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Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 1
Croí-Ábhar Teicneolaíocht agus Dearadh
[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach
ná ar leathanaigh bhána.*
Ba chóir peann luaidhe HB a úsáid le ceisteanna a bhfuil líníocht nó
sceitseáil riachtanach iontu a chomhlánú.
Ní mór gach ceist eile a chomhlánú le dúch gorm nó le dúch dubh
amháin.
Ná scríobh le peann luaidhe ná le peann glóthaí.

Don Scrúdaitheoir
amháin
Uimhir
Ceiste

1
2
3
4
5

Freagair gach ceist.

6
7

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 10. Léiríonn
figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag
dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Tá an leathán Foirmle ar Leathanach 4.
*Ábhartha i gcás scrúduithe beo amháin.

3

8
9
10
Marc
Iomlán

Marcanna

Foirmlí do Theicneolaíocht agus Dearadh GCSE
Ba chóir duit, san áit ar cuí sin, na foirmlí thíos a úsáid agus tú ag freagairt ceisteanna a
bhfuil áirimh iontu.
1

Difríocht Poitéinsil = sruth × friotaíocht (V = I × R)

2

Sraithfhriotóirí

3

Cóimheas giaranna de ghiarshraith shimplí =

4

Cóimheas Treoluais =

Rt = R1 + R2 + ... +Rn
an líon fiacla ar an ghiar thiomáinte
an líon fiacla ar an ghiar tiomána

Trastomhas an ghiair thiomáinte
Trastomhas an ghiair thiomána

4

Freagair gach ceist
1

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Taispeánann Tábla 1 roinnt siombailí.
(a) Agus an chéad sraith in úsáid mar threoir, comhlánaigh an tábla seo
thíos.
Tábla1 1
Tábla
Sceitse den tsiombail

Cineál siombaile

Ainm siombaile

Leictreonach

Bolgán

Comhartha Riocht
Slán

Cinneadh

Meicniúil

Ceam éalárnach

			

[3]

(b) Taispeánann Tábla 1 thuas siombail le haghaidh bolgáin. Táirgeann
an comhbhall seo solas i gciorcad leictreonach.
Tabhair sampla eile de chomhbhall aschuir leictreonach agus luaigh a
aschur.
		Comhbhall Leictreonach

[1]

		Aschur

[1]

5

(c) (i) Taispeánann Tábla 2 cúig shiombail chiorcaid leictreonacha.
Comhlánaigh Tábla 2 thíos tríd ainmneacha an dá shiombail
chiorcaid atá ar iarraidh a chur isteach.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Tábla 2

Trasraitheoir

Friotóir

Bolgán

			

[2]

		(ii) Agus Tábla 2 thuas in úsáid comhlánaigh an ciorcad i bhFíor 1
thíos chun go lascfaidh an bolgán ar nuair atá sé dorcha.

			

Fíor 1

[2]

(d) Mínigh an dóigh a n-oibríonn an trasraitheoir sa chiorcad a
thaispeántar i bhFíor 1 thuas.

			

[3]

6

2

(a) Taispeánann Fíor 2 thíos beibheal sleamhnáin a rinneadh i
gceardlann scoile. Táirgeadh an lann trí phróiseas DRC/RRU
(CAD/CNC) a úsáid.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

sliotán
inmheánach
lann bhogchruach
hanla (stoc)
scriú meaisín
de chóimhiotal
alúmanaim

© CCEA

Fíor22
Fíor

		(i) Cad é dó a seasann na litreacha DRC agus RRU?
			DRC

[1]

			RRU

[1]

		(ii) Luaigh buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin as RRU a
úsáid leis an lann a mhonarú i gcomparáid le huirlisí láimhe a
úsáid.
			Buntáiste

[1]

			Míbhuntáiste

[1]

		(iii) Mínigh trí chéim den phróiseas DRC/RRU a úsáidtear leis an
lann a thaispeántar i bhFíor 2 thuas a mhonarú.

			

[3]

7

(b) Is iad bogchruach agus cóimhiotal alúmanaim an dá ábhar a
úsáidtear leis an bheibheal sleamhnáin a mhonarú.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

		(i) An miotal feiriúil nó neamhfheiriúil í bogchruach?
			

[1]

		(ii) An miotal feiriúil nó neamhfheiriúil é cóimhiotal alúmanaim?
			

[1]

(c) Taispeánann an lann i bhFíor 2 ar an leathanach roimhe, sliotán
inmheánach a gearradh amach. Cuir síos ar chúig chéim sa
phróiseas leis an tsliotán inmheánach a mharcáil amach, dá n-úsáidfí
uirlisí láimhe agus druilire colúin leis an tsliotán a ghearradh.

			

[5]

8

3

Taispeánann Fíor 3 thíos criostiomáint a cheanglaíonn mótar de
mheaisín.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

trasghearradh creasa

ulóg mótair
ulóg meaisín

Fíor 3
(a) Ainmnigh an cineál creasa a thaispeántar i bhFíor 3 thuas.
			

[1]

(b) Luaigh an cineál gluaisne atá ag an ulóg mhótair a thaispeántar i
bhFíor 3 thuas.
			

[1]

(c) Luaigh an cineál gluaisne atá ag an chrios idir an mótar agus an ulóg
mhótair a thaispeántar i bhFíor 3 thuas.
			

[1]

(d) Cuir síos ar an dóigh a bhféadfaí an córas ulóige i bhFíor 3 thuas
a mhionathrú le luas ulóg an mheaisín a mhoilliú don luas mótair
chéanna.

			

[2]

9

(e) Modh eile leis an mhótar a cheangal de mheaisín ná córas slabhra
agus sproicéid a úsáid.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Cuir i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile oiriúnacht an
chórais seo agus an chórais ulóige a thaispeántar i bhFíor 3 thuas.

			

[2]

10

4

Taispeánann Fíor 4 thíos léaráid de chiorcad neomatach.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Fíor 4
(a) Ainmnigh comhbhall D i bhFíor 4 thuas.
			

[1]

(b) Tabhair breac-chuntas ar an dá mhodh is féidir a úsáid le tabhairt ar
chomhbhall D asbhuille a dhéanamh.
		1

[1]

		2

[1]

(c) Ainmnigh comhbhall E i bhFíor 4 thuas agus cuir síos ar
phríomhfheidhm an chomhbhaill seo.
		Ainm

[1]

		Feidhm

			

[2]
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5

(a) Cuir tic () sa cholún chuí lena thaispeáint cé acu crua-adhmad,
bogadhmad nó clár monaraithe é an t-adhmad le Tábla 3 thíos a
chomhlánú.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Tábla 3
Abhar

Crua-adhmad

Bogadhmad

Clár
monaraithe

Mahagaine
Slischlár
Feá
Péine
Céadar
			

[5]

(b) (i) Cuir tic () sa cholún chuí lena thaispeáint cé acu plaisteach
teirmeaphlaisteach nó plaisteach teirmithéachtach é an
plaisteach le Tábla 4 a chomhlánú.
Tábla 4
Ábhar

Teirmeaphlaisteach

Plaisteach
teirmithéachtach

Polaistiréin righin
Mealaimín
Aicrileach
Roisín eapocsach
				

[4]

		(ii) Mínigh an difear idir plaisteach teirmeaphlaisteach agus
plaisteach teirmithéachtach.

			

[2]
12

6

Taispeánann Fíor 5 thíos friotóir agus DAS (LED). Úsáidtear an dá
chomhbhall seo go minic le chéile i gciorcaid leictreonacha.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

© CCEA

Fíor 5

(a) Sa spás thíos, tarraing an tsiombail leictreonach do DAS.

			

[2]

(b) Mínigh cén fáth a n-úsáidtear friotóir agus DAS (LED) go minic le
chéile i gciorcad leictreonach.

			

[2]
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(c) Taispeánann Fíor 6 thíos cuid de chiorcad leictreonach.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Ríomh luach an tsreafa srutha más é 9V an voltas agus más é
330 óm an luach atá ag an fhriotóir.

Fíor 6
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

		Freagra

[3]

(d) Taispeánann Fíor 7 thíos ciorcad a úsáidtear le voltas aschuir a rialú.

Aschur

Fíor 7
		Ainmnigh an cineál ciorcaid a thaispeántar i bhFíor 7 thíos.
			

[1]

14

7

Taispeánann Fíor 8 thíos soilse tráchta mionsamhlacha a úsáidtear i raon
rásaíochta carr bréige.

© CCEA

Solas Dearg

Solas Ómra

Solas Glas
Lasc

Fíor 8
Sa chóras seo, ní bheidh ach solas amháin lasta ag aon am amháin.
Nuair a thagann solas nua air, múchtar an ceann a bhí lasta roimhe go
huathoibríoch.
Nuair a bhrúitear an lasc, lastar an solas dearg. Deich soicind níos moille,
múchtar an solas dearg agus lastar an solas ómra ar feadh cúig shoicind,
ansin múchtar é. Lastar an solas glas ansin ar feadh 15 shoicind agus
ansin múchtar é. Stopann an clár ansin.
Comhlánaigh an tsreabhchairt i bhFíor 9 ar an chéad leathanach eile.

15

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

TOSAIGH

		

Fíor 9

[9]

16

8

(a) Cuir tic () sa cholún chuí lena thaispeáint cé acu luamhán den
chéad, den dara nó den tríú haicme atá ann le Tábla 5 thíos a
chomhlánú.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Tábla 5

Táirgí

Luamhán den
chéad aicme

Luamhán den
dara haicme

Luamhán den
tríú haicme

Maide corrach
Osclóir buidéal
			

[2]

(b) Taispeánann Fíor 10 thíos trí aicme de luamháin.
Sainaithin gach luamhán de réir a aicme.
Ualach

		(i)

Iarracht

Buthal

			Aicme an luamháin
		(ii)

[2]

Ualach

Iarracht

Buthal

			Aicme an luamháin
		(iii)

[2]

Ualach

Iarracht

Buthal

Fíor 10
			Aicme an luamháin

[2]
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(c) Taispeánann Fíor 11 thíos bara rotha. Nuair atá ualach sa bhara
rotha tá sé an-trom le tógáil.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

© CCEA

Fíor 11

		(i) Luaigh dhá mhionathrú ar dhearadh an bhara rotha a
thaispeántar i bhFíor 11 thuas, chun go mbeadh sé níos fusa an
t-ualach céanna a thógáil gan na hábhair a athrú.
			1

[1]

			2

[1]

		(ii) Déan anailís ar an bhara rotha i bhFíor 11 thuas chun cur síos
ar an áit a gcuirtear an t-ualach, an buthal agus an iarracht i
bhfeidhm.

			

[3]

18

9

(a) Comhlánaigh Tábla 6 thíos trí na siombailí neomatacha a ainmniú.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Tábla 6
Siombail Neomatach

Ainm na siombaile

			

[4]

(b) Taispeánann Fíor 12 ciorcad neomatach.

3
2

1

Fíor 12
		(i) Mínigh an dóigh leis an chiorcad i bhFíor 12 thuas a mhionathrú,
sa dóigh is go bhfanfaidh comhbhall C sa tsuíomh asbhuille.

			

[2]

19

		(ii) Cuir síos ar an dóigh a n-oibríonn an ciorcad i bhFíor 12 ar an
leathanach roimhe.

			

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

[2]

		(iii) Déan machnamh ar dhá mhionathrú a d’fhéadfaí a chur i
bhfeidhm ar Fhíor 12 ar an leathanach roimhe, leis an fhórsa
asbhuille a mhéadú.

