad é a chiallaíonn ‘siméadracht dhéthaobhach’ agus 
luaigh cad chuige nach bhfuil sí le feiceáil sa léaráid.

     

     

    

    

     

     [2] 
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 (b) Luaigh na cineálacha tacaíocht chnámharlaigh a fhaightear san 

fhíleam Annelida agus san fhíleam Chordata.

  Annelida   

   

  Chordata   

    [2] 
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2 Baineann cógasghéineolaíocht le cógais ordaithe a bheith déanta go 

sainiúil do dhuine ar leith, bunaithe ar a ghéinitíopa. Thig le héifeacht a 
bheith ag an ghéinitíopa ar an dóigh a ndéanann an corp cógais, amhail 
an pianmhúchán cóidín, a mheitibiliú.

 Tugtar ‘pródruga’ ar chóidín, a chiallaíonn nach bhfuil sé gníomhach go 
dtí go ndéantar é a mheitibiliú ina chomhdhúil, ar a dtugtar moirfín, sa 
chorp. I dtiúchan ard, thig le moirfín a bheith tocsaineach nó fiú marfach. 
Maidir le meitibiliú cóidín, is féidir daoine a rangú de réir a ngéinitíopaí 
mar mheitibileoirí laga, mar mheitibileoirí normalacha nó mar mheitibileoirí 
fiorghasta.

 Anailísigh an fhaisnéis atá curtha ar fáil agus mínigh an toradh is dóchúla 
don othar sa chás go dtugtar an dáileogacht normalach do dhuine fásta 
de 40mg do dhaoine a bhfuil na géinitíopaí seo a leanas acu.

 (a) meitibileoir fíorghasta

   [2]

 (b) meitibileoir lag

   [2]



103

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
3 I gcoillearnacha, faightear caonaigh ag fás go minic ar choirt stoic chrann. 

I ndiaidh dóibh dáileachán caonaigh thart ar stoic na gcrann a imscrúdú, 
bhreathnaigh grúpa daltaí go raibh an caonach níos flúirsí ar an taobh 
a raibh a aghaidh ó thuaidh ná ar an taobh a raibh a aghaidh ó dheas. 
Mheas siad gur bhain an patrún dáileacháin seo leis an mhiocraeráid is 
taise a fhaightear ar thaobh na gcrann a bhfuil a n-aghaidh ó thuaidh.

 (a) Luaigh dhá ghné struchtúracha de phlandaí caonaigh is cúis leo a 
bheith teoranta do ghnáthóga taise.

 1

 2

   [2]

 (b) Faightear raithneacha i gcoillearnacha fosta, ach fásann siad i bhfad 
níos mó ná caonaigh. Is cuid den fháth a bhfuil sé amhlaidh ná go 
n-éascaíonn a struchtúr tacaíocht mhéadaithe.

  Cuir síos ar an dóigh a ndéantar an tacaíocht seo a bhaint amach 
agus a choinneáil i raithneacha. 

   [3]

 (c) Tá roinnt gnéithe struchtúracha i gcoitinne ag plandaí bláthanna le 
raithneacha, ach níl a ndáileachán ag brath chomh mór céanna le 
raithneacha ar uisce a bheith ar fáil.

  Cuir síos ina iomláine ar ghné amháin de phlandaí bláthanna a bhfuil 
a spleáchas ar uisce laghdaithe i gcomparáid le raithneacha dá barr.

   [2]
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4 Déanann an léaráid thíos achoimre ar na céimeanna éagsúla a bhaineann 

le riospráid móilín glúcóis.

glúcós

défhosfáit fruchtóis  

fosfáit tríóis
ADP + Pi

ATP

ADP

H2O

H

O2 CO2

CO2

aicéitil CoA

A

B

C

 

 (a) (i) Scríobh ainm na comhdhúile atá ar iarraidh sa bhosca fholamh 
leis an léaráid a chomhlánú. [1]

  (ii) Luaigh an suíomh atá ag próiseas A sa chill.

   [1]

  (iii) Ainmnigh céimeanna na riospráide a tharlaíonn ag suíomh B 
agus ag suíomh C.

   suíomh B  

   suíomh C  [2]

© CCEA
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 (b) Is féidir substráití riospráide eile, aigéid shailleacha mar chomhpháirt 

de shaillte mar shampla, a bhriseadh síos le fuinneamh a thabhairt. 

  Cuir síos ar riospráid aigéid shailleacha. 

   [2]

  Agus turgnamh ar bun aici le riospráid i gcláirseacha agus i 
bpiseanna maothaithe a imscrúdú, d’úsáid dalta riospraiméadar agus 
fuair sí na torthaí seo a leanas:

Orgánach
Toirt dé-ocsaíd 

charbóin 
táirgthe/ mm3

Toirt ocsaigine 
úsáidte/ mm3 LR (RQ)

cláirseacha 3.7 5.3

piseanna 
maothaithe 2.4 2.2

 (c) (i) Comhlánaigh an colún deireanach sa tábla trí luachanna LR 
(RQ) a ríomh do chláirseacha agus do phiseanna maothaithe. [2] 
 

  (ii) Cad á an tátal a bhainfeá faoi shubstráit riospráide na cláirsí?   
  
 

    [1]

  I ndiaidh di roinnt taighde a dhéanamh, fuair an dalta amach go 
scaoileann an chláirseach amóinia mar dhramhghás. 

  (iii) Cad é an éifeacht, má tá éifeacht ar bith ann, a bheadh aige seo 
ar bhailíocht an turgnaimh? Mínigh do fhreagra.

   [2]
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5 Catalaíonn an einsím carbocsaláis défhosfáit riobalóis (rubisco) an 

t-imoibriú idir défhosfáit riobalóis (RuBP) agus dé-ocsaíd charbóin.

 Is féidir plandaí atá athraithe go géiniteach a tháirgeadh a dhéanann níos 
lú einsím rubisco a shintéisiú. Tugtar ‘plandaí rubisco laghdaithe’ orthu. 
Fásann siad go mall agus tá siad beag. 

 (a) (i) Ainmnigh an chéad táirge cobhsaí den imoibriú idir défhosfáit 
riobalóis agus dé-ocsaíd charbóin.

   [1]

  (ii) Mínigh cad chuige a bhfásann ‘plandaí rubisco laghdaithe’ go 
mall agus a bhfuil siad beag.

   [2]
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 (b) Baineadh duilleoga ó ‘phlanda rubisco laghdaithe’ agus ó phlanda 

neamhchóireáilte (cóimheasa) i sraith turgnamh. Taispeánann an graf 
thíos ráta comhshamhlú dé-ocsaíd charbóin gach cineál duilleoige ag 
déiní solais difriúla. 

  Coinníodh teocht 25°C agus tiúchan ard CO2 ag na déiní solais uilig. 
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  (i) Cuir síos ar, agus mínigh, rátaí comhshamhlaithe an dá phlanda i 

ndéiní solais ísle.

   Cur síos   

   [1]

   Míniú 

   [2]
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  (ii) Mínigh rátaí difriúla comhshamhlaithe na bplandaí i ndéiní solais 

arda. 

   [2]

 (c) Rinneadh an dara turgnamh a dhearadh le ráta comhshamhlú 
dé-ocsaíd charbóin do gach cineál planda ag tiúchaintí athraitheacha 
dé-ocsaíd charbóin a thomhas. 

  Sa turgnamh seo, bheadh sé riachtanach teocht 25°C agus déine 
solais ard a choinneáil.

  (i) Mínigh cad chuige a mbeadh sé riachtanach teocht measartha 
ard de 25°C a choinneáil sna turgnaimh seo.

   [2]

  (ii) Tuar toradh an dara turgnamh seo don ‘phlanda rubisco 
laghdaithe’ agus don phlanda neamhchóireáilte (cóimheasa) araon.

   [2]

  (iii) Luaigh fáth amháin le tacú le do thuar. 

   [1]
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6 Ailléil chúlaitheach ag lócas géin aonair is cúis le patrún ‘diallaite’ ar olann 

caorach. I dtréad caorach, táirgeadh 800 uan a raibh an patrún ‘diallaite’ 
seo ar 4% díobh. Deirtear go bhfuil an patrún ‘diallaite’ i bpobal na n-uan i 
gcothromaíocht Hardy-Weinberg.

 (a) Ríomh minicíocht choibhneasta na hailléile ‘diallaite’ agus na hailléile 
‘neamhdhiallaite’ i bpobal na n-uan.

  (Taispeáin do chuid oibre.)

  Minicíocht choibhneasta na hailléile ‘diallaite’ 

  __________________

  Minicíocht choibhneasta na hailléile ‘neamhdhiallaite’  

  __________________                                                                        [2]

 (b) Ríomh minicíocht choibhneasta na n-uan a mbeifí ag dúil leo a bheith 
homaisigeach ‘neamhdhiallaite’ agus heitrisigeach ‘neamhdhiallaite’. 

  (Taispeáin do chuid oibre.)

  Minicíocht choibhneasta uain homaisigeacha ‘neamhdhiallaite’  

   

  Minicíocht choibhneasta uain heitrisigeacha ‘neamhdhiallaite’

                                                                                      [2] 

 (c) Ríomh cá mhéad den 800 uan a mbeifí ag dúil leo a bheith 
heitrisigeach do riocht an phatrúin ‘neamhdhiallaite’. 

  (Taispeáin do chuid oibre.)

  Líon uan atá heitrisigeach do riocht an phatrúin ‘neamhdhiallaite’ 

                                                                                                 [1]
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7 Is madraí iad aimseadóirí Labradóir a bhfuil fionnadh dubh, donn nó 

buí orthu. Tá dath an fhionnaidh rialaithe ag dhá ghéin atá faighte go 
neamhspleách ó oidhreacht nach bhfuil gnéasnasctha.

 Cinneann ailléilí géin lí ag an lócas B/b méid na lí duibhe a tháirgtear. 
Bíonn fionnadh dubh ann de bharr láithreacht ailléil B. Bíonn fionnadh 
donn á tháirgeadh ag an ghéinitíopa bb. 

 Imríonn an dara géin ag an lócas E/e tionchar ar léiriú na n-ailléilí ag an 
lócas B/b. Cuireann láithreacht na hailléile E ar a cumas don ailléil ag an 
lócas B/b í féin a léiriú. Bíonn fionnadh buí i gcónaí táirgthe más é ee an 
géinitíopa, is cuma cad iad na hailléilí atá i láthair ag an lócas B/b.

 (a) (i) Luaigh géinitíopa Labradór donn íonphóir.

   [1]

  (ii) Luaigh an téarma géiniteach a chuireann síos ar an 
ghaolmhaireacht idir na lócais B/b agus E/e. 

   [1]

 (b) Rinneadh dhá Labradór dhubha a bhí heitrisigeach don dá ghéin 
(BbEe) a chrosáil.

  Aimsigh comhréireanna ionchais na sleachta a tháirgtear maidir le 
géinitíopaí agus feinitíopaí araon. Taispeáin do chuid oibre i léaráid 
ghéiniteach sa spás thíos. 

  [5]
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 (c) In ál coileán a tharla mar gheall ar chrosáil idir Labradór fireann buí 

agus Labradór baineann dubh bhí 7 gcoileán bhuí agus 3 choileán 
dhubha.

  (i) Maidir leis na hailléilí ag an lócas E/e amháin, luaigh na 
géinitíopaí don tuismitheoir fireann agus don tuismitheoir 
baineann.

   Luaigh fáth amháin le gach ceann de do chuid freagraí a mhíniú.

   •	 géinitíopa	fireann	buí			   
   
  fáth            

    
      
   • géinitíopa baineann dubh    
   
  fáth            

    

     [4]

  (ii) Luaigh fáth nach raibh coileán donn ar bith san ál. 

   [2]
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8 Iompraítear an cód géiniteach san ADN (DNA) chrómasómach i núicléas 

na gceall eocarótach. Códaíonn géinte do phróitéiní agus is é an 
‘próitéóm’ nó próifíl phróitéine cille a chinneann a cuid tréithe. Tarlaíonn 
sintéisiú próitéine ar an líontán ionphlasmach garbh agus i gcórais 
scannán ceallach eile.

 (a) Ainmnigh agus cuir síos ar an phróiseas ina n-athraítear an cód i 
bpíosa ADN (DNA) ina chód i dteachtaire-RNA (ARN).

  Ainm an phróisis   [1]

  Cur síos   

   [3]

 Cé go mbíonn an géanóm iomlán (.i. géinte uilig an orgánaigh) sna cealla 
uilig in orgánach amhail duine, bíonn éagsúlacht phróitéóime ann ó 
chineál amháin cille go cineál eile cille. Tá seo amhlaidh cionn is go bhfuil 
roinnt géinte ‘lasctha air’ agus géinte eile ‘lasctha as’ i ngach cineál cille.

 (b) Luaigh sampla amháin de mhodhnú ADN (DNA) a ghníomhaíonn le 
géin a ‘lascadh as’.

   [1]
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 (c) Tá difríocht ann idir phróitéóm cealla ailse agus próitéóm cealla 

normalacha. Is féidir teicneolaíocht mhicreagair a úsáid le hairí seo 
na gceall ailse a úsáid le géinitic na hailse a imscrúdú. Féadann na 
torthaí air seo eolas a thabhairt a chuideoidh le cinntí a dhéanamh 
maidir le cóireálacha féideartha leighis.

  Cumasaíonn cineál amháin de theicneolaíocht mhicreagair imscrúdú 
ar léiriú géine i gcealla ailse agus i gcealla normalacha araon. Déantar 
achoimre ar chéimeanna tosaigh an phróisis seo sa léaráid thíos. 

  
 

 (i) Sainaithin einsím A.

                                                                                                     [1]

  Cuirtear na móilíní cADN (cDNA) lipéadaithe go fluaraiseach ar 
shleamhnán micreagair ansin. Tá na mílte spotaí beaga ar an 
tsleamhnán, agus líon mór cóipeanna de thóireadóir difriúil ADN 
(DNA) i ngach ceann acu. Sa chás seo, comhfhreagraíonn gach 
tóireadóir do ghéin dhaonna dhifriúil. Féadtar an tslis a ‘léamh’ lena 
thaispeáint cad iad na géinte a léirítear i ngach cineál cille. 

  (ii) Cad é is tóireadóir ADN (DNA) ann?

   [2]

tARNa (mRNAs) i gcealla 
ailse

tARNa (mRNAs) 
i gcealla normalacha 

cealla ailse cADNa 
(cDNAs)

cealla normalacha cADNa 
(cDNAs)

cADNa fluaraiseacha glasa cADNí fluaraiseacha dearga

lipéad fluaraiseach 
glas curtha leis

einsím A einsím A

lipéad fluaraiseach 
dearg curtha leis
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  (iii) Agus tagairt á déanamh agat do mhóilíní ADN (DNA) amháin, 

cuir síos ar ord na n-imeachtaí a mbeadh spota á bhrath mar 
dhearg dá bharr nuair a dhéanfaí an sleamhnán a scrúdú i 
ndiaidh go gcuirfí na cADNa (cDNAs) air.

