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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Freagair gach ceist.

1 (a) Ainmnigh an cineál ailt atá le fáil ag an chromán.

   [1]

 (b) Taispeánann Léaráid 1 thíos struchtúr d’alt sionóibhiach.

Léaráid 1-Alt Sionóibhiach

‘

  Sainaithin B1 agus B2 i Léaráid 1 agus mínigh an dóigh a gcuidíonn 
siad le gluaiseacht le linn feidhmíochtaí i ngníomhaíochtaí fisiceacha 
nó i spóirt.

  Is  é B1  [1]
  

  Cuidíonn B1 le gluaiseacht cionn is go 

   [1]

  Is  é B2  [1]
  
  Cuidíonn B2 le gluaiseacht cionn is go 

   [1]

iStock/Thinkstock.com

Scannán 
sionóibhiach

B1

B2

Sreabhán 
sionóibhiach
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 (c) Sainaithin an áit a bhfuil alt bacánach i gcnámharlach an duine agus 
cuir síos ar an réimse gluaiseachta a ligeann ailt bhacánacha do 
dhuine a dhéanamh.

  Áit  [1]

  Réimse gluaiseachta   

   [1]

 (d) Sainaithin an áit a bhfuil alt maighdeogach i gcnámharlach an 
duine agus cuir síos ar an réimse gluaiseachta a ligeann ailt 
mhaighdeogacha do dhuine a dhéanamh.

  Áit  [1]

  Réimse gluaiseachta   

   [1]
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2 Sainaithin trí athrú fhisiceacha a tharlaíonn i matáin chnámharlaigh mar 
gheall ar thraenáil éifeachtach aeróbach.

 
 Athrú fisiceach 1 

  [1]

 Athrú fisiceach 2 

  [1]

 Athrú fisiceach 3 

  [1]

3 Méadaíonn toirt buille an chroí agus méadaíonn frithbhualadh le linn 
aclaíochta ard-déine.

 Cad é mar a chuidíonn gach ceann acu seo le soláthar ocsaigine a 
mhéadú chuig na matáin atá ag obair?

 (a) Méadaíonn toirt buille an chroí, mar sin de

   [1]

 (b) Méadaíonn an frithbhualadh, mar sin de

   [1]
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4 Déan staidéar ar Léaráid 2 thíos agus ansin mínigh an dóigh a n-oibríonn 
próiseas an idirleata ag na hailbheolais sna scamhóga.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i do fhreagra.

Léaráid 2

AILBHEOLAIS

GRÉASÁN 
RIBEADÁN

BROINCÍN

© Cóipcheart Colourpoint Educational 2016   

  [6]
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5 Mínigh an dóigh a n-oibríonn próiseas an díleá ón uair a théann an bia 
isteach sa bhéal go dtí go dtéann na cothaithigh isteach sna stéigeacha.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i do fhreagra.

  [6]
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6 Mínigh go mion feidhmeanna na hinchinne i bhfeidhmíocht scile mar 
liathróid a cheapadh.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i do fhreagra.

  [6]

7 Luaigh dhá thairbhe a bhaineann le folláine intinne a chothabháil.

 1 

  [1]

 2 

  [1]

8 Mínigh dhá rud dearfach a d’fhéadfadh duine a dhéanamh le folláine 
shóisialta a chothabháil.

 1

  [1]

 2

  [1]
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9 Tabhair breac-chuntas ar na moltaí faoin méid gníomhaíocht fhisiceach ba 
chóir do dhaoine fásta a dhéanamh le sláinte mhaith a chothabháil.

  [4]

10 Luaigh dhá iarmhairt fhéideartha dhiúltacha do shláinte duine mar gheall 
ar bharraíocht a ithe agus éirí murtallach.

 1 

  [1]

 2 

  [1]

11 (a) Sainaithin dhá chomhairle a d’fhéadfadh daoine cur i bhfeidhm a 
chuideodh leo codladh ardchaighdeáin a fháil gach oíche.

 1 

   [1]

 2 

   [1]
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 (b) Luaigh dhá iarmhairt fhéideartha dhiúltacha do shláinte duine mar 
gheall ar dhíothú minic codlata ardchaighdeáin.

 1 

   [1]

 2 

   [1]

12 Deir an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) (WHO) go bhfuil athruithe 
tairbhe shláinte ann do chaiteoirí a éiríonn as caitheamh tobac. Tá ceithre 
cinn scríofa thíos.

 
 Roghnaigh an bosca ceart a mheaitseálann an ráiteas a léiríonn cá huair 

is dóiche go dtiocfadh an tairbhe sláinte i bhfeidhm do dhuine a stad de 
chaitheamh tobac.

Tairbhí a bhaineann le stad de chaitheamh tobac

20
 n

ói
m

éa
d

2-
12

 b
hl

ia
in

1 
bh

lia
in

10
 m

bl
ia

na
20

 b
lia

in

Éiríonn imshruthú na fola níos fearr agus méadaíonn 
feidhm do scamhóg
Tarlaíonn galar corónach croí tuairim ar leath chomh 
minic agus a tharlaíonn sé do chaiteoir
Íslítear an croíráta agus an brú fola
Titeann baol ailse na scamhóg go raibh sé leath chomh 
mór agus atá sé i gcaiteoir tobac

       [4]

13 Luaigh dhá éifeacht dhiúltacha ar fheidhmíocht fhisiceach scileanna a 
bhaineann le barraíocht alcóil a ól.

 1 

  [1]

 2 

  [1]
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14 Mínigh an difear idir corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte agus 
corpacmhainn ar mhaithe le feidhmíocht i spóirt.

  [2]

15 Déan staidéar ar iniúchadh ar aclaíocht, ar ghníomhaíochtaí fisiceacha 
agus ar spóirt a rinne dalta go tipiciúil i gcaitheamh na seachtaine, ansin 
freagair na ceisteanna a leanann.

 
Laethanta Iniúchadh ar aclaíocht, gníomhaíochtaí fisiceacha 

agus spóirt
Dé Domhnaigh Rud ar bith
Dé Luain Scoil – siúl idir ranganna
Dé Máirt Scoil – siúl idir ranganna
Dé Céadaoin Scoil – siúl idir ranganna agus Corpoideachas
Déardaoin Scoil – siúl idir ranganna
Dé hAoine Scoil – siúl idir ranganna agus dul chuig an Chlub Óige
Dé Sathairn Dul isteach chun an bhaile mhór

 (a) Sainaithin trí mhír faisnéise a chaithfidh an t-iniúchadh seo a léiriú le 
go mbeadh luacháil éifeachtach ann.

 1 

   [1]

 2

   [1]

 3 

   [1]
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 (b) Léirigh an t-iniúchadh go ndearna an dalta fíorbheagán aclaíochta.

  Luaigh dhá iarmhairt dhóchúla dá mbeadh an cás seo i bhfeidhm ar 
feadh tréimhse fadaithe ama.

 1 

   [1]

 2 

   [1]

 (c) De thoradh an iniúchta, leag an dalta amach mar chuspóir go 
“ndéanfadh sé roinnt aclaíochta”.

  Mínigh cad é atá cearr le “roinnt aclaíochta a dhéanamh” mar 
chuspóir SICRU.

   [3]
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16 Déan staidéar ar an fhaisnéis thíos ó iniúchadh ar bhricfeastaí duine, 
ansin freagair na ceisteanna a leanann.

 Bricfeasta gach lá den tseachtain
 2 ispín
 2 shlis bagúin
 2 phíosa aráin sóide
 2 phíosa arán práta
 Cócaráiltear gach rud in ola phlandúil i ndomhainfhriochtóir.

 Bricfeasta ag deireadh na seachtaine
 Babhla bracháin déanta le bainne agus mil curtha air.

 (a) Leag amach dhá chuspóir SICRU don duine seo le tús a chuir le 
próiseas bricfeastaí níos folláine a ithe.

  Cuspóir SICRU 1 

   [1]

  Cuspóir SICRU 2 

   [1]

 (b) I ndiaidh na céad mhíosa, tá an duine go seasta ag baint amach na 
gcuspóirí SICRU a leagadh amach in (a).

  Leag amach dhá chuspóir eile SICRU don duine seo le leanúint den 
phróiseas bricfeastaí níos folláine arís a ithe.

  Cuspóir SICRU 3 

   [1]

  Cuspóir SICRU 4 

   [1]



15

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

17 Sainaithin dhá mhír faisnéise a chaithfeadh duine a thaifeadadh duit le 
luacháil a dhéanamh ar chaighdeán codlata an duine.

 1

  [1]

 2

  [1]

18 Mhéadaigh an t-am fóillíochta atá ar fáil ag cuid mhór daoine le 
leathchéad bliain anuas.

 Luaigh dhá thoisc a mhíníonn seo. 

 1 

  [1]

 2 

  [1]

19 (a) Is féidir tionscal na fóillíochta a roinnt ina earnálacha éagsúla. Is í an 
earnáil phríobháideach ceann acu.

  Sainaithin dhá thréith den earnáil phríobháideach. 

 1 

   [1]

 2 

   [1]

 (b) Tabhair dhá shampla d’eagraíochtaí nó de ghnólachtaí a rangófaí faoi 
na healaíona agus siamsaíocht san earnáil phríobháideach.

 1   [1]

 2  [1]
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20 (a) Déan anailís ar an fhiosrúchán seo a leanas ó chlub spóirt agus 
léirmhínigh é.

  Fiosrúchán: Tá club spóirt bunaithe ag an phobal áitiúil ina gceantar. 
Tá siad ag iarraidh comhairle ar an dóigh leis an chlub a fhorbairt, go 
háirithe do shóisir, agus ag fiafraí an dtiocfadh leis aitheantas oifigiúil 
a fháil mar chlub atá bainistithe go maith.

  Sainaithin an eagraíocht i dTuaisceart Éireann is fearr a phléifeadh 
leis an fhiosrúchán seo.

 Eagraíocht   [1]

  Mínigh an fáth ar roghnaigh tú an eagraíocht seo.

   [2]

 (b) Déan anailís ar an fhiosrúchán seo a leanas ó dhuine aonair agus 
léirmhínigh é.

  Fiosrúchán:  Tá deirfiúr agam atá faoi mhíchumas. Ba mhaith liom 
mo dheirfiúr a bheith páirteach i ngníomhaíocht fhisiceach agus i 
spórt. Bheinn toilteanach fosta cuidiú i ról ceannaireachta nó oiliúna 
sa réimse seo.

  Sainaithin an eagraíocht i dTuaisceart Éireann is fearr a phléifeadh 
leis an fhiosrúchán seo.

  Eagraíocht  [1]
  
  Mínigh an fáth ar roghnaigh tú an eagraíocht seo.

   [2]



17

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

21 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas ansin freagair an cheist a 
leanann.

 Ar an ábhar go mbíonn cuid mhór daoine óga, daoine meánaosta agus 
daoine níos sine ag rothaíocht, shocraigh comhairle ar ócáid rothaíochta 
a reáchtáil le hairgead a thiomsú do charthanacht. Bheadh sí ann i 
gceann trí mí, le linn an tsamhraidh nuair ab fhearr a chuirfí a mbaile 
agus an tír álainn máguaird os comhair an phobail.

 Shocraigh rannóg fóillíochta na comhairle ar an bhealach do na rothaithe, 
ach, de cheal ama, ní raibh iarracht thrialach ann. Tugadh cuireadh don 
Mhaor an ócáid a oscailt ach bhí sé socraithe aige cheana féin a bheith 
páirteach sa tsearmanas ag “Rása na Long Mór” ag an mhuiríne.

 Glac fíorbheagán rothaithe páirt san ócáid ar an lá agus níor tiomsaíodh 
d’airgead ach an méid a thug siad féin. Rinne an club áitiúil rothaíochta 
gearán nach raibh a fhios acu gan fiú go raibh an ócáid le bheith ann. 
Dúirt na rothaithe a ghlac páirt inti go raibh an bealach deacair a leanúint 
agus go raibh páirteanna den bhealach contúirteach.

 Ag an chruinniú leantach den chomhairle, tuairiscíodh, mar a tharla sé, 
gur cailleadh airgead ar an ócáid!

 Bunaithe ar an fhaisnéis seo, déan liosta de sé rud thábhachtacha nó 
shuntasacha a d’fhéadfadh an chomhairle agus an rannóg fóillíochta a 
dhéanamh le go n-éireodh leis an ócáid rothaíochta seo le hairgead a 
thiomsú do charthanacht.

 1 

  [1]

 2 

  [1]

 3 

  [1]

 4 

  [1]

 5 

  [1]

 6 

  [1]
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22 Sainaithin dhá ról gharda tharrthála ag linn snámha ionaid fóillíochta. 

 1

 2

  [2]

23 Déan liosta de dhá scil nó cháilíocht phearsanta atá iontach tábhachtach 
le rath a bheith ar bhainisteoir imeachtaí.

 1  [1]

 2  [1]
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24 Iarraidh ort comórtas díbeartha leadóg thábla a eagrú do chumann leadóg 
tábla scoile.

 (a) Léirigh go soiléir mar a chuirfí an tarraingt don chomórtas díbeartha 
leadóg thábla i láthair dá mbeadh cúig iontráil déag ann agus, ag 
deireadh an chomórtais, gur mhaith leat boinn óir, airgid agus  
cré-umha a bhronnadh.

  

   [4]

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
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 (b) Bíonn baill chumann leadóg thábla na scoile ag teacht le chéile 
uair sa tseachtain agus tá dhá thábla leadóg tábla ag an chumann. 
Caithfear an comórtas a chríochnú thar cheithre seachtaine. Ní féidir 
ach dhá chluiche sa tseachtain a imirt ar gach tábla.

  Comhlánaigh an tábla thíos lena léiriú go soiléir cá mhéad dalta a 
bheas ag imirt i gcluichí gach seachtain agus cá mhéad cluiche a 
bheas ann gach seachtain.

Seachtain 1 Seachtain 2 Seachtain 3 Seachtain 4
Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

Líon na 
gcluichí

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

Líon na 
gcluichí

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

Líon na 
gcluichí

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

Líon na 
gcluichí

  [4]

 (c) Dá n-iarrfaí ort anailís LLDB (SWOT) a dhéanamh ar an chomórtas 
díbeartha leadóg thábla, luaigh dhá rud a chumhdódh an anailís seo.

  1  [1]
 
  2  [1]
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Freagair gach ceist.

1 (a) Luaigh dhá thréith na comhpháirte seo a leanas de chorpacmhainn.

  Fulangacht mhatánach

 1

   [1]

 2

   [1]

 (b) Mínigh cad é a shocraíonn acmhainn duine sa chomhpháirt seo a 
leanas de chorpacmhainn.

  Solúbthacht

  Socraíonn acmhainn solúbthachta duine ag 

   [2]
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2 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo thíos ansin freagair na ceisteanna a 
leanann.

 Rinne duine amach nach raibh i gceist i dtaca le riachtanais 
chorpacmhainne de chaitheamh meáchain i lúthchleasaíocht pháirce 
ach:

• neart sa sciathán a úsáidtear; agus
• cumas gluaiseacht an sciatháin a athdhéanamh arís agus arís eile 

gan scíth.

 Is é plean an duine don chlár traenála castaí bícéipse a dhéanamh 
le meáchain throma (Uasmhéid 40 Athchleachtadh go hUasmhéid 50 
Athchleachtadh) agus líon íseal athchleachtaí (6 athchleachtadh go 12 
athchleachtadh) le neart matánach sna sciatháin a fheabhsú.

 Lena chois sin, ionas go mbeidh sé ábalta gluaiseacht an sciatháin 
a athdhéanamh arís agus arís eile, tá rún ag an duine an t-ardú ón 
bhrollach a dhéanamh le meáchain níos éadroime (6UA go 8 UA) ach le 
níos mó athchleachtaí (15 athchleachtadh go 20 athchleachtadh).

 (a) Déan trácht ar easpa tuisceana an duine ar riachtanais 
chorpacmhainne chaitheamh an mheáchain.

