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Réamhrá
Tá sonraíochtaí nua forbartha ag CCEA a chomhlíonann critéir cháilíochtaí GCSE. Tá na 
hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a théann leis na sonraíochtaí nua á gcur ar fáil le 
treoir a thabhairt do lárionaid ar struchtúr agus ar thréithe na measúnuithe atá beartaithe roimh 
an chéad mheasúnú. Is é an aidhm gur cuidiú iad na hábhair shamplacha mheasúnaithe sa 
leabhrán seo le go dtuigfidh múinteoirí agus daltaí, a oiread agus is féidir, an méid a mbeidh 
marcálaithe ag dúil leis i bhfreagairtí iarrthóirí ar na cineálacha tascanna agus ceisteanna a 
chuirfear ina láthair ag leibhéal GCSE. Ba chóir na hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a 
úsáid i gcomhar le sonraíocht Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre GCSE CCEA.
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TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna  
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Caithfidh tú na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin.
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 160 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh 
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar Caighdeán na Cumarsáide Scríofa i gceisteanna 38 
agus 39.

Staidéar Mótarfheithiclí 
agus Úsáideoirí Bóithre

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 1:  Teoiric Mhótarfheithiclí 
agus Úsáideoirí Bóithre
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Freagair gach ceist

1 Is bearta   iad uilig uchtóga 
 moillithe, tulóga moillithe, cúngú bóthair agus geataí. [1]

2 De ghnáth bíonn litreoireacht bhán ar chúlra  ar 
 chomharthaí mótarbhealaigh. [1]

3 Is é  mg alcól in 100 ml d’fhuil an teorainn dhlíthiúil 
 i gcás tiomáint faoi thionchar alcóil. [1]

4 Maidir le húsáideoir bóithre a bhfuil deacracht aige dathanna áirithe a 

 aithint, deirtear go bhfuil sé . [1]

5 Tugtar  ar ghaoth láidir a 
shéideann in aghaidh úsáideoirí bóithre agus a chuireann moill orthu 
bogadh chun tosaigh. [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

6 An comhartha leis an sciathán i bhFíor 6.1 thíos, ciallaíonn sé: Stop, tá

 trácht ag teacht ón taobh tosaigh agus ón . [1]

Fíor 6.1

7 Léiríonn na marcanna bóthair i bhFíor 7.1 thíos 

 . [1]

Fíor 7.1

8 De réir Chóras na Slánródaíochta, níl cead agat do bhonnán a fhuaimniú 

 i limistéar faoi fhoirgnimh idir uaireanta an chloig   agus 
7.00am. [1]

© Cóipcheart na Corónach Tá faisnéis earnáil phoiblí istigh ann 
ceadúnaithe faoi Cheadúnas Oscailte Rialtais v3.0.

© Córas na Slánródaíochta Roinn Comhshaoil TÉ. Tá faisnéis earnáil 
phoiblí istigh ann ceadúnaithe faoi Cheadúnas Oscailte Rialtais v3.0.
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

9 Is sampla í infheictheacht mhaith de shábháilteacht

  i ndearadh cairr.  [1]

10 Ligeann trasrianta  do rothaithe agus do choisithe 
spás trasnaithe a roinnt agus trasnú ag an am céanna. [1]

11 Tá sonraí clárúcháin feithicle taispeántar ar fhoirm

 .  
 [1]

12 Cuirfear   chuig an 
phríomhthiománaí le cur i gcuimhne dó, nó di, go bhfuil an clúdach 
árachais ag teacht chun deiridh. [1]

13 Thug   an chéad líne 
 chóimeála isteach in 1913. [1]

14 Nuair a cheannaítear feithicil gan feithicil eile a thrádáil isteach ina 
héadan, is é an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh air ná

 “  ”. [1]

15 Is samplaí de chostais  iad uilig cáin, tástáil feithicle 
(MOT), ceadúnas tiomána agus árachas. [1]

16 Is féidir  a thabhairt ar chneá oscailte a dhéantar le 
réad géar. [1]

17 Is cuid den chóras   é an teirmeastat. [1]

18 Ligeann an  roth cúil amháin a thiontú níos gasta ná 
an roth eile ag dul thart ar choirneáil. [1]

19 Tá fiacla ar an roth lústair sa dóigh go n-oibreoidh sé leis an

  . [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

20 Sa léaráid i bhFíor 20.1 thíos taispeántar cuid den chóras   

 . [1]

Fíor 20.1
© Cóipcheart Colourpoint Educational 2016
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Rialú Feithiclí agus Iompraíocht Úsáideoirí Bóithre

21 (a) Cad é an luasteorainn náisiúnta?

   [1]

 (b) Luaigh dhá fháth a mbaintear úsáid as timpealláin ag mór-acomhail 
bhóithre.

 1  [1]

 2  [1]

22 (a) De réir Chóras na Slánródaíochta, luaigh an t-aon fháth amháin ar 
chóir do thiománaithe a gcuid ceannsoilse a splancadh.

   [1]

 (b) De réir Chóras na Slánródaíochta, cá huair is cóir lampaí ceo tosaigh/ 
cúl-lampaí ceo a lascadh air?

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

23 (a) Déan staidéar ar an ghrianghraf i bhFíor 23.1 thíos.

         
Fíor 23.1

  Scríobh dhá ghuais a thiocfadh a bheith ag tiománaí ar an phíosa 
seo de bhóthar.

 1  

 2  [2]

 (b) Ainmnigh dhá bhuntáiste a bhaineann leis an Scéim Náisiúnta 
  Inniúlachta Rothaíochta.

 1  

 2  [2]

 (c) Mínigh go hachomair an fáth a bhfuil an riail dhá shoicind 
tábhachtach maidir le sábháilteacht ar bhóithre.

  

   [1]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

24 (a) Luaigh ciall gach ceann de na comharthaí bóthair Fíor 24.1 go 
  Fíor 24.6 thíos.

     Fíor 24.1           Fíor 24.2          Fíor 24.3

    Fíor 24.4          Fíor 24.5                     Fíor 24.6

          Fíor 24.1  [1]

          Fíor 24.2  [1]

          Fíor 24.3  [1]

          Fíor 24.4  [1]

          Fíor 24.5  [1]

          Fíor 24.6  [1]

© Córas na Slánródaíochta Roinn Comhshaoil TÉ. Tá faisnéis earnáil phoiblí istigh ann ceadúnaithe faoi Cheadúnas 
Oscailte Rialtais v3.0.

© Córas na Slánródaíochta Roinn Comhshaoil TÉ. Tá faisnéis earnáil phoiblí istigh ann ceadúnaithe faoi Cheadúnas 
Oscailte Rialtais v3.0.
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Scrúdaigh Fíor 24.7 thíos go cúramach.

              © CCEA
Fíor 24.7

  Cad chuige a bhfuil suíomh an leoraí pháirceáilte i bhFíor. 24.7 thar 
a bheith contúirteach do thiománaithe?

   [1]

 (c) Scrúdaigh Fíor 24.8 thíos go cúramach.

            © CCEA
Fíor 24.8

  Luaigh fáth amháin a bhfuil dhá shraith soilse tráchta, ar an aon 
chuaille amháin, in úsáid ag an acomhal seo.

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

                          © CCEA
Fíor 24.9

 (d) Ainmnigh teicníc na bainistíochta tráchta a thaispeántar i bhFíor 24.9 
thuas.

   [1]

 (e) Ainmnigh dhá ghuais do thiománaí i bhFíor 24.9 thuas.

 1  

 2  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

25 (a) Ainmnigh trí ghné thánaisteacha den tsábháilteacht atá le fáil i 
gcarranna nua-aimseartha.

 1  

 2  [2]

 (b) Ainmnigh na trí rud (three E’s) a bhfuil baint acu le cosc timpistí.

 1  

 2  

 3  [3]

 (c) Sainaithin dhá dhóigh a bhféadfadh alcól/drugaí tionchar olc a imirt ar 
thiománaí.

 1  

 2  [2]

 (d) Luaigh an chiall atá leis na hinisealacha seo a leanas:

              ÁAF (BAC)  [1]

              SCG (MSM)  [1]

              SNIR (NCPS)  [1]

26 (a) Ainmnigh trí áit nach mór do thiománaí gan scoitheadh.

 1  

 2  

 3  [3]

 (b) Ainmnigh dhá áit nach mór duit gan stopadh agus páirceáil.

 1  

 2  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

27 (a) Liostaigh dhá ghuais de dheasca ceo.

 1  

 2  [2]

 (b) Luaigh ceithre bheart a mholtar do thiománaí a dhéanamh i gceo 
trom.

 1  

 2  

 3  

 4  [4]

 (c) Liostaigh dhá dheacracht a bheadh ag duine a raibh drochradharc 
forimeallach air.

 1  

 2  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Ceanglais Dhlíthiúla

28 (a) Bíonn tástáil feithicle (MOT) de dhíth ar fheithiclí atá os cionn aois 
áirithe.