			

[2]
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10 Iarrtar ort poill a dhruileáil i gclár ciorcad priontáilte (CCP) (PCB) agus
friotóir a shádráil den chlár seo.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Cuir síos ar an phróiseas leis na poill a dhruileáil agus friotóir a shádráil
den chlár seo.
Ní mór tagairt a dhéanamh do réamhchúraimí sábháilteachta cuí tríd an
chur síos ar fad.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

		

[10]
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2019

Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 2
Rogha A: Córais Rialaithe Leictreonacha
agus Mhicrileictreonacha
[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach
ná ar leathanaigh bhána.*
Ba chóir peann luaidhe HB a úsáid le ceisteanna a bhfuil líníocht nó
sceitseáil riachtanach iontu a chomhlánú.
Ní mór gach ceist eile a chomhlánú le dúch gorm nó le dúch dubh
amháin.
Ná scríobh le peann luaidhe ná le peann glóthaí.
Freagair an dá cheist
Don Scrúdaitheoir
amháin

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 1(d). Léiríonn
figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag
dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Tá an leathán Foirmle ar Leathanach 24.
*Ábhartha i gcás scrúduithe beo amháin.
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Uimhir
Ceiste

1
2
Marc
Iomlán

Marcanna

Formulae for GCSE Technology and Design

You should use, where appropriate, the formulae given below when answering

Foirmlí
do Theicneolaíocht
agus Dearadh GCSE
questions
which include calculations.

Ba
duit, san
áit ar cuí= sin,
na foirmlí
thíos(V
a úsáid
agus tú ag freagairt ceisteanna a
1 chóir
Potential
Difference
current
× resistance
= I × R)
bhfuil áirimh iontu.

2

1
2

For potential divider

Difríocht Poitéinsil = sruth × friotaíocht (V = I × R)

Vout =

Faoi choinne roinnteoir poitéinsil

R2
× Vin
RR2 + R
1 ×V 2

Vamach = (R + R )
1
2

isteach

isteach

amach

3

3

4

Sraithfhriotóirí

Rt = R1 + R2 + ... +Rn

Series Resistors

Rt = R1 + R2 +

5

Friotóirí Comhthreomhara
1
Parallel Resistors
Tairiseach Ama
T = RR×
t

65

Time Constant
Tréimhse

4

6
7

7

8

8

Period
Minicíocht (Hz)

1
=
Rt
1
CR1

1
TT== fR × C
1

T =1.44

f
f = (R1 + 2R2)C faoi choinne aschur ciorcad neamhchobhsaí agus
lasc ama 555 in úsáid

1.44

Frequency

f=

Time

T = 1.1 x C x R

Am

+R

n R ×R
1
1
1
2
+
nó Rt =
R1 + R2
R1 R2
1
R1 R2
or Rt
R2
R1 R2

for the output of an astable circuit using a 555 timer

1 + 2R
T =( R1.1
× 2C) C× R faoi choinne aschur ciorcad aonchobhsaí agus lasc
ama 55 in úsáid

for the output of a monostable circuit using a 555 timer

24

Freagair gach ceist.
1 (a) Táirgeann monaróir friotóirí le luachanna sa tsraith E12 nó sa tsraith
		E24.
		(i) Mínigh an difríocht idir an dá shraith seo agus tabhair buntáiste
amháin as bheith ábalta friotóir a roghnú as an tsraith E24 i
gcomparáid leis an tsraith E12.

			
		

[2]

Taispeántar an tsraith E24 i dTábla 1 thíos.
Tábla 1

1.0

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.7

3.0

3.3

3.6

3.9

4.3

4.7

5.1

5.6

6.2

6.8

7.5

8.2

9.1

		(ii) Ríomhadh luach de 770 Ω faoi choinne friotóra i gciorcad.
Cad é an luach roghnaithe is cóngaraí atá ar fáil ón tsraith E24?
			

[2]

		(iii) Úsáid an fhaisnéis thíos leis na dathanna a shainaithint atá ag an
chéad trí bhanda faoi choinne friotóir 5.1 kΩ.
			
Dathchóid Fhriotóra
			
0 = Dubh 1 = Donn
5 = Glas

6 = Gorm

2 = Dearg

3 = Oráiste 4 = Buí

7 = Corcairghorm 8 = Liath

9 = Bán

		

Banda 1

[1]

		

Banda 2

[1]

		

Banda 3

[1]
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Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

		(iv) Má tá lamháltas de 5% ag an fhriotóir 5.1 kΩ, ríomh na
luachanna uasta agus íosta a d’fhéadfadh a bheith aige.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Íosta

Uasta

26

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

[4]

(b) Taispeánann Fíor 1 thíos léaráid de chiorcad scortha. Ní mór an
ciorcad a chomhlánú trí dhé-óid leathsheoltóra a chur leis ag suíomh
X.

Fíor 1
		(i) Ag suíomh X ar Fhíor 1, tarraing siombail chiorcaid faoi choinne
dé-óide sa dóigh is go lasfaidh an bolgán nuair a dhruidtear an
lasc.
[2]
		(ii) Luaigh an ghné riachtanach de dhé-óid.
			

[1]

		(iii) Cuir voltaiméadar leis an chiorcad i bhFíor 1 thuas, leis an voltas
thar an bholgán a thomhas nuair atá sé lasta. Lipéadaigh +
teirminéal an mhéadair.
				
[3]
		(iv) Ríomh an léamh a mbeifí ag súil lena fháil ar an mhéadar nuair
atá an bolgán lasta, ag glacadh leis go bhfuil an ciorcad i
bhFíor 1 thuas ag feidhmiú mar is ceart.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

		Freagra

[2]
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Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

(c) Taispeánann Fíor 2 thíos léaráid de chiorcad scortha faoi choinne
ciorcad trasraitheora.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Fíor 2
		(i) Comhlánaigh an léaráid tríd an tsiombail faoi choinne FSS (LDR)
a chur isteach ag suíomh A i bhFíor 2 thuas.
[2]
		(ii) Mínigh oibriú an chiorcaid i bhFíor 2 thuas.

			

[6]

		(iii) Cad é dó a seasann na litreacha CCP (PCB)?
			

[1]

28

		

Tá CCP á mhonarú ag dalta don chiorcad a thaispeántar i bhFíor 2
ar an leathanach roimhe.
Taispeántar an dearadh CCP ionsamhlaithe neamhchríochnaithe i
bhFíor 3 thíos.
CCP

FSS

Fíor 3
		(iv) Cén t-ábhar atá in úsáid don rian CCP agus cén fáth a
n-úsáidtear an t-ábhar seo?
			Ábhar

[1]

			Fáth Úsáidte
			

[1]

		(v) Comhlánaigh Fíor 3 thuas mar seo a leanas:
•

Tarraing an friotóir 1 kΩ agus an friotóir 22 kΩ ar an dearadh
CCP leis na siombailí agus na teirminéil chuí in úsáid, i
suíomhanna cuí agus lipéadaigh na friotóirí.

•

Tarraing rianta CCP leis na comhbhaill a cheangal dá chéile
sa dóigh is go bhfuil na naisc CCP mar an gcéanna leo siúd
sa léaráid de chiorcad i bhFíor 2.

•
Lipéadaigh an + teirminéal cadhnra ar an chlár CCP.
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[10]
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(d) Tá géaga róbatacha in úsáid go forleathan sa mhonarú.

© Baloncici / iStock / Thinkstock

		
		

Pléigh an fáth ar modh éifeachtach iad micririalaitheoirí leis na
meaisíní seo a rialú.

		

Ní mór díriú ar chúig phointe i do fhreagra.

		

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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[10]
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Taispeánann Fíor 4 bugaí a dhear agus a rinne dalta. Beidh sé á rialú ag
Micririalaitheoir (PIC) Tá dhá mhótar bheaga ag an bhugaí atá ceangailte
de na rothaí (Mótar C agus Mótar D) ionas go mbeidh an bugaí in ann
bogadh agus roth beag ag an chúl ar mhaithe le cobhsaíocht. Tá 2
mhicrealasc feistithe den bhugaí a bhraithfidh má dhéanann an bugaí
teagmháil le bacainn. Nuair a tharlaíonn seo, buaileann an bugaí aláram
agus bogann leis an bhacainn a sheachaint.

LASC CHLÉ

LASC DHEAS

tosach bugaí
LED CLÉ

LED DEAS

DORDÁNAÍ

MÓTAR C

MÓTAR D
PIC

Fíor 4
Tá 5 ionchur ag an PIC (ní úsáidtear ach 2 cheann) agus 8 n-aschur (ní
úsáidtear ach 7 gcinn).
Taispeánann Tábla 2 thíos na naisc ionchuir don bhugaí i bhFíor 4 thuas:

GIOTÁN

4

3

2

32

Micrealasc
Dheas
Micrealasc
Chlé

(Ní in úsáid)

IONCHUIR PIC

(Ní in úsáid)

Tábla 2
(Ní in úsáid)

2

1

0
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Taispeánann Tábla 3 thíos na naisc aschuir don bhugaí i bhFíor 4 ar an
leathanach roimhe:

LED deas

(Ní in úsáid)

Dordánaí

GIOTÁN

7

6

5

4

3

2

1

0

MÓTAR CHUN TOSAIGH

0

1

0

1

X

X

X

X

MÓTAR CÚLAIGH

1

0

1

0

X

X

X

X

MÓTAR STOP

0

0

0

0

X

X

X

X

Mótar D

Mótar C

LED clé

Tábla 3

ASCHUIR PIC

Léiríonn dénárthán 1 ard (ar) agus léiríonn dénárthán 0 íseal (as).
Ciallaíonn X neamhaird a dhéanamh. Tá dhá ghiotán de dhíth le gach
mótar a rialú.
(a) (i) Is féidir go mbeidh gléasanna ionchuir, próisis agus aschuir ag
córais leictreonacha.
Cén comhbhall ar an bhugaí ar Fhíor 4 a rangófaí mar ghléas
próisis ar an leathanach roimhe?
		

Freagra

[1]

		(ii) Luaigh buntáiste a bheadh ag an ghléas próisis seo ar
ghléasanna próisis eile a d’fhéadfaí a úsáid sa bhugaí.
		Freagra

[1]

		(iii) Comhlánaigh an ghreille lena thaispeáint cén patrún giotán a
bheadh in úsáid lena sheiceáil má bhuail an bugaí faoi bhacainn
a d’oibrigh an mhicrealasc chlé.
			Patrún giotán

x

x

[2]

x

		

(iv) Comhlánaigh an ghreille lena thaispeáint cén patrún giotán a
bheadh de dhíth leis an dá mhótar a lascadh ar le tabhairt ar an
bhugaí bogadh chun tosaigh, le gach aschur eile múchta.
		
			Patrún giotán
[2]
x
		(v) Iompaigh an uimhir dhénártha 10011001 ina deachúil.

		Freagra

[2]
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		(vi) Iompaigh an uimhir dheachúil 19 ina huimhir dhénártha.

		Freagra
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[2]

(b) Taispeántar an príomhghnáthamh oibríochta don bhugaí sa
		tsreabhchairt i bhFíor 5 thíos.

TOSAIGH

BOG

SEACHAIN

Fíor 5
		

Tá gach comhchuid den chóras tógtha mar mhacraí ar leith.

		(i) Luaigh dhá fháth a n-úsáidfeadh ríomhchláraitheoir macraí ar
leith seachas sreabhchairt leanúnach.
1

			

[2]

2

			

[2]
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(ii) Comhlánaigh an tsreabhchairt i bhFíor 6 thíos leis an mhacra
BOG i bhFíor 5 ar an leathanach roimhe a léiriú mar seo a
leanas:
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•

Bog chun tosaigh trí Mhótar C agus Mótar D a chur ar siúl.

•

An bhfuil an mhicrealasc chlé brúite? Mura bhfuil, an bhfuil
an mhicrealasc dheas brúite? Mura bhfuil, bogann an bugaí
leis chun tosaigh.

•

Má bhrúitear ceachtar de na micrealasca ansin stop an bugaí
tríd an dá mhótar a mhúchadh.

•

Críochnaigh an seicheamh.
BOG

Fíor 6
				

[11]
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		(iii) Comhlánaigh an tsreabhchairt i bhFíor 7 thíos leis an chuid
SEACHAIN den tsreabhchairt i bhFíor 5 ar leathanach 34 a léiriú
mar seo a leanas:
•

Ba chóir go lasfaí na LEDanna agus an dordánaí araon ar
feadh 1 soicind

•

Cúlaigh an dá mhótar ar feadh 2 shoicind

•

Stop an dá mhótar ar feadh 0.5 soicind

•

Téann Mótar D chun tosaigh agus cúlaíonn Mótar C ag an
am chéanna ar feadh 1 soicind

•

Stop an dá mhótar ar feadh 0.5 soicind

•

Críochnaigh an seicheamh
SEACHAIN

Fíor 7

				

[10]
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(c) Ionas nach mbeadh an bugaí ag bualadh faoi bhacainn de shíor
forbraíodh macra darb ainm CEARNÓG sa dóigh is go mbogfadh an
bugaí de shíor i bpatrún cearnach mar a thaispeántar i bhFíor 8
thíos.