   [2]

 (b) Déan trácht ar cad é atá cearr leis an traenáil atá beartaithe ag an 
duine a dhéanamh sa chlár traenála.

   [2]
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3 Nuair atá prionsabal an bhuactha i gclár traenála á chur i bhfeidhm, is 
gnách le dhá chéim a bheith i gceist. 

 Mínigh cad é a tharlaíonn i ngach ceann den dhá chéim.

 An chéad chéim     

  [2]

 An dara céim     

  [2]

4 Mínigh cad é mar is cóir prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh a chur 
i bhfeidhm ar chlár traenála.

  [3]
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5 Déan staidéar ar an fhaisnéis thíos ansin freagair na ceisteanna a 
leanann.

 Ba mhaith le duine éirí corpacmhainneach go gasta ionas go gcruthódh 
sé go maith i gcomórtas i gcionn seacht seachtaine.

 Leis seo a dhéanamh, tá rún aige iarracht 100% a dhéanamh i ngach 
babhta oiliúna, seacht lá na seachtaine, ar feadh thréimhse seachtainí. 
Mairfidh gach babhta traenála uair an chloig ar a laghad.

 (a) Sainaithin agus mínigh laige amháin sa phlean traenála seo.

   [2]

 (b) Sainaithin agus mínigh moladh amháin a dhéanfá le déileáil leis an 
laige a shainaithin tú.

   [2]
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Amháin
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6 (a) Mínigh cad é atá i gceist le cleachtaí éighníomhacha solúbthachta a 
dhéanamh le solúbthacht a fhorbairt.

   [2]

 (b) Cad é a dhéanann cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile 
aclaíochta?

   [2]

 (c) Cuir síos ar an dóigh le cleachtadh oiriúnach isiméadrach a 
dhéanamh leis na matáin cheathairchéipse a aclú.

   [3]
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7 Luaigh dhá thairbhe atá le fáil as leibhéal corpacmhainne duine a mheas, 
sula dtosaíonn sé ar chlár traenála.

 1 

  [1]

 2

   [1]

8 Mínigh dhá rud ba chóir a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh torthaí 
thriail corpacmhainne bailí nó iontaofa.

 1 

  [2]

 2 

  [2]
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9 Déan staidéar ar an fhaisnéis agus ar na sonraí thíos ansin freagair na 
ceisteanna a leanann.

 Léiríonn Tábla 1 tábhacht choibhneasta chúig chomhpháirt 
chorpacmhainne (A go E) do spórt. Tá an tábhacht bunaithe ar scála 1 go 
10 (1: beagthábhacht nó tábhacht ar bith; agus 10 an-tábhachtach).

 Tábla 1
Comhpháirt  

A
Comhpháirt 

B
Comhpháirt  

C
Comhpháirt  

D
Comhpháirt 

E

Leibhéal 
Tábhachta 
(1 go 10)

5 9 7 3 9

 Léiríonn Tábla 2 leibhéal corpacmhainne an duine i ngach ceann de 
na cúig chomhpháirt chorpacmhainne. Tá an leibhéal corpacmhainne 
bunaithe ar scála 1 go 10 (1: leibhéal an-íseal corpacmhainne; agus 10 
leibhéal ar dóigh corpacmhainne).

 Tábla 2
Comhpháirt  

A
Comhpháirt 

B
Comhpháirt  

C
Comhpháirt  

D
Comhpháirt 

E

Leibhéal 
corp-

acmhainne 
(1 go 10)

10 6 8 7 9

 (a) Cad é a chuireann na torthaí i dTábla 2 in iúl duit faoi chorpacmhainn 
iomlán an duine?

  

   [2]

 (b) Cad é a chuireann na torthaí i dTábla 2 in iúl duit faoi chorpacmhainn 
an duine i dtaca le dul san iomaíocht sa spórt i dTábla 1 de?

  

   [2]
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10 (a) Rith aosach óg a rás deireanach 10km i 60 nóiméad.

  Má leagann sé amach sprioc-am 55 nóiméad dá chéad rás eile 
10km, cad é an t-am a bheas ann in aghaidh an chiliméadair sa rás 
sin?

  Beidh an t-am in aghaidh an chiliméadair:

                   nóiméad                  soicind in aghaidh an chiliméadair. [1]

 (b) Déan staidéar ar Thábla 3 thíos, a léiríonn sliocht seachtaine ón 
chlár traenála atá le cuidiú leis an duine sprioc-am 55 nóiméad a 
bhaint amach.

  Tabhair do d’aire:  Bhí reathaíocht i gceist i ngach babhta traenála 
sa tseachtain agus bhí reathaíocht ar luas seasta i gceist i ngach 
babhta traenála. Bhí na meán-amanna in aghaidh an chiliméadair i 
ngach babhta traenála uilig éagsúil le chéile.

  Ó na hamanna thíos (atá i nóiméid agus soicindí in aghaidh an 
chiliméadair), cuir isteach i dTábla 3 an t-am is réadúla, is oiriúnaí 
agus is éifeachtaí do gach babhta traenála.

  Coinnigh cuimhne go gcaithfidh na hamanna do gach babhta traenála 
a bheith éagsúil le chéile agus nach mbainfear úsáid as beirt de na 
hamanna.

4:00/km    5:00/km     5:15/km     5:30/km

6:00/km     6:30/km     7:30/km

 Tábla 3
Dé 

Domhnaigh
Dé 

Luain
Dé 

Máirt
Dé 

Céadaoin
Déardaoin Dé 

hAoine
Dé 

Sathairn
Rith

15km
Am/km:

Rith
5km

Am/km:

Rith
8km

Am/km:

Rith
8km

Am/km:

Rith
5km

Am/km:

             [5]

 (c) Ní dhéantar traenáil ar bith Dé Luain ná Dé hAoine. Mínigh an fáth a 
bhfuil seo pleanáilte.

   [2]
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11 Luaigh dhá chineál aclaíochta a chuirfeadh duine isteach i 
réamhaclaíocht de ghnáth.

 1  [1]

 2  [1]

12 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas ar fhuarú iar-aclaíochta, ansin 
freagair an cheist a leanann.

 “Le fuarú iar-aclaíochta a chur i gcrích, ba chóir do lúthchleasaí rith; 
síneadh; téarnamh.”

 Déan an fhaisnéis seo a luacháil agus tabhair dhá fháth lena mhíniú cad 
chuige nach leor an fhaisnéis seo amháin le go mbeadh a fhios ag duine 
an dóigh le fuarú iar-aclaíochta a chur i gcrích.

 1

 

 

 

  [2]

 2

 

 

 

  [2]
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13 Léirigh go dtig leat babhta oiriúnach, éifeachtach traenála a phleanáil le 
corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt ag baint úsáid as snámh mar an 
cineál aclaíochta agus as traenáil eatramhach mar an modh traenála.

 Cuir isteach i dTábla 4 thíos do rogha déine (% den Uasráta Croí (URC), 
am oibre (soicindí) agus am téarnaimh (soicindí) idir athchleachtaí.  
Mínigh do roghanna.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i do fhreagra.

 Tábla 4
Traenáil eatramhach mar bhabhta traenála le corpacmhainn 

anaeróbach a fhorbairt
Aclaíocht % den URC Am oibre 

(soicindí)
Am téarnaimh 

(soicindí)
Snámh

 Míniú ar na roghanna   

  [9]
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14 Déan staidéar ar an fhaisnéis agus ar na sonraí sa bharraghraf thíos 
ansin freagair na ceisteanna a leanann.

 Léirítear sa ghraf meán-chroírátaí lúthchleasaí le linn naoi mbabhta 
éagsúla traenála.

 Is é 200 buille sa nóiméad uasráta croí an lúthchleasaí.

Meán-chroíráta do naoi mbabhta éagsúla traenála
Babhta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

200
195
190
185
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105

 
 (a) Cad é céatadán den Uasráta Croí (URC) a raibh an lúthchleasaí ag 

obair aige i mBabhta Traenála 1?

   [1]

 (b) Bunaithe ar an mheán-chroíráta amháin, ar bhabhta traenála 
aeróbach nó babhta traenála anaeróbach é Babhta Traenála 3?

   [1]
  
  Mínigh do rogha.

   [1]
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 (c) Cad é an patrún foriomlán a leantar thar na naoi mbabhta traenála?

   [1]

15 Is féidir scileanna a rangú ar chontanam druidte go hoscailte.

 (a) Tabhair sampla amháin de scil dhruidte. Mínigh an fáth ar sampla 
maith de scil dhruidte é seo.

   [3]

 (b) Tabhair sampla amháin de scil oscailte. Mínigh an fáth ar sampla 
maith de scil oscailte é seo.

   [3]
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16 Déan anailís ar na difríochtaí idir scileanna cognaíocha, scileanna luaile 
agus scileanna aireachtála is luaile.

 Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i do fhreagra.

  [6]

17 (a) Mínigh an dóigh agus an fáth ar chóir prionsabal na sainiúlachta a 
chur i bhfeidhm le triail chomhordaithe a dhéanamh le grúpa mór 
lúthchleasaithe.

   [2]
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 (b) Mínigh an dóigh agus an fáth ar chóir prótacail do thriail 
chomhordaithe a chur i bhfeidhm nuair atá an triail á déanamh le 
grúpa mór lúthchleasaithe.

   [2]

 (c) Tabhair breac-chuntas ar phlean a chuirfidh sláinte na lúthchleasaithe 
san áireamh nuair atá an triail chomhordaithe á déanamh.

   [2]

18 (a) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán agus 
  scil nua á foghlaim.

   [2]
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 (b) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh meabhrach agus 
inniúlacht i scil á forbairt.

   [2]

 (c) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh cluiche coinníollaithe 
agus inniúlacht i scil á forbairt.

   [2]

19 Mínigh cad é ba chóir do chóitseálaí a bheith ar eolas aige, a thuiscint 
agus a bheith ábalta a dhéanamh le teicnic scile nua a theagasc do 
thosaitheoir?

  [3]
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20 Déan staidéar ar na sonraí thíos ansin freagair na ceisteanna a leanann.

 Léiríonn Tábla 5 líon na n-iarrachtaí rathúla a baineadh amach agus scil 
ar leith á cur i ngníomh le linn cleachtaidh.

 Bhí cúig dheis éagsúla ag gach dalta an scil a chur i ngníomh. Bhí deich 
n-iarracht ag gach dalta le linn gach deise.

 Tábla 5
Daltaí Líon na n-iarrachtaí rathúla as deichniúr

A 5 5 4 5 6
B 7 9 4 4 3
C 7 8 7 9 9
D 3 3 5 3 4
E 6 6 6 7 6
F 7 7 8 8 8
G 4 5 5 6 7

 (a) Cé acu dalta ba dhóiche a bheith ag céim cognaíoch na foghlama?

   [1]

  Mínigh do fhreagra.

   [1]

 (b) Cé acu dalta ba dhóiche an spreagadh a bheith caillte aige?

   [1]

  Mínigh do fhreagra.

   [1]

 (c) Cé acu dalta a raibh an meán foriomlán ab fhearr aige sna cúig 
dheis?

   [1]

  Cad é meán an dalta sin?

   [1]
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21 Tá dalta i ndiaidh a bheith roghnaithe le himirt d’fhoireann chispheil na 
scoile i gceann seachtaine.

 Téann an dalta go giomnáisiam na scoile gach lá agus chleachtann sé a 
theicnic chispheile (scaoileadh) ón áit chéanna ar feadh 30 nóiméad.

 Baineann an dalta úsáid as eangach níos ísle ag taobh an ghiomnáisiam 
agus cleachtann sé le liathróid líonpheile ar an ábhar go bhfuil sí níos 
éadroime.

 Déan anailís ar an fhaisnéis thuas.

 Sainaithin dhá rud i gcleachtadh an dalta a d’athrófá agus, i ngach cás, 
mol rud ba chóir don dalta a dhéanamh ina n-áit.

 Athrú 

  [1]

 Moladh 

  [1]
 
 Athrú 

  [1]

 Moladh 

  [1]
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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 scrúdaitheoirí ar 
chineál agus ar réimse de fhreagraí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach iontu 
fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagraí iarrthóirí.

Cuspóirí measúnaithe
Thíos tá cuspóirí measúnaithe don Chorpoideachas i bpáipéar 1 agus i bpáipéar 2.

Ní mór d’iarrthóirí:

CM1 eolas a thabhairt chun cuimhne agus tuiscint ar smaointe, ar fhíricí, ar téarmaíocht, ar  
 phrionsabail agus ar ghnáthaimh a bhaineann leis an ábhar a léiriú;

CM2 smaointe, fíricí, téarmaíocht, prionsabail agus gnáthaimh a bhaineann leis an ábhar a  
 chur i bhfeidhm; agus

CM3 faisnéis agus sonraí a bhaineann leis an ábhar a anailísiú, a léirmhíniú agus a luacháil.

Caighdeán fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagra a lorg 
a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, 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 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 
Phríomh-Scrúdaitheoir.

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 fhreagra atá chomh maith is a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, 
ó iarrthóir GCSE 16 bliana d’aois.

Gan aon mharc a bhronnadh
Is ar fhreagraí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir aon mharc a 
bhronnadh ar fhreagairtí atá iomlán mícheart nó míchuí.

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.

Cineálacha scéimeanna marcála
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagra sínte scríofa a thabhairt ar bhonn 
leibhéil freagraí a chuireann san áireamh cáilíocht na cumarsáide scríofa. 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
Déantar tascanna agus ceisteanna a éilíonn scríbhneoireacht shínte 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. Cuirtear an treoir seo a leanas ar fáil le cuidiú 
le scrúdaitheoirí.

Feidhmíocht tairsí:  Freagra a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus ar ar chóir 
marc a bhronnadh ag bun an raoin nó in aice leis sin.

Feidhmíocht idirmheánach:  Freagra a thuilleann go follasach creidiúint sa leibhéal agus ar ar 
chóir marc a bhronnadh i lár an raoin nó in aice leis sin.

Ardfheidhmíocht:  Freagra a chomhlíonann go hiomlán cur síos an leibhéil agus ar ar chóir 
marc a bhronnadh ag barr an raoin nó in aice leis sin.

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.

Ar mhaithe le gontacht, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa laistigh de leibhéil 
freagartha mar seo a leanas:

Leibhéal 1:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. 
Leibhéal 2:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. 
Leibhéal 3:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh.

Nuair a bhíonn siad ag léirthuiscint an chur síos ar na leibhéil, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
don treoir thíos ina bhfuil níos mó mionsonraí:

Leibhéal 1 (Bunúsach):  Ní dhéanann an t-iarrthóir ach roghnú teoranta agus ní bhaineann 
sé ach úsáid theoranta as foirm agus stíl chuí scríbhneoireachta. D’fhéadfadh sé go mbeadh 
easpa soiléire agus comhsheasmhachta in eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in 
úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht agus 
ghramadach.

Leibhéal 2 (Maith):  Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus 
de stíl chuí scríbhneoireachta.  Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta. 
Baintear roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach 
inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

Leibhéal 3 (Ar Dóigh):  Éiríonn leis an iarrthóir an fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a 
roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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MARCANNA
AR FÁIL

1 (a) Ainmnigh an cineál ailt atá le fáil ag an chromán.

  Alt úll agus cuas [1]

 (b) Sainaithin B1 agus B2 i Léaráid 1 agus mínigh an dóigh a gcuidíonn 
siad le gluaiseacht le linn feidhmíochtaí i ngníomhaíochtaí fisiceacha 
nó i spóirt.