  Cá mhéad bliain atá i gceist go dtí go bhfuil sé seo riachtanach:

   i dTuaisceart Éireann?  [1]

   sa Bhreatain Mhór?  [1]

 (b) Liostaigh ceithre mhír trealaimh ar charr a ndéantar tástáil orthu le 
linn tástáil feithicle (MOT) i dTuaisceart Éireann.

 1  

 2  

 3  

 4  [4]

 (c) Luaigh fáth amháin a gcaithfear tástáil feithicle (MOT) bliantúil a 
dhéanamh ar fheithiclí.

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

29 (a) Liostaigh trí dhoiciméad atá de dhíth ort de réir an dlí sula dtig leat 
feithicil a thiomáint go dleathach.

 1  

 2  

 3  [3]

 (b) Scríobh dhá rud atá clúdaithe le hárachas tríú páirtí amháin.

 1  

 2  [2]

 (c) Tá dhá shampla de shrianta sábháilteachta páiste á dtaispeáint i 
bhFíor 29.1 agus i bhFíor 29.2 thíos. Scríobh an t-ainm atá orthu 
sna spásanna atá curtha ar fáil.

   Fíor 29.1     Fíor 29.2

         [1]             [1]

© Florin1605 / iStock / Thinkstock © Creative_Outlet / iStock / Thinkstock
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Iompar ar Bóthar agus a Éifeacht ar an tSochaí

30 (a) Scríobh dhá mhír den dlí a tugadh isteach leis an Acht um Trácht ar 
Bhóithre (Tuaisceart Éireann) 1955 (the Road Traffic Act (Northern 
Ireland) 1955).

 1  

 2  [2]

 (b) Agus feabhsuithe móra bóithre nó bóthar nua á bpleanáil, caithfidh 
pleanálaithe a lán tosca a chur san áireamh. Liostaigh trí cinn de na 
tosca seo.

 1  

 2  

 3  [3]

 (c) Scríobh dhá shampla de mhodhanna a úsáideann innealtóirí bóithre 
le trácht a mhoilliú.

 1  

 2  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Matamaitic na Gluaisteánaíochta

31 (a) Caithfear seampú cairr a chaolú le huisce sa chóimheas 1:24.
  
  Ríomh méid an tseampú atá i meascán 5 lítear de sheampú agus 

d’uisce.

    Freagra  ml [2]

 (b) Is féidir le tiománaí 550 ciliméadar a thiomáint ar umar breosla 
  50 lítear.
  
  Ríomh meánídiú breosla na feithicle.

    Freagra  km/l [2]

 (c) Ceannaíonn tiománaí carr ar £19,000. Socraíonn an tiománaí ar 
éarlais agus díolann sé an t-iarmhéid in 34 íocaíocht de £475.

  Ríomh an éarlais a díoladh.

    Freagra £  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

32 (a) Ainmnigh dhá mhodh is féidir a úsáid le carr a cheannach.

 1  

 2  [2]

 (b) Ainmnigh dhá chostas sheasta a bhaineann le húinéireacht cairr.

 1  

 2  [2]

 (c) Mínigh dhá dhóigh a dtiocfadh le tiománaithe laghdú ar chostas 
feithicle mar gheall ar an stíl tiomána atá acu.

 1  

 2  [2]

 (d) Cad é dó a seasann na giorrúcháin seo a leanas?

               RCB (APR)  [1]

              NTG (ONO)  [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Nósanna Imeachta maidir le hImbhuailtí

33 (a) Luaigh na gníomhartha ba chóir a chur i bhfeidhm ag láthair thimpiste 
  san ord cheart tosaíochta.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]

 4  [1]

 (b) Cad é is brí le ‘A.F.A. (B.B.C.) i nGarchabhair’?

 B  [1]

 B  [1]

 C  [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Teicneolaíocht Mhótarfheithiclí

34 (a) Ainmnigh an córas feithicle a bhfuil gach ceann de na 
comhpháirteanna thíos mar chuid de: 

  crag córas                                                               [1]

  teirmeastat córas                                                          [1]

  tiontaire catalaíoch [1]

  teanntóg MacPherson [1]

 (b) Cad é fheidhm atá leis an chorna sa chóras adhainte?

   [1]

 (c) Cad é mar a sheachadtar cumhacht leictreach chuig na 
spréachphlocóidí?

   [1]

 (d) Liostaigh dhá sheiceáil bhunúsacha is cóir a dhéanamh ar an chóras 
leictreach.

 1  

 2  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

35 (a) Déan staidéar ar Fhíor 35.1 thíos.w.

Fíor 35.1

  Cé acu córas feithicle atá á thaispeáint i bhFíor 35.1 thuas?

   [1]

 (b) Ainmnigh na codanna 1–7 i bhFíor 35.1 thuas.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]

 4  [1]

 5  [1]

 6  [1]

 7  [1]

 (c) Luaigh an dá phríomhchúis leis an ghá le hola i inneall feithicle.

 1  

 2  [2]

© Cóipcheart Colourpoint Educational 2016
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

36 (a) Scríobh ainmneacha na gcéimeanna de thimthriall na gCeithre Bhuille 
san ord cheart.

 1  

 2  

 3  

 4  [4]

 (b) Ainmnigh dhá bhuille de thimthriall na gCeithre Bhuille nuair atá an 
dá chomhla druidte.

 1  

 2  [2]

Fíor 36.1

 (c) Ainmnigh na páirteanna atá marcáilte 1–4 i bhFíor 36.1 thuas.

 1  [1]

 2  [1]

 3  [1]

 4  [1]

© Cóipcheart Colourpoint Educational 2016
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

37 “Bíonn guaiseacha ann do thiománaithe ar bhóithre tuaithe nach bhfuil 
 ar bhóithre uirbeacha.”

 Roghnaigh dhá eiseamláir de ghuaiseacha a bheadh ann do thiománaí 
ar bhóthar tuaithe. Mínigh an dóigh a rachadh tiománaí i ngleic le gach 
ceann de na guaiseacha seo.

  [6]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

38 Caithfidh úsáideoirí bóithre a bheith freagrach as a gcuid sábháilteachta 
féin i gcónaí.

 Pléigh an ráiteas seo, agus bíodh tagairt ann don choisí agus don 
tiománaí.

 Mínigh an dóigh arbh fhéidir go mbeadh tionchar ag amanna difriúla den 
 lá ar a n-iompraíocht.

 Coisí

 Tiománaí

  [10]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

39 Pléigh an dóigh ar féidir le meascán d’innealtóireacht feithicle agus 
iompraíocht tiománaí cuidiú le timpistí a laghdú.

 Innealtóireacht Feithicle  

 Iompraíocht Tiománaí  

  [10]



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Treoir ar Mheasúnú Rialaithe

Tá dhá thasc measúnú rialaithe do Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre GCSE:

• Staidéar Imscrúdaithe (Aonad 2); agus
• Gníomhaíocht Phraiticiúil Marcaíochta (Aonad 3).

Cuireadh na tascanna samplacha de mheasúnú rialaithe ar fáil le cuidiú le do dhaltaí tuiscint 
chomh hiomlán agus is féidir a fháil ar na cineálacha tascanna a iarrfar orthu a dhéanamh agus 
ar an dóigh a mbronnfar marcanna.

Tugaimid treoir ar fáil ar theorainneacha focal agus ama. Athchuirtear na tascanna gach dara 
bliain. Baineann seo le hAonad 2 Staidéar Imscrúdaithe cionn is go bhfanann Aonad 3 mar a 
gcéanna ar feadh saolré na sonraíochta.
Tá tuilleadh eolais ar an mheasúnú rialaithe i Rannán 6 den tsonraíocht.



STAIDÉAR IMSCRÚDAITHEACH

Staidéar Mótarfheithiclí  
agus Úsáideoirí Bóithre

Measúnú Rialaithe Aonad 2:

Staidéar Imscrúdaitheach

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

General Certificate of Secondary Education
2019
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Achoimre

San aonad seo tugtar seans do na daltaí taighde a dhéanamh agus tuairisc a scríobh ar chás 
ina bhfuil an trácht ag bogadh.
Tá cead acu obair a dhéanamh i ngrúpaí agus iad ag déanamh a dtaighde. Agus iad ag 
scríobh amach a dtuairiscí, caithfidh siad obair a dhéanamh ina n-aonar.

Sonróidh daltaí aidhm an staidéir agus modhanna an fhiosrúcháin.
Cuirfidh siad mionsonraithe a dtorthaí i láthair agus bainfidh siad ciall astu in éineacht leis an 
aidhm a bhí acu.

Réimsí Staidéir

Sa chéad dá bhliain (2019 agus 2020), caithfidh an staidéar díriú ar cheann acu seo a leanas:

1 iompraíocht coisí agus tiománaí ag trasrian síogach nó ag trasrianta solasrialaithe;
2 cloí le teorainneacha luais atá ann cheana féin;
3 criosanna sábhála á gcaitheamh ag tiománaithe agus paisinéirí sna suíocháin tosaigh; 
 agus
4 plódú tráchta agus fadhbanna a bhaineann leis ag an bhealach isteach chuig scoileanna.

