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Réamhrá
Tá sonraíochtaí nua forbartha ag CCEA a chomhlíonann critéir cháilíochtaí GCSE. Tá na 
hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a théann leis na sonraíochtaí nua á gcur ar fáil le 
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an chéad mheasúnú. Is é an aidhm gur cuidiú iad na hábhair shamplacha mheasúnaithe sa 
leabhrán seo le go dtuigfidh múinteoirí agus daltaí, a oiread agus is féidir, an méid a mbeidh 
marcálaithe ag dúil leis i bhfreagraí iarrthóirí ar na cineálacha tascanna agus ceisteanna a 
chuirfear ina láthair ag leibhéal GCSE. Ba chóir na hábhair shamplacha mheasúnaithe seo a 
úsáid i gcomhar le sonraíocht Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE CCEA.
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4

1 Rinne dalta tástáil don ghlúcós (siúcra) mar a fheictear sa léaráid thíos.

  

© CCEA

 (a) Ainmnigh an t-imoibrí á úsáideadh sa tástáil.

 [1]

 (b) Má bhí glúcós (siúcra) sa tuaslagán tástála, cuir síos ar an athrú datha 
san imoibrí tástála.

  Dath tosaigh  

  Dath deiridh   [2]

 (c) Cad iad na róil sa chorp atá ag na

  (i) carbaihiodráití?

      [1]

  (ii) próitéiní?

      [1]

imoibrí tástála
tuaslagán tástála 

Dóire Bunsen

folcadán uisce te
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

2 An léaráid thíos, taispeánann sí planda atá in úsáid i dturgnamh ar an 
fhotaisintéis. 

hiodrocsaíd 
sóidiam

uisce

A
B

 (a) Cuir síos ar an dóigh arbh fhéidir an stáirse uilig i nduilleoga an 
phlanda a bhaint as roimh thús an turgnaimh.

    [1]

 (b) Ainmnigh an gás a úsáidtear san fhótaisintéis a n-ionsúnn an 
hiodrocsaíd sóidiam é.

    [1]

 (c) I ndiaidh an planda a fhágáil faoin tsolas go ceann 24 uair an chloig, 
rinneadh duilleog A agus duilleog B a thástáil don stáirse.

  (i) Cad é an tsubstaint a úsáidtear le tástáil don stáirse?

      [1]

  (ii) Comhlánaigh an tábla thíos le dath dhuilleog A agus dhuilleog B i 
ndeireadh an turgnaimh, i ndiaidh iad a thástáil don stáirse.

Duilleog Dath i ndiaidh tástáil stáirse
A

B

      [2]

© CCEA
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3 Na léaráidí thíos, taispeánann siad cill planda agus cill ainmhí.

Cill planda Cill ainmhí

© CCEA

 (a) Ainmnigh na trí chuid lipéadaithe sna boscaí atá curtha ar fáil  
thuas. [3]

 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí fréamhchill ribeach.

© CCEA

  Cuir síos ar an dóigh a bhfuil an fhréamhchill ribeach seo oiriúnaithe 
dá feidhm agus mínigh sin.

   

    [2]
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4 Tarlaíonn malartú gás sna scamhóga.

 (a) Luaigh dhá dhóigh ina bhfuil an t-aer a ionanálaítear difriúil leis an aer 
a easanálaítear.

  1.  

  2.   [2]

 (b) Liostaigh dhá éifeacht atá ag an aclaíocht ar an análú.

  1.  

  2.   [2]
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5 An léaráid thíos, taispeánann sí córas eisfheartha an duine.

A

B

C

D

© CCEA

 (a) Cé acu cuid, (A, B, C nó D), an t-úiréadar?

   [1]
 
 (b) Cé acu téarma a úsáidtear le cur síos ar rialú chothromaíocht an 

uisce?

   [1]

 (c) Luaigh dhá fheidhm atá ag an duán.

  1.  

   

  2.  

    [2]
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6 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí cuid de na céimeanna a bhaineann le 
rialú thiúchan an ghlúcóis fola.

Tiúchan glúcos fola

Braitheann an paincréas ardú ar leibhéal glúcos fola

Táirgeann an paincréas inslin

Freagraíonn an t-ae don inslin

  (i) Cad é mar a thaistealaíonn inslin ón phaincréas go dtí an t-ae?

   [1]

  (ii) Cad é mar a théann an inslin i bhfeidhm ar thiúchan an ghlúcóis 
fola.

   [1]

  (iii) Cuir síos ar dhá dhóigh a bhfreagraíonn an t-ae don inslin.

   1.

     

   2.

      [2]
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 (b) An graf thíos, taispeánann sé tiúchan thipiciúil an ghlúcóis fola a 
fhaightear i nduine nach bhfuil diaibéiteas air thar thréimhse lae.

7 am 1 pm 7 pm

Am sa lá

Ti
úc

ha
n 

an
 g

hl
úc

ói
s 

fo
la
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  (i) Bain úsáid as an ghraf agus as do chuid eolais féin le moladh a 
thabhairt ar an fháth a mbíonn buaicphointí ann i dtiúchan an 
ghlúcóis fola i rith an lae.

      [1]

  (ii) Daoine a bhfuil diaibéiteas Chineál 1 orthu, seans go mbeadh 
orthu instealladh insline a thabhairt dóibh féin roinnt uaireanta sa 
lá.

   Bain úsáid as an ghraf thuas agus as do chuid eolais féin le 
moladh a thabhairt ar an fháth a mbíonn orthu seo a dhéanamh.

     

      [1]
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 (c) Siomptóm amháin den diaibéiteas ná láithreacht glúcóis sa mhún.

  (i) Tabhair dhá shiomptóm eile den diaibéiteas.

   1.   

   2.    [2]

  (ii) Luaigh aon éifeacht fhadtéarmach amháin den diaibéiteas.

      [1]
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7 Meastar go bhfuil an scréachóg reilige, éan a bhí coitianta lá den tsaol i 
dTuaisceart Éireann, chomh tearc anois go bhfuil níos lú ná 50 péire 
pórúcháin fágtha.

gríobha © Andreas_Krone/iStock/Thinkstock

 Seo a leanas sliocht as alt nuachta a scríobh tuairisceoir a thug cuairt ar 
fheirm a raibh scréachóga reilige ag neadú ann i seanscioból.

 ‘Níorbh fhada gur nocht an t-éan, agus a leithéid d’éan! Bhí a eitilt chomh 
tostach sin nár chuala mé ag teacht é. Tiontaíonn an scréachóg reilige a 
ceann ionas gur féidir lena cluasa íogaire na fuaimeanna laga a dhéanann 
muid a aimsiú. Seo dóigh amháin a mbíonn an scréachóg reilige ag aimsiú 
a cuid creiche, ach chomh maith leis sin, mínionn sé an fáth a mbíonn 
deacracht aici sealgaireacht a dhéanamh i sneachta nó i bhfearthainn 
throm. Tá greim docht aici ar na seanbhíomaí lena gríobha móra, agus 
tiontaionn sí a súile ollmhóra orainn, súile atá foirfe le sealgaireacht oíche 
a dhéanamh ar chreimirí, m.sh. luchóga.’

 Úsáid an fhaisnéis a thugtar agus do chuid eolais féin leis na ceisteanna 
seo a leanas a fhreagairt.

 (a) Seachas na súile ollmhóra atá air, cuir síos ar dhá dhóigh a bhfuil an 
scréachóg reilige oiriúnaithe don tsealgaireacht agus mínigh iad.

  1.  

   

  2.  