   [2]

  I gcealla ailse, bíonn roinnt ceall ‘uasrialaithe’ (.i. léirithe níos mó 
i gcealla ailse ná i gcealla normalacha) agus bíonn roinnt eile 
‘íosrialaithe’.

  (iv) Anailísigh an fhaisnéis atá curtha ar fáil agus sainaithin dath an 
lipéid fluaraisigh ar spota a léiríonn géin ‘uasrialaithe’. 

     
  [1]

  Is féidir go gcuirfidh neart an chomhartha a bhraitear ar gach spota 
roinnt faisnéise ar fáil ar an méid de phróitéin áirithe á bhíonn á 
táirgeadh i gcill

  (v) An fhaisnéis sa cheist seo agus do chuid eolais in úsáid agat, 
mínigh an nasc idir neart an chomhartha agus an méid de 
phróitéin ar leith atá táirgthe i gcill. 

   [2]
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9 Is planda coitianta é Allium ursinum (creamh) atá le fáil i limistéir níos 
taise fud fad oileáin na hÉireann agus na Breataine Móire. 

 
 

     © CCEA

  
 (a) Rinneadh imscrúdú lena fháil amach an bhfuil baint idir méid dhuilleoig 

an chreamha agus leibhéil níotráite na hithreach. Rinneadh tomhais ar 
fhad agus ar leithead na nduilleog agus ar leibhéil níotráite na hithreach 
ag suíomhanna éagsúla i dTuaisceart Éireann. Rinneadh caoga duilleog 
a thomhas ag gach suíomh agus na meánluachanna a ríomh. 

  Taispeánann na scaipléaráidí ar an chéad leathanach eile na torthaí. 
(Sainaithnítear dhá shuíomh imscrúdaithe ar na graif , Baile an Doire 
agus An Áirse Mharmair – baineann siad le fochuid (ii) den cheist.) 

Bláth

Duilleog

Bleib faoi thalamh 
Fréamhacha

Examiner Only

Marks Re-mark
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  (i) Cuir síos ar an treocht atá á taispeáint ag gach ceann de na   
   scaipléaráidí ar an leathanach thall.

   [2]
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  Tá difríocht shoiléir ann i meánleithead duilleoige na bplandaí i 

mBaile an Doire agus ar An Áirse Mharmair. Rinneadh turgnamh 
a dhearadh leis an bhaint choibhneasta a imscrúdú a bhí ag an 
ghéinitíopa agus ag an timpeallacht maidir leis an difríocht seo a 
chinneadh. Bailíodh síolta ó phlandaí creamha i mBaile an Doire agus 
ar An Áirse Mharmair agus cuireadh iad i ngairdín turgnamhach, mar 
a ndearnadh leibhéil níotráite na hithreach a rialú agus a choinneáil 
tairiseach.

  I ndiaidh roinnt blianta, nuair a bhí na plandaí sa ghairdín 
turgnamhach aibí, rinneadh 50 duilleog ó gach suíomh bunaidh a 
shampláil agus tomhaiseadh a leithead. Taispeánann an graf thíos 
na torthaí seo chomh maith le meánleithead duilleoige sna gnáthóga 
nádúrtha acu.
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  (ii) Anailísigh an fhaisnéis atá curtha ar fail agus mínigh an fhianaise 

a thugann le fios go mbaineann an difríocht i leithead duilleoige 
idir an dá shuíomh le géinitic seachas le cúrsaí timpeallachta 
amháin.

   [2]

 (b) Tarlaíonn atáirgeadh éighnéasach i bplandaí creamha trí fhoirmiú 
bleibe agus bíonn síolta á dtáirgeadh ag atáirgeadh gnéasach. 
Tá na síolta trom agus is annamh a scaiptear níos mó ná roinnt 
ceintiméadar ar shiúl ón phlanda tuismidh iad. Is é an toradh ná go 
mbíonn na pobail de phlandaí creamha leithlisithe i ndáiríre. Léiríonn 
anailísiú ADN (DNA) i suíomhanna Bhaile an Doire agus An Áirse 
Mharmair, áfach, gur éabhlóidigh pobail phlandaí creamha ón phobal 
chéanna shinsearach. 

  (i) Mínigh an dóigh ar chuidigh athrú éabhlóideach leis na 
difríochtcaí i leithead duilleoige idir an dá shuíomh.

   [5]
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  (ii) Is féidir gur éabhlóidigh na plandaí creamha sa dá shuíomh ina 

ndá speiceas dhifriúla.

   Luaigh an dóigh a bhféadfá cé acu tharla sé seo nó a mhalairt a 
imscrúdú.

   [2]
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Roinn B

10 Déantar TFA (ATP) a shintéisiú i riospráid agus i bhfótaisintéis araon.

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

 (a) Cuir síos ar shintéisiú TFA (ATP) i riospráid.

   [6]
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 (b) Pléigh na comhchosúlachtaí agus na difríochtaí i dtáirgeadh TFA 

(ATP) idir an dá phróiseas. 
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   [12]
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 Leathanach breise línithe
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1 (a) Is féidir crómatagrafaíocht pháipéir a úsáid le líocha planda a 

dheighilt agus a shainaithint. I ndiaidh spotaí tiubhaithe lí ó dhuilleoga 
homaiginithe neantóige a úsáid leis an chrómatagram a lódáil, 
cuirtear i dtreoir ansin é le rith.

  I ndiaidh na céime a bhfuil tuairisc uirthi thuas, cuir síos ar an dóigh a 
leanfá leis an turgnamh le luachanna Rf na líocha fótaisintéiseacha a 
ríomh

  

 [5]

 (b) Seachas míchruinneas, luaigh dhá fháth a bhfaigheadh grúpaí difriúla 
daltaí luachanna Rf atá beagán difriúil agus an turgnamh seo á 
dhéanamh acu.

  1  

  

  2 

   [2]
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2 (a) Is féidir an fearas thíos a úsáid agus miocrorgánaigh á saothrú

  (i) Cuir síos ar an dóigh a n-aistreofá baictéir ó fheadán A go mias 
Peitri B ionas go seachnaítear éilliú.

   [4]

lúb miotail

Baictéir 
ag fás 
ar agar mias Petri B 

le hagar

Feadán A © CCEA
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  (ii)  I ndiaidh gur aistríodh na baictéir, rinneadh an mhias Petri a 

ghoradh ag 25°C 

   Cad chuige nár goradh í ag teocht níos airde? 

   

   

   [1] 

 (b) Cuireadh dhá antaibheathach, A agus B, le mias Petri ina raibh 
tréithchineál de bhaictéir E. coli.  Rinneadh an mhias a ghoradh ansin 
ag 25°C ar feadh cúig lá.

 

  (i) Déan trácht ar na torthaí a thaispeántar.

   

   

   

   

   

   [3]

Mias Petri

Antaibheathach A

Antaibheathach B

Baictéir

© CCEA
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  (ii) Seachas macasamhlacha a úsáid, luaigh dóigh amháin a 

bhféadfá an t-imscrúdú a shíneadh le faisnéis níos mionsonraithe 
a thabhairt ar éifeachtaí na n-antaibheathach ar an tréithchineál 
de E. coli a bhí in úsáid.

   

    [1]
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3 (a) I dturgnamh ranga le fás pobal giosta a imscrúdú, fásadh giosta 

i bhfleascán cónúil a raibh glúcós ann. Rinneadh an saothrán a 
shampláil ar eatraimh ama agus baineadh úsáid as haemaicítiméadar 
le líon na gceall giosta a mheas. 

  Léiríonn an léaráid thíos na torthaí a fuair dalta ó chearnóg chineál-B 
amháin. Is é 0.1 mm an fad slí idir dromchla na gcearnóg cineál-B 
seo agus an chlúidghloine fhorshrathnaithe.

Cearnóg chineál-B 
(0.04 mm2)

  (i) An fhaisnéis atá tugtha in úsáid agat, ríomh líon na gceall giosta 
sa mm3. (Taispeáin do chuid oibre.)

     Freagra  cill mm–3 [2] 

  Thóg daltaí eile samplaí ón fhleascán chónúil ag an am chéanna 
fosta. Taispeánann an tábla thíos na luachanna a ríomh triúr daltaí. 

Dalta Líon cealla giosta 
/mm−3

A 4900

B 2800

C 3300

© CCEA
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  (ii) Seachas comhaireamh míchruinn a dhéanamh ar chealla giosta, 

luaigh dhá fháth a míneodh an éagsúlacht mhór i measc na 
dtorthaí a fuarthas. 

   1  

   

   2  

    [2]

  Fuair na daltaí amach nár thit líon na gceall giosta a sampláladh i 
dtreo dheireadh an imscrúdaithe mar bhíothas ag súil leis, ach gur 
fhan sé measartha tairiseach thar thréimhse fhada ama. 

  (iii) Luaigh fáth don bhreathnú seo.

   

    [1]

 (b) In imscrúduithe den chineál seo, d’fhéadfadh barraíocht ceall a bheith 
ann leis na línte greille a fheiceáil go soiléir ar an haemaicítiméadar. 

  Cad é mar a thiocfadh leat cinnte a dhéanamh de go bhféadfaí líon 
na gceall a mheas go cruinn?

   [2]



136

Scrúdaitheoir Amháin

 Marcanna Athmharc
4 Tá dath gorm ar an táscaire ocsdí DCFIF (DCPIP) agus é ocsaídithe ach 

tá sé éadathach agus é dí-ocsaídithe. 

DCFIF 
(DCPIP)
(gorm)

leictreoin DCFIF 
(DCPIP)

(éadathach)

 I dturgnamh le céim solas-spleách na fótaisintéise a imscrúdú, ullmhaíodh 
fuaidreán clóraplastaí trí dhuilleoga úra a mheilt i dtuaslagán maolánach 
agus lártheifneoiriú a úsáid ansin leis na clóraplastaí a dheighilt ón 
smionagar duilleog.

 (a) Luaigh buntáiste a bhaineann le clóraplastaí leithlisithe a úsáid 
seachas fíochán duilleog meilte.

  

   [1]

 Cóireáladh na clóraplastaí leithlisithe mar a thaispeántar sa tábla thíos. 
Tá torthaí an imscrúdaithe sa tábla fosta.

 

Feadán Cóireáil
Dath

I dtosach I ndiaidh 30 nóiméad

A uisce + DCFIF (DCPIP) 
i solas geal gorm gorm

B
fuaidreán clóraplast +

DCFIF (DCPIP)  
i solas geal

gorm/glas glas

C
fuaidreán clóraplast 
+ DCFIF (DCPIP) sa 

dorchadas
gorm/glas gorm/glas
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 (b) Na torthaí do na trí fheadán uilig in úsáid agat, mínigh ina iomláine an 

toradh d’Fheadán B.

  

  

  

  

  

  

  

  

   [3]
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5 (a) Is leictreonmhicreagraf é Grianghraf 3.5 den chumar idir dhá néarón  
  san inchinn. 

  (i) Sainaithin na struchtúir lipéadaithe A agus B.  

   A 

   B                                           [2]

  (ii) Is néaróin leithleacha iad X agus Y. Is cealla sainfheidhmeacha 
fadaithe iad néaróin le hacsóin fhada. 

   Luaigh fáth nach bhfuil na hacsóin infheicthe sa  
   leictreonmhicreagraf.

   

   [1]

 (b) An ullmhóid den fhíocháin inchinne a chuir an t-eiseamal ar fáil agus 
a úsáideadh sa ghrianghraf, cóireáladh í le cuidiú le léirmhíniú na 
struchtúr atá i láthair nuair a amharctar orthu le leictreonmhicreascóp 
tarchuir.

  (i) Luaigh dóigh amháin ar cóireáladh an ullmhóid.

   [1]

  (ii) Luaigh píosa amháin fianaise a thaispeánann gur tógadh an 
grianghraf le leictreonmhicreascóp (seachas micreascóp solais).

   

   [1]
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Páipéar Samplach den tSonraíocht Athbhreithnithe 

Grianghraf 3.5
(le húsáid le Ceist 5)

  

© Thomas Deerinck, NCMIR/Science Photo Library
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6 Ní tháirgeann riospráid anaeróbach i bhfíochán matáin dé-ocsaíd  
 charbóin mar fhuíolltáirge. Táirgeann riospráid anaeróbach i bhfungais  
 agus i bplandaí dé-ocsaíd charbóin, áfach.
 
 Taispeánann an léaráid thíos cineál amháin de riospraiméadar simplí.

piseanna
ag péacadh

KOH nó uisce

sconna

feadán ribeach

scála mm

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

mónóg dhaite 
de leacht

 

 Déan plean a chumadh faoi choinne imscrúdú a bhainfidh úsáid as an 
riospraiméadar lena fháil amach an bhfuil sampla de phiseanna atá ag 
péacadh i mbun riospráide go hanaeróbach.  

 Ba chóir go dtabharfadh do phlean breac-chuntas ar an leagan amach 
turgnamhach, ar rialú na n-athróg, ar bhailiú sonraí agus ar an dóigh a 
bhfaighfeá amach an bhfuil riospráid anaeróbach ag tarlú.

 (Ni gá duit nós imeachta mionsonraithe den imscrúdú a thabhairt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [5]

© CCEA
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7 Taispeánann an grianghraf thíos léicean ag fás ar chrann.

                                                                                     Grianghraf:  Dr James Napier

 Cuir síos ar an dóigh a gcuirfeá méideanna an léicin atá ag fás ar chrainn 
feá agus ar chrainn darach i gcoillearnach i comparáid lena chéile. Ba 
chóir go gcuirfeadh do fhreagra síos ar an dóigh a ndéanfá éifeacht na 
n-athróg a rialú nó a theorannú.

  [4]
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8 (a) Is féidir rásúr sábháilte a úsáid le fadghearrthacha d’eipideirm  
  duilleoga féir a ullmhú trí na cisil eile a scríobadh ar shiúl go dtí nach  
  bhfuil ach an eipideirm fágtha.

  Agus an nós imeachta seo á chomhlánú, tá sé tábhachtach lann  
  an rásúir a choinneáil ceartingearach (ingearach le plána an fhéir)  
  agus í a scuabadh go réidh feadh áis fhada an fhéir roinnt uaireanta.  
  Le linn an phróisis seo ba chóir go mbeadh duilleog an fhéir ar  
  shleamhnán micreascóip. 

  (i) Luaigh cad chuige a bhfuil sé tábhachtach go bhfuil an féar  
   uiscithe go maith agus an nós imeachta thuas ar bun.
  
   

   [1]

  (ii) I ndiaidh don chiseal eipideirme a bheith leithlisithe, luaigh 
cad chuige a bhfuil sé ina chuidiú braon iaidín a chur leis an 
tsleamhnán roimh an t-eiseamal a bhreathnú.