  Is loingeán é B1. [1]
  Is í feidhm an loingeáin le feidhmíochtaí gníomhú mar mhaolaire 

turrainge nó tá sé slim, sleamhain le gluaiseacht saor ó fhrithchuimilt 
a chumasú. [1]

  Is ballnasc é B2. [1]
  Is í feidhm an bhallnaisc le linn feidhmíochtaí na cnámha a choinneáil 

ina n-áit.  (Nascann ballnaisc cnámh amháin le cnámh eile). [1]

 (c) Sainaithin áit a bhfuil alt bacánach i gcnámharlach an duine agus cuir 
síos ar an réimse gluaiseachta a ligeann ailt bhacánacha do dhuine a 
dhéanamh.

  m.sh. Glúin; uillinn [1]
  Ligeann alt bacánach do na cnámha lúbadh agus díriú. [1]

 (d) Sainaithin an áit a bhfuil alt maighdeogach i gcnámharlach an 
duine agus cuir síos ar an réimse gluaiseachta a ligeann ailt 
mhaighdeogacha do dhuine a dhéanamh.

  m.sh Muineál/cloigeann [1]
  Ligeann alt maighdeogach do dhuine chasadh. [1]

2 Sainaithin trí h-athrú fhisiceacha a tharlaíonn i matáin chnámharlaigh mar 
gheall ar thraenáil éifeachtach aeróbach.

 Faigheann matáin chnámharlaigh gréasán méadaithe ribeadán agus  
 féitheacha. 

 Faigheann matáin chnámharlaigh stórtha méadaithe mióglóibine.

 Faigheann matáin chnámharlaigh méadú i líon na miteacoindrí.

 Bronn [1] ar gach athrach fisiceach a tharlaíonn sna matáin 
chnámharlaigh a shainaithint.

 (3 × [1]) [3]

3 Méadaíonn toirt buille an chroí agus méadaíonn frithbhualadh le linn 
aclaíochta ard-déine. Cad é mar a chuidíonn gach ceann acu seo le 
soláthar ocsaigine a mhéadú chuig na matáin atá ag obair?

 (a) Méadaíonn toirt buille an chroí, mar sin de, pumpálfar níos mó fola le 
hocsaigin) ón chroí le gach buille. [1]

 (b) Méadaíonn an frithbhualadh, mar sin de, pumpálfar níos mó fola (le 
hocsaigin) chuig na matáin gach nóiméad. [1]

9

3

2
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4 Déan staidéar ar Léaráid 2 thíos agus ansin mínigh an dóigh a n-oibríonn 
próiseas an idirleata ag na hailbheolais sna scamhóga.

 Tugtar próiseas an idirleata ar ghluaiseacht nádúrtha móilíní spré go 
cothrom trí leacht.

 I ndiaidh ionanálaithe, bíonn tiúchan ard ocsaigine sna hailbheolais, 
ach bíonn tiúchan íseal sna ribeadáin fola timpeall na n-ailbheolas.  
Idirleathann ocsaigin ó na hailbheolais isteach sna ribeadáin fola leis an 
tiúchan a chothromú.

 Bíonn tiúchan ard dé-ocsaíde carbóin sna ribeadáin fola timpeall 
na n-ailbheolas, ach bíonn tiúchan íseal sna hailbheolais. Mar sin 
de, idirleathann dé-ocsaíd charbóin ó na ribeadáin fola isteach sna 
hailbheolais leis an tiúchan a chothromú.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Imprisean ginearálta – bunúsach
 Míniú idir bunúsach agus measartha ar an dóigh a n-oibríonn próiseas an 

idirleata ag na hailbheolais sna scamhóga.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní roghnaíonn ná ní 

úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta.

 D’fhéadfadh sé go mbeadh easpa soiléire agus comhsheasmhachta in 
eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht 
agus ghramadach.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Imprisean ginearálta – maith
 Míniú idir measartha agus inniúil ar an dóigh a n-oibríonn próiseas an 

idirleata ag na hailbheolais san scamhóga.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. Roghnaíonn agus úsáideann 

an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. 
Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta.  Baintear 
roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Imprisean ginearálta – ar dóigh
 Míniú an-inniúil agus mionsonraithe ar an dóigh a n-oibríonn próiseas an 

idirleata ag na hailbheolais sna scamhóga.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. Éiríonn leis an iarrthóir 

an fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá 
ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis.  
Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal.

   Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an 
chiall a dhéanamh soiléir. [6] 6
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5 Mínigh an dóigh a n-oibríonn próiseas an díleá ón uair a théann an bia 
isteach sa bhéal go dtí go dtéann na cothaithigh isteach sna stéigeacha.

 Sa bhéal – bristear an bia síos go meicniúil trí chogaint agus go 
ceimiceach le seile.

 Sa ghoile – bristear an bia síos go meicniúil trí ghníomhú matáin an 
ghoile agus go ceimiceach ag aigéid ghoile, ag domlas ón ae agus ó 
einsímí agus ag hormóin agus inslin ón phaincréas.

 Sna putóga – ionsúitear na cothaithigh isteach san fhuil. 

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Imprisean ginearálta – bunúsach
 Míniú idir bunúsach agus measartha ar an dóigh a mbristear síos an bia 

ina mhóilíní níos lú agus níos lú arís le linn phróiseas an díleá.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní roghnaíonn ná ní 

úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta.

 D’fhéadfadh sé go mbeadh easpa soiléire agus comhsheasmhachta in 
eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht 
agus ghramadach.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Imprisean ginearálta – maith
 Míniú idir measartha agus inniúil ar an dóigh a mbristear síos an bia ina 

mhóilíní níos lú agus níos lú arís le linn phróiseas an díleá.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. Roghnaíonn agus úsáideann 

an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. 
Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta. Baintear 
roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Imprisean ginearálta – ar dóigh
 Míniú an-inniúil agus mionsonraithe ar an dóigh a mbristear síos an 

bia ina mhóilíní níos lú agus níos lú arís le linn phróiseas an díleá. Tá 
caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. Éiríonn leis an iarrthóir an 
fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá nithe 
ábhartha eagraithe le caighdeán ard soiléire agus comhleanúnachais.

  Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, 
litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh 
soiléir. [6] 6
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6 Mínigh go mion feidhmeanna na hinchinne i bhfeidhmíocht scile mar 
liathróid a cheapadh.

 Faigheann an inchinn cuid mhór eolais ó na súile.
 1 Stóráil chéadfach ghearrthéarmach (SCGT) (STSS): Tarlaíonn 

aireachtáil roghnaitheach. Roghnaíonn an inchinn an t-eolas atá 
tábhachtach agus caitheann sí uaithi gach eolas eile.

 2 Cuimhne ghearrthéarmach (CGT) (STM): Coinnítear an t-eolas a 
roghnaíodh mar chuimhne reatha; ach ní mhaireann sin ach suas le 
fiche soicind.

 3 Cuimhne fhadtéarmach (CFT) (LTM): Le linn an ama, baineann an 
chuimhne fhadtéarmach ciall as an eolas. Cuireann sí i gcomparáid é 
lena taithí roimhe seo agus cinneann ar na gníomhartha is fearr atá 
le déanamh agus cuirtear an t-eolas seo chuig na matáin.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Imprisean ginearálta – bunúsach
 Tuiscint idir bunúsach agus measartha ar ról na hinchinne i bhfeidhmíocht 

scile mar liathróid a cheapadh.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní roghnaíonn ná ní 

úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta.

 D’fhéadfadh sé go mbeadh easpa soiléire agus comhsheasmhachta in 
eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht 
agus ghramadach.

 Leibhéal 2 ([3]–[4]) 
 Imprisean ginearálta – maith
 Tuiscint idir bunúsach agus measartha ar ról na hinchinne i bhfeidhmíocht 

scile mar liathróid a cheapadh.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. Roghnaíonn agus úsáideann 

an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. 
Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta.  Baintear 
roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

 Leibhéal 3 ([5]–[6]) 
 Imprisean ginearálta – ar dóigh
 Tuiscint an-inniúil agus mionsonraithe ar ról na hinchinne i bhfeidhmíocht 

scile mar liathróid a cheapadh.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. Éiríonn leis an iarrthóir an 

fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá nithe 
ábhartha eagraithe le caighdeán ard soiléire agus comhleanúnachais.  
Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal.

  Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an 
chiall a dhéanamh soiléir. [6] 6
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7 Luaigh dhá thairbhe a bhaineann le folláine intinne a chothabháil. 

 Samplaí de thairbhe a bhaineann le folláine intinne a chothabháil:

• is féidir déileáil le dúshláin sa tsaol
• teacht aniar méadaithe
• is féidir feidhmiú go maith le daoine eile
• is féidir mothúcháin a choinneáil faoi smacht go héifeachtach
• tá féinmheas macánta, go beacht agus go réadúil
• an cumas amharc ar an tsaol go hionraic, go cruinn agus go 

réalaíoch
• féinmheas méadaithe
• tá na scileanna acu le plé le cúrsaí an tsaoil

 Bronntar [1] ar gach tairbhe inghlactha a bhaineann le folláine intinne a 
chothabháil.

 (2 × [1]) [2]

8 Mínigh dhá rud dhearfacha a d’fhéadfadh duine a dhéanamh le folláine 
shóisialta a chothabháil.

 Samplaí de rudaí dearfacha a d’fhéadfadh duine a dhéanamh le folláine 
shóisialta a chothabháil:

• dul go háit a gcasfar daoine ort
• bheith páirteach i spóirt foirne
• bheith cairdiúil le daoine eile
• cuidiú le daoine eile
• oibriú agus comhoibriú le daoine eile

 Bronntar [1] ar gach rud dearfach a d’fhéadfadh le duine a dhéanamh le 
folláine shóisialta a chothabháil.

 (2 × [1]) [2]

9 Tabhair breac-chuntas ar na moltaí faoin méid gníomhaíocht fhisiceach ba 
chóir do dhaoine fásta a dhéanamh le sláinte mhaith a chothabháil.

 Le sláinte mhaith a bheith acu, caithfidh daoine fásta 30 nóiméad, ar a 
laghad, de ghníomhaíocht fhisiceach réasúnta a dhéanamh bunús gach 
lá sa tseachtain (cúig lá ar a laghad). Ní chaithfidh sé a bheith déanta in 
aon am amháin; d’fhéadfadh trí sheisiún 10 nóiméad a bheith ann, nó dhá 
sheisiún 15 nóiméad.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
 Bronntar [1]–[2] ar bhreac-chuntas, idir bunúsach agus inniúil, ar na 

moltaí ar an ghníomhaíocht fhisiceach ba chóir do dhaoine fásta a 
dhéanamh le sláinte mhaith a chothabháil.

 m.sh. 30 nóiméad, ar a laghad, bunús gach lá sa tseachtain.
 Bronntar [3]–[4] ar bhreac-chuntas an-inniúil agus mionsonraithe ar an 

ghníomhaíocht fhisiceach, réasúnta bunús gach lá sa tseachtain (cúig lá 
ar a laghad).

 m.sh. 30 nóiméad, ar a laghad, de ghníomhaíocht fhisiceach, réasúnta 
bunús gach lá sa tseachtain (cúig lá ar a laghad). Ní chaithfidh sé a 
bheith déanta in aon am amháin; d’fhéadfadh trí sheisiún 10 nóiméad a 
bheith ann, nó dhá sheisiún 15 nóiméad. [4]

2

2
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10 Luaigh dhá iarmhairt fhéideartha dhiúltacha do shláinte duine mar gheall 
ar barraíocht a ithe agus éirí murtallach.

 Samplaí d’iarmhairtí diúltacha mar gheall ar barraíocht a ithe agus éirí 
murtallach:

 Riosca galair ainsealach:
• galar croí
• ailse phutóige
• diaibéiteas
• stróc

 Bronntar [1] ar gach iarmhairt diúltach inghlactha do shláinte duine mar 
gheall ar barraíocht a ithe agus éirí murtallach, a lua.

 (2 × [1]) [2]

11 (a) Sainaithin dhá chomhairle a d’fhéadfadh daoine cur i bhfeidhm a 
chuideodh leo codladh ardchaighdeáin a fháil gach oíche.

  Samplaí de chomhairle a d’fhéadfadh daoine a leanúint a chuideodh 
leo codladh ardchaighdeáin a fháil gach oíche.

• lándorchú iomlán a bheith sa tseomra leapa
• an seomra leapa a choinneáil fuar
• a chinntiú go bhfuil an leaba compordach
• callán ón taobh amuigh a theorannú
• gnáthamh am luí a bheith agat a spreagann codladh m.sh. 

folcadh a bheith agat
• lá oibre níos giorra

  Bronntar [1] ar gach comhairle inghlactha a shainaithint, 
a d’fhéadfadh daoine a leanúint a chuideodh leo codladh 
ardchaighdeáin a fháil gach oíche.

  (2 × [1]) [2]

 (b) Luaigh dhá iarmhairt fhéideartha dhiúltacha do shláinte duine mar 
gheall dhíothú minic codlata ardchaighdeáin.

  Samplaí d’iarmhairtí diúltacha mar gheall ar dhíothú minic codlata 
ardchaighdeáin:

• tuirse trom
• neamhaird
• riosca méadaithe galair chroí, galair dhuáin, brú ard fola, 

diaibéitis agus stróc
• drochspionn

  Bronntar [1] ar gach iarmhairt diúltach mar gheall ar dhíothú codlata 
ardchaighdeáin a fháil.

  (2 × [1]) [2]

2
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12 

Tairbhí a bhaineann le stad de chaitheamh tobac
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Éiríonn imshruthú na fola níos fearr agus méadaíonn 
feidhm do scamhóg



Tarlaíonn galar corónach croí tuairim ar leath chomh 
minic agus a tharlaíonn sé do chaiteoir tobac.



Íslítear an croíráta agus an brú fola 

Titeann baol ailse na scamhóg go raibh sé leath chomh 
mór agus atá sé i gcaiteoir tobac



 (4 × [1]) [4]

13 Luaigh dhá éifeacht dhiúltacha is féidir a bheith ar fheidhmíocht 
fhisiceach scileanna as barraíocht alcóil a ól.

 Samplaí d’éifeachtaí diúltacha is féidir le barraíocht alcóil a bheith aige ar 
fheidhmíocht fhisiceach scileanna:

• cailleadh comhordaithe
• cailleadh cothromaíochta
• drochphróiseáil eolais
• drochbhreithiúnas agus droch chinnteoireacht
• frithluailí/am freagartha moillithe
• radharc díchumtha

 Bronntar [1] ar gach éifeacht dhiúltach is féidir a bheith ar fheidhmíocht 
fhisiceach scileanna as barraíocht alcóil a ol.

 (2 × [1]) [2]

4
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14 Mínigh an difear idir corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte agus 
corpacmhainn ar mhaithe le feidhmíocht i spóirt.

 Tá bunlíne ag folláine ar mhaithe leis an tsláinte a chuimsíonn go leor 
aclaíochta/gníomhaíochta fisicí cuí leis an cholainn a choinneáil ag oibriú 
go réasúnta maith, ach baineann corpacmhainn ar mhaithe le feidhmíocht 
i spóirt go sainiúil leis na spóirt féin agus ullmhaíonn sí an cholainn 
chomh maith agus is féidir le riachtanais chorpacmhainne na spórt a 
chomhlíonadh.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an difear idir 
corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte agus corpacmhainn ar mhaithe 
le feidhmíocht i spóirt.

 m.sh. Tá bunlíne ag corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte a 
chuimsíonn go leor aclaíochta/gníomhaíochta fisicí cuí leis an cholainn 
a choinneáil ag oibriú go réasúnta maith nó baineann corpacmhainn 
ar mhaithe le feidhmíocht i spóirt go sainiúil leis na spóirt féin agus 
ullmhaíonn sí an cholainn chomh maith agus is féidir le riachtanais 
chorpacmhainne na spórt a chomhlíonadh.

 Bronntar [2] ar thuiscint agus míniú an-inniúil ar an difear idir 
corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte agus corpacmhainn ar mhaithe 
le feidhmíocht i spóirt.

 m.sh. Tá bunlíne ag corpacmhainn ar mhaithe leis an tsláinte a 
chuimsíonn go leor aclaíochta/gníomhaíochta fisicí cuí leis an cholainn 
a choinneáil ag oibriú go réasúnta maith ach baineann corpacmhainn 
ar mhaithe le feidhmíocht i spóirt go sainiúil leis na spóirt féin agus 
ullmhaíonn sí an cholainn chomh maith agus is féidir le riachtanais 
chorpacmhainne na spórt a chomhlíonadh.