    [4]

 (b) Luaigh cad chuige a mbíonn deacracht ag an scréachóg reilige 
sealgaireacht a dhéanamh le linn sneachta nó fearthainn throm.

    [1]
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 Úsáideann a lán feirmeoirí nimheanna le líon na gcreimirí a theorannú. 
Itheann na scréachóga reilige na creimirí seo a nimhíodh agus ansin 
faigheann siad féin bás. Le seans a thabhairt do scréachóga reilige agus 
ulchabháin eile a líon a mhéadú, tá scéimeanna ann anois, á reáchtáil ag 
an rialtas, le feirmeoirí a spreagadh:

 1. le seansciobóil a fhágáil ina seasamh;

 2. le gaistí cáis a úsáid le líon na gcreimirí a theorannú; agus

 3. barra ar nós canola a chur in aice le himeall coillearnaí. Spreagann  
 seo na creimirí a itheann an canola teacht amach in áiteanna a bhfuil  
 siad le feiceáil go soiléir iontu.

 (c) Luaigh an dóigh a bhféadfadh gach ceann de na trí bheart thuas 
cuidiú le pobal na scréachóg reilige a mhéadú.

  1.  

   

  2.  

   

  3.  

    [3]

 (d) (i) Bain úsáid as an fhaisnéis thuas le biashlabhra a tharraingt a 
chuimsíonn an scréachóg reilige.

     [2]

  (ii) Sainaithin táirgeoir agus tomhaltóir sa bhiashlabhra seo.

   Táirgeoir 

   Tomhaltóir 
      [2]
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8 (a) Einsímí, cuireann siad luas faoi imoibrithe ceimiceacha sa chorp. 
Taispeánann an léaráid seo thíos an dóigh a bhfeidhmíonn einsím.

  (i) Lipéadaigh na léaráidí thíos leis na litreacha:

   •  E do mhóilín na heinsíme
   •  S do mhóilín na foshraithe
   •  P do mhóilín an táirge

© CCEA

[3]

  (ii) Ainmnigh an samhaltán de ghníomhú einsíme atá taispeánta sa 
léaráid thuas.

   [1]

  (iii) Bain úsáid as an fhaisnéis thuas le cur síos a dhéanamh ar an rud 
a tharlaíonn don mhóilín foshraithe le linn an imoibrithe.

      [1]

  (iv) Cad é mar a bheadh an einsím seo difriúil le ceann a bhfuil 
sainiúlacht dhifriúil aici?

      [1]
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 (b) Na graif thíos, taispeánann siad an dóigh a mbíonn gníomhaíocht 
einsímeach i bpróitéáis ghoile éagsúil le trí thoisc dhifriúla.
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  (i) Meaitseáil gach graf leis an toisc cheart ón liosta thíos.

pH                       tiúchan einsíme                       teocht

   Graf 1 

   Graf 2 

   Graf 3  [2]

  (ii) Ainmnigh an fhoshraith a mbíonn an phróitéáis ag gníomhú uirthi.

   [1]

  (iii) Seachas an ghoile, cá háit eile sa chóras díleáite a mbeadh 
próitéáis le fáil?

   [1]
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 (c) Cuir síos ar an dóigh a bhfuil an córas riospráide sa duine oiriúnaithe 
don mhalartú gás.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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1 An léaráid thíos, taispeánann sí córas eisfheartha an duine.

A

B

C

D

© CCEA

 (a) Cé acu cuid, (A, B, C nó D), an t-úiréadar?

    [1]

 (b) Cé acu ainm a úsáidtear le cur síos ar rialú chothromaíocht an uisce?

    [1]

 (c) Luaigh dhá fheidhm atá ag an duán.

  1  

   

  2  

    [2]

 (d) Mínigh ról an ADH ar an duán.

   

    [2]
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2 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí cuid de na céimeanna a bhaineann le 
rialú thiúchan an ghlúcóis fola.

Ardaíonn tiúchan an ghlúcóis fola

Braitheann an paincréas ardú ar leibhéal an ghlúcóis fola

Táirgeann an paincréas inslin

Freagraíonn an t-ae don inslin

  (i) Cad é mar a thaistealaíonn inslin ón phaincréas go dtí an t-ae?

      [1]

  (ii) Cad é mar a théann an inslin i bhfeidhm ar thiúchan an ghlúcóis 
fola.

      [1]

  (iii) Cuir síos ar dhá dhóigh a bhfreagraíonn an t-ae don inslin.

   1    

     

   2   

      [2]
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 (b) An graf thíos, taispeánann sé tiúchan thipiciúil an ghlúcóis fola a 
fhaightear i nduine nach bhfuil diaibéiteas air thar thréimhse lae.

7 am 1 pm 7 pm

Am sa lá

Ti
úc
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hl
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s 
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  (i) Bain úsáid as an ghraf agus as do chuid eolais féin le moladh a 
thabhairt ar an fháth a mbíonn buaicphointí ann i dtiúchan an 
ghlúcóis fola i rith an lae.

      [1]

  (ii) Daoine a bhfuil diaibéiteas Chineál 1 orthu, seans go mbeadh 
orthu instealladh insline a thabhairt dóibh féin roinnt uaireanta sa 
lá.

   Bain úsáid as an ghraf thuas agus as do chuid eolais féin lena 
mhíniú cén fáth a gcaithfidh siad seo a dhéanamh.

     

      [1]
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 (c) Siomptóm amháin den diaibéiteas ná láithreacht glúcóis sa mhún.

  An tábla thíos, tugann sé torthaí ó dhá thástáil ghlúcóis a rinneadh ar 
shamplaí múin ó bheirt othar A agus B.

Othar Dath tosaigh Dath deiridh

A Gorm Donnrua

B Gorm Gorm

  (i) Mínigh an dóigh a dtugann na torthaí seo le fios go bhfuil 
diaibéiteas ar Othar A.

      [1]

  (ii) Tabhair dhá shiomptóm eile den diaibéiteas.

   1.   

   2.    [2]
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3 Meastar go bhfuil an scréachóg reilige, éan a bhí coitianta lá den tsaol i 
dTuaisceart Éireann, chomh tearc anois go bhfuil níos lú ná 50 péire 
pórúcháin fágtha.

gríobha © Andreas_Krone/iStock/Thinkstock

 Seo a leanas sliocht as alt nuachta a scríobh tuairisceoir a thug cuairt ar 
fheirm a raibh scréachóga reilige ag neadú ann i seanscioból.

 ‘Níorbh fhada gur nocht an t-éan, agus a leithéid d’éan! Bhí a eitilt chomh 
tostach sin nár chuala mé ag teacht é. Tiontaíonn an scréachóg reilige a 
ceann ionas gur féidir lena cluasa íogaire na fuaimeanna laga a dhéanann 
muid a aimsiú. Seo dóigh amháin a mbíonn an scréachóg reilige ag aimsiú 
a cuid creiche, ach chomh maith leis sin, mínionn sé an fáth a mbíonn 
deacracht aici sealgaireacht a dhéanamh i sneachta nó i bhfearthainn 
throm. Tá greim docht aici ar na seanbhíomaí lena gríobha móra, agus 
tiontaionn sí a súile ollmhóra orainn, súile atá foirfe le sealgaireacht oíche 
a dhéanamh ar chreimirí, m.sh. luchóga.’

 Úsáid an fhaisnéis a thugtar agus do chuid eolais féin leis na ceisteanna 
seo a leanas a fhreagairt.