Treoracha Breise

D’fhéadfaí na cuir chuige molta seo a leanas a bheidh ina gcuidiú leis an fhiosrúchán a 
chomhlíonadh. Is féidir tuilleadh eolais ar an mheasúnú rialaithe a fháil in Rannán 6 den 
tsonraíocht.

Cuir chuige Molta

Déan teagmháil leis na Póilíní Tráchta agus leis an Department for Infrastructure (TÉ) Road 
Service division le taifid ar thaismí áitiúla a fháil.

Déan teagmháil leis an Department for Infrastructure (TÉ) Road Service division, a d’fhéadfadh 
faisnéis a chur ar fáil ar fhorbairtí innealltóireachta sa cheantar.

Cuir agallamh ar na Póilíní/ar Oifigeach Oideachais um Sábháilteachta ar bhóithre.

Déan suirbhéanna ar ghníomhaíocht feithicle/coisí. Más féidir, cuir sin i gcomparáid leis an chás 
i gceantar in aice láimhe.

Cuir tuairisc scríofa le chéile ina mionsonraítear na fadhbanna.

Ullmhaigh léarscáileanna, grianghraif agus tuairiscí suirbhé. Is féidir le tuairiscí mar seo a bheith 
i bhfoirm graif de chineálacha éagsúla.

Déan agallaimh le muintir na háite. Is féidir gur tiománaithe nó coisithe iad seo a úsáideann an 
ceantar go rialta nó is féidir gur siopadóirí áitiúla srl iad a bhfuil a lán taithí acu ar an tsuíomh.

Déan físeán gairid leis na príomhfhadhbanna a léiriú, mar atá aibhsithe sna tuairiscí scríofa 
agus taifeadta.

Déan achoimre ar na torthaí, agus iad á gcur i gcomparáid leis na haidhmeanna tosaigh agus 
leis na torthaí a rabhthas ag súil leo.

Déan moltaí ar fheabhsuithe.  Beidh na moltaí seo ag baint leis na réimsí seo a leanas:

• Oideachas;
• Innealtóireacht; agus
• Forfheidhmiú.

Pléigh inmharthanacht na mbeart molta leasúcháin.



35

Ról an Mhúinteora

Ba chóir do mhúinteoirí iad féin a fheiceáil mar acmhainn. Ba chóir dóibh treoir i bpleanáil an 
staidéir a thabhairt d’iarrthóirí lena chinntiú:

• go n-eascraíonn an staidéar as gné inaitheanta den tsonraíocht a bhaineann le 
hiompraíocht úsáideoirí bóithre;

• go mbaineann sé le cás ina bhfuil an trácht ag bogadh, roghnaithe ó na Réimsí Staidéir 
atá mionsonraithe ar an leathanach roimhe seo;

• go bhfuil teideal cuí don tasc atá i gceist air agus go bhfuil aidhm agus cur chuige soiléir 
aige;

• gur tasc réasúnta é don dalta aonair a dhéanamh agus gur féidir é a bheith comhlíonta go 
héifeachtach taobh istigh den am atá curtha ar fáil;

• gur féidir na critéir mheasúnaithe a úsáid lena mharcáil; agus
• gur obair an iarrthóra é a rinneadh gan chuidiú, taobh amuigh de threoir cuí an mhúinteora.
 
Beidh ar mhúinteoirí dearbhú a shíniú lena dheimhniú, chomh fada agus is eol dóibh, gur obair 
an iarrthóra féin í an obair uilig a cuireadh isteach le haghaidh measúnú. Beidh ar iarrthóirí 
dearbhú den chineál chéanna a chomhlánú.

Mionsaothrú ar na Critéir do Bhronnadh na Marcanna sa Staidéar Imscrúdaithe

Tá na critéir do bhronnadh na marcanna san imscrúdú aonánach leagtha amach thíos. 

Ní mór do dhaltaí a bheith ábalta:

Tasc Marcanna
Leithroinnte

Cuspóirí 
Gaolta an 

Mheasúnaithe
(a) sonraigh an aidhm; cuir comhthéacs 

cúlrach ar fáil agus cuir in iúl cad é atá 
ar intinn acu a fháil amach;

[10] CM1

(b) sonraigh modhanna fiosraithe agus 
tabhair breac-chuntas ar na nósanna 
imeachta a úsáideadh leis an imscrúdú 
a dhéanamh;

[6] CM3

(c) cuir a dtorthaí in iúl i bhfoirm ghrafach, 
uimhriúil, fhísiúil nó scríofa, mar is cuí; 
agus

[14] CM3

(d) déan léirmhíniú agus anailís ar a gcuid 
torthaí agus bain conclúidí astu de réir 
na haidhme sonraithe.

[20] CM2

Tá trí leibhéal feidhmíochta sainaitheanta i gcás gach gné den staidéar aonánach. Ba chóir 
do mhúinteoirí an leibhéal is cuí d’obair an iarrthóra a roghnú agus marc taobh istigh den raon 
léirithe a bhronnadh.
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 (a) Sonraigh an aidhm, cuir cúlra ar fáil, agus cuir torthaí féideartha in iúl. 
  Iomlán [10] (CM1)

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

Leibhéal Marcanna Aidhm agus Torthaí Féideartha

Leibhéal 1 [1]–[3]

Tá an aidhm bunúsach
Nasc bunúsach idir an aidhm agus na torthaí féideartha 
Leibhéal bunúsach d’eolas agus tuiscint ábhartha  Litriú 
bunúsach, poncaíocht bhunúsach agus gramadach 
bhunúsach
Úsáid theoranta de théarmaíocht a bhaineann le Staidéar
Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre

Leibhéal 2 [4]–[7]

Tá an aidhm maith
Nasc maith idir an aidhm agus na torthaí féideartha 
Leibhéal maith d’eolas agus tuiscint ábhartha   
Litriú maith, poncaíocht mhaith agus gramadach mhaith
Raon de théarmaíocht cuí a bhaineann le Staidéar 
Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre

Leibhéal 3 [8]–[10]

Tá an aidhm ar dóigh
Nasc iontach idir an aidhm agus na torthaí féideartha 
Leibhéal iontach d’eolas agus tuiscint ábhartha   
Litriú iontach, poncaíocht iontach agus gramadach 
iontach
Raon leathan de théarmaíocht cuí a bhaineann le 
Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre

 (b) Sonraigh modhanna fiosraithe agus tabhair breac-chuntas ar na nósanna imeachta a 
úsáideadh.  Iomlán [6] (CM3)

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

Leibhéal Marcanna Aidhm agus Torthaí Féideartha

Leibhéal 1 [1]–[2]

Ráiteas bunúsach ar mhodhanna fiosraithe agus ar 
nósanna imeachta a úsáideadh  
Bailiú agus roghnú bunúsach faisnéise
Iarracht bhunúsach ar thaighde a chur in ord

Leibhéal 2 [3]–[4]

Ráiteas maith ar mhodhanna fiosraithe agus ar nósanna 
imeachta a úsáideadh  
Bailiú agus roghnú maith faisnéise
Iarracht mhaith ar thaighde a chur in ord

Leibhéal 3 [5]–[6]

Ráiteas iontach ar mhodhanna fiosraithe agus ar 
nósanna imeachta a úsáideadh  
Bailiú agus roghnú iontach faisnéise
Iarracht iontach ar thaighde a chur in ord
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 (c) Torthaí suirbhé a thaifeadadh, ag baint úsáid as réimse modhanna lena n-áirítear 
modh grafach, modh uimhriúil, modh físeach agus modh scríofa; anótáil chuí in úsáid.  
Iomlán [14] (CM3)

  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

Leibhéal Marcanna Aidhm agus Torthaí Féideartha

Leibhéal 1 [1]–[4]

Níl taifeadadh torthaí suirbhé eagraithe
Cur i láthair bunúsach de shonraí agus torthaí, i bhfoirm 
scríofa den chuid is mó   
Easpa cruinnis i ríomhanna matamaiticiúla
Anótáil bunúsach i gcur i láthair torthaí

Leibhéal 2 [5]–[9]

Léirítear eagrú maith i dtaifeadadh torthaí suirbhé  
Cur i láthair maith de shonraí agus torthaí le raon maith 
modhanna in úsáid
Tá ríomhanna matamaiticiúla measartha cruinn  
Anótáil maith i gcur i láthair torthaí

Leibhéal 3 [10]–[14]

Léirítear eagrú iontach i dtaifeadadh torthaí suirbhé
Cur i láthair iontach de shonraí agus torthaí le raon iontach 
modhanna in úsáid
Tá ríomhanna matamaiticiúla cruinn   
Anótáil iontach i gcur i láthair torthaí

 (d) Anailísigh agus léirmhínigh torthaí, bain conclúidí astu agus déan moltaí. 
  Iomlán [20] (CM2)
  Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