   

  	 [1] 

 (b) I ndiaidh an ullmhúcháin a dhéanamh mar a chuirtear síos air thuas,  
  agus clúidghloine a chur leis, tá sé indéanta eipideirm an fhéir a  
  bhreathnú faoi mhicreascóp.

  (i) Nuair a d’amharc dalta amháin ar a hullmhóid aici chonaic sí go  
   raibh cealla glasa i ngearradh an fhéir i gcuid den tsleamhnán,  
   agus go raibh na cealla sa réigiún seo doiligh a dhéanamh  
   amach. I gcodanna eile den tsleamhnán bhí na cealla éadathach  
   den chuid ba mhó, agus bhí sé i bhfad níos fusa cealla aonair a  
   shainaithint. 

   Mínigh an breathnú seo.

   [2]
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  (ii) Thug an dalta faoi deara go raibh cuma dhruidte ar na stómaí  
   uilig san eipideirm. Luaigh cad chuige.

   

   [1]
  
  (iii) Ainmnigh an fearas breise a bheadh de dhíth sa chás gur mhaith  
   leis an dalta meánfhad na gceall eipideirmeach a thomhas.  

   

   [1]
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9 Bíonn fuingicídí nádúrtha ag líon mór speiceas plandaí a chuidíonn le cosaint ar 
ionfhabhtú. Cuireadh imscrúdú i dtreoir le hairí frithfhungasacha ceithre speiceas a chur 
i comparáid lena chéile: Hyacinthoides non-scripta (coinnle corra), Ranunculus ficaria 
(grán arcáin), Arum maculatum (cluas chaoin), agus Anemone nemorosa (lus na gaoithe). 
Rinneadh miasa Petri a ullmhú ina raibh agar braiche. Ionaclaíodh gach mias leis an 
fhungas Pythium debaryanum os comhair ceann amháin de na speicis phlanda mar a 
thaispeántar thíos. 

 Rinneadh na heastóscanna plandaí a ullmhú trí 5 g d’fhíochán úr planda a mheilt in 2 
cm3 d’uisce fiuchta fuaraithe. Táirgeadh deich bpláta mhacasamhlaithe do gach speiceas 
planda agus rinneadh na plátaí a ghoradh ag 25°C. I ndiaidh do na plátaí tástála a bheith 
ionaclaithe, rinneadh fás fungasach a thomhas agus a thaifeadadh gach 24 uair a chloig. 
Glacadh le fás fungasach mar an fad slí ó imeall an bhloic ionaclaim go dtí imeall na 
coilíneacha, tomhaiste mar mhéid an fháis amach ón bhloc ionaclaim i dtreo thobar an 
eastósc planda os a chomhair. 

 Taispeánann an bharrachairt thuas meánfhás fungasach i ndiaidh ceithre lá d’eastóscanna 
speicis phlandaí agus do chóimheastóir fosta. Taispeántar teorainneacha muiníne 95% 
fosta ach amháin do H. non-scripta. 

Mias Petri le hagar 
eastósc braiche

Tobar ina bhfuil eastósc planda

bloc ionaclaim fungasach

40

45

50

55

Fá
s 

fu
ng

as
ac

h/
m

m

Planda

Cóimheastóir

Arum maculatum

Anemone nemorosa

H. non-scripta

60mm

Ranunculus ficaria

© CCEA
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 (a) Luaigh cóimheastóir cuí don imscrúdú seo.

  

   [1]

 (b) Ba é 53 mm an luach meánfháis i ndiaidh ceithre lá do choinnle  
  corra (H. non-scripta) agus ba é 0.442 diall caighdeánach (earráid) an  
  mheáin. 

  (i) An fhaisnéis atá tugtha agus do leatháin staitisticí in úsáid agat,  
   ríomh na teorainneacha muiníne 95% do H. non-scripta.
   (Taispeáin do chuid oibre).

                                     uasteorainn 

                                     íosteorainn  [3]

  (ii) Comhlánaigh an graf atá tugtha trí na teorainneacha muiníne   
   95% do H. non-scripta a chur isteach. [1]

  (iii) Luaigh an hipitéis nialasach don imscrúdú seo nach raibh  
   aon difríocht shuntasach ann idir éifeachtaí gach eastósc planda  
   ar fhás an fhungais. Bunaithe ar an fhaisnéis atá tugtha, luaigh  
   agus cosain do chinneadh faoin hipitéis nialasach. 

   [2]
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10 Léigh na trí sliocht seo a leanas (A, B, agus C) faoi theicneolaíocht géinte 

agus freagair na ceisteanna a leanann.

 A ‘Tá réabhlóid na géineolaíochta ag dul ar aghaidh, agus is féidir nach 
bhfuil aon bhealach ann lena stopadh anois.’

  ‘Tá fórsaí an roghnaithe dhaonna ar tí áit fhórsaí an roghnaithe 
nádúrtha a ghlacadh.’

Steven Potter, Designer Genes – A New Era in the Evolution of Man, Random House, 2010

 B ‘Réimse a bhíodh á rialú tráth ag an chinniúint, is réimse rogha anois é.’
  ‘Teacht chun tosaigh na tástála géinití, cruthaíonn sé ualach 

cinnteoireachta nach raibh ann roimhe sin.’
2007, The Case Against Perfection, Belknap Press of Harvard University Press, Michael J. Sandel,

 C ‘Is den traidisiún é dealú a dhéanamh idir mífheidhmiú a dheisiú nó a 
leigheas ar an taobh amháin agus feidhmiú a fheabhsú ar an taobh 
eile.’

Enhancing Evolution – The Ethical Case for Making Better People, 2007, 
Princetown University Press, John Harris, 

 (a) (i) Luaigh an chiall atá leis na téarmaí ‘mífheidhmiú a leigheas’ agus 
‘feidhmiú a fheabhsú.’  (sliocht C):

• mífheidhmiú a leigheas

• feidhmiú a fheabhsú 

   [2]

  (ii) Cad é an imní eiticiúil is mó a ardaítear sna sleachta?

   [1]

 (b) Scríobh leabharliosta do na trí shliocht.
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   [3]

 



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

148



149
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Bileoga Staitisticí
Le húsáid le hAonaid A2 2 agus A2 3

BITHEOLAÍOCHT
Foirmlí agus Táblaí Staitistiúla
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Foirmlí agus Táblaí Staitistiúla 

1 Sainmhíniú ar Shiombailí 
  
 n = méid sampla

          = meán sampla

     = meastachán ar dhiall caighdeánach 

 Úsáidtear áireamhán a bhfuil feidhmeanna staitistiúla air leis na paraiméadair seo a fháil,   
 ag cuimhneamh an fheidhm faoi choinne – ar féidir go bhfuil siombail dhifriúil daite dó ar  
 an áireamhán – a úsáid le hainmneoir (n – 1).

2 Foirmlí Praiticiúla 

2.1 Meastachán ar dhiall caighdeánach (earráid) an mheáin 

  
  
 

2.2 Teorainneacha muiníne do mheán pobail  

                                  
 
 
 ar féidir é a athscríobh, i dtéaramí , mar

                                  
 an áit a dtógtar t ó tháblaí t don dóchúlacht chuí agus n – 1 céim saoirse. 

2

n
vc=xvc
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3 Trialacha suntais

3.1 t-thástáil student
  
 Seasann fóscripteanna do shamplaí difriúla; mar sin, mar shampla, is iad, 1x  agus 2x  na   
 meáin shamplacha de shampla 1 agus de shampla 2 faoi seach.

 Is í an fhoirmle thíos atá le húsáid le t a fháil:

     

             

 
 ar féidir í a athscríobh, i dtéarmaí , mar

       

1 2

1 2
2 2

x x

t −
=

+vc vc 
 
 le 1 2 2n n+ −  2 céim saoirse.

3.2 Triail chi-chearnaithe

 Ag úsáid na siombailí O = minicíocht bhreathnaithe, E = minicíocht ionchais and   = an    
 tsuim de
 
       ( )22 Ο Ε

Ε
−χ

 

 le n – 1 céim saoirse (áit arb é n an líon catagóirí).

      

vc vc
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 Table 1 Student’s t values 

d.f. p = 0.1 0.05 0.02 0.01 0.002 0.001 

1 
2 
3 
4 

6.314 
2.920 
2.353 
2.132 

12.706 
4.303 
3.182 
2.776 

31.821 
6.965 
4.541 
3.747 

63.657 
9.925 
5.841 
4.604 

318.31 
22.327 
10.214 
7.173 

636.62 
31.598 
12.924 
8.610 

5 
6 
7 
8 
9 

2.015 
1.943 
1.895 
1.860 
1.833 

2.571 
2.447 
2.365 
2.306 
2.262 

3.365 
3.143 
2.998 
2.896 
2.821 

4.032 
3.707 
3.499 
3.355 
3.250 

5.893 
5.208 
4.785 
4.501 
4.297 

6.869 
5.959 
5.408 
5.041 
4.781 

10 
11 
12 
13 
14 

1.812 
1.796 
1.782 
1.771 
1.761 

2.228 
2.201 
2.179 
2.160 
2.145 

2.764 
2.718 
2.681 
2.650 
2.624 

3.169 
3.106 
3.055 
3.012 
2.977 

4.144 
4.025 
3.930 
3.852 
3.787 

4.587 
4.437 
4.318 
4.221 
4.140 

15 
16 
17 
18 
19 

1.753 
1.746 
1.740 
1.734 
1.729 

2.131 
2.120 
2.110 
2.101 
2.093 

2.602 
2.583 
2.567 
2.552 
2.539 

2.947 
2.921 
2.898 
2.878 
2.861 

3.733 
3.686 
3.646 
3.610 
3.579 

4.073 
4.015 
3.965 
3.922 
3.883 

20 
21 
22 
23 
24 

1.725 
1.721 
1.717 
1.714 
1.711 

2.086 
2.080 
2.074 
2.069 
2.064 

2.528 
2.518 
2.508 
2.500 
2.492 

2.845 
2.831 
2.819 
2.807 
2.797 

3.552 
3.527 
3.505 
3.485 
3.467 

3.850 
3.819 
3.792 
3.767 
3.745 

25 
26 
27 
28 
29 

1.708 
1.706 
1.703 
1.701 
1.699 

2.060 
2.056 
2.052 
2.048 
2.045 

2.485 
2.479 
2.473 
2.467 
2.462 

2.787 
2.779 
2.771 
2.763 
2.756 

3.450 
3.435 
3.421 
3.408 
3.396 

3.725 
3.707 
3.690 
3.674 
3.659 

30 
40 
60 
120 

 

1.697 
1.684 
1.671 
1.658 
1.645 

2.042 
2.021 
2.000 
1.980 
1.960 

2.457 
2.423 
2.390 
2.358 
2.326 

2.750 
2.704 
2.660 
2.617 
2.576 

3.385 
3.307 
3.232 
3.160 
3.090 

3.646 
3.551 
3.460 
3.373 
3.291 

 
Reproduced from R E Parker: Introductory Statistics for Biology second edition Studies 
in Biology No 43 by permission of Edward Arnold (Publishers) Ltd.  

Atáirgthe ó R E Parker: Introductory Statistics for Biology dara eagrán Studies in Biology No 43 
le caoinchead Edward Arnold (Publishers) Ltd

Tábla 1 Luachanna t an dalta
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Table 2   2   values 

d.f.  p = 0.900  0.500  0.100  0.050  0.010  0.001  

1 
2 
3 
4 

0.016 
0.211 
0.584 
1.06 

0.455 
1.39 
2.37 
3.36 

2.71 
4.61 
6.25 
7.78 

3.84 
5.99 
7.81 
9.49 

6.63 
9.21 

11.34 
13.28 

10.83 
13.82 
16.27 
18.47 

5 
6 
7 
8 
9 

1.61 
2.20 
2.83 
3.49 
4.17 

4.35 
5.35 
6.35 
7.34 
8.34 

9.24 
10.64 
12.02 
13.36 
14.68 

11.07 
12.59 
14.07 
15.51 
16.92 

15.09 
16.81 
18.48 
20.09 
21.67 

20.52 
22.46 
24.32 
26.13 
27.88 

10 
11 
12 
13 
14 

4.87 
5.58 
6.30 
7.04 
7.79 

9.34 
10.34 
11.34 
12.34 
13.34 

15.99 
17.28 
18.55 
19.81 
21.06 

18.31 
19.68 
21.03 
22.36 
23.68 

23.21 
24.73 
26.22 
27.69 
29.14 

29.59 
31.26 
32.91 
34.53 
36.12 

15 
16 
17 
18 
19 

8.55 
9.31 
10.09 
10.86 
11.65 

14.34 
15.34 
16.34 
17.34 
18.34 

22.31 
23.54 
24.77 
25.99 
27.20 

25.00 
26.30 
27.59 
28.87 
30.14 

30.58 
32.00 
33.41 
34.81 
36.19 

37.70 
39.25 
40.79 
42.31 
43.82 

20 
21 
22 
23 
24 

12.44 
13.24 
14.04 
14.85 
15.66 

19.34 
20.34 
21.34 
22.34 
23.34 

28.41 
29.62 
30.81 
32.01 
33.20 

31.41 
32.67 
33.92 
35.17 
36.42 

37.57 
38.93 
40.29 
41.64 
42.98 

45.32 
46.80 
48.27 
49.73 
51.18 

25 
26 
27 
28 
29 

16.47 
17.29 
18.11 
18.94 
19.77 

24.34 
25.34 
26.34 
27.34 
28.34 

34.38 
33.56 
36.74 
37.92 
39.09 

37.65 
38.89 
40.11 
41.34 
42.56 

44.31 
45.64 
46.96 
48.28 
49.59 

52.62 
54.05 
55.48 
56.89 
58.30 

30 
40 
50 
60 

20.60 
29.05 
37.69 
46.46 

29.34 
39.34 
49.33 
59.33 

40.26 
51.81 
63.17 
74.40 

43.77 
55.76 
67.50 
79.08 

50.89 
63.69 
76.15 
88.38 

59.70 
73.40 
86.66 
99.61 

70 
80 
90 
100 

55.33 
64.28 
73.29 
82.36 

69.33 
79.33 
89.33 
99.33 

85.53 
96.58 
107.57 
118.50 

90.53 
101.88 
113.15 
123.34 

100.43 
112.33 
124.12 
135.81 

112.32 
124.84 
137.21 
149.45 

 
Reproduced from R E Parker: Introductory Statistics for Biology second edition Studies 
in Biology No 43 by permission of Edward Arnold (Publishers) Ltd.  

  χ Tábla 2 luachanna |2 values

Atáirgthe ó R E Parker: Introductory Statistics for Biology second edition Studies in Biology No 43 
le caoinchead Edward Arnold (Publishers) Ltd
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is í príomhfheidhm na scéime marcála ná cinnte a dhéanamh de go marcáiltear na scrúduithe 
go cruinn, go seasmhach agus go cothrom. Cuireann an scéim mharcála léiriú ar fáil do 
scrúdaitheoirí ar nádúr agus ar raon freagairtí na n-iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. 
Leagann sí 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 don Bhitheolaíocht. 