 (a) Seachas na súile ollmhóra atá air, cuir síos ar dhá dhóigh a bhfuil an 
scréachóg reilige oiriúnaithe don tsealgaireacht agus mínigh iad.

  1.  

   

  2.  

    [4]

 (b) Luaigh cad chuige a mbíonn deacracht ag an scréachóg reilige 
sealgaireacht a dhéanamh le linn sneachta nó fearthainn throm.

    [1]
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 Úsáideann a lán feirmeoirí nimheanna le líon na gcreimirí a theorannú. 
Itheann na scréachóga reilige na creimirí seo a nimhíodh agus ansin 
faigheann siad féin bás. Le seans a thabhairt do scréachóga reilige agus 
ulchabháin eile a líon a mhéadú, tá scéimeanna ann anois, á reáchtáil ag 
an rialtas, le feirmeoirí a spreagadh:

 1. le seansciobóil a fhágáil ina seasamh;

 2.  le gaistí cáis a úsáid le líon na gcreimirí a theorannú; agus

 3. barra ar nós canola a chur in aice le himeall caoráin. Spreagann seo  
 na creimirí a itheann an canola teacht amach in áiteanna a bhfuil siad  
 le feiceáil go soiléir iontu.

 (c) Luaigh an dóigh a bhféadfadh gach ceann de na trí bheart thuas 
cuidiú le pobal na scréachóg reilige a mhéadú.

  1.  

   

  2.  

   

  3.  

    [3]

 (d) (i) Bain úsáid as an fhaisnéis thuas le biashlabhra a tharraingt a 
chuimsíonn an scréachóg reilige.

     [2]

  (ii) Sainaithin táirgeoir agus tomhaltóir sa bhiashlabhra seo. 

   Táirgeoir

   Tomhaltóir [2]
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4 (a) Einsímí, cuireann siad luas faoi imoibrithe ceimiceacha sa chorp. 
Taispeánann an léaráid seo thíos an dóigh a bhfeidhmíonn einsím.

  (i) Lipéadaigh na léaráidí thíos leis na litreacha:

   •  E do mhóilín na heinsíme
   •  S do mhóilín na foshraithe
   •  P do mhóilín an táirge

© CCEA

[3]

  (ii) Ainmnigh an samhaltán de ghníomhú einsíme atá taispeánta sa 
léaráid thuas.

     [1]

  (iii) Úsáid an fhaisnéis sa léaráid thuas agus cuir síos ar an rud a 
tharlaíonn don mhóilín foshraithe le linn an imoibrithe.

      [1]

  (iv) Cad é mar a bheadh an einsím seo difriúil le ceann a bhfuil 
sainiúlacht dhifriúil aici?

      [1]
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 (b) Na graif thíos, taispeánann siad an dóigh a mbíonn gníomhaíocht 
einsímeach i bpróitéáis ghoile éagsúil le trí thoisc dhifriúla.
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  (i) Meaitseáil gach graf leis an toisc cheart ón liosta thíos.

pH                       tiúchan einsíme                       teocht

   Graf 1 

   Graf 2 

   Graf 3  [2]

  (ii) Ainmnigh an fhoshraith a mbíonn an phróitéáis ag gníomhú uirthi.

   [1]

  (iii) Seachas an ghoile, cá háit eile sa chóras díleáite a mbeadh 
próitéáis le fáil?

   [1]
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 (c) Cuir síos ar an dóigh a bhfuil an córas riospráide sa duine oiriúnaithe 
don mhalartú gás.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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5 An léaráid thíos, taispeánann sí stua athfhillteach.

ábhar bán

ábhar liath corda an dromlaigh

© CCEA

 (a) Ar an léaráid thuas, tarraing an t-éifeachtóir sa tsuíomh cheart. [1] 

 (b) Cad é mar atá néaróin céadfacha, comhcheangail agus luadracha 
ceangailte?

    [1]

 (c) Má bhaineann tú do réad atá thar a bheith te tarraingíonn tú do lámh 
ar shiúl uaidh go gasta.

  Is sampla den ghníomhú athfhillteach é seo – cad chuige?

   

    [1]

 (d) Luaigh dhá shampla eile den ghníomhú athfhillteach.

    [2]
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6 An léaráid thíos, taispeánann sí an fearas a úsáidtear le himscrúdú a 
dhéanamh ar an fhótaisintéis trí thomhas a dhéanamh ar an méid 
ocsaigine a thugann tím uisce amach.

tím uisce

gás

uisce

feadán grádaithe

stopallán rubair

solas

© CCEA

 An tábla thíos, taispeánann sé na torthaí ón turgnamh seo ag déiní difriúla 
solais.

Aonaid déine solais/
aonaid threallacha

Toirt ocsaigine a scaoiltear  
cm3/nóiméad

5 12

10 30

20 35

30 40

40 43

50 46

 (a) Cuir síos ar an dóigh a n-athraítear an déine solais san imscrúdú seo.

   

   [1]
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 Tá na torthaí ón imscrúdú breactha ar an ghraf thíos.

 (b) (i) Bain úsáid as an ghraf thuas le cur síos a dhéanamh ar an 
ghaolmhaireacht idir déine solais agus ocsaigin a thugann tím 
uisce amach.

     

      [1]

  (ii) Mínigh an ghaolmhaireacht a bhfuil cur síos tugtha agat uirthi in 
(b)(i) thuas.

     

      [1]

  (iii) Cad é mar a thiocfadh leat an turgnamh a athrú lena thaispeáint 
go bhfuil an ocsaigin ag teacht ón phlanda agus ní ón uisce?

      [1]

  (iv) Luaigh toisc amháin eile a thiocfadh leis dul i bhfeidhm ar ráta na 
fótaisintéise sa tím uisce.

      [1]
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7 Bíonn plandaí ag tógáil níotráití ón ithir ag úsáid fréamhchealla ribeacha.

 (a) Luaigh úsáid amháin atá ag níotráití i bplandaí.

    [1]

 (b) Cuir síos ar an dóigh a bhfuil an fhréamhchill ribeach oiriúnaithe do 
thógáil níotráití agus mínigh sin.

   

   

    [2]

 (c) Rinneadh síológa eorna a fhás i bpromhadáin ina raibh tuaslagán 
níotráite.

  Cuireadh an turgnamh seo a leanas i dtreoir le himscrúdú a 
dhéanamh ar éifeacht na hocsaigine tuaslagtha ar an dóigh a ndearna 
na síológa seo tógáil ar na níotráití.

  Rinneadh ocsaigin a bhoilgearnú tríd an tuaslagán níotráití.

  Rinneadh an méid níotráite a thóg na síológa isteach a thomhas. 

  Taispeántar torthaí an imscrúdaithe sa ghraf thíos.
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  (i) Luaigh dhá athróg ar chóir iad a rialú sa turgnamh seo.

   1.   

   2.    [2]

  (ii) Cuir síos ar an athrú ar thógáil níotráite idir pointí A agus B agus 
mínigh é.

     

     

     

     

     

     

      [4]

  (iii) Mínigh an fáth a mbíonn na leibhéil tógála níotráite ag éirí 
cothrománach idir pointí B agus C.

     

      [1]

  (iv) Ainmnigh an próiseas a tharlaíonn nuair a théann níotráití breise 
isteach in uiscebhealaí.

    [1]
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8 (a) Luaigh dhá dhifríocht idir fótaisintéis agus riospráid.

  1.  

   

   

  2.  