Fíor 8
		Comhlánaigh Fíor 9 ar an chéad leathanach eile, leis an tsreabhchairt
a thaispeáint don mhacra darb ainm CEARNÓG mar a thaispeántar
i bhFíor 8 thuas ionas go mbeidh an bugaí in ann bogadh i bpatrún
cearnach leanúnach. Críochnófar taobh amháin den chearnóg i
ndiaidh don dá mhótar bheith ar siúl ar feadh 6 shoicind. Tiontaíonn
an bugaí thart trí 90 céim tríd an roth dheas a chúlú ar feadh 1
soicind agus an roth clé a fhágáil ag bogadh chun tosaigh leis an
dronuillinn a chríochnú. Bogann an dá roth chun tosaigh go dtí an
chéad choirnéal eile agus déantar an próiseas arís. Críochnaíonn an
ríomhchlár i ndiaidh ciorcad amháin.
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CEARNÓG

			

Fíor 9

[10]
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(d) Taispeánann Táblaí 2 (lch 32) agus 3 (lch 33) na naisc ionchuir agus
aschuir don PIC.
		(i) Faightear an patrún giotán seo a leanas ag an PIC ó na hionchuir
ar an bhugaí.
Cad é mar a tharla sé gur táirgeadh an patrún giotán seo?
x

x

x

1

1

			

[2]

		(ii) Cén gníomh/Cé na gníomhaíochtaí a tháirgfeadh an patrún
giotán seo a leanas?
1

0

0

1

1

0

		

x

0

[3]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2019

Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 2
Rogha B: Córais Rialaithe Mheicniúla
agus Neomatacha
[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach
ná ar leathanaigh bhána.*
Ba chóir peann luaidhe HB a úsáid le ceisteanna a bhfuil líníocht nó
sceitseáil riachtanach iontu a chomhlánú.
Ní mór gach ceist eile a chomhlánú le dúch gorm nó le dúch dubh
amháin.
Ná scríobh le peann luaidhe ná le peann glóthaí.
Freagair an dá cheist.
Don Scrúdaitheoir
amháin

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 2(d).
Léiríonn figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna
atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Tá an leathán Foirmle ar Leathanach 42.
*Ábhartha do scrúduithe beo amháin.
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Uimhir
Ceiste

1
2
Marc
Iomlán

Marcanna

Foirmlí do Theicneolaíocht agus Dearadh GCSE
Ba chóir duit, san áit ar cuí sin, na foirmlí thíos a úsáid agus tú ag freagairt ceisteanna a
bhfuil áirimh iontu.
1

Cóimheas giaranna de ghiarshraith shimplí =

an líon fiacla ar an ghiar thiomáinte
an líon fiacla ar an ghiar tiomána

Faoi choinne giarshraith iolrach:
Cóimheas iomlán Giaranna = iolrach chóimheasanna giaranna na bhfochóras uile
.i. GRT = GR1 × GR2 × GR3 ...
Fad slí bogtha le hiarracht
Trastomhas an ghiair thiomáinte
nó
Fad slí bogtha le hualach
Trastomhas an ghiair tiomána

2

Cóimheas Treoluais =

3

Buntáistíocht mheicniúil =

4

Éifeachtúlacht (%) = b

Ualach
Iarracht

buntáistíocht mheicniúil
l × 100
cóimheas treoluais

5

Fórsa = Brú × Achar (F = P × A)

6

Imlíne chiorcail = π × trastomhas

42

Freagair gach ceist.
1
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(a) Comhlánaigh Tábla 1 thíos tríd na siombailí meicniúla a ainmniú.
Tábla 1

Siombail

Ainm Siombaile
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[4]

(b) Taispeánann Fíor 1 thíos sceitse de chóras giaranna a thóg dalta
lena úsáid i dtaispeántas rothlach.
Mótar SD
2800 imrothlú/nóim
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Seafta aschuir

Giar A

Giar B

10 bhFiacail

50 Fiacail

Fíor 1
		

(i) Cé acu den dá ghiar a thaispeántar i bhFíor 1 thuas is é an giar
tiomána é?

			

[1]

		(ii) Luaigh fáth le do fhreagra.
			

[1]

		(iii) Mínigh an difear idir giarshraith shimplí agus giarshraith iolrach.

			

[2]

		
(iv) Ríomh luas an ghiair thiomáinte.
			Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[2]
44

(c) Socraíonn an dalta ar an dara córas giaranna a thógáil lena úsáid
i dtaispeántas rothlach. Taispeántar sceitse den chóras giaranna i
bhFíor 2 thíos.
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Mótar SD
2800 imrothlú/nóim
Seafta aschuir

Giar A
Giar D
Giar B

Giar C

Giar

Líon Fiacla

Fíor 2
		

(i) Ainmnigh an córas giaranna a thaispeántar i bhFíor 2 thuas.

			

[1]

		(ii) Ríomh an cóimheas giaranna don chóras seo.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[3]
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		(iii) Ríomh luas an ghiair aschuir D mar a thaispeántar ar Fhíor 2 ar
an leathanach roimhe.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra
		

[3]

(iv) Úsáidfear an taispeántas rothlach le trófaí scoile a chur ar
taispeáint.
Cé acu den dá chóras giaranna a thaispeántar i bhFíor 1 agus
Fíor 2 ar an leathanach roimhe ba chóir a úsáid don taispeántas
rothlach. Luaigh fáth le do fhreagra.

			Córas Giaranna

[1]

			Fáth

			

[2]
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(d) Taispeántar córas ulóige i bhFíor 3 thíos. Tá an ulóg bhairr fosaithe.
Tá an ulóg íochtarach inghluaiste.
		

(Glac leis nach bhfuil aon mheáchan sna rópaí agus sna hulóga agus
nach bhfuil aon fhrithchuimilt i bhfeidhm ar na hulóga.)

Rópa

Iarracht

Ualach (50kg)

Fíor 3
		

(i) Nuair a tharraingíonn an t-oibritheoir an rópa luaigh treo rothlach
na hulóige íochtaraí.

			

[2]

		

(ii) Ríomh an fad slí a bogadh leis an iarracht nuair a thógtar an
t-ualach trí fhad slí de 1 mhéadar.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[2]
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		(iii) Cén bhuntáistíocht atá ag an chóras ulóige seo (Fíor 3 ar an
leathanach roimhe) ar ulóg dhaingnithe aonair a úsáid leis an
ualach a thógáil?

			

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

[2]

		
(iv) Ríomh cóimheas treoluais an chórais.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[2]

		
(v) Ríomh % éifeachtúlacht an chórais.
			
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[6]
48

		

(vi) Sceitseáil córas ulóige nua ina bhfuil dhá ulóg dhaingnithe agus
ulóg inghluaiste amháin leis an ualach chéanna atá i bhFíor 3 ar
leathanach 47 a thógáil.

		

[6]
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(vii) Má tá 3 ulóg ag an chóras ulóige nua, úsáid dhá phléphointe
a bhaineann leis an fhíric seo leis an dá chóras a chur i
gcomparáid lena chéile.
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[4]

(e) (i) Fuarthas amach go raibh V-chrios ar chóras ulóige ag sciorradh.
			

Mínigh cén dóigh a bhféadfaí an chrios a choigeartú sa dóigh is
nach sciorrfadh sé.

			
		

[2]

(ii) Tabhair breac-chuntas ar dhá fhadhb fhéideartha a bheadh ann
don chóras tiomána mar gheall ar chrios-sciorradh.

			

[2]

		(iii) Ainmnigh dhá chineál eile creasa a úsáidtear i gcórais
tras-seolta.
1		

[1]

2		

[1]
50

2

Tá codanna miotail le tumadh i dtuaslagán díbhealaithe ar feadh am ar
leith roimh phéinteáil. Taispeántar i bhFíor 4 thíos an sorcóir neomatach
a úsáidtear sa phróiseas seo.

ciseán

tuaslagán
díbhealaithe

Fíor 4
(a) (i) Ainmnigh an cineál sorcóra a thaispeántar i bhFíor 4 thuas.
			

[1]
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		(ii) Ní mór don tsorcóir ualach uasta de 300N a ardú. Ríomh achar
trasghearrthach na loine.
			

Brú soláthair = 0.6 N/mm2.

			
			

Achar trasghearrthach shlat na loine = 100mm2.
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

				

[5]
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(b) Taispeántar i bhFíor 5 thíos an ciorcad neomatach a úsáidtear leis an
tsorcóir i bhFíor 4 ar leathanach 51 a rialú.

cnaipe dúisithe

Fíor 5
		

(i) Tabhair breac-chuntas ar an difear idir comhbhall A agus
comhbhall F mar a thaispeántar i bhFíor 5 thuas.
A		

[1]

F		

[1]

		(ii) Tabhair breac-chuntas ar an difear idir SAC agus DAC.

			
		

[2]

(iii) Cuir síos ar an dóigh a n-oibríonn an ciorcad thuas.
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[6]

		(iv) Luaigh an dóigh a bhféadfaí gach ceann acu seo thíos a athrú:
•

An ráta tumtha a mhéadú

			
•

[2]

An doimhneacht ina dtumtar na codanna a mhéadú

			
		

[2]

(v) Tá an ciorcad i bhFíor 5 ar an leathanach roimhe le mionathrú
ionas gur féidir an comhartha tosaithe a thabhairt ó cheachtar de
dhá shuíomh.

Taispeáin ar Fhíor 5 ar an leathanach roimhe na píobáin
chónaisc agus na comhlaí breise atá de dhíth leis seo a bhaint
amach.		
[6]
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(c) Taispeánann Fíor 6 thíos gaireas ardaithe do bheartáin. Nuair a
fheidhmítear cnaipe dúisithe ar feadh meandair tógann sorcóir A an
beartán. Ansin brúnn sorcóir B an beartán isteach ar iompróir rollóra
domhantarraingthe. Ansin filleann an dá shorcóir ar an chéad suíomh
a bhí acu.

beartán

Fíor 6
		Taispeántar i bhFíor 7 thíos cuid den chiorcad neomatach d’Fhíor 6
thuas.
		

(i) Comhlánaigh an ciorcad neomatach i bhFíor 7 thíos tríd an
phíbobair a chur isteach leis an tseicheamh riachtanach a
thabhairt.

Fíor 7

[8]
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		(ii) Tá an ciorcad le mionathrú ionas nach féidir an comhartha a
thabhairt le sorcóir A a asbhualadh go dtí go mbíonn sorcóir B
astarraingthe ina iomláine.
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Tabhair breac-chuntas ar an dóigh ar féidir é seo a chur i gcrích.

			

[4]

56

(d) Tabhair breac-chuntas ar thrí tháirge a úsáideann córais neomatacha.
I ngach cás mínigh a fheidhm agus an fáth a n-úsáidtear é san
fheidhm seo.
		Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
		Sampla 1

		Sampla 2

		Sampla 3

			

[12]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2019

Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 2
Rogha C: Dearadh Táirge
[CÓD]
SAMPLA
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach
ná ar leathanaigh bhána.*
Ba chóir peann luaidhe HB a úsáid le ceisteanna a bhfuil líníocht nó
sceitseáil riachtanach iontu a chomhlánú.
Ní mór gach ceist eile a chomhlánú le dúch gorm nó le dúch dubh
amháin.
Ná scríobh le peann luaidhe ná le peann glóthaí.

Don Scrúdaitheoir
amháin
Uimhir
Ceiste

1
2
3

Freagair gach ceist.

4
5

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 an marc iomlán don pháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 8. Léiríonn
figiúirí ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na marcanna atá ag
dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
*Ábhartha i gcás scrúduithe beo amháin.
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6
7
8
Marc
Iomlán

Marcanna

Freagair gach ceist
1

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

(a) (i) Ainmnigh an tsiombail a thaispeántar i bhFíor 1 thíos.