Ba chóir go mbeadh iarrthóirí ábalta na rudaí seo a leanas a léiriú:

AO1 Eolas agus tuiscint ar smaointe, próisis, teicnící agus gnásanna eolaíochta. 

AO2 Eolas agus tuiscint ar smaointe, próisis, teicnící agus gnásanna eolaíochta a chur i 
bhfeidhm:
• i gcomhthéacs teoiriciúil
• i gcomhthéacs praiticiúil
• agus sonraí cáilíochtúla a láimhseáil
• agus sonraí cainníochtúla á láimhseáil.

AO3 Faisnéis, smaointe agus fianaise eolaíochta a anailísiú, agus saincheisteanna san 
áireamh, le:
• breithiúnais a dhéanamh agus tátail a bhaint
• dearadh praiticiúil agus gnásanna praiticiúla a fhorbairt agus a bheachtú.

Caighdeán freagairtí 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-úsáidfidh 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 Maoirseachta.

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. 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 ar an chaighdeán 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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Ríomhaireachtaí á Marcáil
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 shínteach 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 breathnú amach don leibhéal scothoiriúna ag glacadh san áireamh go bnféadfadh 
laige in achar amháin a bheith á chúiteamh ag láidreacht in achar eile. Agus cinneodh á 
dhéanamh acu cén marc laistigh de leibhéal áirithe ba chóir doibh bronnadh ar fhreagra, táthar 
ag súil leis go mbainfidh 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 idirmheánach:  Freagairt a bhfuil sé tuillte aici go soiléir a bheith sa 
leibhéal, ba chóir marc ag, nó gar do, lár 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 chur 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 1: Bunchaighdeán cumarsáid scríofa. 
Leibhéal 2: Caighdeán maith cumarsáid scríofa. 
Leibhéal 3: 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:
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Leibéal 1 (Bonnleibhéal): 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.

Leibhéal 2 (Maith): Úsáid agus rogha an iarrthóra maidir le foirm agus stíl scríbhneoireachta, 
tá siad measartha maith. Tá ábhar 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 3 (Ar fheabhas): 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 chruinne in úsáid go forleathan. Tá ardchaighdeán cur i láthair, 
litrithe, poncaíochta agus gramadaí in úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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Roinn A

1 (a) (i) Nasc peiptídeach [1]

  (ii) Comhdhlúthú  [1]

  (iii) Einsímí/freagairt chuí eile  [1]

 (b) (i) Tá an struchtúr tánaisteach den fhoirm is cúis le galar déanta de 
bhéite-leatháin/tá an foirm normalach déanta de héilicseanna [1]

  (ii) Ag ithe bia ar mhórán prióin/uathfhoirmiú leagan galair/sóchán 
   sa ghéin ó oidhreacht a chódaíonn do leagan an ghalair. [1]

 (c) Athraíonn ó ghorm go corcra [1]

2  (a) (i) sa dá cheann: cíteaplasma, miteacoindrí, líontán ionphlasmach,   
   núicléas (trí cinn ar bith) [1]

  (ii) sa phlanda amháin:  folúisín agus cillbhalla (tá an dá cheann 
   de dhíth) [1]

  (iii) san ainmhí amháin:  gráinníní glicigine [1]

 (b) Tá an cillbhalla déanta de chitin/tá an chill ilnúicléatach (níl scannáin 
deighilte ann)/cealla istigh sna hífí [1]

 (c) (i) Líontán ionphlasmach mín/LI (ER) mín [1]
  (ii) Micrivillis [1]
  (iii) Coimpléasc Golgi [1]
  (iv) Plasmachuibhríní [1]

6
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3 (a)  Trí cinn ar bith ó:
• sampla A –  méadú i gníomhaíocht laisteáise thar am go dtí 50 

nóiméad nuair a bhaineann sé léibheann amach
• sampla B – méadú i ngníomhaíocht laisteáise thar am go dtí 40 

nóiméad nuair a bhaineann sé  léibheann amach
• tá gníomhaíocht laisteáise do shampla B níos lú ná é sin do 

shampla A ach níos mó ná é sin do shampla C
• sampla C – gan méadú ar bith i ngníomhaíocht laisteáise 

thar am/níl laisteáis i láthair/méid beag iarmharach laisteáise i            
láthair [3]

 (b) Níor tógadh go leor coscaire ionanálaithe/dáileogacht ró-íseal;
  níor bhain an coscaire ionanálaithe uilig an scamhóg amach. [2]

 (c) Dhá cheann ar bith ó:
• tiúchan ard laisteáise sa tsampla/mhúcas
• tá an tsubstráit sainiúil do láthair ghníomhach na laisteáise/

heinsíme
• foirmíonn coimpléísc einsím-shubstráite/foirmiú táirge thar am
• éiríonn leibhéal na gníomhaíochta seasta de réir mar a úsáidtear 

substráit [2]

 (d) Líne C 
  bheadh einsím damáistithe;
  ní aimseofaí gníomhaíocht sa mheasúnacht nó bheadh sí níos lú. [3] 

4 (a) Tá miteacoindrí cuimsithe ag clúdach ina bhfuil an scannán istigh 
fillte/a fhoirmíonn criostaí;

  Is é an fheidhm atá acu ná TFA (ATP) a ghiniúint/riospráid          
aeróbach. [2]

 (b)  (i) Ceannteideal; 
   scálú an ghraif (an éifeacht uasta a bhaint as an ghrafpháipéar);   
   taispeántar lipéid agus aonaid tomhais;
   breactar pointí go cruinn. [4]

   (ii) Tá líon níos mó miteacoindrí ag na cealla is mó (a fhad le méid 
áirithe);

   os cionn méid áirithe fanann an líon miteacoindrí seasta/
iomlaoidíonn sé. [2] 8

10
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5  (a) Núicléitíd (glac le núicléitíd dé-ocsairiobóis ach ní le
  ribeanúicléitíd)                                                                             [1]

 (b) (i) Banda idirmheánach amháin i ndiaidh ginealach amháin;
   dhá bhanda, ceann éadrom agus ceann idirmheánach i ndiaidh   
   dhá ghinealach.   [2]

  (ii) Macasamhlú leath-imchoimeádach den ADN (DNA)/feidhmíonn 
gach dual (trom) mar theimpléad;

   táirgeann sé ADN (DNA) le slabhra trom amháin agus slabhra 
éadrom amháin.

   (ceadaigh é trí mheán léaráide)                                              [2]

 (c) Cíotósín = guainín = 21%;
  Adainín agus tímín beirt = (100 – 42) ÷ 2 = 29%. 

[2]

6  (a)  (i) B; 
   C (glac le D); 
   E.                                                                                         [3]

  (ii) Le caillteanas uisce a laghdú/íoslaghdú trí ghalú/thrasghalú [1]

 (b) (i) 

Poitéinseal/kPa Cealla méisifill 
uachtair

Cealla méisifill 
íochtair

cell 0

s

250p

150

    [2]

  (ii) Sreabhfaidh uisce ó chealla méisifill uachtair go dtí cealla méisifill 
íochtair;

   os rud é go dtarlaíonn osmóis ó phoitéinseal uisce níos airde go 
dtí poitéinseal uisce níos ísle. (Caithfidh tagairt a bheith déanta 
do phoitéinseal uisce, ní tiúchan)                                            [2]

  (iii) Éiríonn cealla na méisifille íochtair níos borrtha;
   eiríonn méisifill íochtair níos mó (agus níos dronnaí).              [2] 

7
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7 (a) (i) Ceintrimír/cinéitaecór [1]

  (ii) Pas S/sintéise (den idirphas) [1]

 (b) (i) Meiteapas [1]

  (ii) Cuir cosc le táirgeadh snáithíní fearsaide/micrifhidíní;
   cuir cosc le deighilt crómaitidí go dtí taobhanna urchomhaireacha   
   cille/cuir cosc le hanapas; [2]

  (iii) Coisceann sé miotóis a bheith ag leanúint ar aghaidh i ndiaidh 
meiteapas/coisceann anapas; ní leanann cealla siada leo ag 
deighilt/nó ag déanamh miotó se.                                            [2]

 (c) (i) Ligeann sé don chill monatóireacht a dhéanamh ar   
   thimpeallachtaí inmheánacha/seachtracha/ cinntíonn sé go bhfuil   
   an chill réidh le dul isteach sna pasanna S agus M [1]

  (ii) G0; litir X suite idir G1 agus  S. [2]

  (iii) Léaráid marcáilte le litir Y ag M. [1]

      Roinn A

11

60
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Roinn B

8  (a) Ábhar Táscach:
• tá idirleathadh simplí agus idirleathadh éascaithe araon 

éighníomhach/níl aon fhuinneamh de dhíth
• agus tá gluaiseacht síos an grádán tiúchana
• tá idirleathadh simplí indéanta idir na móilíní fosfailipide
• cé go bhfuil próitéiní tras-scannáin de dhíth ar idirleathadh 

éascaithe 
• iompraíonn iompar gníomhach substaintí in éadan an ghrádáin 

tiúchana a bhfuil TFA (ATP) don fhuinneamh de dhíth air
• bíonn sainiompróirí de dhíth ar iompar gníomhach fosta
• tarlaíonn athrú crutha do na hiompróirí leis an tsubstaint a 

bhogadh trasna an scannáin 
• cuirtear roghnaíocht ar fáil le húsáid iompróirí próitéine in iompar 

gníomhach agus in idirleathadh éascaithe 

  Banda 3  Marc [5]–[6]

  Baineann iarrthóirí úsáid as na saintéarmaí is cuí le cur síos iomlán 
a dhéanamh ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir idirleathadh 
simplí, idirleathadh éascaithe agus iompar gníomhach ag úsáid méid 
íosta de shé phointe d’ábhar táscach. Caithfidh siad litriú, poncaíocht  
agus gramadach den scoth a úsáid agus tá an fhoirm agus an stíl de 
chaighdeán iontach maith nó níos fearr.

  Banda 2  Marc [3]–[4]

  Baineann iarrthóirí úsáid uaireanta as saintéarmaí cuí le cur síos a 
dhéanamh ar na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí idir idirleathadh 
simplí, idirleathadh éascaithe agus iompar gníomhach ag baint úsáid 
as méid íosta de cheithre phointe d’ábhar táscach. Caithfidh siad litriú 
sásúil, poncaíocht shásúil agus gramadach shásúil a úsáid agus tá 
an fhoirm agus an stíl de chaighdeán maith.

  Banda 1  Marc [1]–[2]

  Cuireann na hiarrthóirí síos go pointe ar na cosúlachtaí agus na 
difríochtaí idir idirleathadh simplí, idirleathadh éascaithe agus iompar 
gníomhach. Tá siad teoranta maidir le húsáid litriú ceart, poncaíocht 
cheart agus gramadach cheart agus tá an fhoirm agus an stíl de 
bhunchaighdeán. 6
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 (b) Ábhar Táscach:
• tá roinnt móilíní hidreafóbach/neamhpholach/iontach beag (m.sh. 

ocsaigin agus dé-ocsaíd charbóin)
• agus mar sin thig leo dul díreach idir na móilíní fosfailipide sa 

déchiseal
• tá iain polach/luchtaithe/hidrifileach
• agus mar sin de ní thig leo dul idir na móilíní fosfailipide 
• mar sin tá piocháin hidrifileacha/próitéiní cainéil de dhíth orthu le 

dul tríothu
• tá iompar trí dhéchiseal/piochán/cainéal neamhroghnaitheach/ach 

tá cainéal roghnaitheach má tá sé geataithe
• braitheann móilíní polacha níos mó (amhail glúcós) ar iompróirí 

próitéine sa scannán 
• a bhfuil sainsuíomhanna gabhdóra acu [ní suíomhanna 

gníomhacha]
• atá comhlántach don mhóilín atá á iompar
• mar sin de tá na hiompróirí seo roghnaitheach maidir le cad é a 

thig leo iompar
• beidh tionchar fosta ag flúirse choibhneasta na n-iompróirí 

éagsúla ar mhéid coibhneasta na substaintí éagsúla atá ábalta 
an scannán a thrasnú  

  Banda 3 Marc [7]–[9]

  Baineann iarrthóirí úsáid as na saintéarmaí is cuí leis an dóigh a phlé 
a bhfuil na modhanna difriúla iompair a gcuirtear síos orthu in (a) 
riachtanach le ligean do mhóilíní idir bheag agus mhór, chomh maith 
le hiain, dul trí scannán na cille agus ba chóir méid íosta de naoi 
bpointe d’ábhar táscach a bheith in úsáid. Caithfidh litriú, poncaíocht 
agus gramadach a bheith go maith agus tá an fhoirm agus an stíl de 
chaighdeán iontach maith.

  Banda 2 Marc [4]–[6]

  Baineann iarrthóirí úsáid as saintéarmaí cuí uaireanta leis an dóigh a 
phlé a bhfuil na modhanna difriúla iompair a gcuirtear síos orthu in (a) 
riachtanach le ligean do mhóilíní idir bheag agus mhór, chomh maith 
le hiain, dul tríd an chillscannán agus ba chóir méid íosta de chuig 
phointe d’ábhar táscach a bheith in úsáid. Caithfidh litriú, poncaíocht 
agus gramadach a bheith sásúil agus tá an fhoirm agus an stíl de 
chaighdeán maith.

  Banda 1 Marc [1]–[3]

  Tugann iarrthóirí míniú go pointe ar an dóigh a bhfuil na modhanna 
difriúla iompair a gcuirtear síos orthu in (a) riachtanach le ligean 
do mhóilíní idir bheag agus mhór, chomh maith le hiain, dul tríd an 
chillscannán scannán na cille. Caithfidh litriú, poncaíocht agus gramadach 
a bheith sásúil agus tá an fhoirm agus an stíl de bhunchaighdeán.  