   

    [2]



LEATHANACH BÁN
(Leanann ceisteanna ar aghaidh ar an chéad leathanach eile)
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 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí duilleog a cuireadh i bpromhadán 
séalaithe a raibh táscaire hidrigincharbónáite ann.

stopallán rubair

duilleog

táscaire 
hidrigincharbónáite

© CCEA

 
  An graf thíos, taispeánann sé an dé-ocsaíd charbóin a ghlac an 

duilleog seo isteach agus a chuir sí amach le linn lá samhraidh.
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  Bain úsáid as d’eolas ar an fhótaisintéis agus ar an riospráid leis an 
tábla thíos a chomhlánú.

  • Luaigh dath an táscaire hidrigincharbónáite ag meán lae
  • Luaigh fáth le dath an táscaire a mhíniú ag gach ceann de na  

 hamanna.

 

Am
Dath táscaire 

hidrigin-
charbónáite

Fáth le dath an táscaire 
hidrigincharbónáite a mhíniú

2 am Buí

12 meán lae

5 pm Dearg

   [4]
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1 Is é atá sa ghrianghraf, páirc lán de lus na gréine.

 Rinneadh grúpa daltaí airde na lus gréine a thomhas.
 An tábla thíos, taispeánann sé líon na lus gréine i ngach raon airde.

Raon airde/cm Líon na lus gréine

160–169 100

170–179 120

180–189 200

190–199 120

200–209 80

© 751/iStock/Thinkstock
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 (a) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla ar an leathanach roimhe seo le 
histeagram a bhreacadh ar an eangach.

  Lipéadaigh an y-ais.

  Cuir scála cuí leis an y-ais

160-169 170-179 180-189 190-199 200-209

Raon airde/cm

   [3]

 (b) Cén cineál éagsúlachta atá á thaispeáint le hairdí na lus gréine?

   [1]
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2 (a) An graf thíos, léiríonn sé comhdhéanamh na fola.

  (i) Luaigh feidhm amháin de gach cuid atá lipéadaithe.
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[4]

  (ii) Úsáid an t-eolas sa ghraf thuas leis an tábla minicíochta anseo 
thíos a chomhlánú.

   

Cuid den fhuil  % comhdhéanamh

Cealla bána fola

2

Plasma

42
 [4]
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 (b) Luaigh dóigh amháin ina bhfuil cealla dearga fola oiriúnaithe dá 
bhfeidhm.

   

    [1]

 (c) An léaráid thíos, taispeánann sí cuid de chóras imshruthaithe an 
duine.

ceann agus 
lámha

scamhóga

duán

cuid eile den 
chorp

croí
balla 
matáin

A

B

  (i) Ar an léaráid thuas, tarraing saigheada le bealach na fola ó na 
scamhóga tríd an chroí go dtí an duán a thaispeáint. [2]

  (ii) Ar an léaráid thuas, lipéadaigh leis an litir X, an seoimrín den 
chroí a chrapann leis an fhórsa is mó. [1]

  (iii) Ainmnigh fuileadáin A agus B.

   A 

   B  [2]
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3 Tá ról na speirmchille in atáirgeadh daonna ar taispeáint sa léaráid thíos.

Speirmchille

Ubhchill

Siogót Meall ceall

 

 

 Comhlánaigh an sliocht thíos faoin atáirgeadh, ag úsáid na dtéarmaí is 
cuí ón liosta seo a leanas.

miotóis placaint féatas faighin sreabhán
 aimnianach

haplóideach útaras baineann ubhaducht méóis

 Tarlaíonn toirchiú san . Sa phróiseas seo 

 tagann speirm agus ubh le chéile le siogót a fhoirmiú. Deighlíonn an siogót 

 trí  agus ansin fásann sé ina mheall ceall 

 mar a thaistealaíonn sé go dtí an , an áit a 

 ionchlannaíonn sé agus forbraíonn ina .

 De réir mar a fhásann seo, cuireann an  

 ‘cuisín’ cosanta ar fáil dó agus faigheann sé cothaithigh thuaslagtha thar 

 an  .  [6]

Siogót - © knorre/iStock/Thinkstock
Speirmchill - © ubrx/iStock/Thinkstock

Íomhá fir - © Dorling Kindersley/iStock/Thinkstock
Ubhchill - © Jezperklauzen/iStock/Thinkstock

meall ceall - © blueringmedia/iStock/Thinkstock
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4 An graf thíos, taispeánann sé an éifeacht nuair a ardaíonn luas na gaoithe 
ar ráta trasghalúcháin i bplandaíl.

Luas na gaoithe

R
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tra
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ch

ái
n

 Is dhá thoisc eile iad teocht agus bogthaise a bhfuil éifeacht acu ar ráta an 
trasghalúcháin i bplandaí.

 (a) Ar na chéad aiseanna thíos, tarraing líne leis an éifeacht atá aige ar 
ráta trasghalúcháin nuair a ardaíonn an teocht a thaispeáint.

  Ar na dara haiseanna thíos, tarraing líne leis an éifeacht atá aige ar 
ráta trasghalúcháin nuair a ardaíonn an bhogthaise a thaispeáint.

Teocht
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     [2]
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 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí an fearas a úsáidtear le himscrúdú a 
dhéanamh ar éifeacht achar dromchla na nduilleog ar ráta caillteanas 
uisce ó phlanda.

planda atá ag trasghalú

mála plaisteach ag 
clúdach an phota

meátán barrphanna

© CCEA

  (i) Luaigh cén fáth a raibh an pota clúdaithe le mála plaisteach.

   [1]
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  Rinneadh an planda a mheá, fágadh go ceann 24 uair an chloig é 
agus ansin rinneadh é a mheá arís. Rinne ráta caillteanas an uisce a 
ríomh mar 3.8 g san uair.

  Baineadh roinnt duilleog den phlanda agus rinneadh an turgnamh 
arís.

  An tábla thíos, taispeánann sé an toradh don dara turgnamh.

Mais an phlanda ag an tús/g Mais an phlanda tar éis 24 uair/g

257.6 185.6

  (ii) Bain úsáid as na sonraí sa tábla thuas le ráta chaillteanas an 
uisce (ina g san uair) a ríomh sa dara turgnamh.

   Taispeáin do chuid oibre.

 g san uair  [2]

  (iii) Mínigh an fáth a bhfuil ráta chaillteanas an uisce níos ísle nuair a 
bhaintear cuid de na duilleoga.

   [2]
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5 An léaráid thíos, taispeánann sé cuid de mhóilín ADN (DNA).

 (a) Cuir na bunanna cearta agus cnámh droma leis an léaráid thíos leis 
an mhóilín ADN a chomhlánú.

T

G

A

C

Eochair

A

T

C

G

cnámh droma
[3]

 (b) Ainmnigh an dá shubstaint atá i gcnámh droma an mhóilín ADN 
(DNA).

   agus  [2]

 (c) Ainmnigh an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar chruth 
mhóilín ADN (DNA).

   [1]

 (d) Cá háit a bhfaighfeá ADN (DNA) i gcill?

   [1]
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6 De ghnáth, bíonn fionnadh órga ar leoin na hAfraice ach tá roinnt leon ann 
 a bhfuil fionnadh bán orthu.

© GlobalP/iStock/Thinkstock

 Tá an ailléil do dhath órga an fhionnaidh ceannasach ar an ailléil don dath 
 bhán fionnaidh.

 Bíodh G ag seasamh don ailléil don dath órga fionnaidh. 
 Bíodh g ag seasamh don ailléil don dath bhán fionnaidh.