Fíor 1

Atáirgeadh KITEMARK agus Kitemark BSI le caoinchead Institiúid Chaighdeán
na Breataine (The British Standards Institution). Is trádmharcanna iad
sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha áirithe eile

[1]

			Ainm

		(ii) Luaigh dhá fháth a sainaithnítear an tsiombail seo ar tháirge.
1
			

[1]

2
			

[1]

(b) Baineann measúnú riosca le guaiseanna féideartha, sábháilteacht
phearsanta agus réamhchúram.
Pléigh trí ghuais fhéideartha as druilire colúin a úsáid.
1
			

[2]

2
			

[2]

3
			

[2]
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Taispeánann Fíor 2 thíos an chairt Shaolré Táirge do tháirge.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Méid an Díolacháin

2

Am

Fíor 2
(a) Ainmnigh na cúig chéim a shainaithnítear ar an ghraf i bhFíor 2 thuas.
		A

[1]

		B

[1]

		C

[1]

		D

[1]

		E

[1]

(b) I bhFíor 3 thíos taispeántar ciúb Rubic.

Fíor 3
Tá Ciúb Rubik ® in úsáid le caoinchead Rubik’s Brand Ltd www.rubiks.com

		

In amanna bíonn táirgí bunaithe ar riachtanais nó ar mhianta.
An ar riachtanas nó ar mhian atá an ciúb Rubic bunaithe?

			

[1]
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(c) Tabhair breac-chuntas ar cheithre shaintréith a bhaineann le céim
dheireanach shaolré táirge.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

		1

[1]

		2

[1]

		3

[1]

		4

[1]

3

(a) Ainmnigh dhá phróiseas monaraithe a dhéanann róbait le carr a
mhonarú.

		1

[1]

		2

[1]

(b) Pléigh trí fháth a mbíonn róbataic in úsáid go forleathan i gcúrsaí
monaraithe.
1

			

[2]

2

			

[2]

3

			

[2]
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(c) Luaigh dhá fháth a mbeadh leisce ar chomhlacht róbataic a úsáid i
gcúrsaí táirgthe.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

		1
			

[1]

		2
			

[1]
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4

I bhFíor 4 thíos taispeántar canna spréite cruach dhosmálta a tháirg agus
a dhear Edward Barber agus Jay Osgerby.

© Copyright Barber Osgerby Ltd

Fíor 4
(a) (i) Is dhá fheidhm a bhaineann le dearadh táirge iad foirm agus
feidhm.
			

An leanann an fheidhm an fhoirm nó an fhoirm an fheidhm sa
táirge a thaispeántar i bhFíor 4 thuas?

			

[1]

		(ii) Amharc ar an channa spréite i bhFíor 4 thuas agus cuir síos ar
dhá ghné a bheadh i gceist lena dhearadh.
1
			

[1]

2
			

[1]

(b) Luaigh fáth nach n-olltáirgfí an canna spréite a thaispeántar i
bhFíor 4 thuas.
			

[1]
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(c) Tabhair breac-chuntas ar chúig fhíric a bhaineann le saothar
dearthóireachta Edward Barber agus Jay Osgerby.

Scrúdaitheoir
Amháin
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1
			

[1]

2
			

[1]

3
			

[1]

4
			

[1]

5
			

[1]
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5

Taispeánann Fíor 5 thíos tábla infhillte. Shocraigh monaróir ar bharr an
tábla a dhéanamh as slischlár veinír dharach seachas péine soladach.

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

© venusphoto/ iStock / Thinkstock

Fíor 5

(a) Úsáid an fhaisnéis a thugtar thíos agus ríomh cá mhéad airgid a
shábhálfaidh an monaróir ar gach tábla.

		

•
•
•
•
Ní

Méid Leatháin: 2400 × 1200 × 12 mm
Méid Bharr Tábla: 1200 × 600 × 12 mm
Costas ar Leathán péine soladach: £60.00
Costas ar shlischlár veinír dharach: £30.00
mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

		Freagra

[3]
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(b) (i) Tá fráma an tábla déanta as bogchruach fheadánach
ghalbhánaithe le gearradh cearnach.
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Luaigh dhá fháth seachas costas a n-úsáidtear bogchruach
fheadánach ghalbhánaithe le gearradh cearnach.
1
			

[1]

2
			
[1]
		
		(ii) Sceitseáil amharc trasghearrthach de bhogchruach fheadánach
			
ghalbhánaithe le gearradh cearnach sa spás thíos.

[2]
		(iii) Ríomh achar trasghearrthach an ábhair fheadánaigh. Tá an
gearradh cearnach 20 mm × 20 mm agus tá an t-ábhar 2 mm ar
tiús. Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

			Freagra

[3]
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(c) Amharc ar Fhíor 5 ar leathanach roimhe. Úsáid sceitsí soiléire
anótáilte agus sonraí tógála sa spás thíos, agus taispeáin:
•
an dóigh ar féidir an tábla a mhodhnú lena chobhsaíocht a
fheabhsú
•
modh follasach le barr an tábla a nascadh leis an fhráma

Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

[10]
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6

Taispeánann Tábla 1 thíos an tuarastal íosta san uair ina phuint steirling
do na seacht dtír atá liostaithe.
Tábla 1
Tír

Tuarastal íosta san uair

an Astráil

£9.00

an tSín

£0.70

Éire

£7.05

Meicsiceo

£0.35

an Spáinn

£2.20

RA

£6.50

SAM

£4.30

(a) Ríomh cá mhéad airgid a shaothróidh fostaí sa RA i seachtain 35 uair
an chloig i gcomparáid le fostaí ón tír dar tuarastal íosta is ísle.
		
Ní mór d’iarrthóirí a gcuid áirimh a thaispeáint sa spás thíos.

		Freagra

[2]

(b) Taispeánann Tábla 1 thuas éagsúlacht ollmhór i gcostais saothair.
Úsáid na figiúirí don Astráil agus don tSín agus pléigh trí fháth leis an
éagsúlacht i gcostais saothair.
1

			

[2]
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2
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[2]

3

			

[2]

(c) Rinneadh suirbhé lena fháil amach cé na tíortha a d’iompórtáil táirge
ar leith ón RA.
Úsáid an fhaisnéis i dTábla 2 thíos leis na ceisteanna seo a leanas a
fhreagairt.
Tábla 2
Tír

Líon táirgí
iompórtáilte (milliúin)

an Astráil

5

an tSín

19

Éire

7

Meicsiceo

16

an Spáinn

12

an India

15

SAM

6

		(i) Léirmhínigh na sonraí a thugtar agus sainaithin an tír is mó
iompórtálacha.
			

[1]

		(ii) Cá mhéad tír a bhfuil earraí iompórtála níos lú ná 10 milliún acu?
			

[1]

(iii) Ríomh líon iomlán na dtáirgí a easpórtáladh ón RA.

			

[2]
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7

Taispeánann Fíor 6, Fíor 7 agus Fíor 8 thíos éabhlóid an teilifíseáin le
himeacht aimsire.

Scrúdaitheoir
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© scanrail/iStock/Thinkstock
© Ivansmuk/iStock/Thinkstock

Fíor 7

Fíor 6

© geargodz/iStock/Thinkstock

Fíor 8
(a)		

Cuir síos ar ghné amháin den fheidhm agus gné amháin den
aeistéitic a bhaineann le forbairt an teilifíseáin. Luaigh an tionchar a
bhí ag gach ceann de na forbairtí seo.

		Feidhm
			

[1]

		Tionchar
			

[1]

		Aeistéitic
			

[1]

		Tionchar
			

[1]
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(b) Tá mórán feidhmeanna breise ag teilifíseáin nua-aimseartha
amhail an ceann a thaispeántar i bhFíor 7 ar an leathanach roimhe
i gcomparáid leis an teilifíseán a thaispeántar i bhFíor 6 ar an
leathanach roimhe. Tabhair breac-chuntas ar dhá fheidhm bhreise.
		1

[1]

		2

[1]

(c) (i) Cuirtear sonraí antrapaiméadrachta i bhfeidhm ar chuid mhór
táirgí.
Cad é is sonraí antrapaiméadrachta ann?

			

[1]

		(ii) Luaigh trí ghné den chianrialtán mar a thaispeántar i bhFíor 8
ar an leathanach roimhe atá bunaithe ar shonraí
antrapaiméadrachta.
			1

[1]

			2

[1]

			3

[1]
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8

Agus sceitse nó sceitsí anótáilte in úsáid, dear coimeádán saorsheasaimh
do dheasc staidéir déagóra inar féidir leathanaigh A4 agus míreanna
beaga eile stáiseanóireachta a choinneáil.
Ba chóir go mbeadh fianaise de na gnéithe seo a leanas sa réiteach
dearaidh:
•
Sceitsí anótáilte ardchaighdeáin ina ndéantar machnamh ar líne,
cruth, foirm agus comhréir. Ba chóir go léireodh na sceitsí anótáilte
do smaointeoireacht dearaidh go soiléir.
•
Go gcoinníonn sé suas le 100 leathanach A4 dar méid 300 mm
× 210 mm × 25 mm agus go gcoinníonn sé na míreanna beaga
stáiseanóireachta eile seo a leanas 4 pheann, 2 pheann luaidhe,
paca amháin de nótaí Post-it agus rialóir 300 mm amháin.
•
Gur coimeádán saorsheasaimh é agus é ábalta suí ar an deasc.
•
Cuma dheas a bheith air agus oiriúnach do dhéagóirí.
•
Trí eochairthoise a bheith ann.
•
Go ndéantar rogha agus úsáid ábhar a shainaithint agus a chosaint.
•
Go ndéantar na príomhtheicnící monaraithe a úsáidtear i dtógáil an
dearaidh a shainaithint agus a chosaint.
[20]
Úsáid an 2 leathanach seo a leanas do do fhreagra.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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Leathanach Freagraí
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Leathanach Freagraí
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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General Certificate of Secondary Education
2018

Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 3
Tasc Measúnaithe Rialaithe
Tionscadal Dearaidh agus Monaraithe
SAMPLA
TREORACHA DON TASC MEASÚNAITHE RIALAITHE
Tá 40 uair an chloig go neasach agat leis an tasc a chomhlánú.
Níor chóir go mbeadh níos mó ná deich leathán A3 nó a chomhionann sa phunann dearaidh
gan faisnéis ach ar aon taobh amháin.
Ní mór clómhéid 12 a bheith ar an téacs ar fad. Níor chóir go mbeadh na teidil níos mó ná
clómhéid 16.
Is féidir le daltaí an phunann a chur isteach i bhformáid leictreonach.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa phunann dearaidh ar fad.