Leibhéal Marcanna Aidhm agus Torthaí Féideartha

Leibhéal 1 [1]–[6]

Anailís agus léirmhíniú bunúsach de thorthaí  
Baineadh conclúidí bunúsacha astu
Moltaí bunúsacha déanta
Struchtúr agus litriú bunúsach, poncaíocht bhunúsach agus 
gramadach bhunúsach

Leibhéal 2 [7]–[13]

Anailís agus léirmhíniú maith de thorthaí   
Baineadh roinnt conclúidí ábhartha astu
Roinnt moltaí ábhartha déanta
Struchtúr agus litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach maith

Leibhéal 3 [14]–[20]

Anailís agus léirmhíniú maith de thorthaí   
Baineadh roinnt conclúidí ábhartha astu
Roinnt moltaí ábhartha déanta
Struchtúr agus litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach iontach

  ** Le marcanna ag Leibhéal 3 sa chritéar seo a fháil, caithfidh iarrthóirí naisc shoiléire 
a dhéanamh idir torthaí an tsuirbhé agus an aidhm. Ní mór do mholtaí a bhfuil taighde 
maith déanta orthu a bheith sonrach agus indéanta.
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Anótáil
Ní mór do mheasúnuithe rialaithe a bhfuil measúnú inmheánach déanta orthu a bheith anótáilte 
go mion in ord le cothrom na Féinne d’iarrthóirí a chinntiú agus le cuidiú leis an phróiseas 
modhnóireachta. D’fhéadfadh anótáil a bheith i bhfoirm:

• tráchtanna suimitheacha, ag an deireadh de ghnáth agus ar Bhileog Thaifid an Iarrthóra; 
agus

• sainaithint d’eochairphíosaí fianaise ar fud na hoibre, anótáilte i gceachtar acu, ar an 
chiumhais nó i gcorp an téacs.

Trialacha Comhaontaithe
Déanfar Trialacha Comhaontaithe ar bhonn bliantúil, roimh dáta an scrúdaithe, nuair a chuirfear 
múinteoirí ar an eolas faoi chur i bhfeidhm na gcritéar measúnuithe agus a dhéanfaidh siad 
marcáil thrialach.

Seirbhís Tacaíochta agus Comhairle
Ag am ar bith fud fad an chúrsa thig le múinteoirí teagmháil a dhéanamh le CCEA má tá 
comhairle, cuidiú nó tacaíocht a bhaineann le gné ar bith den mheasúnú inmheánach de dhíth 
orthu. Tá foráil déanta ag CCEA le Modhnóir a bheith ann le tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí 
lárionad. Is féidir socruithe a dhéanamh le go ndéanfadh Modhnóir teagmháil le lárionaid 
aonánacha le saincheisteanna a thagann amach as comhpháirt(eanna) atá measúnaithe go 
hinmheánach a phlé leis na múinteoirí atá i gceist. Is féidir é seo a dhéanamh trí chuairt a 
thabhairt más gá.

Caighdeánú Inmheánach sa Lárionad
I gcás a bhfuil níos mó ná grúpa teagaisc amháin san ábhar ann, caithfidh an lárionad 
caighdeánú inmheánach de na measúnuithe a dhéanamh sula gcuirtear isteach chuig CCEA 
iad. Is é an fheidhm atá leis an bheart seo ná a chinntiú, a fhad agus is féidir, go gcuireann na 
múinteoirí uilig na critéir mheasúnuithe i bhfeidhm go seasta. Mar thoradh ar an chaighdeánú 
inmheánach seo, is féidir go gcaithfear an mharcáil atá déanta ag múinteoirí ar leith a 
choigeartú sa dóigh is go bhfuil sí ar an dul chéanna le marcáil an mhúinteora/na múinteoirí 
eile sa lárionad agus go bhfuil sí ag teacht leis na caighdeáin a cuireadh chun cinn ag an 
Triail Chomhaontaithe. An áit a bhfuil coigeartú de dhíth, ba chóir go leasófaí an marc iomlán/
deireanach atá taifeadta ar Bhileog Thaifid an Iarrthóra.

Eiseoidh CCEA na treoracha iomlána ar nósanna imeachta na modhnóireachta agus ar nádúr 
na samplála ag an am chuí.
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Aonad 3:  Gníomhaíocht Phraiticiúil Marcaíochta

Is é aidhm fhoriomlán na sonraíochta seo ná úsáideoirí bóithre níos eolaí agus níos freagraí a 
fhorbairt. Tá an chomhpháirt phraiticiúil marcaíochta deartha le cur leis an aidhm seo sa dóigh 
go dtugann sí ar iarrthóirí scileanna le feithicil (móipéid) a rialú agus scileanna bóithre atá 
foghlamtha acu le linn an chúrsa a léiriú.

Déanfaidh an múinteoir ranga measúnú foirmiúil ar gach iarrthóir sna scileanna uilig sna Critéir 
Mheasúnuithe, mar thriail aonair atá le cur i gcrích am éigin le linn an tréimhse atá sonraithe 
ag CCEA. Déanfaidh Modhnóir ar cuairt modhnóireacht seachtrach ar an mheasúnú. Is féidir 
leaganacha amach molta leis an triail phraiticiúil a dhéanamh a fháil ó CCEA agus tá siad ar fáil 
ar an mhicreashuíomh ag www.ccea.org.uk

Critéir Mheasúnaithe
Déanfar measúnú ar na gnéithe seo a leanas ar aon ócáid amháin, de réir na gcritéar atá 
liostaithe sa doiciméad seo.

 Uasmharc
(a) An tseiceáil laethúil 8
(b) An t-inneall a dhúiseacht 7
(c) Bogadh ar shiúl ó thaobh an bhóthair 9
(d) Casadh ar dheis ag comhartha stop 18
(e) Casadh leanúnach ar chlé 7
(f) Dul thart le feithicil atá feithicil atá ina stad 13
(g) Stopadh agus tuirlingt 8
(h) Triail scileanna 8
(i) Cor an Phionna 8
(j) Coscánú faoi smacht 4
(k) Feasacht sábháilteachta agus caighdeán an rialaithe 10

Iomlán            100 (CM4)

Tá mionsaothrú breise ar dháileadh na marcanna i gcás gach gné mar chuid den doiciméad 
seo.

Is féidir na gnéithe éagsúla a dhéanamh in ord ar bith agus is féidir ionramhálacha breise a chur 
isteach le leagan amach de bhóthar ar bith a oiriúniú. Ní chuirfear ionramhálacha breise ar bith 
san áireamh, áfach, sa mheasúnú fhoirmiúil.

**Má tá soilse gealánacha táscaire ar an mhóipéid, níl sé ceadaithe iad seo a úsáid in áit 
comharthaí láimhe.

Ní mór comhartha láimhe a úsáid lena chur in iúl go bhfuil tú ag moilliú.
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Mionsaothrú ar na Critéir do Bhronnadh na Marcanna sa Ghníomhaíocht Phraiticiúil 
Marcaíochta

 (a) An tSeiceáil Laethúil (8 marc ar a mhéad)

Critéar

Breosla – déantar seiceáil físiúil ar mhéid an bhreosla

Coscáin – déan gníomhú gach luamhán coscáin (ar leith); seiceáil 
                 nach bhfuil na cáblaí in aimhréidh nó cuma smolchaite orthu

Boinn – seiceáil brú agus bail na mbonn tosaigh agus cúil araon 

Soilse – seiceáil go bhfuil an ceannsolas, solas coscáin agus soilse 
táscaire ag feidhmiú

Bonnán – seiceáil go bhfuil an bonnán ag feidhmiú

Stiúradh agus crochadh – seiceáil go bhfuil an stiúradh ag bogadh go  
     scaoilte
     – seiceáil an crochadh tosaigh agus cúil

Marc (CM4)

1

1

2

1

1

1

1

  Nóta Tráchta:

  Ní bhronnfar marcanna iomlána ach amháin nuair a chomhlíonann an t-iarrthóir 
seiceáil gan spreagadh ón mhúinteoir.

 (b) An t-inneall a dhúiseacht (7 marc ar a mhéad)

Critéar

Gluaisrothaí agus inneall san áit chuí de réir dhéantús agus 
chineál an innill

An dá lámh ar na hanlaí

An coscán ceart a choinneáil ar siúl 

An t-inneall a chur ar obair

An scóig a dhruidim

An coscán cúil a chur i bhfeidhm

Marc (CM4)

2

1

1

1

1

1
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 (c) Bogadh ar shiúl ó thaobh an bhóthair (9 marc ar a mhéad)

Critéar

Seiceáil go bhfuil an seastán glan den talamh

Suigh ar an inneall agus an cos chlé ar an talamh, an cos 

Breathnú siar dheas ar an troitheán/taca

Comhartha leis an sciathán dheas

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn dheas

Marc (CM4)

2

2

2

1

2

  Nóta Tráchta:

  Ní bhronnfaí marcanna iomlána do chomharthaí agus do bhreathnóireachtaí ach 
amháin nuair a chuireann an t-iarrthóir i gcrích ar dhóigh inniúil iad de réir Chóras na 
Slánródaíochta.