Roinn B

Iomlán

15

75

9
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Roinn A

1 (a) Níl na cuntais don eipideirm uachtair ró-athraitheach (gar go leor)/don 
eipideirm íochtair tá na cuntais athraitheach (ní raon luaite amháin) 
dá laghad dá mbíonn na cuntais athraitheach is amhlaidh is iontaofa 
na torthaí (ceadaigh a mhalairt)/don eipideirm íochtair d’fhéadfaí 
iontaofacht (den mheán) a mhéadú trí mhacasamhlú breise [2]

 (b) Trí cinn ar bith ó:
• athraíonn an dath de réir mar a chailltear uisce ón duilleog 

(stómaí/athruithe datha níos gasta ar dhromchla uachtair)
• trasghalú/caillteanas uisce ag tarlú ón dá dhromchla 
• trasghalú níos gasta ón dromchla uachtair (ceadaigh a mhalairt)
• mar tá níos mó stómaí ar an dromchla uachtair (ceadaigh a 

mhalairt) [3]

2 (a)  Trí cinn ar bith ó:
• cuireann plandaí san fhál bia agus foscadh ar fáil
• suíomhanna neadaithe
• ag cur níos mó nideoga éiceolaíocha ar fáil/cruthaíonn siad 

gnáthóga
• éascaíonn siad modh scaipthe agus aistrithe chuig gnáthógo eile/

feidhmíonn siad mar dhorchlaí fiadhúlra
• bíonn creimeadh ithreach á laghdú ag fálta
• is féidir stiallacha bainteacha a úsáid mar shrianadh lotnaidí
• freagairt chuí eile [3]

  (b) Trí cinn ar bith ó:
• cuir srian ar fheirmeoireacht ard-déine
• méadaíonn sé lotnaidí agus fiailí
• tá siad costasach agus am-íditheach a chothabháil
• glacann siad spás luachmhar do bharra
• déanann siad méid an innealra is féidir a úsáid a theorannú
• scáthaíonn siad barra atá gar dóibh, ag laghdú cumas fáis
• freagairt chuí eile [3]

5

6
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3 (a) Dhá cheann ar bith ó:
• lúman measartha beag 
• balla soithigh/ciseal láir measartha tiúbh
• líneáil lúmain ‘craptha’
• cruth cruinn foriomlán [2]

 (b) Éascaíonn matán mín soitheachleathadh/soitheach-chrapadh artaire;
  cuireann rialú dáilte fola ar fáil                                                       [2]

 (c) Achar dromchla [1]

 (d) (i) Dhá cheann ar bith ó:
• ailbheolais scriosta de réir a chéile a laghdaíonn achar 

dromchla faoi choinne malartú gás
• caillteanas leaisteachais i mballaí ailbheolacha
• fanann ailbheolais teannta nuair a easanálaíonn siad
• deacracht leis an easanálú [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
• damáiste don fhabhrán
• méadú múcais
• caolú broncas/broincíní
• seachadann ionanálú/easanálú níos lú aeir (chuig 

ailbheolais) agus tá tionchar aige sin ar ghrádán tiúchana [2]

 (e) Dhá cheann ar bith ó:
• coisceann táirgeadh trombaplaistine
• coisceann athrú prótroimbine go troimbin
• baineann cailciam ó phlasma
• coisceann gníomhú tosca téachta
• stopann athrú fibrinigine go fibrin
• freagairt chuí eile [2]

 (f) Éiríonn lúmain fuileadán níos mó;
  éascaíonn seachadadh níos mó d’ocsaigin/de mheitibilítí. [2] 13



172

MARCANNA 
AR FÁIL

4 (a)  (i) Faightear an dá fhíochán istigh (i bhfáinne de) bhearta soithíocha
   xiléime ar an taobh istigh; ar an taobh amuigh (de gach beart) [2]

  (ii)  Dhá cheann ar bith ó:
• tá na cealla feadáin ceangailte foirceann le foirceann/ag 

foirmiú struchtúir leanúnacha tríd an phlanda
• tá na ballaí foircinn acu pollta/ag foirmiú plátaí criathracha
• bainteach le cealla coimhdeachta
• tá beagán cíteaplasma ann (fíochán gníomhach go 

meitibileach)/fíorbheagán orgánaidí/gan núicléas ar bith
• nascann plasmachuibhríní na cealla feadáin leis na cealla 

coimhdeachta
• téann micrifhidíní trí na póireanna sa phláta chriathrach/idir 

na feadáin chriathracha
• fanann cillbhallaí tánaisteacha tiúbha neamhlignithe [2]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith ó:
• ní thitfidh na ballaí neartaithe
• faoi theannas/brú diúltach (de réir mar a tharraingíonn 

trasghalú uisce aníos an gas)
• cuireann xiléim lignithe tacaíocht ar fáil don phlanda ar fad

         (Ní neart/tacaíocht amháin)                                               [2]

  (ii)  Dhá cheann ar bith ó:
• tógann sé tamall sula n-éiríonn na soithí go hiomlán lignithe
• bíonn síneadh/fadú indéanta mar gheall ar fháinní agus 

bíseanna
• i ngais óga atá ag fás go fóill
• caithfidh na soithí atá níos mó agus níos sine a bheith ábalta 

níos mó teannais a sheasamh
• cuireann gais atá níos sine níos mó tacaíochta ar fáil do 

chraobhacha/dhuilleoga/bhláthra [2]

5 (a) Ríocht Animalia

Fíleam

Mammalia

Rodentia

Sciuridae

Sciurus

vulgaris

  gach sraith ceart [3]   
cúig shraith ceart [2]

  trí nó ceithre shraith ceart [1] [3]

 (b) (i)  Ceithre cinn ar bith ó:
• níos mó álta sa bhliain/álta atá níos mó (a chiallaíonn go 

méadaíonn an pobal níos éasca)
• cuireann cruth raimhre ar a gcumas dóibh maireachtáil níos 

fearr sa gheimhreadh/tá achar dromchla níos lú acu le teas a 
chailleadh

• ciallaíonn raimhre crutha/corpmhais níos airde go bhfuil níos 
mó saille stóráilte/taiscí bia acu/le heaspa bia a shárú  

8
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• agus iad níos mó is féidir go mbeidh cumas níos fearr acu 
troid ar son bia (an áit a bhfuil iomaíocht dhíreach ann)

• thig leo síolta neamhaibí a ithe a fhágann níos lú do na hioraí 
rua/mar sin bíonn seasúr beathaithe níos faide acu

• thig leo dearcáin a ithe, ar síolta móra iad (foinse bia níos 
fearr)/réim bia atá níos ilchineálaí 

• freagra cuí eile (m.sh. ábalta creachadóirí a throid mar gheall 
ar mhéid/troid ar son suíomhanna neadaithe) [4]

 (ii) Níos mó foraoisí buaircíneacha a chur/níos mó speiceas a chur a 
chuidíonn leis na hioraí rua/freagra cuí eile. [1]

6 (a) (i) Ritheann siad níos gasta/bhí siad níos gníomhaí agus iad ag rith/
níos mó mais matáin

  (ii) Tagann lúthchleasaithe chucu féin níos gasta/níos aclaí
  (iii) Bhí ráta cuisle ar suaimhneas níos lú ag na lúthchleasaithe/

pumpálann na croíthe níos mó atá acu níos mó fola amach le 
gach buille/croí níos éifeachtúla/níor tháinig na daoine nach 
lúthchleasaithe iad chucu féin go fóill 

  (iv) Tá na rátaí cuisle difriúil [4]

 (b) Trí cinn ar bith ó:
  • seachadann ocsaigin chuig matáin atá ag obair
  • déanann fuil a ocsaiginiú trína cur ar ais chuig na scamhóga
  • iompraíonn teas (fotháirge de ghníomhaíocht) ón chroíleacáin 

chuig an chraiceann
  • seachadann cothaithigh agus breosla chuig fíocháin  

ghníomhacha                                                                        [3]

 (c) Méadófar leibhéil dé-ocsaíd charbóin;
  cuingríonn le huisce san fhuil le haigéad lag a fhoirmiú [2]

7 (a) Oiriúnú xéirifiteach i láthair mar tá fáil ar uisce teoranta;
  laghdaíonn an cúitineach céiriúil trasghalú/laghdaíonn galú/coisceann 

caillteanas uisce [2]

 (b) I ndiaidh athruithe, bheadh an t-innéacs níos ísle; 
  a léiríonn méadú sa bhithéagsúlacht;
  tagairt do thionscnamh ar leith le gnáthóga a chaomhnú/

bithéagsúlacht a mhéadú [3]

8 (a)  Pointe cúitimh [1]

 (b) Tá pointe cúitimh íseal ag speiceas A;
  mar sin sáraíonn fótaisintéis riospráid ag déiní solais ísle [2]
 
 (c) Trí cinn ar bith ó:
  • cuaire duilleoige
  • achar dromchla laghdaithe
  • ribí
  • stómaí suncáilte
  • fíochán súmhar
  • fréamhacha doimhne
  • dealga                                                                                  [3] 

             Roinn A

8

9

5

6
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Roinn B

9 Ábhar táscach:
• tosaíonn ríog ón nód cuasaitriach (NCA) (SAN)/séadaire
• baineann tonn fhlosctha aitriam clé amach
• tarlaíonn siostól aitriach a ardaíonn brú
• brúitear fuil isteach sa mhéadailín chlé tríd an chomhla dhéchuspach 
• ardaíonn brú méadailíneach mar gheall ar inlíonadh fola 
• níl an méadailín clé spreagtha ag ríog díreach ón aitriam
• bíonn moill ama ann dá bharr le ligean don fholmhú aitriach tarlú
• baineann tonn fhlosctha nód aitrimhéadailíneach NAM (AVN) amach
• leathnaíonn síos beart His isteach i snáithíní Purkinje
• tarlaíonn siostól aitriach ó rinn an chroí
• sáraíonn brú méadailíneach brú aitriach agus druideann comhla 

dhéchuspach 
• sáraíonn brú méadailíneach brú aortach agus osclaíonn comhla 

chorránach 
• sreabhann fuil isteach san aorta agus bíonn méadú brú ann dá bharr
• druideann comhlaí corránacha mar sháraíonn brú aortach brú 

méadailíneach anois.

 Banda 3  Marc [11]–[15]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí is cuí le cur síos iomlán a dhéanamh, 
agus míniú a thabhairt, ar ord na n-imeachtaí a bhfuil cruthú brú ard san 
aorta dá mbarr, ag úsáid méid íosta de naoi bpointe d’ábhar táscach. 
Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de 
chaighdeán ard. 

 Banda 2  Marc [6]–[10]

 Úsáideann iarrthóirí saintéarmaí cuí uaireanta le cur síos a dhéanamh, 
agus míniú a thabhairt, ar ord na n-imeachtaí a bhfuil cruthú brú ard san 
aorta dá mbarr, ag úsáid méid íosta de chúig phointe d’ábhar táscach. 
Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de 
chaighdeán maith.

 Banda 1  Marc  [1]–[5]

 Cuireann iarrthoirí síos ar, agus/nó míníonn siad, go pointe ord na 
n-imeachtaí a bhfuil cruthú brú ard san aorta dá mbarr. Tá litriú, 
poncaíocht agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán 
bunúsach.

Roinn B

Iomlán
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Roinn A

1 (a) Imoibriú einsíme, m.sh. eifeacht amaláise ar stáirse/freagairt chuí 
eile, m.sh. fás phobail na miocrorgánach/tréscaoilteacht biatais  [1]

 (b) (i) Céatadán an tsolais ag dul tríd an tuaslagán tástála/daibhchín i 
gcomparáid leis an chóimheastóir [1]

  (ii) Le raon uasta de léamha dathmhéadair a sholáthar;
   de réir mar a théann an t-imscrúdú ar aghaidh, m.sh. idir méid 

iomlán stáirse bheith i láthair agus gan stáirse ar bith i láthair [2]

  (iii) Glan an daibhchín/ní úsáidtear hanla ar thaobhanna i dtarchur 
solais/athshocraigh idir léamha/freagairt chuí eile [1]

2  (a)  Líon mór pointí breactha curtha san áireamh/tá an treocht soiléir [1]

 (b)  –1450 kPa   [1]

 (c) Lena chinntiú nach bhfuil aon athrú osmóiseach eile ann/éifeacht 
osmóiseach chéanna le tuaslagán tumtha [1]

3 (a)  Ceithre cinn ar bith ó:
• cuir tuaslagóir leis an tsoitheach chrómatagrafaíochta agus lig dó 

an t-atmaisféar a sháithiú. 
• tarraing bonnlíne i bpeann luaidhe i dtreo bhun an pháipéir 

chrómatagrafaíochta 
• cuir spota den tuaslagán aimínaigéid leis an bhonnlíne, lig dó 

triomú agus cuir an tuaslagán ann arís le spóta tiubhaithe a 
dhéanamh

• ísligh an páipéar isteach sa tsoitheach, ag cinntiú go bhfuil an 
bhonnlíne os cionn leibhéal an tuaslagóra 

• ceadaigh am go leor don tuaslagóir éirí suas an páipéar ach 
gan an barr a bhaint amach/cinntigh nach mbaineann páipéar 
crómatagrafaíochta de thaobh an tsoithigh

• bain an páipéar ar shiúl agus marcáil an fronta tuaslagóra 
• úsáid lámhainní/teanchair leis an pháipéar a láimhseáil/ná bain 

den pháipéar/ná bain ach de na taobhanna nó den bharr [4]

 (b)  Is é 3 cm an fad slí a bhog an spota, is é 6 cm an fad slí a bhog an
  tuaslagóir;
  Luach Rf 3 ÷ 6 = 0.5 [iarmhartach don fhreagra thuas] mar sin 
  comhfhreagraíonn X don asparaigin [iarmhartach do luach Rf 
  ríofa]  

                                                                                         [2]

5

3
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4 (a)  1447770 ÷ (2505 × 2504);
  0.23
  Faigheann freagra ceart 2 mharc [2]

 (b)  Déan arís ag amanna difriúla den bhliain/freagra cuí eile [1]

5 (a) (i) A: grán stáirse 
   B: tónaplast 
   C: lannóg láir [3] 

  (ii)  Fad formhéadaithe = 115 mm;
	 	 	 =	115	000	μm;	
	 	 	 115	000	÷	7500	=	15.33	μm;	 [3]

 (b) Ceithre cinn ar bith ó:
• úsáid micriméadar céime le líontán a chalabrú
• luach gach ‘aonad’ líontáin ríofa mar ‘X’ micriméadar (ag 

cumhacht ard agus íseal araon)
• bain micriméadar céime ar shiúl agus cuir sleamhnán ina bhfuil 

cealla oinniúin ar an mhicreascóp
• líontán in úsáid, ríomh fad líon cealla eipideirmeacha oinniúin 
• úsáid ardchumhacht (más féidir é) le cruinneas níos mó a fháil [4]

6  (a)  Cuir dhá théip mhiosúir ag dronuillinneacha le limistéar samplach a 
mharcáil/cuir téip amháin comhthreomhar leis an imeallbhord agus 
cuir roinnt téipeanna ingearach leis an téip seo/modh cuí eile leis na 
suíomhanna samplála a shocrú;

  úsáid uimhreacha randamacha le comhordanáidí/suíomh faoi choinne 
sampláil a shocrú; 

  úsáid cuadraí agus measúnaigh % brait (gach speiceas)/úsáid biorán 
samplála agus taifead speicis atá i láthair/modh cuí eile;

  sampláil líon mór pointí le hiontaofacht a fheabhsú (éiligh nasc idir  
athdhéanamh agus iontaofacht) [4]

 (b)  Lena chinntiú gur ghalaigh an t-uisce uilig/le mais thirim a aimsiú  [1]

 (c)  Úsáidtear barrachairt, agus níl na barraí do speicis dhifriúla ag baint;
  teideal cuí (tagairt do speiceas (planda), dumhcha, dhá limistéar);
  scála roghnaithe le húsáid is fearr den ghreille a dhéanamh (caithfear
  leathchuid den ghreille sa dá thoise a chlúdach) lipéid chuí ar aiseanna;
  sonraí breactha go cruinn, le heochair/lipéad do gach limistéar          [4]