Ní mór obair iarrthóirí a chur isteach Bealtaine 2019
Caithfidh Tascanna Measúnú Rialaithe na riachtanas a chomhlíonadh mar atá mionsonraithe sa
tsonraíocht ábhair.
NB: Is féidir go mbeidh níos mó ná 1 leathanach de threoracha i roinnt Tascanna Measúnaithe
Rialaithe. Seiceáil, le do thoil, sa chás go bhfuil tú ag priontáil ó ríomhaire, go bhfuil an fhaisnéis
uilig agat atá de dhíth ort leis an tasc a chomhlánú.
77

Aonad 3: Tionscadal Dearaidh agus Monaraithe
Treoracha do mhúinteoirí agus do dhaltaí
Tá an t-aonad éigeantach do na daltaí ar fad.
An Phunann Dearaidh (25% den cháilíocht ar fad)
Níor chóir go mbeadh níos mó ná deich leathán A3 nó a chomhionann sa phunann dearaidh
gan faisnéis ach ar aon taobh amháin. Ní mór clómhéid 12 a bheith ar an téacs ar fad. Níor
chóir go mbeadh na teidil níos mó ná clómhéid 16.
Is féidir le daltaí an phunann a chur isteach i bhformáid leictreonach.
Ba chóir go dtuigfeadh daltaí gur próiseas neamhlíneach é an próiseas dearaidh agus gur chóir
go mbeadh cruthaitheacht le sonrú tríd an phróiseas ar fad.
Tá an phunann dearaidh mar dhlúthchuid den tionscadal dearaidh. Beidh tréithe dá chuid féin
agus próisis ábhartha dá chuid féin ag gach tionscadal dearaidh ach ba chóir go mbeadh na
rudaí seo a leanas ar fad i ngach punann dearaidh:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

téama roghnaithe agus treoir le haghaidh dearadh;
cur síos agus tuiscint ar an deis/an fhadhb dearaidh;
taighde agus anailís ar tháirgí/Grúpaí Spriocmhargaidh (TMGs) de réir mar a fhóireann don
deis/don fhadhb dearaidh;
saorsceitseáil agus DRC – ní mór iad seo ar fad a bheith i ngach punann dearaidh;
sonraíochtaí a shainaithníonn eochairchritéir dhearaidh;
raon cuí de shaorsceitsí coincheapa;
raon cuí de theicnící grafacha;
anótáil shoiléir bheacht;
fianaise de smaointeoireacht chruthaitheach, fadhbréiteach agus cinnteoireacht;
forbairt an choincheapa/na gcoincheap agus saorsceitsí agus/nó DRC/samhaltú ar
ríomhaire in úsáid;
faisnéis ar an dóigh a n-éireoidh leis/a fheabhsóidh an réiteach molta i dtaca le feidhm,
foirm, méid, eirgeanamaíocht, sábháilteacht agus inbhuanaitheacht de réir mar is cuí;
mionsonraithe monaraithe agus cóimeála a bhaineann leis an réiteach mholta;
fianaise de mhionsamhail/balbhshamhail fhisiceach mar chuidiú leis an réiteach mholta a
fhorbairt;
líníocht(aí) oibre a thaispeánann na mionsonraithe riachtanacha ar fad leis na
heochairpháirteanna a mhonarú; agus
fianaise go ndearnadh tástáil agus luacháil ar an réiteach deiridh ina bhfuil mionathruithe
cuí.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa phunann dearaidh ar fad.
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Monarú (25% den cháilíocht ar fad)
Ba cheart go mbeadh an réiteach monaraithe infheidhme agus é curtha i láthair mar is cuí.
Ba cheart go dtuigfeadh daltaí gur próiseas neamhlíneach é an próiseas dearaidh agus gur
chóir go mbeadh cruthaitheacht le sonrú tríd an phróiseas ar fad.
Ba cheart go mbeadh na rudaí seo a leanas sa réiteach:
•
•
•
•
•
•
•
•

mionsamhail/mionsamhlacha fisiceacha de réir scála a bhaineann le agus a chuireann in
iúl tuiscint shoiléir ar an réiteach, comhréir, foirm agus feidhm dheireanach;
fianaise d’fheidhm agus d’fhoirm na fréamhshamhla;
ábhair agus teicnící déantúsaíochta cuí;
fianaise de scileanna, cruinneas, cáilíocht monaraithe, bailchríoch agus aird ar
mhionsonraí;
fianaise den táirge ag feidhmiú faoi dhálaí tástála;
fianaise gur cuireadh sábháilteacht san áireamh i dtaca lena thógáil agus lena úsáid
dheireanach;
fianaise de theimpléid, patrúin, díreoga agus foirmeáin in úsáid de réir mar is cuí le cuidiú
leis an táirgeadh; agus
fianaise de chruthaitheacht.

Táthar ag súil leis go léireoidh daltaí cumas, cruthaitheacht agus nuálaíocht dearaidh ag úsáid
scileanna monaraithe láimhe agus RRU (CNC) de réir mar is cuí i dtaca le táirgeadh agus
toradh gach samhla agus na fréamshamhla deiridh.
Tá ualú 50% den cháilíocht ar fad ag dul leis an tionscadal dearaidh agus monaraithe agus tá
40 uair an chloig go neasach tugtha mar threoir leis.
Ní mór d’iarrthóirí gan an teorainn 10 leathanach A3 a shárú maidir le comhpháirt na punainne
den aonad seo.
I ngach tionscadal dearaidh agus monaraithe, is fiú 25% an phunann dearaidh agus is fiú 25%
den cháilíocht ar fad an táirge monaraithe.
Téamaí
Iarrthóirí atá ag cur isteach ar an chomhpháirt seo i sraith an tsamhraidh 2019, ní mór dóibh
ceann amháin de na téamaí seo a leanas a roghnú.
Téama 1
An Earnáil Charthanais
Tá dúshláin ollmhóra go leor ag an earnáil charthanais. Bíonn flaithiúlacht an phobail de dhíth
i dtaca le hairgead agus am araon le deontóirí nua a mhealladh, feasacht a ardú, oibrithe
deonacha a earcú agus imeachtaí a eagrú.
Téama 2
Gníomhaíochtaí Spóirt
Bíonn tionchar ag imeachtaí mór le rá m.sh. na cluichí oilimpeacha, na cluichí parailimpeacha,
ar ghníomhaíochtaí agus idéanna spóirt. Cuireann spórt stíleanna maireachtála sláintiúla agus
idirghníomhú sóisialta chun cinn a théann go mór chun sochair don tsochaí.
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LEATHANACH BÁN
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SCÉIMEANNA MARCÁLA
ROINNTEOIR TOSAIGH
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SCÉIMEANNA MARCÁLA
ROINNTEOIR CÚIL
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General Certificate of Secondary Education

Teicneolaíocht agus Dearadh

TREORACHA GINEARÁLTA
MARCÁLA
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Treoracha Ginearálta Marcála
Intreoir
Is é cuspóir na scéimeanna marcála a chinntiú go marcáiltear scrúduithe GCSE go
comhsheasmhach agus go cothrom. Sna scéimeanna marcála, tugtar léiriú do mharcálaithe
ar chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí. Ba chóir na scéimeanna marcála a léamh i
gcomhar leis na treoracha ginearálta marcála seo.
Cuspóirí measúnaithe
Anseo thíos tá na cuspóirí measúnaithe do Theicneolaíocht agus Dearadh GCSE.
Ní mór d’iarrthóirí:
CM1

A n-eolas agus a dtuiscint ar Theicneolaíocht agus Dearadh a thabhairt chun cuimhne,
a roghnú agus a chur in iúl i raon comhthéacsanna;

CM2

Eolas, scileanna agus tuiscint a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear caighdeáin cháilíochta
i gcomhthéacsanna dearaidh éagsúla. Imscrúduithe agus tascanna déanta a phleanáil
agus a dhéanamh ina bhfuil raon cuí uirlisí, trealaimh, ábhar agus próiseas; agus

CM3

Fianaise, moltaí dearaidh agus torthaí a anailísiú agus a luacháil, breithiúnais
réasúnaithe a dhéanamh agus tátail a chur i láthair.

Cáilíocht fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagartha a
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, a bheadh ag dalta
16 bliana d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCSE.
Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála
ar bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóirí a chlúdach. I gcás freagra nach rabhthas ag
súil leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid le bailíocht freagraí a
mheas. Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an
Scrúdaitheoir Maoirseachta.
Marcáil Dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí bheith dearfach agus iad ag marcáil, agus creidiúint chuí a thabhairt
don méid atá ar eolas ag daltaí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith sásta
iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagra atá chomh maith is a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn
réasúnta, ó iarrthóir GCSE 16 bliana d’aois.
Marcanna nialasacha a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir marcanna a
bhronnadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.
Cineálacha scéimeanna marcála
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagairt shínte scríofa a thabhairt ar
bhonn leibhéil freagartha a chuireann caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh.
Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí eolais a chuirtear ar fáil.
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Leibhéil freagartha
Tascanna agus ceisteanna a éilíonn ar iarrthóirí scríbhneoireacht shínte mar fhreagairt, déantar
iad a mharcáil i dtéarmaí leibhéil freagartha. Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal
freagartha atá le bronnadh, ba chóir do scrúdaitheoirí an ‘oiriúint is fearr’ a chuardach, ag cur
san áireamh gur féidir laige i réimse amháin a chúiteamh le láidreacht i réimse eile. Nuair a
bhíonn cinneadh á dhéanamh ar mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar
leith, táthar ag dúil le go mbainfidh scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil. D’fhonn
cuidiú le scrúdaitheoirí atá an treoir a leanas.
•
•
•

Feidhmíocht tairsí: Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.
Feidhmíocht Idirmheánach: Freagairt a thuilleann go follasach creidiúint sa leibhéal
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.
Ardfheidhmíocht: Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos ar an leibhéal
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Áirimh á Marcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le háirimh, 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.
Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh nuair a bhítear ag measúnú freagairtí
iarrthóirí ar gach tasc agus ar gach ceist inar gá dóibh freagairt a thabhairt i bhfoirm scríofa.
Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha. Tá tagairt do
chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach leibhéal freagartha.
Ar mhaithe le gontacht, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa taobh istigh de leibhéil
freagartha mar seo a leanas:
Leibhéal 1: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa teoranta.
Leibhéal 2: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa sásúil.
Leibhéal 3: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-mhaith.
Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt
a dhéanamh don treoir thíos atá níos mionsonraithe:
Leibhéal 1 (Teoranta): Tá leibhéal teoranta cruinnis ann maidir le cur i láthair, litriú, poncaíocht
agus gramadach. Déanann an t-iarrthóir roghnú teoranta agus baineann sé úsáid theoranta as
foirm agus stíl chuí scríbhneoireachta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis
ag baint le heagrú an ábhair. Is beag úsáid a bhaintear as sainstór focal.
Leibhéal 2 (Sásúil): Tá leibhéal cruinnis sásúil ann maidir le cur i láthair, litriú, poncaíocht
agus gramadach. Déanann an t-iarrthóir rogha agus úsáid shásúil d’fhoirm agus de stíl chuí
scríbhneoireachta agus úsáidtear léaráidí go cuí mar thacaíocht de réir mar is gá.
Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear roinnt úsáid as
sainstór focal.
Leibhéal 3 (An-Mhaith): Tá leibhéal cruinnis an-mhaith ann maidir le cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach. Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl
is cuí scríbhneoireacht agus úsáidtear léaráidí go cruinn beacht mar thacaíocht de réir mar is
cuí.
Tá ábhar ábhartha eagraithe go han-mhaith. Baintear úsáid an-mhaith as sainstór cuí focal.
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1 (a) Garchabhair
		Sreabhchairt

MARCANNA
AR FÁIL

		

[3]

(b) Aon cheann amháin ar bith ón liosta thíos:
•
Fuaim [1] Dordánaí [1]
•
Dé-óid astaithe solais [1] Solas [1]
•
Gluaisne/Rothlú [1] Mótair [1]

[2]

(c) (i) Friotóir inathraithe [1] Friotóir solas-spleách [1]

[2]

		(ii) Siombail do fhriotóir solas-spleách léirithe sa tsuíomh cheart [1]
Siombail do bholgán léirithe sa tsuíomh cheart [1]
[2]

(d) Is faoi dhálaí dorcha amháin a oibreoidh sé [1] Nuair a shreabhann
sruth beag isteach sa bhonn oibreoidh an trasraitheoir agus lasfaidh
sé an bolgán [1]
		
Oibreoidh an trasraitheoir nuair a chuirtear an voltas de thart ar 0.7
volta i bhfeidhm ag an bhonn [1] (Glac le idir ≥ 0.6 agus ≤ 0.8.)
[3]
		Glacfar le freagairtí cearta eile.
2

(a) (i) Dearadh Ríomhchuidithe [1] Ríomhrialú Uimhriúil [1]

[2]

		(ii) Ceann amháin ar bith as na cinn seo a leanas:
			Buntáiste:
			
Luas méadaithe [1] Athoibríochtaí [1] Cruinneas [1]

[1]

			Ceann amháin ar bith as na cinn seo a leanas:
			Míbhuntáiste:
			
Eolas ar bhogearraí de dhíth [1] Costasach lena shuiteáil [1]

[1]

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
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12

		(iii) Tarraing an lann ar an ríomhaire agus pacáiste bogearraí DRC
(CAD) in úsáid [1] Ionsamhlú [1] Íoslódáil an ríomhchomhad a
úsáidtear le lann a dhéanamh ar mheaisín RRU (CNC) [1]
[3]
			

MARCANNA
AR FÁIL

Glacfar le freagairtí cearta eile.