  Uachtar an choirp a thiontú, ar dheis, ón choim anuas atá i gceist le breathnú siar.

 (d) Casadh ar Dheis ag Comhartha Stop (18 marc ar a mhéad)

Critéar

Breathnú siar 

Comhartha leis an sciathán dheas

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn dheas 

Bog go dtí lár an bhóthair

Stop ag an líne stop: cos chlé thíos 

Amharc ar dheis, ar chlé agus ar dheis arís 

Breathnú siar

Comhartha leis an sciathán dheas

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn dheas 

An casadh a chur i gcrích gan coirnéal a ghearradh

Marc (CM4)

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2
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 (e) Casadh leanúnach ar chlé (7 marc ar a mhéad)

Critéar

Breathnú siar 

Comhartha leis an sciathán dheas

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn chlé

An casadh a chur i gcrích gan luascadh amach

Marc (CM4)

2

1

2

2

 (f) Dul thart le feithicil atá ina stad (13 mharc ar a mhéad)

Critéar

Breathnú siar 

Comhartha leis an sciathán dheas

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn dheas 

Bogadh amach le dul thart le bac 

An áit ar an bhóthar

Radharc sábháil bheatha thar an ghualainn chlé

Fill ar an ghnátháit gan gearradh isteach

Marc (CM4)

2

1

2

2

2

2

2
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 (g) Stopadh agus tuirlingt (8 marc ar a mhéad)

Critéar

Breathnú siar

Comhartha lena chur in iúl go bhfuil tú ag moilliú, ag úsáid na 

láimhe clé, de réir Chóras na Slánródaíochta. 

Tarraingt isteach in aice leis an cholbha

An t-inneall a stad

Tuirlingt ar an taobh chlé; cuir an t-inneall ar ais ar an tseastán

Marc (CM4)

2

2

1

1

2

  Nóta Tráchta:

  Tabhair do d’aire, le do thoil, gur chóir gur tiontú soiléir, ar dheis, ón choim anuas, a 
bheith i gceist le gach breathnú siar.

 (h) Triail Scileanna (8 marc ar a mhéad) Marc (CM4)

  Marc amháin ar gach ionramháil. 8

  Léiríonn an léaráid ar an chéad leathanach eile an dóigh ar chóir na hionramhálacha 
(saigheada cuartha) a dhéanamh.
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Treo an Bhealaigh Isteach

Eochair

cón

treo an taistil

© CCEA
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 Triail Scileanna:  tá gach cón le bheith curtha 3 mhéadar óna chéile.

 (i) Cor an Phionna (8 marc ar a mhéad)

  Ba chóir é seo a dhéanamh taobh istigh de dhá líne chomhthreomhara 4 mhéadar 
óna chéile, mar a léirítear sa léaráid thíos. Le marcanna iomlána a fháil, ba chóir don 
iarrthóir cor an phionna a dhéanamh ar mhodh muiníneach, dea-rialaithe.

  

Bealach
Amach

Bealach
Isteach

  Cor an Phionna: ba chóir gur 11 mhéadar × 4 mhéadar é an bosca.

 (j) Coscánú Faoi Smacht (4 mharc ar a mhéad)

  Ba chóir ceithre chón a leagadh amach mar a thaispeántar thíos. Ba chóir don iarrthóir 
taisteal ar 15msu go neasach agus stop rialaithe a chur leis an inneall taobh istigh den 
dronuilleog a fhoirmíonn na cóin. Le marcanna iomlána a fháil, níor choir go mbeadh 
na rothaí glasáilte nó go rachadh an t-inneall dá chúrsa díreach ag am ar bith.

            

3m

3m

5m

Treo an Taistil

© CCEA

© CCEA
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 (k) Feasacht Sábháilteachta agus Caighdeán an Rialaithe (10 marc ar a mhéad)

  Banda 1 ([1]–[3]) mharc
  Léiríonn an t-iarrthóir caighdeán bunúsach feasachta agus rialaithe innill.

  Banda 2 ([4]–[7]) marc
  Léiríonn an t-iarrthóir caighdeán maith feasachta agus rialaithe innill.

  Banda 3 ([8]–[10]) marc
  Léiríonn an t-iarrthóir caighdeán iontach feasachta agus rialaithe innill.

Measúnú Foirmiúil a Thaifeadadh
Ní mór marc a thabhairt do gach iarrthóir de réir na gcritéar liostaithe thuas agus an marc 
iomlán atá le bronnadh ar gach ceann de na 11 ghné a thaifeadadh sa bhosca chuí ar an fhoirm 
Measúnú Inmheánach ar Ghníomhaíocht Phraiticiúil Marcaíochta (Internal Assessment of 
Practical Riding Activity) a chuireann CCEA ar fáil.

Déanfaidh CCEA ríomhanna ar bith atá de dhíth leis na marcanna amha a chur ar aon dul leis 
an ualú fhoriomlán de 25% atá ag dul don chomhpháirt seo den mheasúnú rialaithe.

Modhnóireacht a Dhéanamh ar an Mheasúnú
Déanfaidh múinteoirí na trialacha praiticiúla marcaíochta i Staidéar Mótarfheithiclí agus 
Úsáideoirí Bóithre le linn tréimhse a bheidh sonraithe san amchlár.

Níl sé ceadaithe go ndéantar measúnú foirmiúil ar iarrthóirí roimh chuairt an Mhodhnóra. Beidh 
an modhnóir i láthair fad is go bhfuil an múinteoir ag déanamh measúnú ar an triail phraiticiúil 
de dheichniúr iarrthóirí ar a laghad; ba chóir go mbeadh raon ábaltachtaí san áireamh, an áit is 
féidir, leis an chéad deich n-iarrthóir a roghnaítear leis an triail a dhéanamh.

Fanfaidh an modhnóir leis an mhúinteoir, ag breathnú ar mharcáil na dtrialacha marcaíochta, go 
dtí go bhfuil an Modhnóir sásta go bhfuil an scéim mharcála á cur i bhfeidhm mar is ceart ag an 
mhúinteoir.

Nuair atá na trialacha uilig curtha i gcrích, cuirfidh an Lárionad Bileoga Taifid na nIarrthóraí agus 
an Bhileog Mharcála Ríomhaire ar ais go CCEA.
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is é príomhchuspóir scéim mharcála ná a chinntiú go marcáiltear scrúduithe go beacht, go 
comhsheasmhach agus go cothrom. Sa scéim mharcála, tugtar léiriú do scrúdaitheoirí ar 
chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach inti 
fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagairtí iarrthóirí.

Cuspóirí Measúnaithe
Thíos tá cuspóirí measúnaithe do Staidéar Mótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre. Ba chóir do 
dhaltaí bheith ábalta:

CM1 An t-eolas agus an tuiscint acu ar staidéar mótarfheithiclí agus úsáideoirí bóithre a 
thabhairt chun cuimhne, a roghnú agus a chur in iúl;

CM2 faisnéis faoi mhótarfheithiclí agus úsáideoirí bóithre a anailísiú agus a luacháil agus 
tátail loighciúla a bhaint aisti;

CM3 faisnéis ar thrácht ar bhóthar a fháil, a roghnú agus a úsáid ó réimse foinsí; agus

CM4 scileanna le feithicil (móipéid) a rialú agus scileanna bóithre a léiriú.

Caighdeán 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, ag dalta 15–16 
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 iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú 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 a 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 fhreagairt atá chomh maith is a mbeifí ag dúil leis ó iarrthóir 
GCSE 15 nó 16 bliana d’aois.

Cineálacha Scéimeanna Marcála
I dtaca le ceisteanna nó tascanna inar gá d’iarrthóirí freagairtí sínte scríofa a thabhairt, 
marcáiltear iad seo ar bhonn leibhéil freagartha a chuireann caighdeán na cumarsáide scríofa 
san áireamh.

Maidir le ceisteanna eile nach bhfuil de dhíth iontu ach freagraí gairide, marcáiltear iad ar bhonn 
pointe ar phointe agus bronntar marcanna as gach píosa bailí eolais a thugtar.

Gan aon mharc a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir aon mharc a 
bhronnadh ar fhreagairtí atá iomlán mícheart nó míchuí.
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Leibhéil freagartha
Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal freagartha atá le bronnadh, ba chóir do 
scrúdaitheoirí líon na bpointí léirithe ábhair i bhfreagairtí iarrthóirí a lorg lena chinntiú gur 
scríobhadh an freagra ceart don cheist agus laigí in áit amháin a chúiteamh le láidreachtaí in áit 
eile. Nuair a bhíonn siad ag socrú cén marc atá le bronnadh taobh istigh de leibhéal ar leith ar 
fhreagairt ar bith, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid.

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 leibhéil agus ar 
chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Ríomhanna 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.