7 (a) Ceithre cinn ar bith ó:
• mórchuid na gceall in idirphas
• mionlach na gceall i miotóis
• mar níl san idirphas ach cuid bheag den timthriall cille iomlán
• mar mhaireann idirphas níos faide ná miotóis
• i miotóis mórchuid ceall i bprópas/líon is lú in anapas
• tógann própas an fad ama is mó sa mhiotóis/anapas an fad ama 

is lú  [4]

 (b) Ag amharc ar an chuid mhícheart d’inn na fréimhe /freagairt chuí  
  eile  [1]

3
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8 (a) Núicléis   [1]

 (b) (i) Friotaíonn an maolán athruithe ar pH;
   agus coisceann caillteanas/méadú uisce ag na horgánaidí [2]

  (ii)  Tagraíonn ceannteideal do thiúchan ocsaigine, miteacoindrí agus 
   ciainíd i láthair/as láthair (agus am);
   sonraí eagraithe i gcolúin/sraitheanna;
   ceannteidil cholúin chuí (caithfidh ciainíd i láthair/as láthair a 
   bheith soiléir, ní hamháin ‘feadán A/feadán B’);
	 	 	 aonaid	san	áireamh	(nóim	agus	μM)																																	 [4]

  (iii) Dhá cheann ar bith ó:
• titeann tiúchan ocsaigine sa dá fheadán thar am
• titeann tiúchan ocsaigine i bhfad níos gasta nuair nach 
 gcóireáiltear miteacoindrí le ciainíd (i bhfeadán B)

• le ciainíd i láthair (feadán A), stopann tiúchan ocsaigine sa    
fuaidreán ag laghdú (i ndiaidh 6 nóiméad)/le ciainíd as láthair,   
leanann tiúchan ocsaigine ag laghdú. [2]  9

   Iomlán 50
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Roinn A

1      X – mióisin
        Y – M-líne  [2]

2 (a)  A – capsúl Bowman
            B – fidín neasach comhchasta [2]

 (b) (i) Bun géag ardaitheach: níos lú ná 900 ach níos mó ná 250;
   barr géag ardaitheach: níos lú ná 250 [2]

  (ii) Géag íslitheach tréscaoilteach do chaillteanas uisce/neamh-
thréscaoilteach do chaillteanas iain (tuaslagáit);

   téann uisce amach ón ghéag íslitheach isteach i meideall salainn 
(poitéinseal uisce níos diúltaí);

   trí osmóis (ag méadú tiúchan tuaslagáití de réir mar a 
shreabhann an scagáit ar aghaidh) [3]

 (c) Bíonn scagáit níos tiubhaithe á táirgeadh ag rinn na lúibe ag lúb 
Henlé níos faide/bheadh tiúchan na tuaslagáite níos airde sa tábla; 

  agus dhá ceann ar bith ó:
• tagann níos mó ian amach ón ghéag ardaitheach agus 

cruthaíonn siad meideall le poitéinseal uisce níos ísle
• ath-ionsúitear níos mó uisce ina dhiaidh ón ducht tiomsaithe
• táirgtear méid beag fual hipeartonach [3]

3 (a) Leanann líonta speiceas B ag méadú thar am ach méadaíonn  
  speiceas A i dtosach agus ansin téann sé in éag (tosaíonn sé ag  
  laghdú arís);

  agus dhá cheann ar bith ó:
• ní éiríonn chomh maith céanna le ceachtar den dá speiceas agus 

a éiríonn leo nuair a dhéantar iad a shaothrú go leithleach
• faigheann speiceas A bás mar gheall ar iomaíocht don bhia
• iarmhairt eisiamh iomaíoch (nó é mínithe) [3]

 (b) Tá paraiméiciamaí soghluaiste/thig leo bogadh trasna an
  haemaicítiméadair [1]

2
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Ráitis
A 1
B 4
C 2  [3]

  (ii) Níl cnapóg shionapsach ach ag foirceann amháin den néarón/níl 
substaint tarchuradóra ach ar thaobh amháin den tsionapsa/níl 
gabhdóirí ach ar thaobh amháin/suíomh na ngabhdóirí [1]

 (b) (i) Bheadh luas tarchuir níos moille;
   caithfidh teagmhas poitéinseal gníomhaithe taisteal feadh fhad   
   iomlán an acsóin/gan léimsheoladh ar bith;
   trastomhas/teocht acsóin [3]

  (ii) Golgi;
   carbaihiodráit/polaisiúicríd a chur le lipid/seachadadh glicilipide ar 

scannán plasma

   Nó

   LIM (líontán ionphlasmach mín);
   Baint aige le hiompar agus sintéis lipide                                  [2]

 (c) Tá poitéinseal scannáin atá níos diúltaí ná –70 mV ag an líne   
  tharraingthe; filleann an líne ar –70mV [2]

 (d) Tá an scannán iarshionapsach hipearpholaraithe/éiríonn poitéinseal 
scannáin níos diúltaí;

  a fhágann dípholarú néarón iarshionapsach níos neamhdhóchúla;
  a dhéanann poitéinseal gníomhaithe sa NIS (PSN) níos 

neamhdhóchúla le tarlú [3]

5 (a) (i) Faigheann duilleoga cóireáil ghearrlae; 
    freagraíonn an planda trí bhláthú a dhéanamh;
   faigheann rinnbhachlóg cóireáil fhadlae nach n-imríonn tionchar   
   ar bhláthú/nach gcoisceann bláthú [3] 

  (ii) Lena chinntiú gur planda gearrlae atá sa phlanda/lena chinntiú 
   go spreagann cóireáil ghearrlae bláthú sa phlanda seo/ceadaíonn 

sé comparáid (le turgnamh a dó); ní hamháin rialú           [1] 

 (b) Tá an teachtaire ceimiceach i nduilleoga beangaithe/táirgeann siad 
an teachtaire ceimiceach/cuireann siad an teachtaire ceimiceach 
isteach sa phlanda faighteora;

  a spreagann bláthú/a sháraíonn éifeacht chóireáil solais choisctheach

  Nó

  Is féidir teachtairí ceimiceacha a idirleathadh/tá siad inaistrithe;
  mar sin bogann siad ón duilleog chuig na bachlóga bláthaithe/chuig   
  codanna eile den phlanda [2]

14
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 (c) Dhá cheann ar bith ó:
• seans méadaithe de bheith pailnithe ag feithidí/níos lú iomaíochta 

do phailneoirí
• seans méadaithe de scaipeadh síolta
• ligean do phlandaí talaimh bláthú sula ndruideann ceannbhrat 

duilleog
• freagairt chuí eile [2]

 (d) (i) Ní chuirtear bláthú chun cinn/tá sé coiscthe ag leibhéal P730  
(PFR) (sna duilleoga)/bláthú rialaithe ag meicníocht eile (seachas 
córas solais) [1]

  (ii) Teocht sheachtrach/déine solais/tarlaíonn bláthú nuair a 
bhaintear aibíocht amach/freagairt chuí eile [1]

6 (a) (i) 172 000/7500 000;
   0.023 × 100 = 2.29/2.3%   [2] 
   [is fiú 2 mharc é freagra ceart]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
• solas ionsúite ag scamaill/atmaisféar/frithchaite ar ais sa 

spás
• fuinneamh solais frithchaite ó dhuilleoga 
• fuinneamh solais úsáidte in uisce galaithe
• fuinneamh solais ag cailleadh clóraplastaí/ag dul trí dhuilleog/

níl duilleoga á mbuaileadh aige
• tonnfhaid nach féidir a úsáid 
• neamhéifeachtúlacht phróiseas fótaisintéiseach 

(fótaiceimiceach/bithcheimiceach) [2]

  (iii) Riospráid           [1]

 (b) Caithfear sonraí a bhailiú ar fud na bliana/thar thréimhse ama/
freagairt chuí eile    [1]

 (c) (i) 1.8 kg m–2 [1]

  (ii) (5.4 – 1.8) = 3.6/5.4  x 100;
   66.7 % [iarmhartach don fhreagra thuas] [2]
   (Ná glac le slánú go dtí 67%)

 (d) Dóchán/dianscaoileadh teirmeach;
  de chomhdhúile orgánacha/chomhdhúile a bhfuil carbón iontu [2]

10
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7 (a) Na leibhéil mhéadaithe d’ocsaigin/cailleadh iain hidrigine sa 
chomhdhúil nítrít agus sa chomhdhúil níotráití na comhdhúile (i 
gcomparáid le hamóinia) [1]

 (b) (i) De réir mar a mhéadaíonn nítrigin ithreach laghdaíonn meánfhad 
nóidín (nó a mhalairt);

   cuireann nóidíní níos mó in iúl go bhfuil cumas méadaitheach 
ann le nítrigin a fhosú (nó a mhalairt);

   tá buntáiste níos lú ag baint le nóidíní móra fréimhe in ithreacha 
ar mhórán nítrigine/tá buntáiste níos lú acu mar tá sé níos 
neamhdhóchúla go mbeidh leibhéil nítrigine teorantach (nó a 
mhalairt) [3]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
• samplaí plandaí ó réimse limistéar/páirceanna (áit a mbeifí 

ag dúil le cion nítrigin ithreach a bheith difriúil) 
• tomhaiseadh na nóidíní sa phlána chéanna/leanúnachas i 

dtomhas nóidíní
• roghnaíodh nóidíní go randamach/úsáideadh sampláil 

oibiachtúil lena roghnú (m.sh. rinneadh na 10 nóidín is gaire 
do bhun na fréimhe a shampláil)

• fuarthas an ithir a bailíodh do thástáil nítrigine gar don 
fhréamh phiseanna

• stóráilte don fhad chéanna ama/stóráilte sna dálaí céanna 
(m.sh.spreagfaidh stóráil i málaí plaisteacha dínítriú agus 
laghdóidh cion nítrigine dá barr)

• freagairt chuí eile [2]

8 (a) (i) Tá einsím lísisíme ann (le miocróib a dhianscaoileadh) [1]

  (ii) Tá struchtúr treasach/cruinníneach/struchtúr 3T ag próitéin;   
   éagsúlacht cruthanna/cruth ar leith;
   atá comhlántach le cruth na hantaigine  [3]
   [caithfidh comhlántach, ní mar an gcéanna, a bheith ann]

 (b) (i) Bás ó ionfhabhtuithe coitianta/aimhréidheanna i ndiaidh obráide/
   aimhréidheanna i ndiaidh breithe/freagairt chuí eile.[1]

  (ii) Ionsaíonn/scriosann cealla prócarótacha/baictéaracha uilig  [1]

  (iii) Tá ribeasóim bhaictéaracha de mhéid dhifriúil/fho-aonaid níos lú 
ná ribeasóim dhaonna (eocarótacha);

   níl antaibheathach (móilín) agus ribeasóim dhaonna comhlántach 
lena chéile 

   [ná glac le cruth céanna] [2]

 (c) Iomaíocht idir miocrorgánaigh/freagairt chuí eile; 
  fágann láithreacht airíonna frithmhiocróbacha na miocrorgánaigh seo   
  oiriúnaithe níos fearr/freagairt chuí eile [2]

 (d) Dhá cheann ar bith ó:
  • is féidir go n-éireoidh baictéir frithsheasmhach i dtréimhse ghairid
  • is féidir nach ndéanfaidh comhlacht brabús ar bith/go leor
  • tá drugaí ró-shainiúil/ganntanas othar/speictream caol
  • freagairt chuí eile [2]

6
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9 (a) (i) Ní thig le gaineamh taise a choinneáil/nochta do ghaotha 
   móra/freagairt chuí eile  [1]

  (ii) Fréamhacha fada/duilleoga cuartha/achar dromchla laghdaithe 
na nduilleog/níos lú stómaí /stómaí suncáilte/ribí duilleoige/
cúitinigh thiubha chéiriúla/freagairt chuí eile [1]

 (b) (i) Bithéagsúlacht íseal i ndumhcha óga/gar don fharraige, 
méadaíonn go dtí uasmhéid i lagán dumhcha agus titeann níos 
faide intíre;

   agus
   ceithre cinn ar bith ó:

• sna dumhcha óga tá taise na hithreach/leibhéil húmais 
ro-íseal leis an chuid is mó de phlandaí a chothú (ní cothóidh 
siad ach sainphlandaí, m.sh. muiríneach)

• i lagáin dumhcha tacóidh leibhéil arda solais agus taise 
ardaitheach ithreach/leibhéil húmas ardaitheacha éagsúlacht 
níos leithne de speicis phlandaí

• i lagáin dumhcha níl mórán muiríní le scáth a sholáthar/tá an 
méid is mó plandaí gar don talamh

• is féidir gur plandaí fosaithe nítrigine iad roinnt acu (in ithir ar 
bheagán nítrigine)

• éascaíonn na dumhcha atá níos sine agus níos cobhsaí 
bunú tor (plandaí le saolré níos faide/K-straitéisithe)

• (mar gheall ar) húmas ard/leibhéil arda taise
• laghdaíonn na toir/speicis i ndumhcha níos sine (fraoch, 

raithneach, aiteann) leibhéil an tsolais a bhaineann an talamh 
amach 

• ag laghdú bithéagsúlachta i bhfódchiseal/ag ligean do 
chaonaigh amháin fás i bhfódchiseal

• freagairt chuí eile [5]

  (ii)  Dhá cheann ar bith ó:
• athróidh uillinn na gréine (a rachaidh i bhfeidhm ar mhéid 

an tsolais a bhaineann fódchiseal amach)/athraíonn leibhéil 
solais le linn an lae

• is féidir go méadóidh fearthainn leibhéil taisleach ithreach/is 
féidir go laghdóidh an ghrian taise na hithreach

• freagairt chuí eile, m.sh. éifeachtaí innilte [2]

 (c) Thig le fosú nítrigine droch fhorbairt ithreach a chúiteamh;
  éascaíonn forbairt comhdhúl a bhfuil nítrigin iontu (próitéin, aigéid  
  núicléasacha, ATP). [2]

 (d) (i) Forbraíonn an bheirt acu ar charraig lom/thalamh nár coilíníodh 
roimhe sin. [1]

  (ii) Tá céimeanna uilig comharbas dumhcha infheicthe ag am 
amháin/tá sé spásúil /tá comharbas ama i gcairéal/céim amháin 
ag am amháin/séir soiléir/comharbas cairéil níos gasta/grádú 
níos lú de thosca timpeallachta i gcairéal/freagairt chuí eile [1] 
 

     Roinn A

13
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Roinn B

10 (a) Ábhar táscach:
• baineann an choirne agus an lionsa araon le inréimniú solais/

cuingríonn le solas a fhócasú ar an reitine
• tá an lionsa freagrach as ceartú/mionrialú gathanna solais 
• agus gar-amharc ar réad i gceist crapann na matáin 

fhabhránacha a laghdaíonn teannas sna ballnaisc chrochta
• a ligeann don lionsa éirí níos tibhe
• ar cúis é le hinréimneacht/athraonadh níos mó/fad fócasach níos 

giorra de dhíth
• i ndéiní solais arda crapann na matáin chiorclacha san inteachán 

(ligeann matáin gathacha) le trastomhas an mhic imrisc a laghdú
• ag laghdú an méid solais a théann isteach sa tsúil
• ag cosaint na reitine ar dhamáiste
• coisceann an ciseal córóideach frithchaitheamh inmheánach (a 

chuirfeadh amharc as a riocht)
• tá líocha fótamhothálacha i gcóin a fheidhmíonn i ndéiní solais 

arda
• sionapsaíonn gach cón le néaróin aonaracha dhépholacha/ní 

léiríonn cóin aon inréimneacht
• a thugann géire amhairc níos mó/gléine níos mó
• tá trí chineál cóin ann lena gcuirtear dathamharc ar fáil
• tá cineál difriúil iadoipsine ag gach cineál atá íogair maidir le 

solas dearg, solas glas nó solas gorm 
• braitheann dathamharc ar chéim spreagtha gach cineál cóin 
• tugann dhá shúil amharc déshúileach/amharc steiréascópach/

aireachtáil mhaith doimhneachta

 Banda 3 Marc [9]–[12]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí is cuí le cur síos ina iomláine agus 
míniú a thabhairt ar an dóigh a gcuireann súil thipiciúil mhamaigh íomhá 
mhionsonraithe daite de réada gar-amhairc i ndéiní arda solais ar fáil, ag 
úsáid méid íosta de dhá phointe dhéag d’abhar táscach. Tá litriú, poncaíocht 
agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán ard.