  [2]
15 Déan staidéar ar an iniúchadh ar aclaíocht, ar ghníomhaíochtaí fisiceacha 

agus ar spóirt a rinne dalta go tipiciúil i gcaitheamh seachtaine, ansin 
freagair na ceisteanna a leanann.

 (a) Sainaithin trí mhír faisnéise a chaithfidh an t-iniúchadh seo a léiriú le 
go mbeadh luacháil éifeachtach ann.

  Samplaí de mhíreanna faisnéise nár cuireadh ar fáil a ligfidh do 
luacháil éifeachtach a bheith ann:

• déine na siúlta
• fad ama na siúlta
• cad é a rinneadh i rang an Chorpoideachais? Fad am na 

gníomhaíochta? Déine?
• cad é a rinneadh sa Chlub Óige? Déine? Fad ama?
• cad é mar a chuaigh an duine isteach chun an bhaile mhóir? 

m.sh. siúl, bus? Cad é a rinne sé ar an bhaile mhór? Déine? Fad 
ama?

  Bronntar [1] ar gach mír fhaisnéise a shainaithint nach gcuireann an 
t-iniúchadh seo ar fáil a ligfeadh do luacháil éifeachtach a bheith ann.

  (3 × [1]) [3]

2
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 (b) Léirigh an t-iniúchadh go ndearna an dalta fíorbheagán aclaíochta. 
Luaigh dhá iarmhairt dóchúla dá bhfanfadh an cás seo i bhfeidhm ar 
feadh tréimhse fadaithe ama.

  Samplaí d’iarmhairtí dóchúla dá bhfanfadh an cás seo i bhfeidhm ar 
feadh tréimhse fadaithe ama:

• riosca méadaithe galair ainsealaigh m.sh. galar corónach croí, 
diaibéiteas, ailse phutóige, oistéapóróis

• riosca méadaithe meatha chognaíoch/néaltraithe
• cailleadh fíocháin sheang matáin
• riosca méadaithe leanna dhuibh
• córas imdhíonachta níos lú éifeacht

  Bronntar [1] ar gach iarmhairt dhóchúil don dalta a lua dá bhfanfadh 
an cás i bhfeidhm ar feadh tréimhse fadaithe ama.

  (2 × [1]) [2]

 (c) De thoradh an iniúchta, leag an dalta amach mar chuspóir go 
“ndéanfadh sé roinnt aclaíochta”.

  Mínigh cad é atá cearr le “roinnt aclaíochta a dhéanamh” mar 
chuspóir SICRU.

  Mar chuspóir SICRU, níl sé sonrach; níl sé intomhaiste; ní féidir a 
mheas an bhfuil sé inbhainte amach agus níl sé faoi cheangal ama.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú réasúnta ar cad é atá cearr 

leis an chuspóir.
  m.sh. Le bheith ina chuspóir SICRU, caithfidh sé a bheith sonrach.
  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é atá cearr leis 

an chuspóir.
  m.sh Le bheith ina chuspóir SICRU, caithfidh sé a bheith sonrach 

agus caithfidh sé a bheith intomhaiste.
  Bronntar [3] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é atá cearr 

leis an chuspóir.
  m.sh Le bheith ina chuspóir SICRU, caithfidh sé a bheith sonrach 

agus caithfidh sé a bheith intomhaiste agus caithfidh sé a bheith faoi 
cheangal ama. [3] 8
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16 Déan staidéar ar an fhaisnéis ó iniúchadh ar bhricfeastaí duine, ansin 
freagair na ceisteanna a leanann.

 Bricfeasta gach lá den tseachtain
 2 ispín
 2 shlis bagúin
 2 phíosa aráin sóide
 2 phíosa arán práta
 Cócaráiltear gach rud in ola phlandúil i ndomhainfhriochtóir.

 Bricfeasta ag deireadh na seachtaine
 Babhla bracháin déanta le bainne agus mil curtha air.

 (a) Leag amach dhá chuspóir SICRU don duine seo le tús a chuir le 
próiseas bricfeastaí níos folláine a ithe.

  Ba chóir do na cuspóirí a bheith sonrach, intomhaiste, 
comhaontaithe, réalaíoch agus uainithe.

  Bronntar [1] ar chuspóir SICRU a leagan amach don duine seo le 
tosú ar bhricfeastaí níos folláine a ithe.

  m.sh. Bricfeasta dheireadh na seachtaine a ithe ó Luan go hAoine 
agus bricfeasta rith na seachtaine a ithe Dé Sathairn agus Dé 
Domhnaigh.

  (2 × [1]) [2]

 (b) I ndiaidh na chéad mhíosa, tá an duine go seasta ag baint amach na 
gcuspóirí SICRU a leagadh amach in (a). Leag amach dhá chuspóir 
eile SICRU don duine seo le leanúint den phróiseas bricfeastaí níos 
folláine arís a ithe.

  Ba chóir do na cuspóirí a bheith sonrach, intomhaiste, 
comhaontaithe, réalaíoch agus uainithe agus leanúint go cuí uathu 
sin a tugadh in (a).

  Bronntar [1] ar gach cuspóir SICRU a leagan amach don duine seo 
le leanúint d’ithe bricfeastaí níos folláine arís.

  m.sh. Gríosc na hearraí uilig sna bricfeastaí i rith na seachtaine in áit 
iad a chócaráil i ndomhainfhriochtóir.

  (2 × [1]) [2] 4
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17 Sainaithin dhá mhír fhaisnéise a chaithfeadh duine a thaifeadadh duit le 
luacháil a dhéanamh ar chaighdeán codlata an duine sin.

 Samplaí d’fhaisnéis a bheadh de dhíth le luacháil éifeachtach chaighdeán 
codlata duine a cheadú:

• gnáthamh roimh dhul a luí
• gnáthamh le dul a chodladh
• am dulta a luí agus am éirithe (uaireanta agus nóiméid)
• am iomlán codlata (déan meastachán ar uaireanta agus nóiméid)
• líon na gcur isteach ar chodladh agus fad na gcur isteach, má bhí cur 

isteach ar bith ann
• líon na néalta a codlaíodh i rith an lae, má bhí ceann ar bith ann, 

agus fad na néalta

 Bronntar [1] ar gach mír fhaisnéise chuí atá le taifeadadh in iniúchadh le 
luacháil éifeachtach chaighdeán codlata duine a cheadú.

 (2 × [1]) [2]

18 Mhéadaigh an t-am fóillíochta atá ar fáil ag cuid mhór daoine le 
leathchéad bliain anuas. Luaigh dhá thoisc a mhíníonn seo.

 Samplaí de thosca a chuir le ham fóillíochta méadaithe:

• saolta níos giorra oibre
• níos mó deiseanna i leith postroinnte agus oibre páirtaimseartha
• ionchas saoil mhéadaithe
• daoine ag éirí as obair níos luaithe
• saoirí níos faide
• níos lú ama caite ar dhioscaireacht
• dífhostaíocht
• forbairt teicneolaíochta

 Bronntar [1] ar gach toisc inghlactha a shainaithint, is cúis le ham 
fóillíochta méadaithe.

 (2 × [1]) [2]

19 (a) Is féidir tionscal na fóillíochta a roinnt ina earnálacha éagsúla. Is í an 
earnáil phríobháideach ceann acu. Sainaithin dhá thréith den earnáil 
phríobháideach.

  Tréithe na hearnála príobháidí:

• reáchtáilte ag daoine aonair agus ag comhlachtaí ar mhaithe le 
brabach

• faoi úinéireacht phríobháideach agus maoinithe go príobháideach
• níl siad faoi úinéireacht ná faoi smacht an rialtais

  Bronntar [1] ar gach tréith inghlactha den earnáil phríobháideach a 
shainaithint.

  (2 × [1]) [2]

2

2
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 (b) Tabhair dhá shampla d’eagraíochtaí nó de ghnólachtaí a rangófaí faoi 
ealaíona agus siamsaíocht san earnáil phríobháideach.

  Samplaí d’eagraíochtaí nó de ghnólachtaí a rangófaí faoi ealaíona 
agus siamsaíocht san earnáil phríobháideach:

• eagraíochtaí pictiúrlainne m.sh. Odeon, Omniplex
• clubanna oíche m.sh Box Nightclub, Odyssey Pavillion
• amharclanna m.sh. Lyric Theatre
• ionaid cheolchoirme m.sh SSE Arena
• dánlanna m.sh Bradbury Gallery, Béal Feirste
• iarsmalanna m.sh Ulster Museum

  Bronntar [1] ar gach sampla inghlactha d’eagraíocht nó de ghnólacht 
a shainaithint, a rangófaí faoi ealaíona agus siamsaíocht san earnáil 
phríobháideach.

  (2 × [1]) [2]

20 (a) Déan anailís ar agus bain ciall as an fhiosrúchán seo a leanas ó 
chlub spóirt.

  Fiosrúchán: Tá club spóirt bunaithe ag an phobal áitiúil ina gceantar. 
Tá siad ag iarraidh comhairle ar an dóigh leis an chlub a fhorbairt, go 
háirithe do shóisir, agus ag fiafraí an dtiocfadh leis aitheantas oifigiúil 
a fháil mar chlub atá bainistithe go maith.

  Sainaithin an eagraíocht i dTuaisceart Éireann is fearr a phléifeadh 
leis an fhiosrúchán seo.

  Ba é SPORT NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an chás seo.
  
  Mínigh an fáth ar roghnaigh tú an eagraíocht seo.
  Tá seo amhlaidh ar an ábhar go bhfuil ról ag SPORT NI tacú le 

clubanna spóirt agus tá Pacáiste Acmhainní do Chlubanna agus 
sraith teimpléad acu atá deartha le cuidiú le clubanna a bpolasaithe 
agus a nósanna imeachta féin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
Beidh an Pacáiste Acmhainní do Chlubanna seo ina chuidiú fosta ag 
clubanna agus iad ag iarraidh creidiúnú oifigiúil Clubwork NI a bhaint 
amach.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar an eagraíocht chuí a shainaithint.
  m.sh. Ba é SPORT NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an chás seo.
  Bronntar [2] ar an eagraíocht chuí a shainaithint agus tuiscint agus 

míniú inniúil ar ról na heagraíochta sa réimse seo.
  m.sh. Ba é SPORT NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an chás 

seo. Tá seo amhlaidh ar an ábhar go bhfuil ról ag SPORT NI tacú 
le clubanna spóirt agus tá Pacáiste Acmhainní do Chlubanna agus 
sraith teimpléad acu atá deartha le cuidiú le clubanna a bpolasaithe 
agus a nósanna imeachta féin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

  Bronntar [3] ar an eagraíocht chuí a shainaithint agus tuiscint agus 
míniú an-inniúil ar ról na heagraíochta sa réimse seo.

  m.sh. Ba é SPORT NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an chás 

4
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seo. Tá seo amhlaidh ar an ábhar go bhfuil ról ag SPORT NI tacú 
le clubanna spóirt agus tá Pacáiste Acmhainní do Chlubanna agus 
sraith teimpléad acu atá deartha le cuidiú le clubanna a bpolasaithe 
agus a nósanna imeachta féin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 
Beidh an Pacáiste Acmhainní do Chlubanna seo ina chuidiú fosta ag 
clubanna agus iad ag iarraidh creidiúnú oifigiúil Clubwork NI a bhaint 
amach. [3]

 (b) Déan anailís ar an fhiosrúchán seo a leanas ó dhuine aonair agus 
léirmhínigh é. 

  Fiosrúchán:  Tá deirfiúr agam atá faoi mhíchumas. Ba mhaith liom 
mo dheirfiúr a bheith páirteach i ngníomhaíocht fhisiceach agus i 
spórt. Bheinn toilteanach fosta cuidiú i ról ceannaireachta nó oiliúna 
sa réimse seo.

  Sainaithin an eagraíocht i dTuaisceart Éireann is fearr a phléifeadh 
leis an fhiosrúchán seo.

  Ba é Disability Sport NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an chás 
seo. 

  Mínigh an fáth ar roghnaigh tú an eagraíocht seo.
  Tá seo amhlaidh ar an ábhar gurb é bunchuspóir Disability Sport NI 

a chinntiú go mbíonn comhionannas deise ag daoine faoi mhíchumas 
stíl mhaireachtála iomlán, ghníomhach agus fholláin a bheith acu trí 
spórt agus trí chaitheamh aimsire fisiceach.

  Lena chois, tá réimse cúrsaí traenála á thairgeadh ag Disability Sport 
NI i ngach cearn de Thuaisceart Éireann. Tá na cúrsaí traenála seo 
bunriachtanach amach agus amach ag duine ar bith a bhfuil suim 
aige maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí spóirt agus/nó ar 
chlubanna a chuimsíonn rannpháirtithe atá faoi mhíchumas.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar an eagraíocht chuí a shainaithint.
  m.sh. Ba é Disability Sport NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an 

chás seo.
  Bronntar [2] ar an eagraíocht chuí a shainaithint agus tuiscint agus 

míniú inniúil ar ról na heagraíochta sa réimse seo.
  m.sh. Ba é Disability Sport NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an 

chás seo. Tá seo amhlaidh ar an ábhar gurb é bunchuspóir Disability 
Sport NI a chinntiú go mbíonn comhionannas deise ag daoine faoi 
mhíchumas stíl mhaireachtála iomlán, ghníomhach agus fholláin a 
bheith acu tríd spórt agus tríd chaitheamh aimsire fisiceach.

  Bronntar [3] ar an eagraíocht chuí a shainaithint agus tuiscint agus 
míniú an-inniúil ar ról na heagraíochta sa réimse seo.

  m.sh. Ba é Disability Sport NI an eagraíocht ba chuí le plé leis an 
chás seo. Tá seo amhlaidh ar an ábhar gurb é bunchuspóir Disability 
Sport NI a chinntiú go mbíonn comhionannas deise ag daoine faoi 
mhíchumas stíl mhaireachtála iomlán, ghníomhach agus fholláin a 
bheith acu tríd spórt agus tríd chaitheamh aimsire fisiceach.

  Lena chois, tá réimse cúrsaí traenála á thairgeadh ag Disability Sport 
NI i ngach cearn de Thuaisceart Éireann. Ta na cúrsaí traenála seo 
bunriachtanach amach agus amach ag duine ar bith a bhfuil suim 
aige maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhafochtaí spóirt agus/nó ar 
chlubanna a chuimsíonn rannpháirtithe atá faoi mhfchumas. [3] 6
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21 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas ansin freagair an cheist a 
leanann.

 Ar an ábhar go mbíonn cuid mhór daoine óga, daoine meánaosta 
agus daoine níos sine ag rothaíocht, shocraigh comhairle ar imeacht 
rothaíochta a reáchtáil le hairgead a thiomsú do charthanacht. Bheadh 
sí ann i gceann trí mí, le linn an tsamhraidh nuair ab fhearr a chuirfí a 
mbaile agus an tír álainn máguaird os comhair an phobail.

 Shocraigh rannóg fóillíochta na comhairle ar an bhealach do na rothaithe, 
ach, de cheal ama, ní raibh iarracht thrialach ann. Tugadh cuireadh don 
Mhaor an t-imeacht a oscailt ach bhí sé socraithe aige cheana féin a 
bheith páirteach sa tsearmanas ag “Rása na Long Mór” ag an mhuiríne.

 Glac fíorbheagán rothaithe páirt san imeacht ar an lá agus níor 
tiomsaíodh d’airgead ach an méid a thug siad féin. Rinne an club áitiúil 
rothaíochta gearán nach raibh a fhios acu gan fiú go raibh an imeacht 
le bheith ann. Dúirt na rothaithe a ghlac páirt inti go raibh an bealach 
deacair a leanúint agus go raibh páirteanna den bhealach contúirteach.