(b) (i) Feiriúil

[1]

		(ii) Neamhfheiriúil

[1]

(c) Úsáid marcóirí gorma innealtóra [1] Úsáid cailpéir chorrchosacha le
lárlíne a tháirgeadh [1] Úsáid bacart, rialóir agus scríobaire innealtóra
le foircinn an tsliotáin a shocrú [1] Úsáid lárphritil le dhá fhoirceann a
mharcáil le haghaidh druileála [1] Marcáil agus tarraing leithead an
tsliotáin agus cailpéir chorrchosacha in úsáid [1]
[5]

14

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
3

(a) V-chrios

[1]

(b) Rothlach

[1]

(c) Líneach 		

[1]

(d) Ceann amháin ar bith as na cinn seo a leanas: Ulóg mheaisín níos
mó [2] nó ulóg mhótair níos lú [2]
		
(1 × [2])
[2]
(e) Ní tiomáint dheimhneach é an córas V-chreasa féadann sé sciorradh
[1] i gcomparáid leis an tslabhra agus sproicéad nach sciorrfaidh [1]
		nó
		

Níl bealú de dhíth ar an chóras criostiomána [1] i gcomparáid leis an
tslabhra agus an sproicéad a bhfuil bealú de dhíth air [1]
[2]

7

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
4

(a) Sorcóir Aonghníomhach (SAC)

[1]

(b) Brúigh A AGUS B [1] Brúigh C [1]

[2]

(c) Comhla Thointeála [1]
		

Díríonn an chomhla thointeála aer chuig an SAC [1] agus cuireann
an loine go deimhneach [1] nó Stopann an chomhla thointeála aer
de bheith ag éalú [1] trí bhéalóg sceite 3 de C [1] nó Stopann an
chomhla thointeála aer de bheith ag éalú [1] trí bhéalóg sceite
de B [1]
[3]
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6

5 (a)
		
		
		
		
		

Mahagaine: crua-adhmad
Slischlár: clár monaraithe
Feá: crua-adhmad
Péine: bogadhmad
Céadar: bogadhmad
(5 × [1])

MARCANNA
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[5]

(b) (i) Polaistiréin Righin: teirmeaphlaisteach
Mealaimín: plaisteach teirmithéachtach
			Aicrileach: teirmeaphlaisteach
			
Roisín eapocsach: plaisteach teirmithéachtach
			
(4 × [1])

[4]

		(ii) Teirmeaphlaisteach: is féidir é a athmhúnlú le teas [1] plaisteach
teirmithéachtach: nuair a mhúnlaítear é, fanann sé righin; ní féidir
é a athmhúnlú le teas [1]
[2]

11

6 (a)
		

		

Siombail chríochnaithe ina hiomláine le haghaidh dhá mharc.
Má tá sí contráilte gan aon mharc

[2]

(b) Ní mór friotóir cosantach a bheith ag an LED [1] nó Cuireann an
friotóir teorainn leis an tsruth isteach sa LED agus cuireann sé bac ar
dhochar dó [2]
[2]
		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(c)
		
		
		
		

Áireamh:
V=I×R
I = V ÷ R [1]
I = 9 ÷ 330 [1]
I = 0.027 nó 0.03aimp [1] nó

		Freagra: 0.027 nó 0.03aimp [3]

[3]

(d) Roinnteoir poitéinsil [1] nó roinnteoir voltais [1]
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[1]

8

7
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TOSAIGH

An
bhfuil an lasc
brúite?

Níl

Tá
Solas Dearg LASTA

FAN 10 soic.

Solas Dearg MÚCHTA

Solas Ómra LASTA

FAN 5 shoic.

Solas Ómra MÚCHTA

Solas Glas LASTA

FAN 15 shoic.

Solas Glas MÚCHTA

Soiléire na sreabhchairte agus na siombailí
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[2]

9

8

(a)
Táirgí

Luamhán den
chéad aicme

Maide corrach



Luamhán den
dara haicme

Osclóir buidéal

Luamhán den
tríú haicme

MARCANNA
AR FÁIL



		

[2]

(b) (i) 2
		(ii) 1
		(iii) 3
			

(3 × [2])

[6]

(c) (i) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
cur leis na hanlaí
•
tráidire níos éadroime a úsáid
•
an t-ualach agus an roth a bhogadh níos cóngaraí dá chéile
(2 × [1])
[2]
			Glacfar le freagairtí cearta eile.
		(ii) Eochairphointí: Cuirtear an iarracht i bhfeidhm ag na hanlaí [1]
Cuirtear an t-ualach i bhfeidhm sa tráidire [1] Is é an roth an
buthal [1]
[3]

13

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
9 (a) Sceithphíopa [1]
		Luamhán [1]
		Brúfhoinse [1]
		
Truip rollóra [1]
		
(4 × [1])

[4]

(b) (i) Luamháin a chur isteach in áit cnaipí A [1] agus B [1]

[2]

		(ii) Nuair a bhrúitear cnaipí A agus B déanfaidh C asbhuille [1]
			
Nuair a scaoiltear na cnaipí déanfaidh C ionbhuille [1]

[2]

		(iii) Aerbhrú a mhéadú [1]
			
SAC níos mó a chur leis [1]

[2]
10

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
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10 Inneachar Táscach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A chinntiú go bhfuil an clár daingnithe/á choinneáil le teanntán láimhe
Poill a dhruileáil agus druilire CCP (PCB) in úsáid
A chinntiú go bhfuil na rianta glan
Cosa friotóra a chur trí phoill ar an CCP
A chinntiú go bhfuil an friotóir cothrom ar an CCP
Bior an iarainn shádrála a stánú
Bior an iarainn shádrála a chur ar an CCP agus ar chos an fhriotóra
An tsreang shádrála a bhaint sula mbaineann tú an t-iarann sádrála
Am a thabhairt don tsádar soladú
A sheiceáil go bhfuil an siúnta daingean ar bhonn leictreach agus
meicniúil araon
An próiseas sáldrála a dhéanamh arís do chos eile an fhriotóra
Gearrthóirí sreinge a úsáid le cosa an fhriotóra a ghearradh ar shiúl

Réamhchúraimí Sábháilteachta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruaig fhada a cheangal siar
Naprún a chaitheamh lena chinntiú nach bhfuil aon éadaí scaoilte ann
Gloiní cosanta a chaitheamh agus druilire CCP in úsáid
Lámha a choinneáil siar ó bhior agus ó chrágán an druilire
Duine amháin i mbun an druilire CCP a oibriú
An CCP a mhúchadh nuair atá an druileáil thart
Bheith cúramach i mbun druileála le druilire CCP
Lámha a coinneáil siar ó eilimint agus bior an iarainn shádrála
An t-iarann a choinneáil i seastán nuair nach bhfuil sé in úsáid

Ba chóir tagairt a dhéanamh do na réamhchúraimí sábháilteachta tríd an
inneachar tháscach ar fad.
[10]
Glacfar le freagairtí cearta eile.
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Cineál
Freagartha

Banda
Marcanna

Cur Síos
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Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í
Is beag céim sna próisis dhruileála agus shádrála
CCP a shainaithníonn daltaí.
Is ar éigean a dhéantar tagairt do réamhchúraimí
sábháilteachta tríd an fhreagra ar fad.
Teoranta

Léiríonn an leibhéal anótála faisnéis
theoranta agus easpa stór focal teicniúil agus
saintéarmaíochta.

[1]–[3]

Léirítear cruinneas teoranta i dtaca le litriú.
Sainaithníonn daltaí bunús na gcéimeanna sna
próisis dhruileála agus shádrála CCP, agus iad in
ord den chuid is mó.

Sásúil

Déantar tagairt do roinnt réamhchúraimí
sábháilteachta tríd an fhreagra ar fad.
Tá an leibhéal anótála sásúil agus tá roinnt stór
focal teicniúil agus saintéarmaíocht éigin ann.

[4]–[7]

Léirítear cruinneas sásúil i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach.
Sainaithníonn daltaí mar is ceart na céimeanna ar
fad sna próisis dhruileála agus shádrála CCP agus
iad ar fad in ord.

An-mhaith

Déantar tagairt do bhunús na réamhchúraimí
sábháilteachta tríd an fhreagra ar fad.
Úsáidtear anótáil agus stór focal teicniúil agus
saintéarmaíocht ardleibhéil den chuid is mó.

[8]–[10]

Léirítear cruinneas an-mhaith i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach.

10
lomlán
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1

(a) (i) Tá 12 luach sa deichniúr ag an tsraith E12. Tá 24 luach sa
deichniúr ag an tsraith E24. [1] Tá níos mó luachanna le rogha
a dhéanamh orthu nó is féidir meaits níos cóngaraí don luach
inmhianaithe a fháil. [1]

MARCANNA
AR FÁIL

[2]

		(ii) 750 [1] Ω [1]

[2]

		(iii) Glas [1]
			Donn [1]
			Dearg [1]
			(3 × [1])

[3]

(iv) Íosta: 5100/100 × 95 [1]
= 4845Ω [1]
			nó
Freag:  4845Ω [2]
			Uasta: 5100/100 × 105 [1]
= 5355Ω [1]
			nó
Freag:  5355Ω [2]
			(2 × [2])

[4]

(b) (i) Dé-óid cheart cúl-laofa. [1] Dé-óid cheart tul-laofa [2]

[2]

		(ii) Ní sheolfaidh dé-óid ach in aon treo amháin. [1]

[1]

		(iii) Siombail voltmhéadair [1] ceangailte mar is ceart [1]
			
+ teirminéal lipéadaithe. [1]

[3]
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		(iv) Áireamh:
			
9 V – 0.6 V [1] = 8.4 V [1]

MARCANNA
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			nó
			

Freagra: 8.4 V [2]

[2]

(c) (i) [1] do shiombail leathcheart [2] do shiombail atá ceart ar fad

				

[2]

		(ii) Foirmíonn an FSS agus friotóir 22 kΩ roinnteoir poitéinsil. [1]
			
Éadrom agus friotaíocht [1] nó nuair atá sé éadrom, tá friotaíocht
an FSS íseal. [2]
			
Tá an voltas thar an fhriotóir 22k ard. [1]
			
Lasann seo an trasraitheoir tríd a fhriotóir cosantach agus
buaileann an dordánaí. [1]
			
Nuair atá sé dorcha, tá an voltas íseal agus múchtar an
trasraitheoir/stopann an dordánaí de bheith ag bualadh. [1]
[6]
		(iii) Clár Ciorcad Priontáilte

[1]

		(iv) Copar [1] seoltóir maith leictreachais [1]

[2]

		(v) Tarraing an dá fhriotóir sa tsuíomh cheart lena n-áirítear na
teirminéil [2]
			
Lipéadaigh na friotóirí [1]
			
Tarraing rianta ccp [6]
			
Lipéadaigh + seolán an chadhnra [1]
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[10]

Rian CCP

FSS

				
(d) Inneachar táscach: Ba cheart go ndíreodh pléphointí ar na
saincheisteanna seo a leanas:
		
•
		
•
		•
		
•
		•
		
•
		
•
		
•

mionsamhlúchán den chiorcad leictreonach;
impleachtaí costais don chiorcad agus don mheaisín;
cumas ríomhchlárúcháin;
tagairt don líon mótar nó gairis rialaithe sa róbat;
céimeanna saoirse;
go bhfuil an (PIC) ar fáil go furasta i méideanna éagsúla;
gur féidir (PIC) a úsáid ina iolraigh sa chiorcad; agus
tagairt do ghairis ionchuir agus aschuir curtha i gcomhéadan leis
an mhicririalaitheoir.

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
		Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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Cineál
Freagartha

Cur síos
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Banda

Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
Tá pléphointí teoranta i dtaca le hinneachar agus
le míniú. Is féidir go ndéantar nó nach ndéantar
machnamh ar na cúig phléphointe ar fad.
Teoranta

Léirítear leibhéal teoranta den chuid is mó i dtaca
le litriú, poncaíocht agus gramadach. Tá foirm
agus stíl mí-chuí den chuid is mó faoi mar atá
an stór focal teicniúil agus an tsaintéarmaíocht a
úsáidtear.