 (a) Luaigh na géinitíopaí féideartha do leon a bhfuil fionnadh órga air.

   agus  [2]

 (b) Bain úsáid as cearnóg Punnett lena thaispeáint an dóigh a dtiocfadh 
le dhá leon a bhfuil fionnadh órga acu coileán leoin a bheith acu a 
bhfuil fionnadh bán aige.

  Ciorclaigh an géinitíopa don choileán leoin a bhfuil fionnadh bán air.

   [4]
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7 Rinne dalta mais ocht sorcóir práta a mheá agus a thaifeadadh. Cuireadh 
sorcóir amháin i ngach ceann d’ocht dtiúchan de thuaslagán glúcóis agus 
fágadh go ceann dhá uair an chloig é.

 Rinneadh na sorcóirí a athmheá ansin agus ríomhadh an t-athrú  
céatadánach.

 Taispeántar na torthaí sa ghraf thíos.
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 (a) (i) Bain úsáid as an ghraf thuas le tiúchan chéatadánach an 
tuaslagáin glúcóis a lua a thugann athrú céatadánach nialasach i 
mais an tsorcóra práta.

 %  [1]

  (ii) Mínigh do fhreagra.

     

     

     

      [1]
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 (b) Tarraing cill phlanda i ngach bosca thíos mar a d’fheicfí í i ndiaidh í a 
fhágáil go ceann dhá uair an chloig sna leachtanna seo:

  (i) uisce (tuaslagán 0% glúcóis).

  (ii) tuaslagán 12% glúcóis.

   Cuir lipéad ar an chillbhalla agus ar an chillscannán.

(i) cill in uisce (ii) cill i dtuaslagán 12% glúcóis 
      (Cuir lipéad ar an chillbhalla  

   agus ar an chillscannán.) 

         
   [4]

 (c) Cad é feidhm na cillbhalla planda san osmóis?

   

    [1]
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8 Is féidir an toircheas a sheachaint le réimse de mhodhanna 
frithghiniúnacha.  

 Ainmnigh trí cinn de mhodhanna frithghiniúnacha (seachas modh na 
rithime).

 Mínigh an dóigh a bhfeidhmíonn gach ceann de na modhanna 
frithghiniúnacha seo leis an toircheas a chosc.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [6]
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9 Má bhíonn leibhéal ard colaistéaróil san fhuil, méadaíonn sin riosca taom 
 croí.

 (a) Mínigh an dóigh ar féidir le leibhéal ard colaistéaróil san fhuil bheith 
ina chúis le taom croí.

   

   

   

   

   

    [4]

 (b) Rinneadh triail drugaí sé mhí, a raibh 14 000 othar ann a raibh leibhéil 
arda colaistéaróil acu.

  Táthar á mhaíomh go laghdaíonn drugaí darb ainm staitíní leibhéil 
cholaistéaróil. Leathchuid de na hothair, tugadh staitíní dóibh, agus an 
leathchuid eile, níor tugadh staitíní dóibh.

  Dúradh leis na hothair uilig réim chothrom bia a ithe thar thréimhse na 
trialach.

  An graf thíos, taispeánann sé na meánleibhéil cholaistéaróil a bhí ag 
na hothair thar thréimhse sé mhí na trialach.
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  (i) Cad iad na tátail ar féidir iad a bhaint as an triail drugaí seo? Bain 
úsáid as sonraí ón ghraf le tacú le do fhreagra.

     

     

     

      [3]

  (ii) Cad chuige a raibh an grúpa othar nár tugadh staitíní dóibh san 
áireamh mar chuid den triail?

     

      [1]

  De na 14 000 othar a bhí páirteach sa triail drugaí seo, ba fhir iad 
seisear as gach seachtar.

  Tá seo amhlaidh cionn is gur fir iad méid níos mó de na hothair a 
bhfuil galar croí orthu.

  (iii) Cá mhéad bean a bhí páirteach sa triail drugaí?
   Taispeáin do chuid oibre.

 bean  [2]
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  (iv) Cuid de na mná seo, fuair siad amach nár laghdaigh na staitíní a 
leibhéal colaistéaróil. Ciallaíonn sin go raibh riosca níos airde acu 
go fóill taom croí a theacht orthu.

   Seachas aiste chothrom bia, luaigh dhá athrú eile ar stíl bheatha 
a thiocfadh leis na mná seo a dhéanamh a chuideodh leo an 
riosca go dtiocfadh taom croí orthu a laghdú.

   1.   

   2.    [2]

  Tugtar aspairín do dhaoine áirithe a dtiocfadh leo bheith faoi riosca ó 
thaom croí.

 (c) Cad é mar a laghdaíonn aspairín an riosca taom croí?
    

 

   

    [1]
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1 Rinne dalta mais ocht sorcóir práta a mheá agus a thaifeadadh. Cuireadh 
sorcóir amháin i ngach ceann d’ocht dtiúchan de thuaslagán glúcóis agus 
fágadh go ceann dhá uair an chloig é.

 Rinneadh na sorcóirí a athmheá ansin agus ríomhadh an t-athrú 
céatadánach.

 Taispeántar na torthaí sa ghraf thíos.
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 (a) (i) Bain úsáid as an ghraf thuas le tiúchan chéatadánach an 
tuaslagáin glúcóis a lua a thugann athrú céatadánach nialasach i 
mais an tsorcóra práta.

 %  [1]

  (ii)  Mínigh do fhreagra.

     

     

     

      [1]
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 (b) Tarraing cill phlanda i ngach bosca thíos mar a d’fheicfí í i ndiaidh í a 
fhágáil go ceann dhá uair an chloig sna leachtanna seo:

  (i) uisce (tuaslagán 0% glúcóis).

  (ii) tuaslagán 12% glúcóis.

   Cuir lipéad ar an chillbhalla agus ar an chillscannán.

(i) cill in uisce (ii) cill i dtuaslagán 12% glúcóis 
      (Cuir lipéad ar an chillbhalla 
      agus ar an chillscannán.) 

         
   [4]

 (c) Cad é feidhm na cillbhalla planda san osmóis?

   

    [1]
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2 Is féidir an toircheas a sheachaint le réimse de mhodhanna 
frithghiniúnacha. 

 Ainmnigh trí cinn de mhodhanna frithghiniúnacha (seachas modh na 
rithime).

 Mínigh an dóigh a bhfeidhmíonn gach ceann de na modhanna 
frithghiniúnacha seo leis an toircheas a chosc.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [6]
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3 Má bhíonn leibhéal ard colaistéaróil san fhuil, méadaíonn sin riosca taom 
 croí.

 (a) Mínigh an dóigh ar féidir le leibhéal ard colaistéaróil san fhuil bheith 
ina chúis le taom croí.

   

   

   

   

   

    [4]

 (b) Rinneadh triail drugaí sé mhí, a raibh 14 000 othar ann a raibh leibhéil 
arda colaistéaróil acu.

  Táthar á mhaíomh go laghdaíonn drugaí darb ainm staitíní leibhéil 
cholaistéaróil. Leathchuid de na hothair, tugadh staitíní dóibh, agus an 
leathchuid eile, níor tugadh staitíní dóibh.

  Dúradh leis na hothair uilig réim chothrom bia a ithe thar thréimhse na 
trialach.

  An graf thíos, taispeánann sé na meánleibhéil cholaistéaróil a bhí ag 
na hothair thar thréimhse sé mhí na trialach.
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  (i) Cad iad na tátail ar féidir iad a bhaint as an triail drugaí seo? 
   Bain úsáid as sonraí ón ghraf le tacú le do fhreagra.