  Ag an chruinniú leantach den chomhairle, tuairiscíodh, mar a tharla sé, 
gur cailleadh airgead ar an imeacht!

 Bunaithe ar an fhaisnéis seo, déan liosta de sé rud thábhachtacha nó 
shuntasacha a d’fhéadfadh an chomhairle agus an rannóg fóillíochta a 
dhéanamh le go n-éireodh leis an imeacht rothaíochta seo le hairgead a 
thiomsú do charthanacht.

 Samplaí de rudaí tábhachtacha nó suntasacha a d’fhéadfadh an 
chomhairle agus an rannóg fóillíochta a dhéanamh le go n-éireodh leis an 
imeacht charthanachta rothaíochta

• taighde a dhéanamh le féidearthacht an imeachta a mheas
• luach a chur ar an imeacht nó buiséad a aontú
• socrú ar tháille iontrála nó ar mhodhanna tiomsaithe airgid
• go leor ama a fhágáil leis an imeacht a eagrú mar ba chóir
• lucht tacaíochta nó urraíocht a fháil don imeacht
• seiceáil an raibh imeachtaí nó ócáidí tarraingteaccha eile ann ar an 

dáta a bhí roghnaithe acu
• amlíne a bheith acu i leith na hoibre don imeacht ina raibh  

breac-chuntas ar spriocanna agus ar spriocdhátaí
• fógraíocht nó margaíocht a dhéanamh faoin imeacht
• measúnú riosca a dhéanamh ar an imeacht
• cur in iúl do na póilíní faoi úsáid bóithre poiblí don imeacht
• an bealach a mhíniú do na rannpháirtithe
• go leor maor a bheith ann don bhealach, má bhí maor ar bith le 

bheith ann

 Bronntar [1] ar rud tábhachtach nó suntasach a shainaithint nach ndearna 
an chomhairle agus an rannóg fóillíochta agus a mhíneodh, b’fhéidir cad 
chuige nár éirigh leis an imeacht rothaíochta seo le hairgead a thiomsú 
do charthanacht.

 (6 × [1]) [6] 6
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22 Sainaithin dhá ról gharda tharrthála ag linn snámha ionaid fóillíochta. 

 Déanann gardaí tarrthála cúram de shábháilteacht daoine a bhíonn ag 
úsáid linn snámha agus tugann siad tarrtháil ar dhuine ar bith a théann i 
gcruachás.

 Bronntar [1] ar ról suntasach amháin garda tarrthála ag linn snámha 
ionaid fóillíochta a shainaithint.

 m.sh.Tugann gardaí tarrthála tarrtháil ar dhuine ar bith a théann i 
gcruachás.

 Bronntar [2] ar dhá ról suntasacha garda tarrthála ag linn snámha ionaid 
fóillíochta a shainaithint.

 m.sh. Déanann gardaí tarrthála cúram de shábháilteacht daoine a bhíonn 
ag úsáid linn snámha agus tugann siad tarrtháil ar dhuine ar bith a théann 
i gcruachás. [2]

23 Déan liosta de dhá scil nó cháilíocht phearsanta atá iontach tábhachtach 
le rath a bheith ar bhainisteoir imeachtaí.

 Samplaí de scileanna nó cáilíochtaí pearsanta atá iontach tábhachtach le 
rath a bheith ar bhainisteoir imeachtaí:

• scileanna maithe cumarsáide
• bheith in ann oibriú go maith mar chuid d’fhoireann
• bheith in ann oibriú as do stuaim féin
• nuálach agus cruthaitheach
• scileanna maithe seirbhíse do chustaiméirí
• bheith in ann fadhbanna a réiteach agus smaoineamh ar réitigh eile
• scileanna maithe idirphearsanta
• scileanna éifeachtacha díolacháin agus margaíochta
• scileanna maithe airgeadais
• scileanna maithe eagraíochtúla
• scileanna maithe ceannasaíochta
• díograis
• dearcadh dearfach a bheith agat
• bheith in ann daoine eile a spreagadh agus iad a ghríosú le dul chun 

cinn a dhéanamh
• bheith in ann idirbheartaíocht a dhéanamh le daoine

 Bronntar [1] ar gach scil phearsanta a shainaithint atá iontach 
tábhachtach le rath a bheith ar bhainisteoir imeachtaí.

 (2 × [1]) [2]

2

2
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24 Iarradh ort comórtas díbeartha leadóg thábla a eagrú do chumann leadóg 
tábla scoile.

 (a) Léirigh go soiléir mar a chuirfí an tarraingt don chomórtas díbeartha 
leadóg thábla i láthair dá mbeadh cúig iontráil déag ann agus, ag 
deireadh an chomórtais, gur mhaith leat boinn óir, airgid agus cré-
umha a bhronnadh.

  Babhta 1
  Faigheann duine amháin cead ar aghaidh chuig an dara babhta gan 

imirt. Mar sin de, tá 14 le seacht gcluiche a imirt i mBabhta 1.

  Babhta 2
  Tá 7 mbuaiteoir ann ó chluichí Babhta 1 móide an duine a fuair cead 

ar aghaidh. Fágann sin 8 duine i mBabhta 2, mar sin de tá 4 chluiche 
le himirt i mBabhta 2.

  Babhta 3
  Tá 4 bhuaiteoir ann ó chluichí Babhta 2, mar sin de, tá 2 chluiche le 

himirt i mBabhta 3.

  Babhta 4
  Tá 2 chailliúnaí ann ó chluichí Babhta 3. Imríonn an 2 chailliúnaí don 

3ú háit agus don bhonn chré-umha.
  Tá 2 chailliúnaí ann ó chluichí Babhta 3. Imríonn an 2 bhuaiteoir 

chluiche don 1ú áit agus an 2ú háit nó bhonn óir agus don bhonn 
airgid.

  Bronntar [1] ar eagrú cuí gach babhta cluichí. 
  (4 × [1]) [4]
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100

 (b) Bíonn baill chumann leadóg thábla na scoile ag teacht le chéile uair 
sa tseachtain agus tá dhá thábla leadóg thábla ag an chumann. 
Caithfear an comórtas a chríochnú thar cheithre seachtaine. Ní féidir 
ach dhá chluiche sa tseachtain a imirt ar gach tábla.

  Comhlánaigh an tábla thíos lena léiriú go soiléir cá mhéad dalta a 
bheas ag imirt i gcluichí gach seachtain agus cá mhéad cluiche a 
bheas ann gach seachtain.

Seachtain 1 Seachtain 2 Seachtain 3 Seachtain 4
Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

8

Líon na 
gcluichí

4

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

6

Líon na 
gcluichí

3

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

8

Líon na 
gcluichí

4

Líon na ndaltaí 
a bheas ag imirt 
i gcluichí

4

Líon na 
gcluichí

4

  Bronntar [1] ar líon cuí daltaí a bheas in iomaíocht gach seachtain 
agus ar líon cheart cluichí gach seachtain.

  (4 × [1]) [4]

 (c) Dá n-iarrfaí ort anailís LLDB (SWOT) a dhéanamh ar an chomórtas 
díbeartha leadóg thábla, luaigh dhá rud a chumhdódh an anailís seo.

  Chumhdódh an anailís LLDB (SWOT):

• Láidreachtaí
• Laigí
• Deiseanna
• Bagairtí

  
  Bronntar [1] ar gach réimse ceart anailíse.
  (2 × [1]) [2]

Iomlán

10
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1 (a) Luaigh dhá thréith na comhpháirte seo a leanas de chorpacmhainn.

  Tréithe d’fhulangacht mhatánach:

• bheith in ann gluaiseacht a choinneáil nó a athdhéanamh arís 
agus arís eile ar feadh tréimhse fada

• ag obair ar níos lú ná uasiarracht

  Bronntar [1] ar gach tréith shoiléir d’fhulangacht mhatánach.
  (2 × [1])   [2]

 (b) Mínigh cad é a shocraíonn acmhainn duine sa chomhpháirt seo a 
leanas de chorpacmhainn.

  Is é cumas na matán agus na mballnasc thart ar na hailt síneadh a 
ligeann réimse iomlán gluaiseachta a tharla ag na hailt, a shocraíonn 
acmhainn solúbthachta duine.

  Bronntar [1] ar ráiteas inniúil ar cad é a shocraíonn acmhainn 
solúbthachta duine.

  m.sh. Socraíonn cumas sínte na matán acmhainn solúbthachta duine.
  Bronntar [2] ar ráiteas an-inniúil ar cad é a shocraíonn acmhainn 

solúbthachta duine.
  m.sh Is é cumas na matán agus na mballnasc thart ar na hailt 

síneadh, a ligeann réimse iomlán gluaiseachta a tharla ag na hailt, a 
shocraíonn acmhainn solúbthachta duine. [2]

2 (a) Déan trácht ar easpa tuisceana an duine ar riachtanais 
chorpacmhainne chaitheamh an mheáchain.

  Ní bheidh ar an lúthchleasaí gluaiseacht an sciatháin a athdhéanamh 
arís agus arís eile gan scíth agus tá níos mó i gceist leis an 
mheáchan a chaitheamh. Beidh neart matánach ina chomhpháirt 
iontach tábhachtach agus tá sé de dhíth sna cosa, sa chabhail agus 
sna sciatháin leis an mheáchan a chaitheamh go héifeachtach, chan 
sna sciatháin amháin.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar riachtanais 
chorpacmhainne chaitheamh an mheáchain.

  m.sh. Ní bheidh ar an lúthchleasaí gluaiseacht an sciatháin a 
athdhéanamh arís agus arís eile gan scíth agus tá níos mó i gceist 
leis an mheáchan a chaitheamh.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar riachtanais 
chorpacmhainne chaitheamh an mheáchain.

  m.sh. Ní bheidh ar an lúthchleasaí gluaiseacht an sciatháin a 
athdhéanamh arís agus arís eile gan scíth agus tá níos mó i gceist 
leis an mheáchan a chaitheamh.

  Beidh neart matánach ina chomhpháirt iontach tábhachtach agus 
tá sé de dhíth sna cosa, sa chabhail agus sna sciatháin leis an 
mheáchan a chaitheamh go héifeachtach, chan sna sciatháin 

  amháin. [2]
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 (b) Déan trácht ar cad é atá cearr leis an traenáil atá beartaithe ag an 
duine a dhéanamh sa chlár traenála.

  Ní hiad castaí bícéipse leo féin an aclaíocht chuí do na matáin a 
úsáidtear i gcaitheamh an mheáchain. B’fhearr an t-ardú ón bhrollach. 
Bheadh meáchain throma oiriúnach, ach ní meáchain throma na 
40UA–50UA atá tugtha.

  Bheadh líon na n-athchleachtaí (6–12) oiriúnach dá mbeadh na 
meáchain trom, m.sh. 6UA–12UA.

  Is fearr atá an t-ardú ón bhrollach comhoiriúnach leis na matáin a 
úsáidtear i gcaitheamh an mheáchain. Ba thábhachtaí neart agus 
cumhacht mhatánach ná gluaiseacht an sciatháin a athdhéanamh 
arís agus arís eile le meáchain níos éadroime.

  Is meáchan trom, dáiríre, an meáchan a mholtar (6UA–8UA) agus tá 
sé níos oiriúnaí do thraenáil do chaitheamh an mheáchain.

   Ba dhodhéanta líon na n-athchleachtaí (15–20 athchleachtadh) a 
dhéanamh leis an mheáchan (6UA–8UA).

  Bronntar [1] ar luacháil agus ar mhíniú inniúil d’oiriúnacht na traenála 
atá beartaithe ag an duine a dhéanamh sa chlár traenála.

   m.sh. Bheadh meáchain throma oiriúnach, ach ní meáchain throma 
na 40UA–50UA atá tugtha.

  Bronntar [2] ar luacháil agus ar mhíniú an-inniúil d’oiriúnacht na 
traenála atá beartaithe ag an duine a dhéanamh sa chlár traenála.

  m.sh. Ní hiad castaí bícéipse leo féin an aclaíocht chuí do na matáin 
a úsáidtear i gcaitheamh an mheáchain. B’fhearr an t-ardú ón 
bhrollach. Bheadh meáchain troma oiriúnach, ach ní meáchain troma 
na 40UA -50UA atá tugtha.

  Bheadh líon na n-athchleachtaí (6–12) oiriúnach dá mbeadh na 
meáchain trom, m.sh. 6UA–2UA.

  Is fearr atá an t-ardú ón bhrollach comhoiriúnach leis na matáin a 
úsáidtear i gcaitheamh an mheáchain. Ba thábhachtaí neart agus 
cumhacht mhatánach ná gluaiseacht an sciatháin a athdhéanamh 
arís agus arís eile le meáchain níos éadroime.

  Is meáchan trom, dáiríre, an meáchan a mholtar (6UA–8UA) agus tá 
sé níos oiriúnaí do thraenáil do chaitheamh an mheáchain.

   Ba dhodhéanta líon na n-athchleachtaí (15–20 athchleachtadh) a 
dhéanamh leis an mheáchan (6UA–8UA).

  Ba chóir do na hathchleachtaí a bheith sa réimse 5–8. [2]

3 Nuair atá prionsabal an bhuactha i gclár traenála á chur i bhfeidhm, is 
gnách le dhá chéim a bheith i gceist. Mínigh cad é a tharlaíonn i ngach 
ceann den dá chéim.

 An chéad chéim
 Sa chéad chéim, déanann an lúthchleasaí i bhfad níos lú oibre ná rinne 
 sé roimhe seo, ach is ar dhéine ard atá an obair a dhéantar.

 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a tharlaíonn sa 
chéad chéim de thréimhse bhuactha chlár traenála.

 m.sh. Sa chéad chéim, déanann an lúthchleasaí i bhfad níos lú oibre ná 
rinne sé roimhe seo. Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar 
cad é a tharlaíonn sa chéad chéim de thréimhse bhuactha chlár traenála.
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 Sa chéad chéim, déanann an lúthchleasaí i bhfad níos lú oibre ná rinne 
sé roimhe seo, ach is ar dhéine ard atá an obair a dhéantar. [2]

  An dara céim
 Sa dara céim, roinnt laethanta roimh an chomórtas, gearrann an 

lúthchleasaí siar go mór ar an traenáil le téarnamh iomlán a cheadú agus 
an leibhéal fuinnimh a bheith chomh hard agus is féidir.

 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a tharlaíonn sa 
dara céim de thréimhse bhuactha chlár traenála.

 m.sh. Sa dara céim, roinnt laethanta roimh an chomórtas, gearrann an 
lúthchleasaí siar go mór ar an traenáil.

 Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é a tharlaíonn sa 
dara céim de thréimhse bhuactha chlár traenála.

  m.sh. Sa dara céim, roinnt laethanta roimh an chomórtas, gearrann an 
lúthchleasaí siar go mór ar an traenáil le téarnamh iomlán a cheadú agus 
an leibhéal fuinnimh a bheith chomh hard agus is féidir. [2]

4 Mínigh cad é mar is cóir prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh a chur 
i bhfeidhm ar chlár traenála.

 Má chuirtear córais na colainne faoi ró-ualach trí thraenáil, oiriúnaíonn 
siad le déileáil níos éifeachtúla leis an ró-ualach. Lena rá ar dhóigh 
eile, éiríonn an duine níos corpacmhainní.  Más mian leis an duine éirí 
níos corpacmhainní arís, ró-ualaíonn sé arís agus, mar a tharla roimhe, 
oiriúnaíonn córais na colainne le déileáil leis agus is féidir leanúint ar 
aghaidh mar seo le tuilleadh ró-ualach agus tuilleadh oiriúnuithe.

  Is é seo mar a chuirtear prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh i 
bhfeidhm ar chlár traenála.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú measartha ar an dóigh ar cóir 

prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh a chur i bhfeidhm thar chlár 
traenála.

 m.sh. Má chuirtear córais na colainne faoi ró-ualach trí thraenáil, 
oiriúnaíonn siad le déileáil níos éifeachtúla leis an ró-ualach. Lena rá ar 
dhóigh eile, éiríonn an duine níos corpacmhainní.

 Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an dóigh ar cóir 
prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh a chur i bhfeidhm thar chlár 
traenála.

 m.sh. Má chuirtear córais na colainne faoi ró-ualach trí thraenáil, 
oiriúnaíonn siad le déileáil níos éifeachtúla leis an ró-ualach. Lena rá 
ar dhóigh eile, éiríonn an duine níos corpacmhainní. Más mian leis an 
duine éirí níos corpacmhainní arís, ró-ualaíonn sé arís agus, mar a tharla 
roimhe, oiriúnaíonn córais na colainne le déileáil leis.

 Bronntar [3] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil, mionsonraithe ar an 
dóigh ar cóir prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh a chur i bhfeidhm 
thar chlár traenála.

 Má chuirtear córais na colainne faoi ró-ualach trí thraenáil, oiriúnaíonn 
siad le déileáil níos éifeachtúla leis an ró-ualach. Lena rá ar dhóigh 
eile, éiríonn an duine níos corpacmhainní.  Más mian leis an duine éirí 
níos corpacmhainní arís, ró-ualaíonn sé arís agus, mar a tharla roimhe, 
oiriúnaíonn córais na colainne le déileáil leis agus is féidir leanúint ar 
aghaidh mar seo le tuilleadh ró-ualach agus tuilleadh oiriúnuithe.

  Is é seo mar a chuirtear prionsabal an ró-ualaithe fhorchéimnithigh i 
bhfeidhm ar chlár traenála. [3]
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5 Déan staidéar ar an fhaisnéis thíos, ansin freagair na ceisteanna a 
leanann.

 Ba mhaith le duine éirí corpacmhainneach go gasta ionas go gcruthódh 
sé go maith i gcomórtas i gcionn seacht seachtaine.

 Le seo a dhéanamh, tá rún aige iarracht 100% a dhéanamh i ngach 
babhta oiliúna, seacht lá na seachtaine, ar feadh thréimhse seachtainí. 
Mairfidh gach babhta traenála uair an chloig ar a laghad.

 (a) Sainaithin agus mínigh laige amháin sa phlean traenála seo.

  Is cuid an-tábhachtach de chlár traenála an téarnamh. Níl laethanta 
ar bith sa chlár traenála seo le haghaidh téarnaimh (traenáil 7 lá na 
seachtaine) ná seisiún ar bith traenála a cheadódh téarnamh (iarracht 
100% i ngach seisiún). Is sna tréimhsí téarnaimh a oiriúnaíonn córais 
na colainne agus a éiríonn siad níos éifeachtúla. Níl seo sa chlár 
traenála seo.

  Bronntar [1] ar mhíniú inniúil ar laige amháin sa phlean traenála.
  m.sh. Níl laethanta ar bith sa chlár traenála seo le haghaidh 

téarnaimh (traenáil 7 lá na seachtaine) ná seisiún ar bith traenála a 
cheadódh téarnamh (iarracht 100% i ngach seisiún).

  Bronntar [2] ar mhíniú an-inniúil ar laige amháin sa phlean traenála. 
m.sh. Is cuid an-tábhachtach de chlár traenála an téarnamh.

  m.sh Is cuid an-tábhachtach de chlár traenála an téarnamh.  Níl 
laethanta ar bith sa chlár traenála seo le haghaidh téarnaimh (traenáil 
7 lá na seachtaine) ná seisiún ar bith traenála a cheadódh téarnamh 
(iarracht 100% i ngach seisiún).

   Is sna tréimhsí téarnaimh a oiriúnaíonn córais na colainne agus a 
éiríonn siad níos éifeachtúla. Níl seo sa chlár traenála seo. [2]

 (b) Sainaithin agus mínigh moladh amháin a dhéanfá le déileáil leis an 
laige a shainaithin tú.

  Ba chóir go mbeadh ar a laghad lá iomlán amháin téarnaimh ag an 
duine gan traenáil ar bith, le ligean do na hoiriúnuithe i gcórais na 
colainne tarlú.

  Níor chóir go mbeadh gach seisiún traenála ar iarracht 100% I 
ndiaidh lá nó dhó de thraenáil chrua, ba chóir go mbeadh lá bog arís 
ann le téarnamh a cheadú.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar mholadh fónta a 
dhéileálfadh leis an laige shainaitheanta.

  m.sh. Ba chóir go mbeadh ar a laghad lá iomlán amháin téarnaimh 
ag an duine gan traenáil ar bith, le ligean do na hoiriúnuithe i gcórais 
na colainne tarlú.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar mholadh fónta a 
dhéileálfadh leis an laige shainaitheanta.

  m .sh. Ba chóir go mbeadh ar a laghad lá iomlán amháin téarnaimh 
ag an duine gan traenáil ar bith, le ligean do na hoiriúnuithe i gcórais 
na colainne tarlú. 
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  Níor chóir go mbeadh gach seisiún traenála ar iarracht 100%. I 
ndiaidh lá nó dhó de thraenáil chrua, ba chóir go mbeadh lá bog arís 
ann le téarnamh a cheadú. [2]

6 (a) Mínigh cad é atá i gceist le cleachtaí éighníomhacha solúbthachta a 
dhéanamh le solúbthacht a fhorbairt.

  I gcleachtaí éighníomhacha, statacha solúbthachta, téann an duine 
atá ag síneadh isteach sa tsuíomh statach agus ansin cuireann duine 
eile an neart ar fáil leis na matáin a shíneadh.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é atá i gceist le 
cleachtaí éighníomhacha solúbthachta a dhéanamh le solúbthacht a 
fhorbairt.

  m.sh. Tá duine eile páirteach sa chleachtadh, ag cuidiú leis an 
tsíneadh.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é atá i gceist 
le cleachtaí éighníomhacha solúbthachta a dhéanamh le solúbthacht 
a fhorbairt.

   m.sh. I gcleachtaí éighníomhacha, statacha solúbthachta, téann an 
duine atá ag síneadh isteach sa tsuíomh statach agus ansin cuireann 
duine eile an neart ar fáil leis na matáin a shíneadh. [2]

 (b) Cad é a dhéanann cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile 
aclaíochta?

  Tá cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile aclaíochta, nó 
bíonn na matáin ag obair i gcleachtaí isiméadracha ach ní bhogann 
aon bhall den chorp. Coinnítear suíomh statach.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a dhéanann 
cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile aclaíochta.

  m.sh. Coinnítear suíomh statach.
  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é a 

dhéanann cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile 
aclaíochta.

  m.sh. Tá cleachtaí isiméadracha éagsúil le cineálacha eile aclaíochta, 
nó bíonn na matáin ag obair i gcleachtaí isiméadracha ach ní 
bhogann aon bhall den chorp.  Coinnítear suíomh statach. [2]

 (c) Cuir síos ar an dóigh le cleachtadh oiriúnach isiméadrach a 
dhéanamh leis na matáin cheathairchéipse a aclú.

   Ba chleachtadh isiméadrach leis na ceathairchéips a aclú an suí le 
balla. Cuireann an duine a dhroim le balla, ansin lúbann sé na cosa 
ag na glúine go raibh na mása comhthreomhar leis an urlár.  Ansin 
coinnítear an suíomh seo ar feadh tréimhse ama, m.sh. 60 soicind.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar chur síos measartha ar an dóigh le cleachtadh 

oiriúnach isiméadrach a dhéanamh leis na ceathairchéips a aclú.
  m.sh Ba chleachtadh isiméadrach leis na ceathairchéips a aclú an suí 

le balla.

4
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  Bronntar [2] ar chur síos inniúil ar an dóigh le cleachtadh oiriúnach 
isiméadrach a dhéanamh leis na ceathairchéips a aclú.

  m.sh. Ba chleachtadh isiméadrach leis na ceathairchéips a aclú an 
suí le balla.

  Cuireann an duine a dhroim le balla, ansin lúbann sé na cosa ag na 
glúine.

  Bronntar [3] ar chur síos an-inniúil, mionsonraithe ar an dóigh le 
cleachtadh oiriúnach isiméadrach a dhéanamh leis na ceathairchéips 
a aclú.

  m.sh Ba chleachtadh isiméadrach leis na ceathairchéips a aclú an 
suí le balla. Cuireann an duine a dhroim le balla, ansin lúbann sé na 
cosa ag na glúine go raibh na mása comhthreomhar leis an urlár.   
Ansin coinnítear an suíomh seo ar feadh tréimhse ama, m.sh. 60 
soicind. [3]

7 Luaigh dhá thairbhe atá le fáil as leibhéal corpacmhainne duine a mheas 
sula dtosaíonn sé ar chlár traenála.

 Tairbhí atá le fáil as leibhéal corpacmhainne a mheas sula dtosaítear ar 
chlár traenála:

• Faigheann tú bunlíne ar an áit a bhfuil tú sula dtosaíonn an traenáil
• Faigheann tú amach faoi do láidreachtaí agus do laigí
• Is féidir leat spriocanna gearrthéarmacha agus spriocanna 

idirmheánacha SICRU a leagan
• Is féidir leis cuidiú le tú a spreagadh le traenáil a dhéanamh
• Beidh tú in ann monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn
• Is féidir leat cumas a shainaithint

 Bronntar [1] do gach tairbhe inghlactha atá le fáil as leibhéal 
corpacmhainne duine sna comhpháirteanna ábhartha a mheas, sula 
dtosaíonn sé ar chlár traenála.

 (2 × [1]) [2]

8 Mínigh dhá rud ba chóir a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh torthaí 
thriail corpacmhainne bailí nó iontaofa.

 Lena chinntiú go mbíonn torthaí na trialach bailí nó iontaofa:

• Ba chóir do na trialacha a roghnaítear a bheith oiriúnach don 
chuspóir. Más mian leat solúbthacht a mheas, caithfidh an triail a 
bheith in ann sin a dhéanamh Fágann sin go bhfuil an triail bailí.

• Caithfear cloí go dian le prótacal na dtrialacha. Caithfidh gach duine 
an triail a dhéanamh agus an prótacal céanna i bhfeidhm. Fágann sin 
go bhfuil na torthaí iontaofa agus is féidir leat comparáid a dhéanamh 
idir torthaí.

• Caithfidh an timpeallacht a bheith oiriúnach do na trialacha.
• Caithfear gach triail bhreise a dhéanamh faoi na coinníollacha 

céanna.

 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar rud amháin ba chóir a 
dhéanamh a chinnteodh go mbeadh torthaí thriail chorpacmhainne bailí 
agus iontaofa.

7
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 m.sh. Ba chóir do na trialacha a roghnaítear a bheith oiriúnach don 
chuspóir.

 Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar rud amháin ba chóir 
a dhéanamh a chinnteodh go mbeadh torthaí thriail chorpacmhainne bailí 
agus iontaofa.

 m.sh. Ba chóir do na trialacha a roghnaítear a bheith oiriúnach don 
chuspóir.  Más mian leat solúbthacht a mheas, caithfidh an triail a bheith 
in ann sin a dhéanamh.

  Fágann sin go bhfuil an triail bailí.
 (2 × [2]) [4]

9 (a) Cad é a chuireann na torthaí i dTábla 2 in iúl duit faoi chorpacmhainn 
iomlán an duine?

  San iomlán, tá leibhéil ar dóigh chorpacmhainne ag an duine 
i gcomhpháirteanna A agus E agus leibhéil iontach maith 
chorpacmhainne i gcomhpháirteanna C agus D. Tá an leibhéal 
corpacmhainne i gcomhpháirt B rud beag os cionn an mheáin agus is 
í seo an chomhpháirt is laige aige.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an méid a léiríonn 

na torthaí faoi chorpacmhainn iomlán an duine.
   m.sh. San iomlán, tá leibhéil ar dóigh chorpacmhainne ag an duine i 

gcomhpháirteanna A agus E.
  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar an méid a 

léiríonn na torthaí faoi chorpacmhainn iomlán an duine
  m.sh. San iomlán, tá leibhéil ar dóigh chorpacmhainne ag an 

duine i gcomhpháirteanna A agus E agus leibhéil iontach maith 
chorpacmhainne i gcomhpháirteanna C agus D. Tá an leibhéal 
corpacmhainne i gcomhpháirt B rud beag os cionn an mheáin agus is 
í seo an chomhpháirt is laige aige. [2]

 (b) Cad é a chuireann na torthaí i dTábla 2 in iúl duit faoi chorpacmhainn 
an duine i dtaca le dul san iomaíocht sa spórt i dTábla 1 de?

  Léiríonn na torthaí go bhfuil leibhéal corpacmhainne an duine 
níos fearr ná tá riachtanach don spórt i gcomhpháirt C agus 
go bhfuil leibhéal an duine comhoiriúnach leis na riachtanais i 
gcomhpháirt E. Tá laige an duine i gcomhpháirt B, áit a bhfuil 
an riachtanas corpacmhainne don spórt an-tábhachtach, ach tá 
leibhéal corpacmhainne an duine sa chomhpháirt sin rud beag os 
cionn an mheáin. Tá leibhéil arda chorpacmhainne ag an duine i 
gcomhpháirteanna A agus D, ach ní mheastar mar ardriachtanais don 
spórt iad.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an méid a léiríonn 
na torthaí faoi chorpacmhainn an duine i dtaca le dul in iomaíocht sa 
spórt de.

   m.sh. Léiríonn na torthaí go bhfuil leibhéal corpacmhainne an duine 
níos fearr ná tá riachtanach don spórt i gcomhpháirt C agus go bhfuil 
leibhéal an duine comhoiriúnach leis na riachtanais i gcomhpháirt E.

4
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  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar an méid a 
léiríonn na torthaí faoi chorpacmhainn an duine i dtaca le dul in 
iomaíocht sa spórt de.

  m.sh. Léiríonn na torthaí go bhfuil leibhéal corpacmhainne an 
duine níos fearr ná tá riachtanach don spórt i gcomhpháirt C agus 
go bhfuil leibhéal an duine comhoiriúnach leis na riachtanais i 
gcomhpháirt E. Tá laige an duine i gcomhpháirt B, áit a bhfuil an 
riachtanas corpacmhainne don spórt an-tábhachtach, ach tá leibhéal 
corpacmhainne an duine sa chomhpháirt sin rud beag os cionn an 
mheáin.

    Tá leibhéil arda chorpacmhainne ag an duine i gcomhpháirteanna A 
agus D, ach ní mheastar mar ardriachtanais don spórt iad. [2]

10 (a) Rith aosach óg a rás deireanach 10km i 60 nóiméad.

  Má leagann sé amach sprioc-am 55 nóiméad dá chéad rás eile  
10 km, cad é an t-am a bheas ann in aghaidh an chiliméadair sa rás 
sin?

  Is é 5 nóiméad 30 soicind an t-am a bheidh ann in aghaidh gach 
ciliméadair. [1]

  Bíonn na hamanna in aghaidh gach ciliméadair comhoiriúnach le fad 
an reatha agus an lá a mbíonn an rith ann.

 (b) Déan staidéar ar Thábla 3 thíos, a léiríonn sliocht seachtaine ón 
chlár traenála atá le cuidiú leis an duine sprioc-am 55 nóiméad a 
bhaint amach.

  Tabhair do d’aire: Bhí reathaíocht i gceist i ngach babhta traenála sa 
tseachtain agus bhí reathaíocht ar luas seasta i gceist i ngach babhta 
traenála. Bhí na meán-amanna in aghaidh an chiliméadair i ngach 
babhta traenála uilig éagsúil le chéile.

  Ó na hamanna thíos (atá i nóiméid agus soicindí in aghaidh an 
chiliméadair), cuir isteach i dTábla 3 an t-am is réadúla, is oiriúnaí 
agus is éifeachtaí do gach babhta traenála. Coinnigh cuimhne go 
gcaithfidh na hamanna do gach babhta traenála a bheith éagsúil le 
chéile agus nach mbainfear úsáid as beirt de na hamanna.