[1]–[3]

Tá pléphointí sásúil i dtaca le hinneachar agus
le míniú. Is féidir go ndéantar nó nach ndéantar
machnamh ar na cúig phléphointe ar fad.
Sásúil

Léirítear cruinneas sásúil i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach. Tá foirm agus stíl
sásúil den chuid is mó agus úsáidtear stór focal
teicniúil agus saintéarmaíocht mar is cuí i roinnt
cásanna.

[4]–[7]

Tá pléphointí soiléir agus cuimsitheach i dtaca le
hinneachar agus le míniú. Déantar machnamh ar
na cúig phléphointe ar fad.
An-mhaith

Léirítear cruinneas an-mhaith i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach. Léirítear foirm agus
stíl ardchaighdeáin agus úsáidtear stór focal
teicniúil agus saintéarmaíocht mar is cuí tríd an
fheagra ar fad.

			
2

[8]–[10]

[10]

(a) (i) An micririalaitheoir (PIC)

[1]

		(ii) Aon cheann amháin ar bith ón liosta thíos:
•
fágann sé gur féidir cinntí casta a dhéanamh
•
rialaitheoirí casta
•
fágann sé gur féidir ath-ríomhchlárú a dhéanamh gan aon
ghá le hathruithe ciorcaid
[1]
		(iii) Patrún giotán XXX X 1
			(2 x [1])

[2]

(iv) Patrún giotán 0101 [1] 00X0 [1]

[2]

		(v) 153			

[2]

		(vi) 10011 		

[2]
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50

(b) (i) Fáth 1: Má úsáidtear macraí is fusa dífhabhtúchán a dhéanamh
[1] agus is fusa sreabhchairteacha a léamh. [1]
[2]
			

Fáth 2: Is féidir macraí a ghairm cuid mhór uaireanta [1] ó
chodanna éagsúla den tsreabhchairt chéanna. [1]

[2]

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
		(ii)
BOG

MÓTAIR CHUN
TOSAIGH

LASC AR
CHLÉ?

T

LASC AR
DHEIS?

T

STOPANN
MÓTAIR

CRÍOCHNAIGH

			
			

[1] do gach inneachar cille [5]
[1] do gach cruth cille a tharraingítear mar is ceart: cill chríche an
mhacra, cill chinnidh agus cill aschuir/ionchuir [3]
			3 líne [3]
[11]
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		(iii) 			
SEACHAIN

LEDANNA &
DÓRDÁNAÍ

FAN 1

CÚLAÍONN
MÓTAIR

FAN 2

STOPANN
MÓTAIR

FAN 0.5

D CHUN TOSAIGH
CÚLAÍONN C

FAN 1

STOPANN
MÓTAIR

FAN 0.5

CRÍOCHNAIGH

			inneachair chille [6]
			
3 chruth cille [3]
			
seicheamh ceart iomlán [1]

[10]
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(c)
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CEARNÓG

An dá mhótar
ar siúl

FAN 6 shoic

Cúlaíonn an
mótar ar dheis

FAN 1 soic

An mótar ar
dheis chun tosaigh

CRÍOCHNAIGH

		
áireamh ceart [3]
		lúb [1]
		
cillteagmháil [6]

[10]
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(d) (i) Maidir le micrealasca clé agus deas araon [1] bhuail bacainn
iad [1]
				

[2]

		(ii) Cúlaíonn Mótar D [1]
			
Téann Mótar D chun tosaigh [1]
			Lasann an LED clé [1]

[3]

50

Iomlán

100
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LEATHANACH BÁN
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General Certificate of Secondary Education
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Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad 2
Rogha B: Córais Rialaithe
Neomatacha agus Mheicniúla
[CÓD]
SAMPLACH

SCÉIM
MHARCÁLA
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1 (a)
		
		
		
		

Péist agus roth péiste [1]
Giaranna mogallacha [1]
Giar iolrach [1]
Beibhealghiaranna mogallacha [1]
(4 × [1]) 			

MARCANNA
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[4]

(b) (i) A			

[1]

		(ii) Tá sé ceangailte go díreach den mhótar

[1]

		(iii) Tá níos mó ná giar amháin ar an fhearsaid chéanna ag
giarshraith iolrach [1] agus cuireann sé ar fáil raon aschur [1]
			(1 × [2])

[2]

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
			
		(iv) Áireamh:
			
Luas an ghiair thiomáinte =
An líon fiacla ar an ghiar tiomána × luas an ghiair tiomána/
An líon fiacla ar an ghiar thiomáinte
= 10/50 [1] × 2800 [1] nó
2800/5 [1] = 560 rsn [1]
(c) (i) Giarshraith Iolrach

[2]
[1]

		(ii) Áireamh:
Cóimheas Giaranna = An líon fiacla ar an ghiar thiomáinte/An líon
fiacla ar an ghiar tiomána
120/10 × [1] 120/10 [1] = 144:1 [1]
[3]
		(iii) Áireamh:
			
Luas an ghiair thiomáinte =
Líon na bhfiacla ar an ghiar thiomána × luas an ghiair thiomána/
Líon na bhfiacla ar an ghiar thiomáinte
= 2800 [1] /144 [1] = 19.44 rsn [1]
[3]
		(iv) Fíor 2		
[1]
			
Rothlóidh an seastán níos fadálaí [1] ná Fíor 1 a fhágfaidh gur
féidir breathnú ar an trófaí. [1]
[2]
(d) (i) Tuathal		

[2]

		(ii) Áireamh:
			
Fad slí = 1m × 2 [1] = 2m [1]

[2]

		(iii) Níos lú iarrachta de dhíth le hualach tugtha a thógáil.

[2]

		(iv) Áireamh:
Cóimheas treoluais = Fad slí bogtha le hiarracht/Fad slí bogtha
			le hualach
			= 2m/1m [1] = 2 [1]
[2]
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		(v) Áireamh:
Buntáistíocht mheicniúil = Ualach/Iarracht = [1 ]
50/25 [1] = 2 [1]
% Éifeachtúlacht = (Buntáistíocht mheicniúil/Cóimheas treoluais)
× 100% = [1] (2/2) × 100 [1] = 100% [1]
[6]
(vi)

MARCANNA
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Ulóg dhaingnithe [1]
Ulóg dhaingnithe [1]
Tá an rópa suite mar is ceart [2]
Ulóg inghluaiste [1]
Iarracht

Ualach [1]

[6]
		(vii) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
			
toisc go bhfuil trí ulóg ann [1] tá an cóimheas treoluais méadaithe
ó 2 go 3 [2]
			
tá níos lú iarrachta de dhíth [1] ach tá níos mó ama de dhíth leis
			
an ardú chéanna a chur i gcrích [2]
			
tógfaidh an ulóg íochtarach [1] ag ráta níos fadálaí [2]
			(2 × [2])
[4]
			Glacfar le freagairtí cearta eile.
(e) (i) Ulóg réchasta in úsáid [1] leis an teannas a choigeartú. [1]

[2]

		(ii) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
Ní bheidh an tiomáint deimhneach
•
Beidh an tiomáint eatramhach
•
Cuirfear isteach ar luas na tiomáinte
•
Is féidir go mbrisfidh an chrios
•
Chruthófá friotaíocht agus teas dá bharr
•
Ró-chaitheamh		
(2 × [1])
[2]
			Glacfar le freagairtí cearta eile.
		(iii) Crios cothrom [1] crios fiaclach [1]
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[2]

2

(a) (i) Sorcóir déghníomhach

[1]

		(ii) F = P × A
300 = 0.6 × A [1]
A = 300/0.6 [1]
= 500mm2 [1]
Achar Loine = 500 + 100 = 600mm2 [2]

[5]

(b) (i) Oibrítear A le brúchnaipe
			
Oibrítear F le truip rollóra

[1]
[1]

		(ii) Tá béalóg amháin agus Sprionga fillteach amháin ag SAC
			
Tá dhá bhéalóg ag DAC

[1]
[1]

		(iii) Comhartha chuig lasc-chomhla 5/2 B [1] déanann sorcóir
asbhuille [1] déanann asbhuille go mall mar gheall ar shriantán
sreafa aontreo [1] cuirtear comhla rollóra 3/2 F i bhfeidhm [1]
foirmíonn C agus D moill ama [1] déanann sorcoir athshocraithe
comhla B ionbhuille [1]
[6]
		(iv) Coigeartaigh [1] nó oscail an chomhla shriantánach E [2]
			Athraigh suíomh chomhla F [1] nó ísligh suíomh chomhla F [2]
			(2 × [2])		
[4]
		(v) Comhla dhúisithe 3/2 bhreise [2]
			Comhla thointeála [2]
			
Píobánra ceart faoi choinne comhla thointeála [2]
(3 × [2])

[6]
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(c) (i)
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Nasc ó chomhla dhúisithe [1] chuig comhla 5/2 ag sorcóir A [1]
Comhartha ó chomhla rollóra 3/2 ag A+ [1] chuig comhla 5/2 ag
		sorcóir B [1]
Comhartha ó chomhla rollóra 3/2 ag B+ [1] chuig comhla 5/2 ag
		sorcóir A [1]
Comhartha ó chomhla rollóra 3/2 ag B+ [1] chuig comhla 5/2 ag
		sorcóir B [1]
(8 × [1])

[8]

		(ii) Cuir isteach comhla rollóra 3/2 [1] ag B− [1] comhartha
ceangailte ó rollóir 3/2 [1] le soláthar a dhéanamh do bhéalóg na
comhla dúisithe [1]
[4]
(d) Inneachar Táscach:
		Táirgí:
		
Sampla 1 traein
		
Sampla 2 druilirí neomatacha
Sampla 3 bus
		Feidhm:
		
Sampla 1 doras neomatach
		
Sampla 2 boltaí ar roth cairr
Sampla 3 an t-ardán
		Fáth úsáidte:
		
Sampla 1 ardú agus ísliú faoi choinne rochtain fhurasta ar bhus
		
Sampla 2 doirse á n-oscailt agus á ndúnadh go huathoibríoch
Sampla 3 ag teannadh chuig an torc cheart, nó luas oibríochta,
		nó laghdaíonn iarracht don oibritheoir
		Glacfar le freagairtí cearta eile.
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Cineál
Freagartha

Banda
Marcanna

Cur síos
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Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
Tugann dalta breac-chuntas ar tháirge amháin
ar a laghad a úsáideann córais neomatacha
agus tugann mínithe teoranta ar fheidhm agus
ar úsáid.
Teoranta

Léirítear leibhéal teoranta den chuid is mó i
dtaca le litriú, poncaíocht agus gramadach.  
Tá foirm agus stíl míchuí den chuid is mó
faoi mar atá an stór focal teicniúil agus an
tsaintéarmaíocht a úsáidtear.

[1]–[4]

Tugann dalta breac-chuntas ar dhá tháirge ar
a laghad a úsáideann córais neomatacha agus
tugann mínithe sásúla ar fheidhm agus ar úsáid.
Sásúil

Léirítear leibhéal sásúil den chuid is mó i dtaca
le litriú, poncaíocht agus gramadach.
Tá foirm agus stíl cuí den chuid is mó faoi
mar atá an stór focal teicniúil agus an
tsaintéarmaíocht a úsáidtear.