     

     

     

     

     

     

     

     

      [3]

  (ii) Cad chuige a raibh an grúpa othar nár tugadh staitíní dóibh san 
áireamh mar chuid den triail?

     

      [1]

  De na 14 000 othar a bhí páirteach sa triail drugaí seo, ba fhir iad 
seisear as gach seachtar.

  Tá seo amhlaidh cionn is gur fir iad méid níos mó de na hothair a 
bhfuil galar croí orthu.

  (iii) Cá mhéad bean a bhí páirteach sa triail drugaí?
   Taispeáin do chuid oibre.

 bean  [2]
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  (iv) Cuid de na mná seo, fuair siad amach nár laghdaigh na staitíní a 
leibhéal colaistéaróil. Ciallaíonn sin go raibh riosca níos airde acu 
go fóill taom croí a theacht orthu.

   Seachas aiste chothrom bia, luaigh dhá athrú eile ar stíl bheatha 
a thiocfadh leis na mná seo a dhéanamh a chuideodh leo an 
riosca go dtiocfadh taom croí orthu a laghdú.

   1.   

   2.    [2]

  Tugtar aspairín do dhaoine áirithe a dtiocfadh leo bheith faoi riosca ó 
thaom croí.

 (c) Cad é mar a laghdaíonn aspairín an riosca taom croí?
   
   

    [1]
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4 (a) An léaráid thíos,taispeánann sí timthriall míosta 28 lá.

© CCEA

  (i) Cuir síos ar an rud a tharlaíonn do líneáil an útarais ó lá 1 go lá 5.

      [1]

  (ii) Luaigh cad é a tharlaíonn do líneáil an útarais idir lá 6 agus lá 13.

      [1]

  (iii) Ainmnigh an hormón is cúis leis na hathruithe a tharlaíonn le linn 
an dara leath den timthriall mhíosta.

      [1]

 Foirm amháin den fhrithghiniúint ná comhriachtain a sheachaint le linn na 
laethanta nuair a thiocfadh le speirm agus ubh teacht le chéile.

 I dtimthriall 28 lá is gnách go dtarlaionn ubhsceitheadh ar lá 14. Is féidir le 
speirm fanacht beo suas le cúig lá i gcorp na mná. Maireann an ubh aon lá 
amháin.

 (b) Ar an léaráid thuas, scáthaigh na laethanta nuair is cóir 
comhriachtain a sheachaint leis a toircheas a sheachaint. [2]
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 (c) An léaráid thíos. taispeánann sí féatas daonna agus an soláthar fola 
sa tsrincne agus sa phlacaint araon.

  (i) Bíonn féith an imleacáin ag iompar fuil ocsaiginithe.

   Ar an léaráid thuas, tarraing saighead le treo shruth na fola i 
bhféith an imleacáin a thaispeáint. [1]

  (ii) Ainmnigh substaint úsáideach amháin, seachas an ocsaigin, a 
dtig léi dul ó fhuil na máthar isteach i bhfuil an fhéatais.

   [1]

  (iii) Ainmnigh fuíollsubstaint amháin a théann ó fhuil an fhéatais go 
fuil na máthar.

   [1]

  (iv) Luaigh an dóigh a ndéanann na villis, atá léirithe sa léaráid, ráta 
malairte na substaintí a ardú idir fuil na máthar agus fuil an 
fhéatais.

      [1]

artaire
imleacáin

fuil máthar

villis

fuil máthar
feith

imleacáin
srincneféatas

© CCEA
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5 Tá roinnt meicníochtaí ag corp an duine le déileáil le miocrorgánaigh ar 
cúis leo galair.

 Is é an chéad líne chosanta ná cosc a chur ar na miocrorgánaigh dul 
isteach sa chorp.

 (a) Cuir síos ar dhá dhóigh a gcuirtear cosc ar mhiocrorgánaigh dul 
isteach sa chorp.

 
  1.  

   

  2.  

    [2]

 (b) Má fhaigheann miocrorgánaigh amhail baictéir isteach sa chorp, 
freagraíonn an corp trí antasubstaintí a tháirgeadh.

  Cuir síos ar an dóigh a dtig le láithreacht miocrorgánaigh ar leith 
bheith ina gcúis le táirgeadh frithshubstaintí.

   

   

   

   

   

    [2]
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 Bhí duine i dteagmháil leis an chineál chéanna miocrórganaigh ar an dara 
ócáid.

 (c) Ar an ghraf thíos, tarraing líne don tréimhse ama a tugadh leis an 
leibhéal antasubstainte a mbeifeá ag dúil leis.
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6 (a) Is ‘tarbhfhríd’ é MRSA. Tá sé frithsheasmhach ar antaibheathaigh 
agus is féidir leis leathnú go gasta, go háirithe in ospidéil.

  (i) Cén cineál miocrorgánaigh é MRSA?

   [1]

  (ii) Mínigh an téarma ‘frithsheasmhach ar antaibheathaigh’.

     

      [1]

 (b) An graf thíos, déanann sé comparáid idir líon na gcásanna MRSA in 
ospidéil don chéad trí mhí de gach bliain ó 2009–2012 do gach ceann 
de na cúig Iontaobhas Sláinte i dTuaisceart Éireann.
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Sonraí curtha in oiriúint ó http://www.publichealth.hscni.net/sites/default/files/C.difficile%20Surveillance%20

Report%20quarter%20ending%20March%202012.pdf  
© Public Health Agency 
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  (i) An tábla thíos, déanann sé comparáid idir líon na gcásanna 
MRSA sa chéad trí mhí de 2010 go 2012 i gcomparáid leis an 
tréimhse chéanna an bhliain roimhe sin d’Iontaobhais éagsúla 
Sláinte.

   Úsáid an t-eolas sa ghraf ar an leathanach roimhe seo leis an 
tábla thíos a chomhlánú don Iontaobhas Thiar.

Líon na gcásanna MRSA sa chéad trí mhí de gach 
bliain i gcomparáid leis an bhliain roimhe sin

Iontaobhas 
Sláinte 2010 2011 2012

Béal Feirste laghdaithe laghdaithe méadaithe

Thuaidh laghdaithe méadaithe laghdaithe

Thoir-Theas laghdaithe laghdaithe méadaithe

Theas laghdaithe laghdaithe méadaithe

Thiar

     [1]

  (ii) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla thuas leis an Iontaobhas 
Sláinte a lua a thaispeánann an treocht chéanna leis an 
Iontaobhas Thiar.

      [1]

  (iii) Úsáid an t-eolas sa ghraf ar an leathanach roimhe seo leis an 
laghdú chéatadánach ar chásanna MRSA a lua idir 2009 agus 
2011 don Iontaobhas Thoir-Theas.

   Taispeáin do chuid oibre.

 %  [2]
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  (iv) Luaigh dhá dhóigh a dtiocfadh le foirne sna hospidéil san 
Iontaobhas Sláinte seo an laghdú seo ar chásanna MRSA a 
bhaint amach.

   1.   

     

   2.   

      [2]
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7 Sa phlanda pis chumhra, nuair a dhéantar planda le bláthanna dearga a 
chrosáil le planda le bláthanna bána, is plandaí le bláthanna dearga iad an 
sliocht sa chéad ghlúin.

   Bíodh R ag seasamh don ailléil (géin) do bhláthanna dearga. 
   Bíodh r ag seasamh don ailléil (géin) do bhláthanna bána.

 (a) Comhlánaigh an léaráid thíos tríd an litir cheart nó na litreacha cearta 
a scríobh isteach i ngach ciorcal. Rinneadh dhá chiorcal a chomhlánú 
duit.