  Tábla 3
  

Dé 
Domhnaigh

Dé 
Luain

Dé Máirt Dé 
Céadaoin

Déardaoin Dé 
hAoine

Dé 
Sathairn

Rith
15km

Am/km:
6:30

Rith
5km

Am/km:
5:00

Rith
8km

Am/km:
6:00

Rith
8km

Am/km:
5:30

Rith
5km

Am/km:
5:15

  (5 x [1])  [5]

4



76

MARCANNA
AR FÁIL

 (c) Ní dhéantar traenáil ar bith Dé Luain ná Dé hAoine. Mínigh an fáth a 
bhfuil seo pleanáilte.

  Tá seo pleanáilte sa dóigh agus gur féidir le téarnamh a bheith ann. 
Is cuid tábhachtach de chlár traenála ar bith an téarnamh. Is sna 
tréimhse téarnaimh a dhéantar oiriúnuithe i gcórais na colainne.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an fháth nach 
ndearnadh traenáil ar bith Dé Luain ná Dé hAoine.

  m.sh. Tá seo pleanáilte sa dóigh agus gur féidir le téarnamh a bheith 
ann.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar an fháth nach 
ndearnadh traenáil ar bith Dé Luain ná Dé hAoine.

  m.sh Tá seo pleanáilte sa dóigh agus gur féidir le téarnamh a bheith 
ann. Is cuid tábhachtach de chlár traenála ar bith an téarnamh. Is sna 
tréimhse téarnaimh a dhéantar oiriúnuithe i gcórais na colainne. [2]

11 Luaigh dhá chineál aclaíochta a chuirfeadh duine isteach i dteámh 
réamhaclaíochta de ghnáth.

 De ghnáth, chuimseodh téamh réamhaclaíochta aclaíocht réidh, 
aeróbach, ardaithe cuisle, cleachtaí soghluaisteachta agus cleachtaí 
réidhe solúbthachta (fuinniúil).

 Bronntar [1] do gach chineál inghlactha aclaíochta a chuirfeadh duine 
isteach i dtéamh réamhaclaíochta de ghnáth.

 (2 × [1]) [2]

12 Déan staidéar ar an fhaisnéis seo a leanas ar fhuarú iar-aclaíochta, ansin 
freagair an cheist a leanann.

 “Le fuarú iar-aclaíochta a chur i gcrích, ba chóir do lúthchleasaí rith; 
síneadh; téarnamh.”

 Déan an fhaisnéis seo a luacháil agus tabhair dhá fháth lena mhíniú cad 
chuige nach leor an fhaisnéis seo amháin le go mbeadh a fhios ag duine 
an dóigh le fuarú iar-aclaíochta a chur i gcrích.

 Ní leor an treoir ‘rith’ le fios a bheith ag duine an dóigh le hiaraclaíocht a 
chur i gcrích. Níl léiriú ar bith ann ar cad chuige ar chóir dó rith, ar cad é 
chomh gasta agus ba chóir dó rith ná ar cá fhad ba chóir dó rith. Caithfidh 
fios a bheith aige gur chóir dó rith go réidh (déine íseal) ar feadh 5 – 10 
nóiméad, b’fhéidir, le ligean don chroíráta dul ar ais, de réir a chéile, go 
dtí an scíthráta agus le ligean d’aigéad lachtach san fhuil a bheith briste 
anuas.

 Ní leor an treoir ‘síneadh’ le fios a bheith ag duine an dóigh le fuarú iar-
aclaíochta a chur i gcrích. Níl léiriú ar bith ann ar cad chuige ar chóir dó 
síneadh ná ar cad é an cineál sínte ba chóir dó a dhéanamh. Caithfidh 
fios a bheith aige go gcuideoidh cleachtaí statacha solúbthachta le 
téarnamh na matán agus le forbairt solúbthachta na matán agus na 
mballnasc thart ar na hailt. Cothaíonn seo nó feabhsaíonn sé an réimse 
gluaiseachta ag na hailt.

8
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 Ní leor an treoir ‘téarnamh’ le fios a bheith ag duine an dóigh le fuarú 
iar-aclaíochta a chur i gcrích. Is é an aidhm atá le fuarú iar-aclaíochta 
cuidiú le téarnamh, ach mar atá ráite thuas, ní leor na treoracha ‘rith’ agus 
‘síneadh’ le fios a bheith ag an duine cad é atá le déanamh aige le cuidiú 
le téarnamh.

 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad chuige nach leor an 
t-eolas le fios a bheith ag duine an dóigh le fuarú iar-aclaíochta a chur i 
gcrích.

 m.sh. Níl léiriú ar bith ann ar cad chuige ar chóir dó rith, ar cad é chomh 
gasta agus ba chóir dó rith ná ar cá fhad ba chóir dó rith.

 Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad chuige nach leor 
an t-eolas le fios a bheith ag duine an dóigh le fuarú iar-aclaíochta a chur 
i gcrích.

 m.sh. Ní leor an treoir ‘rith’ le fios a bheith ag duine an dóigh le fuarú iar-
aclaíochta a chur i gcrích. Níl léiriú ar bith ann ar cad chuige ar chóir dó 
rith, ar cad é chomh gasta agus ba chóir dó rith ná ar cá fhad ba chóir dó 
rith.  Caithfidh fios a bheith aige gur chóir dó rith go réidh (déine íseal) ar 
feadh 5 – 10 nóiméad, b’fhéidir, le ligean don chroíráta dul ar ais, de réir 
a chéile, go dtí an scíthráta agus le ligean d’aigéad lachtach san fhuil a 
bheith briste anuas.

 (2 × [2]) [4]

13 Léirigh go dtig leat babhta oiriúnach, éifeachtach traenála a phleanáil le 
corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt ag baint úsáid as snámh mar an 
cineál aclaíochta agus as traenáil eatramhach mar an modh traenála.

 Cuir isteach i dTábla 4 thíos do rogha déine (% den UASRÁTA 
CROÍ (URC)); am oibre (soicindí); agus am téarnaimh (soicindí) idir 
athchleachtaí.  Mínigh do roghanna.

 Treoir

Babhta de thraenáil eatramhach le corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt
Aclaíocht % den URC Am oibre (soic) Téarnamh (soic)
Snámh De ghnáth idir 

90 – 100% URC
De ghnáth idir 
20 – 60 soic

De ghnáth 1:4 
obair: téarnamh

 Déine (% de URC)
 Má tá an babhta traenála le corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt, 

caithfidh an déine a bheith iontach ard, mar shampla, idir 90 agus 100% 
den URC leis na matáin a chur ag obair go hanaeróbach.

 Am oibre (soicindí)
 Ar an ábhar go bhfuil na matáin á n-oibriú go hanaeróbach ar 90 – 100% 

den URC, ní thig leo oibriú ach ar feadh tréimhse teoranta ama. Ar 100% 
den URC, féadfaidh sé nach mbeidh ann ach 30 soicind agus ag an 
chéatadán níos ísle féadfaidh 60 soicind a bheith ann.

4
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 Am téarnaimh (soicindí)
 Ar an ábhar go bhfuil na matáin á n-oibriú go hanaeróbach ar 90 – 100% 

den URC ar feadh 60 go 30 soicind, bíonn aigéad lachtach ag carnadh 
sna matáin.

 Bíonn am téarnaimh riachtanach leis an aigéad lachtach a bhriseadh 
anuas sula dtosaítear ag feidhmiú arís. De ghnáth is é cóimheas 1:4 
an cóimheas am oibre agus am téarnaimh, mar sin de, le déine 100% 
den URC ar feadh 30 soicind, bheadh 120 soicind (2 nóiméad) d’am 
téarnaimh ann agus le déine 90% den URC ar feadh 60 soicind bheadh 
240 soicind (4 nóiméad) d’am téarnaimh ann.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[3])
 Imprisean ginearálta – bunúsach
  Tuiscint agus míniú idir bunúsach agus measartha ar fheidhmiú an 

chéatadáin d’uasráta croí (% URC), am oibre (soicindí) agus am 
téarnaimh (soicindí) le corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt go 
héifeachtach ag baint úsáid as snámh mar an cineál aclaíochta agus as 
traenáil eatramhach mar an modh traenála.

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní roghnaíonn ná ní 
úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta.

 D’fhéadfadh sé go mbeadh easpa soiléire agus comhsheasmhachta in 
eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht 
agus ghramadach.

 Leibhéal 2 ([4]–[6])
 Imprisean ginearálta – maith
 Tuiscint agus míniú idir measartha agus inniúil ar fheidhmiú an chéatadáin 

d’uasráta croí (% URC), am oibre (soicindí) agus am téarnaimh (soicindí) 
le corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt go héifeachtach ag baint úsáid 
as snámh mar an cineál aclaíochta agus as traenáil eatramhach mar an 
modh traenála.

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. Roghnaíonn agus úsáideann 
an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. 
Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta. Baintear 
roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

 Leibhéal 3 ([7]–[9])
 Imprisean ginearálta – ar dóigh
 Tuiscint agus míniú an-inniúil, mionsonraithe ar fheidhmiú an chéatadáin 

d’uasráta croí (% URC), am oibre (soicindí) agus am téarnaimh (soicindí) 
le corpacmhainn anaeróbach a fhorbairt go héifeachtach ag baint úsáid 
as snámh mar an cineál aclaíochta agus as traenáil eatramhach mar an 
modh traenála.

 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. Éiríonn leis an iarrthóir an 
fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. Baintear 
úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal.

  Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an 
chiall a dhéanamh soiléir.
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14 (a) Cad é an céatadán d’Uasráta Croí (URC) a raibh an lúthchleasaí ag 
obair air i mBabhta Traenála 1?

  Is é 85% URC an t-aon fhreagra amháin. [1]

 (b) Bunaithe ar an mheán-chroíráta amháin, ar bhabhta traenála 
aeróbach nó babhta traenála anaeróbach é Babhta Traenála 3?

  Is babhta traenála aeróbach an babhta traenála. [1] 
  Ba é 165 an meánráta croí, arb ionann é agus 82.5% den URC. Tá 

an céatadán seo taobh istigh den réimse aeróbach 79% – 90% de 
URC. [1]

 (c) Cad é an patrún iomlán a leantar thar na naoi mbabhta traenála?

  Malartaíonn an patrún iomlán idir babhtaí crua traenála agus babhtaí 
measartha traenála. [1]

15 (a) Tabhair sampla amháin de scil dhruidte. Mínigh an fáth ar sampla 
maith de scil dhruidte an scil é seo.

  Is sampla de scil dhruidte tulrolladh a dhéantar ar mhata ar urlár 
giomnáisiam. Is é an fáth atá leis seo gur beag toisc nach bhfuil faoi 
smacht an ghníomhaí agus is beag tionchar a bheas ag na tosca seo 
ar fheidhmiú an tulrollta.

   Samplaí eile de scileanna druidte: seirbheáil ghairid i mbadmantan; 
seasamh cinn; tumadh píceach; agus arabesque i ndamhsa.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar shampla cuí de scil dhruidte nó ar thuiscint agus ar 

mhíniú measartha ar cad é is scil dhruidte ann.
  m.sh. Tulrolladh.
  Bronntar [2] ar shampla cuí de scil dhruidte agus ar thuiscint agus ar 

mhíniú inniúil ar cad é is scil dhruidte ann.
  m.sh Is sampla de scil druidte tulrolladh a dhéantar ar mhata ar urlár 

giomnáisiam. Is é an fáth atá leis seo gur beag toisc nach bhfuil faoi 
smacht an ghníomhaí.

  Bronntar [3] ar shampla cuí de scil druidte agus ar thuiscint agus ar 
mhíniú an-inniúil ar cad é is scil dhruidte ann.

  m.sh. Is sampla de scil dhruidte tulrolladh a dhéantar ar mhata ar 
urlár giomnáisiam. Is é an fáth atá leis seo gur beag toisc nach bhfuil 
faoi smacht an ghníomhaí agus is beag tionchar a bheas ag na tosca 
seo ar fheidhmiú an tulrollta. [3]

 (b) Tabhair sampla amháin de scil oscailte. Mínigh an fáth ar sampla 
maith de scil oscailte é seo.

  Is sampla de scil oscailte pas fada ardchaighdeáin chuig comhimreoir 
i gcluiche faoin aer mar pheil/haca. Is é an fáth atá leis seo gur iomaí 
toisc nach bhfuil faoi smacht an ghníomhaí (comhimreoirí eile; an 
fhoireann eile; an ghaoth; staid pháirc na himeartha) agus thig leis na 
tosca seo tionchar a bheith acu ar fheidhmiú na scile. Samplaí eile 

4
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de scileanna oscailte: sciáil slalóim; freagairt na seirbheála i leadóg; 
scaoileadh i líonpheil; agus bordáil sa tseoltóireacht.

  Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
  Bronntar [1] ar shampla cuí de scil oscailte nó ar thuiscint agus ar 

mhíniú measartha ar cad é is scil oscailte ann.
  m.sh. Pas fada chuig comhimreoir i gcluiche faoin aer.
  Bronntar [2] ar shampla cuí de scil oscailte agus ar thuiscint agus 

mhíniú inniúil ar cad é is scil oscailte ann.
  m.sh. Is sampla de scil oscailte pas fada ardchaighdeáin chuig 

comhimreoir i gcluiche faoin aer mar pheil/haca. Is é an fáth atá leis 
seo gur iomaí toisc nach bhfuil faoi smacht an ghníomhaí.

  Bronntar [3] ar shampla cuí de scil oscailte agus ar thuiscint agus ar 
mhíniú an-inniúil ar cad é is scil oscailte ann.

  m.sh. Is sampla de scil oscailte pas fada ardchaighdeáin chuig 
comhimreoir i gcluiche faoin aer mar pheil/haca. Is é an fáth atá 
leis seo gur iomaí toisc nach bhfuil faoi smacht an ghníomhaí 
(comhimreoirí eile; an fhoireann eile; an ghaoth; staid pháirc na 
himeartha) agus thig leis na tosca seo tionchar a bheith acu ar 
fheidhmiú na scile. [3] 6
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16 Déan anailís ar na difríochtaí idir scileanna cognaíocha, scileanna luaile 
agus scileanna aireachtála is luaile.

 Is scileanna cognaíocha iad siúd a bhaineann le hobair na hinchinne, 
mar shampla, foghlaim faoi scil trí léamh faoi dtaobh di.

 Is scileanna luaile iad siúd a bhaineann le smacht ar na matáin agus 
gluaiseachtaí á ndéanamh, mar shampla, tulrolladh a dhéanamh.

 Is scileanna aireachtála is luaile iad siúd a bhaineann le scileanna 
cognaíocha, scileanna aireachtála agus scileanna luaile. Baineann 
scileanna aireachtála is luaile le fios a bheith ag duine cad é atá le 
déanamh (cognaíoch); a bheith in ann ciall a bhaint as an chás agus an 
cinneadh ceart a dhéanamh sa chás (aireachtála); agus a bheith in ann 
an scil a fheidhmiú go héifeachtach (luaile). Mar shampla, i mbadmantan, 
an t-eiteán a fheiceáil ag teacht thar an eangach, fios a bheith ag an 
duine cad iad na buillí a d’fhéadfaí a imirt, ag socrú ar an rogha is fearr 
agus ansin an buille a fheidhmiú go héifeachtach le teicnic mhaith.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.

 Leibhéal 1 ([1]–[2])
 Imprisean ginearálta – bunúsach
 Anailís idir bunúsach agus measartha ar an difear idir scileanna 

cognaíocha, scileanna luaile agus scileanna aireachtála is luaile.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. Ní roghnaíonn ná ní 

úsáideann an t-iarrthóir ach méid teoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta.

 D’fhéadfadh sé go mbeadh easpa soiléire agus comhsheasmhachta in 
eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in úsáid. B’fhéidir nach 
mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht 
agus ghramadach.