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 shínte 
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.

Leibhéal 1:  Beidh an sainfhoclóir teoranta nó baintear úsáid míchuí as. Is féidir go mbeadh 
easpa soiléireachta sa fhreagra agus/nó easpa comhsheasmhachta agus is féidir go mbeadh 
earráidí suntasacha gramadaí, poncaíochta nó litrithe ann.

Leibhéal 2:  Úsáidtear sainfhoclóir i gceart den chuid is mó. Tá stíl na scríbhneoireachta cuí 
agus tá an bhrí soiléir cé go bhféadfadh roinnt earráidí a bheith ann sa litriú, poncaíocht nó 
gramadach.

Leibhéal 3:  Úsáidtear sainfhoclóir i gceart. Tá struchtúr maith ar an fhreagra agus cuirtear 
ábhar ábhartha i láthair le leibhéal ard soiléireachta agus léirchruinnis. Beidh litriú, poncaíocht 
agus gramadach ceart go ginearálta.
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Staidéar Mótarfheithiclí  
agus Úsáideoirí Bóithre

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 1:  Teoiric Mhótarfheithiclí agus Úsáideoirí Bóithre
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1 moilliú tráchta   [1]
 CM1

2 gorm     [1]
 CM1

3 80     [1]
 CM1

4 dathdhall    [1]
 CM1

5 gaoth chinn    [1]
 CM1

6 taobh chúil    [1]
 CM1

7 acomhal bosca   [1]
 CM1

8 11.30pm   [1]
 CM1

9 phríomha    [1]
 CM1

10 Túcán    [1]
 CM1

11 V5     [1]
 CM1

12 fógra athnuachana  [1]
 CM1

13 Henry Ford   [1]
 CM1

14 díol simplí    [1]
 CM1

15 costais sheasta   [1]
 CM1

16 gearradh    [1]
 CM1

17 fuaraithe   [1]
 CM1
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18 difreálaigh   [1]
 CM1

19 mótar dúisithe  [1]
 CM1

20 tras-seolta   [1]
 CM1

20
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Rialú Feithiclí agus Iompraíocht Úsáideoirí Bóithre

21 (a) Cad é an luasteorainn náisiúnta?

  60msu   [1]
  CM1

 (b) Luaigh dhá fháth a mbaintear úsáid as timpealláin ag mór-acomhail  
  bhóithre.

  Dhá cheann ar bith as:
• bíonn siad á rialú féin
• níl soilse tráchta ann
• cothabháil íseal
• éascaíocht bealaigh ag acomhail chasta

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

22 (a) De réir Chóras na Slánródaíochta, luaigh an t-aon fháth amháin ar 
chóir do thiománaithe a gcuid ceannsoilse a splancadh.

  Le rabhadh a thabhairt do thiománaithe eile go bhfuil siad i láthair [1]
  CM1

 (b) De réir Chóras na Slánródaíochta, cá huair is cóir lampaí ceo tosaigh/
cúl-lampaí ceo a lascadh air?

  Nuair a laghdaítear infheictheacht go dtí 100 méadar nó níos lú
  Glactar le freagraí bailí eile [1]
  CM1

23 (a) Déan staidéar ar an ghrianghraf i bhFíor 23.1 thíos. Scríobh dhá 
ghuais a thiocfadh a bheith ag tiománaí ar an phíosa seo de bhóthar.

  Dhá cheann ar bith as:
• trácht ag teacht amach as taobh-bhóithre; trácht ag casadh ar 

dheis
• coisithe i láthair ag veain mearbhia; trácht ag stopadh ag veain 

bia
• comharthaí a chuireann isteach ar thiománaithe

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

3

2
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 (b) Ainmnigh dhá bhuntáiste a bhaineann leis an Scéim Náisiúnta 
  Inniúlachta Rothaíochta.

  Dhá cheann ar bith as:
• múineann sé do pháistí an dóigh le bheith ag rothaíocht go 

sábháilte 
• ar na bóithre
• múineann sé do pháistí faoin tábhacht a bhaineann le héadaí 

cosanta a chaitheamh
• cuirtear na páistí ar an eolas faoi Chóras na Slánródaíochta

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (c) Mínigh go hachomair an fáth a bhfuil an riail dhá shoicind 
tábhachtach maidir le sábháilteacht ar bhóithre.

  Bíonn fad slí scartha sábháilte ann ag luas ar bith
  Glactar le freagraí bailí eile [1]
  CM1

24 (a) Luaigh ciall gach ceann de na comharthaí bóthair Fíor 24.1 go  
Fíor 24.6 thíos.

  Fíor 24.1 – Cosc ar iontráil [1]
  CM1
  Fíor 24.2 – Chun tosaigh amháin [1]
  CM1
  Fíor 24.3 – Cosc ar feitheamh [1]
  CM1
  Fíor 24.4 – Acomhal fiartha [1]
  CM1
  Fíor 24.5 – Cúngaíonn an bóthar ar an dá thaobh [1]
  CM1
   Fíor 24.6 – Trácht aontreo [1]
  CM1
  Glactar le freagraí bailí eile

 (b) Cad chuige a bhfuil suíomh an leoraí pháirceáilte i bhFíor. 24.7 thar 
a bheith contúirteach do thiománaithe?

  Ceann amháin ar bith as:
• an bealach amach ó acomhal á bhlocáil ag leoraí
• caithfidh carranna an bóthar a fhágáil ón taobh mhícheart 
• den acomhal 

  Glactar le freagraí bailí eile [1]
  CM1

5
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 (c) Scrúdaigh Fíor 24.8 thíos go cúramach. Luaigh fáth amháin a bhfuil 
dhá shraith soilse tráchta, ar an aon chuaille amháin, in úsáid ag an 
acomhal seo.

  Ionas gur féidir le feithiclí atá níos faide siar sa scuaine na soilse a 
fheiceáil

  Glactar le freagraí bailí eile [1]
  CM1

 (d) Ainmnigh teicníc na bainistíochta tráchta a thaispeántar i bhFíor 24.9 
thuas.

  Córas tráchta in aghaidh an tsrutha 
  Níl freagraí bailí eile ann [1]
  CM1

 (e) Ainmnigh dhá ghuais a thiocfadh a bheith ag tiománaí i bhFíor 24.9

  Dhá cheann ar bith as:
• oibreacha bóthair
• d’fhéadfadh feithiclí cón a bhualadh
• trácht atá ag teacht i do threo
• lánaí cúnga

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

25 (a) Ainmnigh dhá ghné thánaisteacha den tsábháilteacht atá le fáil i 
gcarranna nua-aimseartha.

  Dhá cheann ar bith as:
• barraí taobhthuairte
• criosanna sábhála
• dais stuáilte
• pointe sochraptha
• málaí aeir
• intitimeach
• colún stiúrtha

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (b) Ainmnigh na trí rud (three E’s) a bhfuil baint acu le cosc timpistí. 

  Innealtóireacht, Cur i bhfeidhm agus Oideachas 
  Níl freagraí eile ann [3]
  CM1

11
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 (c) Sainaithin dhá dhóigh a bhféadfadh alcól/drugaí tionchar olc a imirt  
ar thiománaí.

  Dhá cheann ar bith as:
• aird a chailleadh
• radharc geamhach
• freagairtí níos fadálaí
• droch-chomhordú

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (d) Luaigh an chiall atá leis na hinisealacha seo a leanas:

  ÁAF (BAC) – Áireamh Alcóil san Fhuil [1]
  CM1
  SCG (MSM) – Scátháin – Comharthaigh – Gabh [1]
  CM1
  SNIR (NCPS) – Scéim Náisiúnta Inniúlachta Rothaíochta [1]
  CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

26 (a) Ainmnigh trí áit nach mór do thiománaí gan scoitheadh.

  Trí cinn ar bith as:
• ar choirnéal/lúb
• grua cnoic
• log folaithe
• ag acomhal nó in aice leis
• ag trasrian coisithe

  Glactar le freagraí bailí eile [3]
  CM1

 (b) Ainmnigh dhá áit nach mór duit gan stopadh agus páirceáil.

  Dhá cheann ar bith as:
• gualainn chrua
• trasrian coisithe
• línte fiarláin
• 15 mhéadar den acomhal
• glanbhealach
• línte buí dúbailte
• stad/lána bus
• lána rothar

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

10

5
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27 (a) Liostaigh dhá ghuais de dheasca ceo.

  Dhá cheann ar bith as:
• ní féidir mórán a fheiceáil
• is féidir leis an tiománaí a mhothú mearbhlach
• fuaim phlúchta

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (b) Luaigh ceithre bheart a mholtar do thiománaí a dhéanamh i gceo 
trom.

  Ceithre cinn ar bith as:
• ceannsolas maolaithe/lampaí ceo a úsáid
• luas a laghdú
• gan soilse na feithicle romhat a leanúint
• fuinneog a oscailt agus éisteacht
• casadh ar dheis a sheachaint
• fad slí don fheithicle romhat a mhéadú

  Glactar le freagraí bailí eile [4]
  CM1

 (c) Liostaigh dhá dheacracht a bheadh ag duine a raibh drochradharc  
forimeallach air.