Dearg Bán
RRGéinitíopa 

tuismitheoirí      

RGaiméití

Dearg

Géinitíopaí de 
shliocht den 
chéad ghlúin Dearg

Gaiméití

Géinitíopaí 
den dara glúin
den tsliocht

Dearg Dearg Dearg Bán

© CCEA

     [4]
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 (b) Bailíodh síolta ó phlanda pis chumhra eile. An t-earrach dár gcionn, 
cuireadh na síolta agus nuair a tháirg siad bláthanna taifeadadh na 
dathanna a bhí orthu.

  An tábla thíos, taispeánann sé líon na bplandaí a fuarthas le gach 
dath blátha.

  

Dath an bhlátha

Dearg Bán

Líon na bplandaí 60 60

  (i) Cad é cóimheas na bplandaí le bláthanna dearga leis na plandaí 
le bláthanna bána?

   [1]

  (ii) Tarraing cearnóg Punnett lena thaispeáint an dóigh a dtáirgeann 
dhá phlanda an sliocht dearg agus bán sa chóimheas seo.

     [4]

 Is plandaí iad plandaí pis chumhra a bhfuil gais arda acu a gcaithfear iad a 
thacú. 
Tá boladh deas cumhra ar a mbláthanna agus bíonn a lán dathanna 
difriúla ar na bláthanna.

 (c) Luaigh tréith amháin eile a mbeadh póraitheoirí plandaí ag iarraidh a 
thabhairt isteach i bplandaí pis chumhra.

   

    [1]
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8 Thig le roinnt riochtaí daonna a bheith ann mar gheall ar ghéinte áirithe a 
fháil le hoidhreacht.

 (a) Tabhair sampla amháin de riocht sa duine ar cúis leis:

  1. ailléil ghnéasnasctha.

     

  2. ailléil chúlaitheach. 

     

  3. ailléil cheannasach. 

      [3]

 (b) (i) Bíonn géinte á n-iompar ag roinnt daoine a thugann claonadh 
dóibh i dtreo na hailse. 

   Is féidir ailsí eile forbairt de thoradh ionfhabhtú le víreas, mar 
shampla, an víreas papalóma daonna (HPV).

   Ainmnigh an cineál ailse ar féidir í a fháil mar gheall ar ionfhabhtú 
leis an chineál víris seo.

      [1]

  (ii) Táirgeann cealla ailse dhá chineál siadaí, neamhurchóideach 
agus urchóideach. Luaigh difríocht amháin idir siad 
neamhurchóideach agus ceann urchóideach.

      [1]
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9 Bíonn dhá fhoirm ag brocóga, dorcha agus geal.
 An grianghraf thíos, taispeánann sé an dá fhoirm den bhrocóg agus an 

chuma atá orthu agus iad ar chrann atá dubhaithe le súiche a táirgeadh 
mar thruailliú i gceantar tionsclaíoch.

 Is féidir le céatadán na mbrocóg dorcha i gcomparáid le céatadán na 
mbrocóg geal athrú thar thréimhse ama le hathruithe sa timpeallacht.

 Itheann na héin brocóga.

© Michael W. Tweedie / Science Photo Library

 (a) Maidir le roghnú nádúrtha, mínigh cad chuige a raibh méadú ar 
chéatadán na mbrocóg dorcha sa cheantar thionsclaíoch.

   

   

   

   

   

   

    [4]

 (b) Má tharlaíonn sé nach bhfuil an oiread céanna truaillithe sa cheantar 
thionsclaíoch thar am, cad é mar a d’athródh céatadán na mbrocóg 
geal sa phobal, dar leat?

    [1]

 (c) Mura ndéanann pobal orgánaigh oiriúnú de réir athruithe ar a 
thimpeallacht, luaigh cad é a thiocfadh leis tarlú.

    [1]
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10 (a) Is é struchtúr an ADN (DNA) ná cnámh droma fosfáite agus siúcra 
(dí-ocsairiobós) nasctha le bun.

  An léaráid thíos, taispeánann sé cuid de mhóilín ADN.

C G

T A

A T

C G

A T

G C

© Ábhar ówww.bbc.co.uk arna atáirgeadh le caoinchead ón BBC

  (i) Ar an léaráid thuas, tarraing ciorcal thart ar aon aonad 
dí-ocsairiobós amháin. [1]

  (ii) Caithfidh an dá dhual den ADN a bheith an fad céanna óna chéile 
lena chinntiú go bhfuil an móilín ADN cobhsaí.

   Sa léaráid, léirítear méideanna coibhneasta na mbunanna difriúla 
le méideanna na ndronuilleog.

   Bain úsáid as an fhaisnéis seo agus an léaráid thuas lena mhíniú 
cad chuige nach féidir le G nascadh le A.

     

      [1]
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 (b) Tá móilín casta an ADN (DNA) á thaispeáint thíos.

© CCEA

  (i) Cad é an téarma a thugtar ar chruth mhóilín an ADN?

      [1]

  (ii) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán na mbunanna A agus G  
i móilín ADN.

   

Bun A C G T

Céatadán % 20 30

   Comhlánaigh an tábla thuas le céatadán na mbunanna C agus
   T sa mhóilín ADN seo a thaispeáint. [2]
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 An léaráid thíos, taispeánann sí na chéad chéimeanna in innealtóireacht 
ghéiniteach na hinsline ag úsáid baictéar.

Céim 1

Céim 2

Céim 3

Céim 4

Céim 5

géin don 
inslin

baictéarcrómasóm 
daonna

plasmaid
(fáinne ADN)

© CCEA

 (c) Bain úsáid as an fhaisnéis sa léaráid thuas agus as do chuid eolais 
féin le cur síos a dhéanamh ar an dóigh a dtáirgtear inslin dhaonna trí 
innealtóireacht ghéiniteach.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [4]
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1 Is féidir meascán de shalann agus de ghaineamh a dheighilt go furasta 
leis an mhodh seo a leanas:

 1. Cuir uisce leis an mheascán agus suaith.

 2. Déan an meascán atá ann dá thoradh sin a scagadh leis an fhearas 
seo thíos.

A

B

C

                                                                © CCEA

 (a) Cad é a tharlaíonn don tsalann agus don ghaineamh nuair a chuirtear 
an t-uisce isteach agus nuair a shuaitear é?

  An salann  

  An gaineamh   [2]

 (b) Ainmnigh na codanna d’fhearas A agus B.

  A   

  B    [2]

 (c) Cé acu dhá cheann de na téarmaí sa liosta thíos is fearr a chuireann 
síos ar shubstaint C? Ciorclaigh an dá fhreagra chearta.

  fuíoll driogáit tuaslagán

  scagáit dothuaslagtha intuaslagtha
    [2]

 (d) Mínigh an dóigh a bhfaighfeá sampla tirim den tsalann íonghlan ó 
shubstaint C.

    

    [1]
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2 Is liosta de na dúile uilig atá aitheanta é an Tábla Peiriadach. Tá dúile a 
imoibríonn ar dhóigh chosúil i gcolúin cheartingearacha ar a dtugtar 
grúpaí.

 An imlíne ar an Tábla Pheiriadach atá ar taispeáint thíos, tá ceithre ghrúpa 
inti, atá lipéadaithe A, B, C agus D.

A B
C D

 (a) Cé acu de na grúpaí, A, B, C nó D,
 
  (i) ar grúpa de neamhmhiotail dhaite é?   [1]
 
  (ii) a bhfuil na miotail alcaileacha ann?   [1]

 Is grúpa de gháis neamh-imoibríocha iad na triathgháis.