 Banda 2 Marc [5]–[8]

 Úsáideann iarrthóirí saintéarmaí cuí uaireanta le cur síos ina iomláine 
agus míniú a thabhairt ar an dóigh a gcuireann súil thipiciúil mhamaigh 
íomhá mhionsonraithe daite de réada gar-amhairc i ndéiní arda solais 
ar fáil, ag úsáid méid íosta de seacht bpointe d’abhar táscach. Tá litriú, 
poncaíocht agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán 
maith. 

 Banda 1 Marc [1]–[4]

 Cuireann iarrthóirí síos ar, agus/nó míníonn siad go pointe, an dóigh 
a gcuireann súil thipiciúil mhamaigh íomhá mhionsonraithe daite de 
réada gar-amhairc i ndéiní arda solais ar fáil. Tá litriú, poncaíocht agus 
gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán bunúsach. 12
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 (b) Ábhar táscach:
• tá an lí fótamhothálach ródoipsin i slata atá briste síos/tuartha i 

ndéiní solais ísle
• sionapsaíonn roinnt slat le néarón dépholach amháin/léiríonn 

slata inréimneacht reitineach 
• a éascaíonn suimiúchán poitéinseal (gineadóra) (substaintí 

tarchuir) le ríog a tháirgeadh sa néarón dhépholach/ligeann do 
thairseach a bheith bainte amach

• a chuireann íogaireacht níos mó ar fáil
• mac imrisc leata/mór le ligean don méid solais agus is féidir leis 

an reitine a spreagadh (dul isteach sa tsúil) 
• tá leathadh mac imrisc ann mar gheall ar chrapadh matán 

gathach san inteachán 
• súile/mic imrisc móra
• leis an méid solais a bhaineann na cealla reitineacha/

fótamhothálacha amach a uasmhéadú
• slata is mó atá i láthair/gan cóin ar bith
• freagairt chuí eile (m.sh. ciseal ag cúl na súile le solas a 

fhrithchaitheamh ar ais tríd an reitine)

 Banda 3 Marc [5]–[6]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí is cuí le cur síos ina iomláine ar an 
dóigh a n-oiriúnaítear an tsúil le hamharc a sholáthar i ndéiní solais ísle 
agus insíonn siad an dóigh a bhfuil súile mamaigh oíche speisialaithe, ag 
úsáid méid íosta de sheacht bpointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht 
agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán ard.

 Banda 2 Marc [3]–[4]

 Úsáideann iarrthóirí saintéarmaí cuí uaireanta leis an dóigh mhíniú a 
bhfuil an tsúil oiriúnaithe le hamharc a sholáthar i ndéiní solais ísle agus 
insíonn siad an dóigh a bhfuil súile mamaigh oíche speisialaithe, ag úsáid 
méid íosta de cheithre phointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht agus 
gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán maith.

 Banda 1 Marc [1]–[2]

 Míníonn iarrthóirí go pointe an dóigh a bhfuil an tsúil oiriúnaithe le 
hamharc a sholáthar i ndéiní solais ísle agus/nó insíonn siad an dóigh 
a bhfuil súile mamaigh oíche speisialaithe. Tá litriú, poncaíocht agus 
gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán bunúsach.

Roinn B

Iomlán

18
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Roinn A

1 (a)  (i) Spásanna fíocháin deighilte/deighilt sheachtrach chaolaithe ar  
   eatraimh [1]

  (ii) Is ionann siméadracht dhéthaobhach agus taobh amháin den 
ainmhí mar íomhá scáthánach den taobh eile;

   fadghearradh atá sa léaráid/ní trasghearradh [2]

 (b) Tá cnámharlach hidreastatach ag anailidí (spásanna líonta le leacht);  
  Tá dromlach inmheánach (de chnámh chailcithe) ag cordaigh  [2]

 2 (a) Is féidir go ndéanfaidh an t-othar ródháileog/go mbeidh fothorthaí  
  gránna aige/go bhfaighidh sé bás; 
  ós rud é go dtáirgtear cuid mhór moirfín/éiríonn tiúchan moirfín san  
  fhuil chomh hard sin go mbíonn sé contúirteach [2]

 (b) Is féidir nach bhfaighidh an t-othar mórán faoiseamh péine nó  
  faoiseamh péine ar bith;
  cionn is go dtáirgtear moirfín i méideanna beaga/ní bhaineann  
  tiúchan moirfín san fhuil leibhéil ard go leor le bheith éifeachtach [2]

3 (a) Dhá cheann ar bith ó:
  • easpa cúitinigh
  • riosóidigh nach n-ionsúnn uisce 
  • easpa fíochán soithíoch 
  • easpa stómaí [2]

 (b) Tacaíocht bainte amach trí thurgar/turgar trí mhíniú; 
  coinnithe trí rialú stómaí/cúitinigh;
  agus neartaithe/fíochán soithíoch adhmadach [3]

 (c) Scaiptear síolta seachas spóir; 
  tá síolta frithsheasmhach ar thriomú

  nó

  tá gnéithe a chumasaíonn oiriúnú do ghnáthóga talaimh níos 
éabhlóidithe i bplandaí bláthanna;

  m.sh. oiriúnuithe xéirifíte

  nó

  cur síos cuí eile;
  le míniú cuí [2]

5

4

7

/ a léiríonn pointí malartacha
; a léiríonn pointí ar leith
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AVAILABLE 
MARKS

4 (a) (i) Piorúváit [1]

  (ii) Cíteaplasma [1]

  (iii) B:  Timthriall Krebs

   C:  Slabhra iompar leictreon/fosfairiliú ocsaídiúcháin [2]

 (b) Dhá cheann ar bith ó:
  • bristear aigéid shailleacha síos ina bhfaid 2C
  • foirmíonn gach fad 2C móilín den aicéitil-CoA
  • téann isteach i dtimthriall Krebs/déantar riospráid go haeróbach
     [2]

 (c) (i) RQ = toirt CO2 táirgthe/toirt O2 úsáidte (fianaise gur úsáideadh 
an fhoirmle cheart);

   cláirseacha RQ 0.7, piseanna maothaithe RQ 1.1 (1.09)
   [freagraí cearta faoi choinne 2 mharc] [2]

  (ii) Tá an chláirseach ag riospráid saille/aigéid shailleacha [1]

  (iii) Laghdaítear bailíocht/tionchar diúltach;
   cionn is go bhféadfadh amóinia chomh maith le CO2 a bheith 
   sa toirt gáis táirgthe/déantar rómheas ar tháirgeadh CO2  [2]

5 (a) (i) Fosfáit glicráite/GF (GP)  [1]

  (ii) Tá níos lú dé-ocsaíd charbóin fosaithe;
   tá níos lú dé-ocsaíd charbóin táirgthe (a shásaíonn éilimh   
   riospráide le beagán farasbarr)/glantáirge laghdaithe [2]
 
 (b) (i) Tá an dá ráta asamhlaithe comhchosúil; 
   agus dhá cheann ar bith ó:
   • teorannú solais
   • RuBP(Défhosfáit 5 –Riablós 1) athghinte go mall/ FG (GP)    
    go FT (TP) teorannú solais/easpa TFA (ATP)/ FDAN   
    (NADPH)
   • níl leibhéil níos airde rubisco sa phlanda cóimheastóra ina   
    bhuntáiste sna déiní solais níos ísle seo/níl aon éifeacht ag   
    easpa rubisco [3]

  (ii) Níl ach méideanna teoranta einsíme ag an phlanda rubisco   
   laghdaithe/is é rubisco an toisc theorantach/féadann duilleoga   
   níos lú níos lú solais a úsáid/glacann sé níos lú dé-ocsaíd   
   charbóin isteach mar gheall ar stómaí laghdaithe;
   táirgtear RuBP go gasta ag déiní solais níos airde agus bíonn   
   ráta níos airde asamhlaithe sa phlanda cóimheastóra dá bharr [2]

11
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 (c) (i) Dhá cheann ar bith ó:
   • tá einsímí teochtíogair
   • is athróg neamhspleách eile í teocht is éigean a rialú/
    a chinntíonn dearadh turgnamhach bailí/tástáil chothrom/
   • is teocht chóir a bheith optamach é 25ºC 
   • teocht ard lena chinntiú nach bhfuil teocht teorantach [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
   • méadaíonn tiúchan méadaithe CO2 asamhlú ag an dá  
    chineál planda
   • tá asamhlú CO2 don dá chineál planda mar an gcéanna ag  
    tiúchaintí ísle CO2 
   • beidh asamhlú laghdaithe CO2 ag planda rubisco laghdaithe 
    (ag tiúchaintí CO2 níos airde)/nó a mhalairt [2]

  (iii) Tá easpa na heinsíme atá ar fáil (suíomhanna gníomhacha) 
teorantach ag leibhéil CO2 níos airde/bíonn úsáid CO2 á laghdú 
ag duilleoga níos lú le níos lú stómaí  [1]

6 (a) q
2
 = 4% = 0.04; q=0.2, p=0.8 (iarmhartach do luach q2 thuas)  

 [2]

 (b) 0.64; 0.32;
  (beirt iarmhartach do luachanna p agus q thuas) [2]

 (c) 256 (iarmhartach do luach do 2pq) [1]

7 (a) (i) bbEE  [1]

  (ii) Eipeastáis  [1]

 (b) Cineál gaiméití taispeánta;
  Cearnóg Punnett le toirchithe féideartha a thaispeáint; 
  géinitíopaí taispeánta i gceart;
  feinitíopaí taispeánta i gceart;
  cóimheas feinitíopach taispeánta i gceart/9 dubh, 4 buí, 3 donn

BbEe X BbEe

  Gaméití BE Be bE be
BE BBEE

dubh
BBEe
dubh

BbEE
dubh

BbEe
dubh

Be BBEe
dubh

BBee
buí

BbEE
dubh

Bbee
buí

bE BbEE
dubh

BbEe
dubh

bbEE
donn

bbEe
donn

be BbEe
dubh

Bbee
buí

bbEe
donn

bbee
buí

 

     [5]

13
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 (c) (i) Géinitíopa fireann buí ee; coisceann léiriú dubh nó donn;
   Géinitíopa baineann dubh Ee; heitrisigeach cionn is go bhfuil 

coileáin bhuí ann caithfidh go raibh ubháin ann ag iompar an 
ailléil e [4]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
   • b’éigean don dá thuismitheoir a bheith heitrisigeach le   
    coileáin dhonna a tháirgeadh
   • má tá an dá thuismitheoir heitrisigeach tá dóchúlacht íseal   
    coileáin dhonna ann, ní dhéantar é i sampla beag/méid   
    sampla beag mar sin níor táirgeadh coileáin dhonna
   • gan coileáin dhonna ann má tá tuismitheoir amháin BB   
    (ainneoin an tuismitheora eile)
   • mar sin faigheann na coileáin uilig ailléil B ó oidhreacht 
    (agus dubh dá thairbhe) [2]

8 (a) Tras-scríobh;
  Trí cinn ar bith ó:
  • bristear naisc hidrigine idir péirí bunanna in ADN (DNA)
  • péireálann ribeanúicléitídí comhlántacha le bunanna nochta ar   
   ADN (DNA)
  • riail péireála bunanna, Ú ar ARN (RNA) ag péireáil le T ar ADN   
   (DNA) san áireamh
  • catalaíonn polaiméaráis ARN (RNA) foirmiú naisc idir   
   ribeanúicléitídí cóngaracha 
  • ní fheictear ach seichimh easón sa mhóilín deiridh tARN (mRNA) 
     [4]

 (b) Modhnú meitioláite/hiostóin [1]

 (c) (i) Cúl-trascrioptáis [1]

  (ii) Fad dual aonair ADN (DNA);
   de seicheamh bunanna atá ar eolas [2]

  (iii) ADNc (cDNA) ó chill normalach;
   hibridíonn sé go tóireadóir comhlántach sa spota [2]

  (iv) Glas [1]

  (v) Léiríonn comhartha níos láidre gur naisc níos mó móilíní ADNc 
(cDNA) leis an tóireadóir;

   de thoradh líon mór móilíní tARN (mRNA) sa chill i dtosach [2]

13

13
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9 (a) (i) Níl comhghaolú ann idir meánfhad duilleoige agus leibhéal  
   níotráit ithreach; 
   comhghaolú deimhneach ann idir meánleithead duilleoige agus  
   leibhéal níotráit ithreach [2]

  (ii) Bhí an leithead duilleoige difriúil sa ghairdín turgnamhach mar a 
raibh leibhéil níotráite mar an gcéanna;

   tá luachanna gairdín turgnamhach mar an gcéanna le gnáthóg 
nádúrtha mar a raibh na leibhéil níotráite difriúil  [2]

 (b) (i) Cúig cinn ar bith ó:
   • Pobail Bhaile an Doire agus an Áirse Mharmair iargúlta go   
    tíreolaíoch/tá pobail teoranta do shuíomhanna níos taise/  
    is féidir go dtarlóidh speiceasú allapatrach 
   • cuidithe ag droch scaipeadh síolta 
   • beagán sreabhadh géinte idir phobail 
   • comhpháirt ghéiniteach láidir ag leithead duilleoige/géin (faoi   
    choinne leithead duilleoige) curtha ar aghaidh
   • pobal (sinsearach) inmharthana go géiniteach 
   • tugadh ailléilí nua isteach trí shóchán 
   • feidhmíonn roghnú difreálach/treoch/athraíonn minicíocht   
    ailléile
   • leithead caol duilleoige i réim mar a mbíonn leibhéil ísle   
    níotráit ithreach (cosúil leis an Áirse Marmair)
   • duilleog leathan i réim mar a mbíonn leibhéil arda níotráit   
    ithreach ann (cosúil le Baile an Doire) [5]

  (ii) Plandaí ó dhá shuíomh crosáilte;
   má tháirgtear sliocht torthúil, go fóill an speiceas céanna/ mura   
   dtáirgtear seans go mbeidh speiceas difriúil ann [2]

Roinn A

11

82
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Roinn B

10 (a) Ábhar táscach:
  • sa glicealú, táirgtear 4 TFA (ATP) go díreach/tá glantoradh ann  
   de 2 TFA (ATP).
  • i dtimthriall Krebs, táirgtear 1 TFA (ATP) go díreach/i bhfosfairiliú  
   substráite 
  • díhidriginiú i nglicealú/timthriall Krebs
  • táirgtear NADH agus FADH2/NAD agus FAD laghdaithe dá bharr
  • a iompraíonn na hidriginí chuig an SIL (ETC)
  • mar a dtéann siad síos sraith iompróirí ag leibhéil fuinnimh a  
   éiríonn níos ísle de réir a chéile
  • scoilteann na hidriginí ina dhiaidh sin ina n-iain H+ (prótóin) agus
   leictreoin
  • téann na leictreoin feadh na gcíteacróm
  • scaoiltear (ag céimeanna áirithe dóthanach) fuinnimh le móilín  
   TFA (ATP) a chruthú
  • Bíonn toradh 3 TFA (ATP) ag NADH ach ní bhíonn ach  
   toradh 2 TFA (ATP) ag FADH2  

 Banda 3  Marc [5]–[6]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí is cuí le cur síos iomlán a dhéanamh 
ar shintéis TFA (ATP) sa riospráid, ag úsáid méid íosta de sheacht 
bpointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an 
fhoirm agus an stíl, de chaighdeán ard.