  Dhá cheann ar bith as:
• gan radharc ar an taobh
• deacracht le gad oscailte ionramhálacha scoite
• droch-réamhtheachtas maidir le guaiseacha féideartha ón taobh 

chlé 
• agus ón taobh dheas

  Glactar le freagraí bailí eile  [2]
  CM1

8



MARCANNA
AR FÁIL

63

Ceanglais Dhlíthiúla

28 (a) Bíonn tástáil feithicle (MOT) de dhíth ar fheithiclí atá os cionn 
aois áirithe. Cá mhéad bliain atá i gceist go dtí go bhfuil sé seo 
riachtanach:

  Tuaisceart Éireann: 4 bliana [1]
  CM1
  An Bhreatain Mhór: 3 bliana [1]
  CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

 (b) Liostaigh ceithre mhír trealaimh ar charr a ndéantar tástáil orthu le 
linn tástáil feithicle (MOT) i dTuaisceart Éireann.

  Ceithre cinn ar bith as:
• astúcháin sceite
• coscáin
• crochadh
• soilse
• bonnán
• cuimilteoirí
• criosanna sábhála
• boinn

  Glactar le freagraí bailí eile [4]
  CM1

 (c) Luaigh fáth amháin a gcaithfear tástáil feithicle (MOT) bhliantúil a 
dhéanamh ar fheithiclí.

  Ceanglas dlíthiúil lena dheimhniú go bhfuil bail shábháilte/
ródacmhainneach ar fheithicil.

  Glactar le freagraí bailí eile [1]
  CM1

29 (a) Liostaigh trí dhoiciméad atá de dhíth ort de réir an dlí sula dtig leat 
carr a thiomáint go dleathach.

  Trí cinn ar bith as:
• ceadúnas tiomána
• deimhniú árachais
• Tástáil feithicle (MOT)
• foirm V5

  Glactar le freagraí bailí eile [3]
  CM1

 

7



MARCANNA
AR FÁIL

64

 (b) Scríobh dhá rud atá clúdaithe le hárachas tríú páirtí amháin.

  Dhá cheann ar bith as:
• gortú don tríú páirtí
• damáiste do réadmhaoin tríú páirtí
• damáiste d’fheithiclí eile

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (c) Tá dhá shampla de shrianta sábháilteachta páiste á dtaispeáint i 
bhFíor 29.1 agus i bhFíor 29.2 thíos. Scríobh an t-ainm atá orthu 
sna spásanna atá curtha ar fáil.

  Fíor 29.1 iompróir babaí [1]
  CM1
  Fíor 29.2 suíochán ardaithe [1]
  CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

7
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Iompar ar Bóthar agus a Éifeacht ar an tSochaí

30 (a) Scríobh dhá mhír den dlí a tugadh isteach leis an an Acht um Thrácht 
ar Bhóithre (Tuaisceart Éireann) 1955 (the Road Traffic Act (Northern 
Ireland) 1955).

  Dhá cheann ar bith as:
• ceadúnais shealadacha
• scrúduithe tiomána
• teorainneacha luais
• árachas éigeantach
• cionta tiomána lena n-áirítear tiomáint faoi thionchar dí

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (b) Agus feabhsuithe móra bóithre nó bóthar nua á bpleanáil, caithfidh 
pleanálaithe a lán tosca a chur san áireamh. Liostaigh trí cinn de na 
tosca seo.

  Trí cinn ar bith as:
• éifeacht fhuaim an tráchta
• éifeachtaí ar an talmhaíocht
• éifeacht fhísiúil
• éifeachtaí ar éanlaithe fiáin agus ar fhiadhúlra
• éifeachtaí ar oidhreacht agus ar chaomhantas

• éifeachtaí ar phobail agus ar sheirbhísí
  Glactar le freagraí bailí eile [3]
  CM1

 (c) Scríobh dhá shampla de mhodhanna a úsáideann innealtóirí bóithre 
le trácht a mhoilliú.

  Dhá cheann ar bith as:
• uchtóga moillithe
• tulóga moillithe
• geataí
• sraonadh cothrománach
• cúngú bóthair
• siceáin

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

7
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Matamaitic na Gluaisteánaíochta

31 (a) Caithfear seampú cairr a chaolú le huisce sa chóimheas 1:24. Ríomh 
méid an tseampú atá i meascán 5 lítear de sheampú agus d’uisce.

  1:24 = 25 [1]
  CM2

  5000ml roinnte ar 25 = 200ml

  Freagra:  200ml [1]
  CM2
  Níl freagraí bailí eile ann

 (b) Is féidir le tiománaí 550 ciliméadar a thiomáint ar umar breosla  
50 lítear. Ríomh meánídiú breosla na feithicle.

  550km roinnte ar 50 lítear = 11km/lítear [2]
  CM2
  Níl freagraí bailí eile ann

 (c) Ceannaíonn tiománaí carr ar £19,000.  Socraíonn an tiománaí ar 
éarlais agus díolann sé an t-iarmhéid in 34 íocaíocht de £475. Ríomh 
an éarlais a díoladh.

  £475 × 34 = £16,150 [1]
  CM2
  £19,000 − £16,150 = £2,850
  Freagra:  £2,850 [1]
  CM2
  Níl freagraí bailí eile ann

32 (a) Ainmnigh dhá mhodh is féidir a úsáid le carr a cheannach. 

  Dhá cheann ar bith as:
• airgead tirim/coigilteas
• iasacht bhainc
• FC (HP)
• léasú 

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

 (b) Ainmnigh dhá chostas sheasta a bhaineann le húinéireacht cairr. 

  Dhá cheann ar bith as:
• ceadúnas
• árachas
• cáin
• Tástáil feithicle (MOT)
• foirm V5 [2]

  CM1

6
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 (c) Mínigh dhá dhóigh a dtiocfadh le tiománaithe laghdú ar chostas 
feithicle mar gheall ar an stíl tiomána atá acu.

  Dhá cheann ar bith as:
• tiomáint go réidh
• cosc go bog
• gan luas á ghéarú go dian

  Glactar le freagraí bailí eile [2]  
  CM1 

 (d) Cad é dó a seasann na giorrúcháin seo a leanas?

  1 Ráta céatadánach bliantúil [1]
   CM1
  2 Nó an tairiscint is gaire [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

8
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Nósanna Imeachta maidir le hImbhuailtí

33 (a) Luaigh na gníomhartha ba chóir a chur i bhfeidhm ag láthair thimpiste 
  san ord cheart tosaíochta.

  1 Láthair na timpiste a chosaint [1]
   CM1
  2 Scairt a chur ar na seirbhísí éigeandála [1]
   CM1
  3 A chinntiú go bhfuil na feithiclí sábháilte [1]
   CM1
  4 Freastal ar thaismigh [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann
  
 (b) Cad é is brí le ‘A.F.C. (B.B.C.) i nGarchabhair’?

  1 Análú [1]
   CM1
  2 Fuiliú [1]
   CM1
  3 Comhfhiosacht [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

7
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Teicneolaíocht Mhótarfheithiclí

34 (a) Ainmnigh an córas feithicle lena mbaineann gach comhpháirt thíos.

  1 tras-seoladh [1]
   CM1
  2 fuarú [1]
   CM1
  3 sceitheadh [1]
   CM1
  4 crochadh [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

 (b) Cad é fheidhm atá leis an chorna sa chóras adhainte?

  Leis an voltas a threisiú ó 12 volta go dtí 30,000 volta
  Níl freagraí bailí eile ann [1]
   CM1

 (c) Cad é mar a sheachadtar cumhacht leictreach chuig na 
spréachphlocóidí?

  Trí sheoláin ardteannais
  Níl freagraí bailí eile ann [1]
  CM1

 (d) Liostaigh dhá sheiceáil bhunúsacha is cóir a dhéanamh ar an chóras 
leictreach.

  Dhá cheann ar bith as:
• a sheiceáil go bhfuil na soilse uilig ag feidhmiú
• cuimilteoirí a sheiceáil
• dínéaltóir a sheiceáil
• a sheiceáil go bhfuil an bonnán ag feidhmiú

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

35 (a) Déan staidéar ar an léaráid i bhFíor 35.1 thíos
  Cé acu córas feithicle atá á thaispeáint i bhFíor 35.1 thuas?

  bealú 
  Níl freagraí bailí eile ann [1]
  CM1

8
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 (b) Ainmnigh na páirteanna atá marcáilte 1–7 i bhFíor 35.1 thuas.

  1 comhla ionraoin agus comhla sceite [1]
   CM1
  2 loine [1]
    CM1
  3 slat cheangail [1]
   CM1
  4 cromfhearsaid [1]
   CM1
  5 stráinín [1]
   CM1
  6 umar ola [1]
   CM1
  7 scagaire ola [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

 (c) Luaigh an dá phríomhchúis leis an ghá le hola i inneall feithicle.