[5]–[8]

Tugann dalta breac-chuntas ar thrí tháirge a
úsáideann córais neomatacha agus tugann
mínithe an-maith ar fheidhm agus ar úsáid.
An-mhaith

Léirítear leibhéal an-mhaith i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach. Tá foirm agus stíl
an-mhaith faoi mar atá an stór focal teicniúil
agus an tsaintéarmaíocht a úsáidtear.
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[9]–[12]

[12]

50

lomlán
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Teicneolaíocht agus Dearadh
Aonad
Unit 22
Option B: Mechanical
Rogha C:and
Dearadh
Pneumatic
Táirge
Control systems

[CÓD]
SAMPLACH

SCÉIM
MHARCÁLA
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1

(a) (i)

An Comhartha Eitleoige BSI

[1]

		(ii) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
sásaíonn an táirge caighdeán sábháilteachta ar leith
•
rinneadh tástáil neamhspleách ar an táirge
•
tá córais cháilíochta in áit ag an mhonaróir lena chinntiú go
sásaíonn gach táirge an caighdeán riachtanach
			(2 × [1])		
[2]
			Glacfar le freagairtí cearta eile.
(b) Trí cinn ar bith ón liosta thíos:
		
Sainaithin an Ghuais [1]
		
Pléigh an ghuais [1]
•
an druilire colúin in úsáid gan an garda in áit
•
gan ghloiní cosanta a chaitheamh le linn druilire colúin a úsáid
•
éadaí nó gruaig scaoilte
•
ag ligean do níos mó ná duine amháin an druilire colúin a úsáid
ag an am chéanna
•
gan an t-ábhar a bheith daingnithe faoi choinne druileála
•
gan an eochair chrágáin a bhaint sula gcuirtear an bhéalmhír
druilire isteach
		(3 × [2])			
[6]

9

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
2 (a) A Tús/Forbairt
		B Intreoir
		C Fás
		D Aibíocht
		E Meath
		(5 × [1])			

[5]

(b) Dian			

[1]

(c) Ceithre cinn ar bith ón liosta thíos:
•
margadh atá ag laghdú
•
sáithiú margaidh
•
tomhaltóirí ag roghnú táirgí nua
•
promóisin díolachán
•
ag díol i siopaí lascaine
•
ag lorg deiseanna margaidh nua
•
ag forbairt táirgí nua
		(4 × [1])			

[4]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.

112

10

3

(a) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
táthú
•
spraephéinteáil
•
preabsheamú
•
greamachán a chur
•
cóimeáil
•
seiceálacha cáilíochta
		(2 × [1])			
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[2]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(b) Trí cinn ar bith ón liosta thíos:
		
Plé a shainaithníonn an chúis [1]
		
An fáth [1]
•
méadaíonn siad an luas táirgthe
•
laghdaíonn éagsúlachtaí i gcostais shaothair
•
laghdaíonn siad costais mhonaraithe fhoriomlána
•
féadann cuideachta bheith níos iomaíche dá bharr
•
méadaíonn cáilíocht táirgí
•
cuireann sé ar chumas comhlachta tabhairt faoi tháirgeadh
leanúnach ollmhór
•
cuireann sé ar chumas comhlachta dul in iomaíocht ar scála
domhanda
		(3 × [2])			

[6]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(c) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
ardchostas tosaigh le róbait agus bogearraí speisialta a
cheannach
•
costas oiliúna foirne leis na róbait a ríomhchlárú agus a
choinneáil
•
aga neamhfhónaimh leis an chóras táirgthe a atheagrú
•
cailltear poist in amanna nuair a chuirtear róbait in áit post
		(1 × [2])			

[2]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
4

(a) (i) Leanann Feidhm Foirm

[1]

		(ii) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
De réir chosúlachta is tábhachtaí ná aon rud eile an chuma
atá ar an channa spréite
•
ní fheictear go bhfuil an táirge oiriúnach le feidhm
•
is réiteach costasach é
•
níl aon hanla air mar chuidiú leis an táirge a úsáid
•
ach is dearadh cruthaitheach uathúil é an canna spréite
•
is mír leagan teoranta é
			
(2 × [1])		
[2]
			Glacfar le freagairtí cearta eile.
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(b) Ceann amháin ar bith ón liosta thíos:
•
is dearadh uathúil é an canna spréite
•
tá sé déanta as miotal costasach
•
is mír thaispeántais é
•
ní hí feidhm an rud is tábhachtaí faoi

MARCANNA
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[1]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(c) Aon chúig cinn ar bith ón liosta thíos:
•
ildisciplíneach – troscán, soilsiú agus táirgí
•
dhear Tóirse Oilimpeach Londain 2012
•
d’fhorbair obair do bhrandaí mór le rá eile lena n-áirítear Sony,
Louis Vitton, Swarovski agus an Royal Mint
•
saothar ar taispeáint in iarsmalanna i Londain agus Nua Eabhrac
•
buaiteoirí mórán gradaim dearaidh
•
úsáideann siad meáin éagsúla
		(5 × [1])			
[5]
		Glacfar le freagairtí cearta eile.
5

(a) Áireamh:
•
4 thábla an leathán [1]
•
Costas Péine £15/Costas Slischláir Veinír Dharach £8 [1]
•
Sábháil airgid £7.50 an tábla [1]

		Nó
•
•
•

£60 - £30 = £30 [1]
£30 / 4 [1]
£7.50 [1]

		(3 × [1])			

[3]

(b) (i) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
galbhánaithe – coisceann meirg/creimeadh
•
éadrom – meáchan
•
tá cóimheas maith nirt is meáchain ag bogchruach
			(2 × [1])		

[2]

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
		(ii)

© CCEA

		

[2]
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		(iii) Áireamh:
•
20 × 20 = 400 [1]
•
16 × 16 = 256 [1]
•
400 – 256 = 144 mmsq [1] nó
•
Freag = 144 mmsq [3]
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			Nó
•
•
•
•

20 × 2 × 2 = 80 [1]
16 × 2 × 2 = 64 [1]
80 + 64 = 144 [1] nó
Freag = 144 mmsq [3]

[3]

(c) Sceitse, dearadh agus tógáil
Cineál
Freagartha

Banda
Marcanna

Cur síos
Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
Táirgeann an dalta sceitsí nach gcuireann
réiteach soiléir in iúl agus a léiríonn smaointe
teoranta. Tá easpa sonraí sa tógáil.

Teoranta

Sásúil

An-mhaith

Léiríonn an leibhéal anótála faisnéis
theoranta agus easpa stór focal teicniúil agus
saintéarmaíochta.
Táirgeann an dalta sceitsí sásúla a chuireann
roinnt smaointe den réiteach in iúl. Tá na sonraí
tógála maith den chuid is mó.
Tá an leibhéal anótála sásúil agus tá roinnt stór
focal teicniúil agus saintéarmaíochta ann.
Táirgeann an dalta sceitsí an-mhaith a
chuireann in iúl go soiléir an chuid is mó den
réiteach dearaidh nó é ar fad. Tá na sonraí
tógála mionsonraithe.

[1]–[3]

[4]–[7]

[8]–[10]

Úsáidtear anótáil agus stór focal teicniúil agus
saintéarmaíocht ardleibhéil den chuid is mó.
		

[10]
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(a) Áireamh:
•
6.50 – 0.35 = 6.15 [1]
•
6.15 × 35 = £215.25 [1] nó
•
Freagra = £215.25 [2]
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		Nó
•
(6.50 × 35 = £227.50) – (0.35 × 35 = £12.25) [1]
•
227.50 – 12.25 = £215.25 [1] nó
•
Freagra = £215.25 [2]
		(1 × [2])			

[2]

(b) Trí cinn ar bith ón liosta thíos:
•
tá an caighdeán maireachtála difriúil idir an dá thír
•
difear maidir le hinfhaighteacht nó easpa saothair
•
infhaighteacht amhábhar
•
saincheisteanna morálta a bhaineann le cosaint oibrithe
•
tá dálaí oibre difriúil idir an dá thír
•
tá beartais agus cánacha rialtais difriúil do gach tír
•
leas nó easpa leasa fostaithe
		(3 × [2])

[6]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(c) (i) an tSín		
		(ii) 3 thír		
		(iii) 80 [1] milliún [1]
7

[1]
[1]
[2]

(a) Aon cheann amháin ar bith ón dá liosta thíos:

		Feidhm:
•
is féidir an teilifíseán nua-aimseartha i bhFíor 7 a rialú le
cianrialtán [1] Dá bhrí sin is féidir leis an úsáideoir an teilifíseán a
oibriú i bhfad uaidh nó ó chathaoir chompordach [1]
•
is féidir an teilifíseán nua-aimseartha i bhFíor 7 a chrochadh ar
an bhalla nó a chur a sheastán [1] Mar gheall air seo tá níos mó
solúbthachta ann maidir le cá háit ar féidir é a chur [1] Níl oiread
spáis de dhíth i seomra faoina choinne [1] is féidir le níos mó
daoine breathnú ar an teilifís [1]
		Aeistéitic:
•
tá scáileán slim ag an teilifíseán nua-aimseartha i bhFíor 7 [1]
Mar gheall air seo tógann an teilifíseán nua-aimseartha suas níos
lú spáis i seomra [1]
•
tá fráma níos lú timpeall an scáileáin ag an teilifíseán nuaaimseartha i bhFíor 7 [1] faoi choinne méid thugtha tá an scáileán
níos mó [1] níl oiread cur isteach ón fhráma timpeall an scáileáin
[1]
		(2 × [2])			
[4]
		Glacfar le freagairtí cearta eile.
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(b) Dhá cheann ar bith ón liosta thíos:
•
Idirlíon
•
Cluichí
•
DVD
•
Fón
•
HD
•
Skype
•
Fuaim steiréó
•
Líon ard cainéal
•
Saorview
•
Réamhthaifead
•
Athsheinm
•
Cáilíocht picteilíní
•
TV beo a chúlchasadh
		(2 × [1])			
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[2]

		Glacfar le freagairtí cearta eile.
(c) (i) Baineann sonraí antrapaiméadrachta le staitisticí maidir le toisí
			daonna.		
[1]
		(ii) Trí cinn ar bith ón liosta thíos:
•
méid na gcnaipí
•
fad slí idir cnaipí rialaitheora
•
airde, fad, leithead an rialaitheora
•
príomhfheidhmeanna
			(3 × [1])		

[3]

			Glacfar le freagairtí cearta eile.
8

Ba cheart go mbeadh fianaise de na gnéithe seo a leanas sa réiteach
dearaidh:
•
sceitsí anótáilte ardchaighdeáin ina ndéantar machnamh ar líne,
cruth, foirm agus comhréir. Ba cheart go léireodh na sceitsí anótáilte
go soiléir smaointeoireacht an iarrthóra.
•
go gcoinníonn sé suas le 100 leathanach A4 dar méid 300 mm ×
210 mm × 25 mm agus na míreanna beaga stáiseanóireachta seo a
leanas 4 pheann, 2 pheann luaidhe, paca amháin de nótaí Post-it
agus rialóir 300 mm amháin
•
gur coimeádán saorsheasaimh é agus é ábalta suí ar an deasc
•
rogha agus úsáid na n-ábhar a shainaithint agus a chosaint
•
na príomhtheicnící monaraithe a úsáideadh i dtógáil an dearaidh a
shainaithint agus a chosaint
•
cuma dheas air agus oiriúnach do dhéagóirí
•
trí eochairthoise a bheith ann
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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Cineál
Freagartha

Banda
Marcanna

Cur síos
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Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint í.
Déanann dalta iarracht cuid de na gnéithe atá
liostaithe nó iad ar fad a chur isteach.

Teoranta

Táirgeann dalta sceitsí nach gcuireann
réiteach soiléir in iúl agus a léiríonn smaointe
teoranta. Léiríonn an leibhéal anótála faisnéis
theoranta agus easpa stór focal teicniúil agus
saintéarmaíochta.

[1]–[7]

Léirítear cruinneas teoranta i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach.
Déanann dalta iarracht cuid de na gnéithe atá
liostaithe nó iad ar fad a chur isteach.

Sásúil

Táirgeann an dalta sceitsí sásúla a chuireann in
iúl roinnt smaointe den réiteach. Tá an anótáil
sásúil agus tá roinnt stór focal teicniúil agus
saintéarmaíochta ann.

[8]–[14]

Léirítear cruinneas sásúil i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach.
Déanann an dalta iarracht bunús na ngnéithe
atá liostaithe nó iad ar fad a chur isteach.

An-mhaith

Táirgeann an dalta sceitsí an-mhaith a
chuireann in iúl an chuid is mó den réiteach
dearaidh nó é ar fad. Úsáidtear anótáil agus stór
focal teicniúil agus saintéarmaíocht ardleibhéil
den chuid is mó.

[15]–[20]

Léirítear cruinneas an-mhaith i dtaca le litriú,
poncaíocht agus gramadach.
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