 Banda 2  Marc [3]–[4]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí cuí uaireanta le cur síos a dhéanamh 
ar shintéis TFA (ATP) sa riospráid, ag úsáid méid íosta de cheithre 
phointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an 
fhoirm agus an stíl, de chaighdeán maith. 

 Banda 1  Marc [1]–[2]

 Cuireann iarrthóirí síos go pointe ar shintéis TFA (ATP)  sa riospráid. 
Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl de 
chaighdeán bunúsach. 6



194

MARCANNA 
AR FÁIL

(b) Ábhar táscach:
 Cosúlachtaí

• tá SIL (ETC) (ina bhfuil cíteacróim)/úsáid leictreon ag baint leis an dá 
phróiseas

• atá curtha i seicheamh i scannán (idircheallach)/iompróirí ag leibhéil 
fuinnimh a éiríonn níos ísle de réir a chéile

• ocsaídítear agus dí-ocsaídítear iompróirí go comharbasach/lena 
mbaineann imoibrithe ocsdí

• baineann fosfairiliú le haistriú leictreon

 Difríochtaí
• is tíleacóidigh (i gclóraplastaí) don fhótaisintéis agus na criostaí (de 

mhiteacoindrí) don riospráid iad scannáin [an dá cheann de dhíth] 
• sa riospráid is é an túsphointe ná seachadadh adaimh hidrigine chuig 

an SIL (ETC)/fuinneamh ceimiceach de ghlúcós
• sa dóigh go gcuirtear síos ar tháirgeadh TFA (ATP) mar fhosfairiliú 

ocsaídiúcháin
• san fhótaisintéis baineann an túsphointe le fuinneamh solais 
• uaidh sin cuirtear síos ar tháirgeadh TFA (ATP) mar fhótafosfairiliú
• úsáidtear iompróirí difriúla hidrigine/NADP san fhótafosfairiliú, agus 

NAD agus FAD sa riospráid
• glacóirí teirminéalacha difriúla/is é O2 an glacóir teirminéalach sa 

riospráid agus is é NADP an glacóir teirminéalach i bhfótaisintéis
• 

 Banda 3  Marc [9]–[12]

 Úsáideann iarrthóirí na saintéarmaí is cuí le plé iomlán a dhéanamh ar 
na comhchosúlachtaí agus na difríochtaí idir fótaisintéis agus riospráid, 
ag úsáid méid íosta d’ocht bpointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht 
agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl de chaighdeán ard.

 Banda 2  Marc [5]–[8]

 Úsáideann iarrthóirí saintéarmaí cuí uaireanta le plé a dhéanamh ar na 
comhchosúlachtaí agus na difríochtaí idir fótaisintéis agus riospráid, ag 
úsáid méid íosta de cheithre phointe d’ábhar táscach. Tá litriú, poncaíocht 
agus gramadach, agus an fhoirm agus an stíl, de chaighdeán maith.

 Banda 1  Marc [1]–[4]

 Pléann iarrthóirí go pointe na comhchosúlachtaí agus/nó na difríochtaí idir 
fótaisintéis agus riospráid. Tá litriú, poncaíocht agus gramadach, agus an 
fhoirm agus an stíl, de chaighdeán bunúsach. 

Roinn B

Iomlán

18

100

12
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1 (a) Cúig cinn ar bith ó:
  • stop a chur le rith crómatagraim sula mbaineann tuaslagóir an  
   barr amach
  • líne a tarraingt le fronta tuaslagóra a mharcáil (sula mbionn  
   tuaslagóir tirim)
  • ríomh an luach ó bhonnlíne go fronta tuaslagóra (Y)
  • úsáid lárlíne nó fronta gach lí (do chomhsheasmhacht)
  • tomhais ó bhonnlíne go gach lí (X) agus ó bhonnlíne go fronta  
   tuaslagóra (Y)
  • is é X/Y an luach Rf [5]

 (b) Dhá cheann ar bith ó:
  • níl fronta tuaslagóra marcáilte go cruinn
  • deacrachtaí maidir le himeall láir/tosaigh suíomh lí a shainaithint
  • páipéar crómatagrafaíochta difriúil
  • difríochtaí (beaga) sa neart tuaslagóra
  • freagairt chuí eile [2]

2 (a) (i) Ceithre cinn ar bith ó:
   • steiriligh lúb/úsáid lúb steirilithe aon uaire
   • oscail buidéal saothráin (feadán A) agus coinnigh ar uillinn/ 
    coinnigh clár ar shiúl ón bhinse
   • úsáid lúb le baictéir a scríobadh ó dhromchla na fána sa  
    bhuidéal saothráin
   • nuair atá an lúb bainte ar shiúl, cuir liopa nua ar an bhuidéal  
    saothráin láithreach/cuir lasair leis an chlár
   • páirt-oscail an mhias Petri agus spréigh baictéir thar agar
   • cuir clár ar ais láithreach agus druid le téip
   • steiriligh lúb (arís) nó diúscair go sábháilte [4]

  (ii) Le saothrú pataiginí a sheachaint (a mbíonn rath orthu i dteochtaí  
   arda) [1]

 (b) (i) Maraíonn antaibheathach B baictéir sa limistéar thart air; níl  
   éifeacht ag antaibheathach A;
   Tá baictéir E. Coli/frithsheasmhach ar A [3]

  (ii) Déan imscrúduithe ag teochtaí difriúla/úsáid antaibheathaigh a 
bhfuil nirt dhifriúla acu/freagairt chuí eile [1]

 

7

9

/ a léiríonn pointí malartacha
; a léiríonn pointí ar leith
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3 (a) (i) Toirt = (0.04 × 0.1) = 0.004 mm
3
;

   16 ÷ 0.004/16 × 250 = 4000 cill mm
–3

 [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith ó:
   •  níor meascadh fleascán roimh shampláil
   • ní bhfuarthas samplaí ón doimhneacht chéanna
   • cuachadh ceall
   • níl eangach haemaicítiméadair líonta go hiomlán/rólíonta [2]

  (iii) Comhaireadh cealla giosta marbha/freagairt chuí eile [1]

 (b) caolú (srathach) (nó mínithe);
  agus líonta á ríomh, gá le hiolrú faoi fhachtóir caolaithe [2]

4 (a) Uasmhéadaigh cainníocht leictreon táirgthe/is orgánaidí na 
céime solas-spleách a ghineann leictreoin iad clóraplastaí/beidh 
miteacoindrí fosta i bhfíochán homaiginithe a tháirgfidh hidrigin 

  (ó gníomhaíocht dihidrigionáise sa riospráid)                                  [1] 

 (b) Tá fótachórais i gclóraplastaí/líocha fótaisintéiseacha;  a ionsúnn  
  solais agus a éiríonn flosctha;
  ionas go n-astaítear leictreoin (ó líocha príomhúla) leis an DCFID  
  (DCPIP) a laghdú

  Nó

  Léiríonn an toradh i bhFeadán A (nuair a chuirtear i gcomparáid é le 
Feadán B) go bhfuil láithreacht clóraplastaí/clóraifille riachtanach faoi 
choinne dí-ocsaídiú DCFID (DCPIP); 

  léiríonn an toradh i bhFeadán C (nuair a chuirtear i gcomparáid 
é le Feadán B) nach dtarlaíonn dí-ocsaídiú DCFID (DCPIP) (le 
clóraplastaí) ach amháin sa tsolas; 

  tarlaíonn dí-ocsaídiú DCFID (DCPIP) i bhFeadán B de réir mar a 
spreagann solas astú leictreon ó na móilíní lí/clóraifill/fótachórais sna 
clóraplastaí [3]

5 (a) (i) A – miteacoindre
   B – saicín sionapsach [2]

  (ii) Iarmhairt uillinn gearrtha/acsóin i bplána difriúil/gearradh trí  
   shionapsa amháin [ná ceadaigh acsóin in TS] [1]

 (b) (i) Ruaimnithe/táirgtear gearradh iontach tanaí/freagairt chuí  [1]

  (ii) Sonraí miondéanmhais a thaispeántar nó trí shampla, m.sh. 
saicíní sionapsacha, criostaí miteacoindreacha [1]

7

4

5
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6 Cúig cinn ar bith ó:
 • úsáidtear riospraiméadar go leithleach le KOH agus gan KOH/le  
  huisce
 • clúdaigh le scragall le fótaisintéis a chosc/déan sa dorchadas
 • úsáid dabhach uisce leis an riospraiméadar a choinneáil ag an teocht  
  chéanna
 • úsáid na piseanna céanna mar bíonn rátaí meitibileacha/maiseanna/  
  céimeanna difriúla péactha ag piseanna difriúla
 • tomhais gluaiseacht an choirnín dhaite san aonad ama
 • le KOH, iontógáil ocsaigine léirithe ag an choirnín ag bogadh isteach
 • le huisce, léiríonn an coirnín ag bogadh amach go dtáirgtear níos  
  mó dé-ocsaíd charbóin ná ocsaigin úsáidte/gan bogadh ar bith sa  
  choirnín léirítear go bhfuil táirgeadh CO2 = O2/léiríonn coirnín ag  
  bogadh isteach go sáraíonn iontógáil O2 táirgeadh CO2
 • riospráid anaeróbach sainaitheanta ag táirgeadh CO2 níos mó ná  
  iontógáil O2/coirnín ag bogadh ar shiúl ón riospraiméadar/luach RQ  
  níos mó ná 1 [5]

7 Ceithre cinn ar bith ó:
 • cuadraí mionathraithe (m.sh. 10 cm × 10cm)
 • roghnaigh líon crann le sampláil (m.sh. 20 de gach speiceas)
 • roghnaigh líon cuadraí le húsáid sa chrann
 • limistéar cóimheastóra/cuid den chrann le sampláil (m.sh. talamh –  
  airde 2 mhéadar)
 • míniú ar an dóigh ar baineadh sampláil randamach amach
 • úsáid brat céatadánach (nó dlús má tá cúis leis)               [4]                                      

8 (a) (i) Coisc stróiceadh/laghdaigh frithchuimilt/le gearradh ar ghabháil/ 
   coinnigh cealla sa ghearradh gearrtha tais [1]

  (ii) Méadaigh codarsnacht idir struchtúir dhifriúla feicfear roinnt
   struchtúr m.sh núicléas níos soiléire [1]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith ó:
   • níor gearradh féar go cothrom
   • ba chealla pailise iad na cealla glasa/cealla spúinsiúla  
    méisifille i láthair (mar bhí an chuid seo ró-thiubh)
   • éadathach nuair eipideirm uachtair amháin (mar níl ach  
    beagán clóraplastaí i láthair) [2]

  (ii) Druidte mar gheall ar strus uisce [1]

  (iii) micriméadar céime agus líontán [1]

9 (a) mias Petri le tobar ina bhfuil uisce (beirithe agus fuaraithe); [1]

 (b) (i) Is é luach t táblaithe, ag p = 0.05 agus d.f. = 9, ná 2.262;
   teorainneacha muiníne 95% = 53 (meán) ±2.262 × 0.442 (0.99/1)
   [iarmhartach do t-luach a úsáideadh];
   uasteorainn = 54 agus íosteorainn = 52 [iarmhartach do luach  
   thuas] [3]

  (ii) teorainneacha 95% curtha isteach go cruinn 
   [iarmhartach do (i)] [1]

5

6

4
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  (iii) Hipitéis nialasach diúltaithe;
   A. nemorosa difriúil go suntasach le heastóscanna plandaí 
   eile/ní fhorluíonn 95% teorainneacha muiníne de A. nemorosa le  
   heastóscanna plandaí eile;
   [iarmhartach do luachanna ríofa in (i) agus/nó léirithe in (ii)] 
     [2]

10 (a) (i) Mífheidhmiú a leigheas – galar géiniteach/riochtaí géiniteacha  
   a leigheas; 
   Feidhm a fheabhsú – feabhsuithe a dhéanamh atá níos mó ná  
   normalach/‘babaithe dearthóra’ [2]

  (ii) Go rachaidh míochaine níos faide ná galar géiniteach/riochtaí  
   géiniteacha a leigheas agus go n-imreoidh sí tionchar ar thréithe 
   i bpáistí atá normalach ar gach dóigh eile m.sh. intleacht [1]

 (b) Formáid/stíl chuí ar bith atá comhsheasmhach sna 3 thagairt uilig 
  [3 mharc]; meancóg amháin [2 mharc] agus dhá mheancóg [1 mharc]
  m.sh.
  Harris J. Enhancing Evolution – The Ethical Case for Making Better  
  People, Princetown University Press, 2007.
  Potter, S. Designer Genes – A New Era in the Evolution of Man,  
  Random House, 2010.
  Sandel M.J. The Case Against Perfection, Belknap Press of Harvard
  University Press, 2007. [3]

     Iomlán
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