 Leibhéal 2 ([3]–[4])
 Imprisean ginearálta – maith
 Anailís idir measartha agus inniúil ar an difear idir scileanna cognaíocha, 

scileanna luaile agus scileanna aireachtála is luaile.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith. Roghnaíonn agus úsáideann 

an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus de stíl chuí scríbhneoireachta. 
Eagraítear ábhair le roinnt soiléire agus comhsheasmhachta. Baintear 
roinnt úsáid as sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus 
gramadach inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

 Leibhéal 3 ([5]–[6])
 Imprisean ginearálta – ar dóigh
 Anailís idir measartha agus inniúil ar an difear idir scileanna cognaíocha, 

scileanna luaile agus scileanna aireachtála is luaile.
 Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. Éiríonn leis an iarrthóir an 

fhoirm agus stíl scríbhneoireachta is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá nithe 
ábhartha eagraithe le caighdeán ard soiléire agus comhleanúnachais.  
Baintear úsáid fhorleathan chruinn as sainstór cuí focal.

 Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an 
chiall a dhéanamh soiléir. [6] 6
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17 (a) Mínigh an dóigh agus an fáth ar chóir prionsabal na sainiúlachta a 
chur i bhfeidhm le triail chomhordaithe a dhéanamh le grúpa mór 
lúthchleasaithe.

  Cuirtear prionsabal na sainiúlachta i bhfeidhm nuair a roghnaítear 
triail oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa. Má roghnaítear triail 
oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa, beidh na torthaí bailí dá tairbhe. 
Tomhaisfidh an triail comhordú dáiríre.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar an dóigh agus ar an 
fháth ar chóir prionsabal na sainiúlachta a chur i bhfeidhm le triail 
chomhordaithe a dhéanamh le grúpa mór lúthchleasaithe.

  m.sh. Cuirtear prionsabal na sainiúlachta i bhfeidhm nuair a 
roghnaítear triail oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa nó má 
roghnaítear triail oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa, beidh na 
torthaí bailí dá tairbhe. Tomhaisfidh an triail comhordú dáiríre.

  Bronntar [2] do thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar an dóigh agus ar 
an fháth ar chóir prionsabal na sainiúlachta a chur i bhfeidhm le triail 
chomhordaithe a dhéanamh le grúpa mór lúthchleasaithe.

  m.sh. Cuirtear prionsabal na sainiúlachta i bhfeidhm nuair a 
roghnaítear triail oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa. Má 
roghnaítear triail oiriúnach chomhordaithe don ghrúpa, beidh na 
torthaí bailí dá tairbhe. Tomhaisfidh an triail comhordú dáiríre. [2]

 (b) Mínigh an dóigh agus an fáth ar chóir na prótacail do thriail 
chomhordaithe a chur i bhfeidhm agus í á déanamh le grúpa mór 
lúthchleasaithe.

  Ba chóir na prótacail don triail a mhíniú go soiléir dóibh siúd a 
dhéanfaidh an triail sula dtosaíonn siad ar an triail. Mura gcloínn na 
lúthchleasaithe uilig go docht leis na prótacail, beidh tionchar aige sin 
ar na torthaí nó féadfaidh sé nach gcuirfear na torthaí san áireamh. 
Níl sé cothrom comórtas a dhéanamh idir torthaí ball den ghrúpa ach 
nuair a chloígh gach duine go docht leis na prótacail.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus mhíniú inniúil ar an dóigh agus ar an 
fháth ar chóir an prótacal do thriail chomhordaithe a chur i bhfeidhm 
agus í á déanamh le grúpa mór lúthchleasaithe.

  m.sh. Ba chóir an prótacal don triail a mhíniú go soiléir dóibh siúd a 
dhéanfaidh an triail sula dtosaíonn siad ar an triail. Mura gcloíonn na 
lúthchleasaithe uilig go docht leis na prótacail, beidh tionchar aige sin 
ar na torthaí nó féadfaidh sé nach gcuirfear na torthaí san áireamh nó 
níl sé cothrom comórtas a dhéanamh idir torthaí ball den ghrúpa ach 
nuair a chloígh gach duine go docht leis an phrótacal.

  Bronntar [2] do thuiscint agus mhíniú an-inniúil ar an dóigh agus 
ar an fháth ar chóir an prótacal do thriail chomhordaithe a chur i 
bhfeidhm agus í á déanamh le grúpa mór lúthchleasaithe.

  m.sh. Ba chóir an prótacal don triail a mhíniú go soiléir dóibh siúd a 
dhéanfaidh an triail sula dtosaíonn siad ar an triail. Mura gcloíonn na 
lúthchleasaithe uilig go docht leis na prótacail, beidh tionchar aige sin 
ar na torthaí nó féadfaidh sé nach gcuirfear na torthaí san áireamh.

   Níl sé cothrom comórtas a dhéanamh idir torthaí ball den ghrúpa ach 
nuair a chloígh gach duine go docht leis an phrótacal. [2]
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 (c) Tabhair breac-chuntas ar phlean a chuirfidh sláinte na lúthchleasaithe 
san áireamh agus iad ag déanamh an triail chomhordaithe.

  Sula dtosaíonn an triail, ba chóir go gcuirfear ceist ar gach 
lúthchleasaí a bheas páirteach sa triail chomhordaithe an bhfuil 
rud ar bith faoina sláinte a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar a 
bhfeidhmíocht. Ba chóir riochtaí ábhartha a nótáil agus a bheith ar fáil 
i gcás aon luacháil ar na torthaí.

  Bronntar [1] ar phlean inniúil a chuirfidh sláinte na lúthchleasaithe san 
áireamh agus iad ag déanamh an triail chomhordaithe.

  m.sh. Sula dtosaíonn an triail, ba chóir go gcuirfear ceist ar gach 
lúthchleasaí a bheadh páirteach sa triail chomhordaithe an bhfuil 
rud ar bith faoina sláinte a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar a 
bhfeidhmíocht.

  Bronntar [2] ar phlean an-inniúil a chuirfidh sláinte na lúthchleasaithe 
san áireamh agus iad ag déanamh an triail chomhordaithe.

  m.sh. Sula dtosaíonn an triail, ba chóir go gcuirfear ceist ar gach 
lúthchleasaí a bheadh páirteach sa triail chomhordaithe an bhfuil 
rud ar bith faoina sláinte a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar a 
bhfeidhmíocht.

   Ba chóir riochtaí ábhartha a nótáil agus a bheith ar fáil do aon 
luacháil ar na torthaí. [2]

18 (a) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán 
agus scil nua á foghlaim.

  Is é a bheadh i gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán an scil 
a chleachtadh ina hiomláine lena fháil amach faoi laigí ar bith i 
bhfeidhmíocht na scile. Má shainaithnítear réimse laige, ceartaítear 
an scil agus cleachtar í léi féin; ansin cleachtar an scil iomlán 
arís agus an réimse laige a sainaithníodh ceartaithe taobh istigh 
d’fheidhmíocht na scile iomláine.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán agus scil nua á foghlaim.

  m.sh. Is é a bheadh i gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán an 
scil a chleachtadh ina hiomláine lena fháil amach faoi laigí ar bith i 
bhfeidhmíocht na scile. Má shainaithnítear réimse laige, ceartaítear 
an scil agus cleachtar í léi féin.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán agus scil nua á foghlaim.

  m.sh. Is é a bheadh i gceist le cleachtadh iomlán-páirt-iomlán an 
scil a chleachtadh ina hiomláine lena fháil amach faoi laigí ar bith i 
bhfeidhmíocht na scile. Má shainaithnítear réimse laige, ceartaítear é 
agus cleachtar é leis féin; ansin cleachtar an scil iomlán arís agus an 
réimse laige a sainaithníodh ceartaithe taobh istigh d’fheidhmíocht na 
scile iomláine. [2]

6
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 (b) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh meabhrach agus 
inniúlacht i scil á forbairt.

  Is é a bheadh i gceist le cleachtadh meabhrach tú féin a shamhlú ag 
feidhmiú na scile i d’intinn arís agus arís eile. Ba chóir go gcuimseodh 
an íomhá mheabhrach gach gné den scil agus gach páirt den 
cholainn atá i gceist. Ba chóir don íomhá fosta tosca timpeallachta 
agus tosca eile a chur san áireamh, m.sh. an ghaoth, an fhearthainn, 
an slua, breithimh.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh meabhrach agus inniúlacht i scil á forbairt.

  m.sh. Is é a bheadh i gceist le cleachtadh meabhrach tú féin a 
shamhlú ag feidhmiú na scile. 

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh meabhrach agus inniúlacht i scil á forbairt.

  m.sh. Is é a bheadh i gceist le cleachtadh meabhrach tú féin a 
shamhlú ag feidhmiú na scile i d’intinn arís agus arís eile. Ba chóir 
go gcuimseodh an íomhá mheabhrach gach gné den scil agus 
gach páirt den cholainn atá i gceist. Ba chóir don íomhá fosta tosca 
timpeallachta agus tosca eile a chur san áireamh, m.sh. an ghaoth, 
an fhearthainn, an slua, breithimh. [2]

 (c) Mínigh cad é a bheadh i gceist le cleachtadh cluiche coinníollaithe 
agus inniúlacht i scil á forbairt.

  I gcleachtadh cluiche coinníollaithe, bheadh imirt an chluiche ann ach 
le srianta áirithe á gcur i bhfeidhm. Mar shampla, níl cead agat ach 
baint den liathróid dhá uair i gcluiche haca. Ní cuid de na rialacha na 
srianta seo de ghnáth.

  Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh cluiche coinníollaithe agus inniúlacht i scil nua á 
forbairt.

  m.sh. I gcleachtadh cluiche coinníollaithe, bheadh imirt an chluiche 
ann ach le srianta áirithe á gcur i bhfeidhm.

  Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil ar cad é a bheadh i 
gceist le cleachtadh cluiche coinníollaithe agus inniúlacht i scil nua á 
forbairt.

  m.sh. I gcleachtadh cluiche coinníollaithe, bheadh imirt an chluiche 
ann ach le srianta áirithe á gcur i bhfeidhm. Mar shampla, níl cead 
agat ach baint den liathróid dhá uair i gcluiche haca. Ní cuid de na 
rialacha na srianta seo de ghnáth. [2] 6
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19 Cad é ba chóir do chóitseálaí a bheith ar eolas aige, a thuiscint agus a 
bheith ábalta a dhéanamh le teicnic scile nua a theagasc do thosaitheoir?

 Ba chóir go mbeadh eolas agus tuiscint chríochnúil ag an chóitseálaí 
ar an teicnic leis an scil nua a fheidhmiú i.e. an eiseamláir ‘iomlán 
marcanna.’

 Ansin caithfear an teicnic a chur in iúl go soiléir don tosaitheoir agus 
caithfidh sí a bheith tuigthe aige.  Is féidir seo a dhéanamh go físiúil, i 
bhfocail nó de láimh.

 Ansin, feidhmíonn an tosaitheoir an teicnic agus tugtar aiseolas ar a 
fheidhmíochtaí dó.

 Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
 Bronntar [1] ar thuiscint agus ar mhíniú measartha.
 m.sh. Ba chóir go mbeadh eolas agus tuiscint chríochnúil ag an 

chóitseálaí ar an teicnic leis an scil nua a fheidhmiú i.e. an eiseamláir 
‘iomlán marcanna.’ 

 Bronntar [2] ar thuiscint agus ar mhíniú inniúil.
 m.sh. Ba chóir go mbeadh eolas agus tuiscint chríochnúil ag an 

chóitseálaí ar an teicnic leis an scil nua a fheidhmiú i.e. an eiseamláir 
‘iomlán marcanna.’

 Ansin caithfear an teicnic a chur in iúl go soiléir don tosaitheoir agus 
caithfidh sí a bheith tuigthe aige.  Is féidir seo a dhéanamh go físiúil, i 
bhfocail nó de láimh.

 Bronntar [3] ar thuiscint agus ar mhíniú an-inniúil.
 m.sh. Ba chóir go mbeadh eolas agus tuiscint chríochnúil ag an 

chóitseálaí ar an teicnic leis an scil nua a fheidhmiú i.e. an eiseamláir 
‘iomlán marcanna.’

 Ansin caithfear an teicnic a chur in iúl go soiléir don tosaitheoir agus 
caithfidh sí a bheith tuigthe aige.  Is féidir seo a dhéanamh go físiúil, i 
bhfocail nó de láimh.

 Ansin, feidhmíonn an tosaitheoir an teicnic agus tugtar aiseolas ar a 
fheidhmíochtaí dó. [3]

20 (a) Cé acu dalta ba dhóichí a bheith ag céim chognaíoch na foghlama?
  Mínigh do fhreagra.

  Ba é dalta D ba dhóichí a bheith ag céim chognaíoch na  
foghlama.  [1]

  Is é an fáth atá leis seo gurb é líon na n-iarrachtaí rathúla as 
deichniúr is ísle thar na cúig iarracht. [1]

 (b) Cé acu dalta ba dhóichí an spreagadh a bheith caillte aige?  
Mínigh do fhreagra.

  Ba é dalta B ba dhóichí an spreagadh a bheith caillte aige. [1]

  Is é an fáth atá leis seo go raibh líon na n-iarrachtaí rathúla as 
deichniúr ard sa chéad dá iarracht (7 agus 9), ach bhí siad íseal 

  (3 – 4) in iarrachtaí a trí, a ceathair agus a cúig. [1]

3
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 (c) Cé acu dalta a raibh an meán foriomlán ab fhearr aige sna cúig 
dheis?

  Cad é meán an dalta sin?

  Bhí an meán foriomlán ab fhearr ag dalta C thar na cúig  
dheis. [1] 

  Ba é 8 an meán a bhí ag dalta C. [1]

21 Tá dalta i ndiaidh a bheith roghnaithe le himirt d’fhoireann chispheil na 
scoile i gcionn seachtaine.

 Téann an dalta go giomnáisiam na scoile gach lá agus chleachtann sé a 
theicnic chispheile (scaoileadh) ón áit chéanna ar feadh 30 nóiméad.

 Baineann an dalta úsáid as eangach níos ísle ag taobh an ghiomnáisiam 
agus cleachtann sé le liathróid líonpheile ar an ábhar go bhfuil sí níos 
éadroime.

 Déan anailís ar an fhaisnéis thuas.
 Sainaithin dhá rud i gcleachtadh an dalta a d’athrófá agus, i ngach cás, 

mol rud ba chóir don dalta a dhéanamh ina n-áit.

 Athrú: Rudaí ba chóir a athrú:

• níor scaoil sé ach ó aon áit amháin
• tá 30 nóiméad ró-fhada le scaoileadh a chleachtadh ón áit chéanna
• níor shainiúil d’airde na heangaí don chluiche ag imreoir a bhfuil 

seantaithí aige, úsáid a bhaint as eangach cleachtaidh níos ísle
• níor shainiúil don chluiche úsáid a bhaint as líonpheil (níos lú agus 

níos éadroime)
• níor cleachtadh ach scaoileadh seasta

 Moladh: Moltaí fónta faoi na rudaí ba chóir don dalta a dhéanamh ina 
n-áit:

• éagsúlacht scileanna a chleachtadh, ní amháin scaoileadh ó aon áit 
amháin ar feadh 30 nóiméad

• scaoileadh a chleachtadh ó áiteanna éagsúla sa chúirt
• úsáid a bhaint as an eangach cheart chispheile a mbainfear úsáid 

aistí sa chluiche
• neasurchair a chleachtadh chomh maith le caithimh sheasta
• cleachtadh le baill eile foirne
• cleachtadh le cispheil in áit líonpheile

 Bronntar [1] ar rud inghlactha ba chóir a athrú
 Bronntar [2] ar rud inghlactha ba chóir a athrú agus moladh fónta faoi
 na rudaí ba chóir don dalta a dhéanamh ina n-áit.
 (2 x [2]) [4]

   lomlán
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