  Dhá cheann ar bith as:
• laghdaíonn sé frithchuimilt agus róthéamh páirteanna gluaiste
• laghdaíonn sé caitheamh agus cuimilt
• fuaraíonn sé an t-inneall

  Glactar le freagraí bailí eile [2]
  CM1

36 (a) Scríobh ainmneacha na gcéimeanna de thimthriall na gCeithre Bhuille 
san ord cheart.

  1 ionduchtú [1]
   CM1
  2 comhbhrú [1]
   CM1
  3 cumhacht/adhaint [1]
   CM1
  4 sceitheadh [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

 (b) Ainmnigh dhá bhuille de thimthriall na gCeithre Bhuille nuair atá an 
dá chomhla druidte.

  Comhbhrú agus cumhacht/adhaint [2]
  CM1
  Níl freagraí bailí eile ann
 

10
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 (c) Ainmnigh na páirteanna atá marcáilte 1–4 i bhFíor 36.1 thuas.

  1 iolrachán sceite [1]
   CM1
  2 ciúnadóir/bosca cúil [1]
   CM1
  3 sceithphíopa [1]
   CM1
  4 tiontaire catalaíoch/bosca  [1]
   CM1
  Níl freagraí bailí eile ann

37 “Bíonn guaiseacha ann do thiománaithe ar bhóithre tuaithe nach bhfuil  
ar bhóithre uirbeacha.”

 Roghnaigh dhá eiseamláir de ghuaiseacha a bheadh ann do thiománaí 
ar bhóthar tuaithe. Mínigh an dóigh a rachadh tiománaí i ngleic le gach 
ceann de na guaiseacha seo.

 Guaiseacha:

 Dhá ghuais tuaithe ar bith as:
• ainmhithe ar an bhóthar
• innealra feirme
• salachar ar an bhóthar
• craobhacha crainn san aimsir stoirmiúil
• geataí oscailte
• fálta arda
• marcaigh ar an bhóthar
• coisithe ar an bhóthar 

      [2]
 Glactar le freagraí bailí eile

 Míniú:

 Dhá cheann ar bith as:
• an bóthar amach romhat a léamh [1] agus a bheith ag súil le guais 
• moilliú agus tú ag druidim leis an ghuais [1] agus cúram a ghlacadh 

agus tú ag tiomáint thar an ghuais [1]
• a chinntiú go bhfuil an niteoir gaothscátha lán [1] agus go mbaintear 

úsáid éifeachtach as le déileáil leis an ghuais [1]
• luas sábháilte a choinneáil an t-am ar fad [1] leis an ghuais a 

sheachaint trí choscánú nó luasghéarú a dhéanamh nuair is gá [1]
• a bheith ag súil leis an rud gan choinne agus a bheith airdeallach [1] 

agus ábhair sheachráin neamhriachtanacha a sheachaint ag cinntiú 
go bhfuil aird iomlán ar an bhóthar [1]

      [4]
 Glactar le freagraí bailí eile
` CM2
 Is é [3] an t-uasmharc a bhronntar ar fhreagairt nuair nach nach bhfuil 
 ach guais amháin tugtha

10
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38 Caithfidh úsáideoirí bóithre a bheith freagrach as a gcuid sábháilteachta 
 féin i gcónaí.
 Pléigh an ráiteas seo, agus bíodh tagairt ann don choisí agus don 
 tiománaí. Mínigh an dóigh a mbíonn tionchar ag amanna éagsúla den lá 
 ar a n-iompraíocht.

 Is féidir le hiarrthóirí tagairt a dhéanamh do roinnt/a lán/gach ceann de na 
 pointí seo a leanas agus/nó iad a fhorbairt:

 Coisí:

 Ginearálta:  úsáid a bhaint as cosáin, green cross code; aghaidh a 
thabhairt ar an trácht, “bí ag féachaint agus bí infheicthe”

 Maidin:  ag deifriú chun na scoile/oibre; a bheith míchúramach; éadaí 
geala a chaitheamh, a bheith airdeallach maidir leis an méid tráchta, ba 
chóir pointí trasnaithe scoile a úsáid

 Oíche:  éadaí frithchaiteacha a úsáid, rud éigin geal a chaitheamh san 
oíche, tóirse a iompar, aghaidh a thabhairt ar an trácht

 
 Tiománaí:

 Ginearálta: “bí ag féachaint agus bí infheicthe”; ag tiomáint ar luas atá 
fóirsteanach do na dálaí, na rudaí leictreacha uilig atá ag an fheithicil/na 
coscáin a sheiceáil go bhfuil siad ag obair

 Maidin:  soilse cuí a úsáid; gaothscáth glan; a bheith airdeallach maidir le 
páistí scoile, buaicthráth tráchta

 Tráthnóna:  buaicthráth tráchta, uaireanta druidte scoile, úsáid cheart na 
soilse, a bheith feasach ar fhaid choscánaithe

 Glactar le freagraí bailí eile
 CM2

 Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[3]) 
 Is féidir go ndíreodh an t-iarrthóir ach ar cheann amháin nó ar dhá 

cheann de na tagairtí riachtanacha do choisí agus/do thiománaí agus 
am den lá agus sonraí teoranta nó neamhábhartha san áireamh. Beidh 
an sainfhoclóir teoranta nó baintear úsáid míchuí as. Is féidir go mbeadh 
easpa soiléireachta sa fhreagra agus/nó easpa comhsheasmhachta agus 
is féidir go mbeadh earráidí suntasacha gramadaí, poncaíochta nó litrithe 
ann.

 Leibhéal 2 ([4]–[7])
 Tugann an t-iarrthóir faoi dhá cheann ar a laghad de na tagairtí 

riachtanacha a bhaineann leis an choisí agus/nó an tiománaí agus am an 
lae le roinnt mionsonraí ábhartha. Úsáidtear sainfhoclóir i gceart. Tá stíl 
na scríbhneoireachta cuí agus tá an bhrí soiléir cé go bhféadfadh roinnt 
earráidí a bheith ann sa litriú, poncaíocht nó gramadach.

 Leibhéal 3 ([8]–[10])
 Tugann an t-iarrthóir faoi níos mó ná dhá cheann de na tagairtí 
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riachtanacha don choisí agus/nó don tiománaí agus am den lá de réir na 
mionsonraí atá leagtha amach thuas. Úsáidtear sainfhoclóir i gceart. Tá 
struchtúr maith ar an fhreagra agus cuirtear ábhar ábhartha i láthair le 
leibhéal ard soiléireachta agus léirchruinnis.  Beidh litriú, poncaíocht agus 
gramadach ceart go ginearálta. [10]

39 Pléigh an dóigh ar féidir le meascán d’innealtóireacht feithicle agus 
iompraíocht tiománaí cuidiú le timpistí a laghdú.

 Is féidir le hiarrthóirí tagairt a dhéanamh do roinnt/a lán/gach ceann de na 
pointí seo a leanas agus/nó iad a fhorbairt:

 Innealtóireacht Feithicle: tionchar na ngnéithe sábháilteachta Príomhúla 
le cosc a chur le timpistí

 Iompraíocht Tiománaí: traenáil feabhsaithe; feasacht ar luas; 
iompraíocht dhearfach/breathnú ar bith

 Glactar le freagraí bailí eile 
 CM2

 Bronntar [0] ar fhreagairt nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[3])
 Is féidir go ndíreodh an t-iarrthóir ach ar cheann amháin nó ar dhá cheann 

de na tagairtí riachtanacha agus sonraí teoranta nó neamhábhartha 
san áireamh. Beidh an sainfhoclóir teoranta nó baintear úsáid míchuí 
as. Is féidir go mbeadh easpa soiléireachta sa fhreagra agus/nó easpa 
comhsheasmhachta agus is féidir go mbeadh earráidí suntasacha 
gramadaí, poncaíochta nó litrithe ann.

 Leibhéal 2 ([4]–[7])
 Tugann an t-iarrthóir faoi dhá cheann ar a laghad de na tagairtí 

riachtanacha le roinnt mionsonraí ábhartha. Úsáidtear sainfhoclóir 
i gceart. Tá stíl na scríbhneoireachta cuí agus tá an bhrí soiléir cé 
go bhféadfadh roinnt earráidí a bheith ann sa litriú, poncaíocht nó 
gramadach.

 Leibhéal 3 ([8]–[10])
 Tugann an t-iarrthóir faoi níos mó ná dhá cheann de na tagairtí 

riachtanacha de réir na mionsonraí atá leagtha amach thuas. Úsáidtear 
sainfhoclóir i gceart. Tá struchtúr maith ar an fhreagra agus cuirtear ábhar 
ábhartha i láthair le leibhéal ard soiléireachta agus léirchruinnis. Beidh 
litriú, poncaíocht agus gramadach ceart go ginearálta. [10]

Iomlán

10

10
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