 (b) Mínigh an fáth a bhfuil na triathgháis neamh-imoibríoch.

   

   

    [2]

 Tá na miotail alcaileacha iontach imoibríoch.

 (c) Cad é mar a stóráiltear na miotail alcaileacha?

    [1]

 (d) Is miotal trasdultach é copar.

  (i) Scáthaigh an chuid den Tábla Pheiriadach thuas mar a bhfuil 
copar curtha inti. [1]
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  (ii) Foirmíonn copar a lán comhdhúile daite.

   Comhlánaigh na habairtí thíos faoin chopar tríd an fhocal cheart a 
chiorclú.

 
 
   Is solad 

 gorm 

dubh

glas 
  

í carbónáit chopair(II).  Nuair a dhéantar í a

   théamh bíonn sí ag dianscaoileadh le hocsaíd chopair(II) a 
fhoirmiú 

   ar solad 

  dubh

gorm

glas
 

 í.  Is bun í ocsaíd chopair(II) agus bíonn sí 

   ag imoibriú le haigéid le salainn a fhoirmiú.  Nuair a imoibríonn sí 

   le haigéad sulfarach, foirmítear salann darb 

   ainm 

sulfáit chopair(II) 

clóiríd chopair(II) 

níotráit chopair(II)
 

.  Tá an salann seo 

éadathach

bán

gorm
  

i

   dtuaslagán agus mar sholad.  Nuair a bhíonn an t-uisce ar fad 

   galaithe tiontaíonn an solad bán agus deirtear go bhfuil 

   sé  

hiodráitithe

neamh-imoibríoch

ainhidriúil
    [5]
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3 An léaráid thíos, léiríonn sí adamh.

 (a) Cuir isteach na lipéid atá ar iarraidh leis an léaráid a chomhlánú.

núicléas

    
© CCEA

    [2]

 (b) Tá dhá chineál dhifriúla cáithníní sa núicléas.

  (i) Ainmnigh an cineál cáithnín sa núicléas a bhfuil lucht deimhneach 
aige.

     [1]

  (ii) Cad é uimhir adamhach an adaimh seo?

     [1]

 (c) Cé acu grúpa den Tábla Pheiriadach lena mbaineann an dúil seo?
  Mínigh do fhreaga i dtéarmaí a struchtúir leictreonaigh.

   

 

    [2]



90

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 Is féidir nanacháithníní a úsáid i liathróidí leadóige agus i liathróidí gailf. 
Fágann seo go mbíonn liathróidí leadóige ag preabadh níos airde agus go 
mbíonn liathróidí gailf ag eitilt níos dírí. Úsáidtear nanacháithníní le brístí 
agus stocaí a dhéanamh ionas go mairfidh siad níos faide agus go mbeidh 
siad níos fuaire sa samhradh.

 Síleann eolaithe go bhféadfadh nanacháithníní an stíl bheatha s’againn a 
athrú má úsáidtear i gcúram sláinte agus in ábhair thógála iad.  Ach 
tugann siad le fios go bhfuil i bhfad níos mó oibre agus ama de dhíth le 
contúirtí na nanachaithníní a chinntiu sular féidir iad a úsáid go forleathan 
sa tsaol laethúil.

 (a) Cad é an luach atá ag aon nanaiméadar? Ticeáil (3) an freagra ceart 
sa tábla thíos.

Luach Tic

1000 m

1 m

0.001 m

0.000000001 m

     [1]

 (b) Ón fhaisnéis atá curtha ar fáil, luaigh an buntáiste a bhaineann leis na
   nanacháithníní a úsáid i liathróidí gailf.

   [1]

 (c) Luaigh úsáid amháin atá ag nanacháithnín sa chúram sláinte.

    [1]
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5 (a) Comhlánaigh an tábla thíos le dath an táscaire uilíoch agus pH trí cinn 
de na tuaslagáin a thaispeáint.

Tuaslagán Dath an táscaire 
uilíoch pH

sú liomóide flannbhuí

tuaslagán 
sóid aráin 9

sreabhán 
glantacháin corcra

   [3]

 (b) Ón tábla seo thuas roghnaigh tuaslagán:

  (i) ar aigéad lag é   [1]

  (ii) ar alcaile lag é  [1]

 (c) Cothromaigh an chothromóid thíos a chuireann síos ar an 
imoibriúchán idir ocsaíd sóidiam agus aigéad hidreaclórach.

                Na2O      +      HCl      →      NaCl      +       H2O [2]

 (d) Aigéid agus alcailí, ní mór iad a láimhseáil le cúram.

  Sa diamant thíos, tarraing an tsiombail ghinearálta guaise a mbeifeá 
ag dúil lena feiceáil ar bhuidéal aigéid ar ghá é a láimhseáil go 
hairdeallach.

    [1]
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6 Is allatróp den charbón í graiféin. Is é atá ann ná ciseal aonarach d’adaimh 
charbóin nasctha le chéile le naisc chomhfhiúsacha. Tá sí 200 uaire níos 
láidre ná an cruach. Seolann sí leictreachas chomh héifeachtúil leis an 
chopar agus is seoltóir maith teasa í. Is beag nach bhfuil sí iomlán 
trédhearcach agus an leáphointe atá aici, is dócha go bhfuil sé ar an 
cheann is airde dá bhfuil ar eolas.

 (a) Cad é is allatróip ann?  Ticeáil (3) an freagra ceart.  

  Adaimh den dúil chéanna a bhfuil maisuimhir dhifriúil acu. 

  Foirmeacha difriúla den dúil chéanna sa staid fhisiceach chéanna. 

  Dhá adamh nó níos mó á gcoinneáil le chéile go docht le nasc 
comhfhiúsach. 

  [1]

 (b) Úsáid an fhaisnéis sa tsliocht thíos le A agus B a lipéadú sa léaráid 
den ghraiféin thíos.

A B
© CCEA

   [2]

 (c) Fionnaíodh an ghraiféin sa bhliain 2004. Tá a lán airíonna iontacha ag 
baint léi.

  Roghnaigh airí amháin den ghraiféin ón tsliocht thuas agus luaigh 
úsáid atá bunaithe ar an airí.

  

airí

úsáid

    [1]

 (d) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tsliocht lena mhíniú an fáth a bhféadfaí 
an ghraiféin a mheas mar mhiotal agus mar neamh-mhiotal araon.

    

   

    [2]
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7 An miotal maignéisiam agus é te, dófaidh sé i ngás clóirín le clóiríd 
mhaignéisiam a fhoirmiú.

 (a) Comhlánaigh na léaráidí thíos leis na leictreoin uilig a thaispeáint in 
adamh maignéisiam agus in adamh clóirín.

adamh maignéisiam adamh clóirín
  
  [2]

 I gcuid (b), measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa agat, 
lena n-áirítear úsáid saintéarmaí eolaíocha.

 (b) Mínigh ina iomláine, i dtéarmaí na leictreon, an dóigh a mbíonn 
adaimh mhaignéisiam agus chlóirín ag imoibriú le chéile le clóiríd 
mhaignéisiam a fhoirmiú. Cuir isteach i do fhreagra na luchtanna ar na 
hiain agus míniú ar an dóigh a gcoinnítear na hiain le chéile sa 
chomhdhúil.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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 (c) Úsáid léaráid phoncanna is chros le móilín hidrigine a tharraingt.

   [2]

 (d) Ainmnigh na rudaí seo a leanas:

  (i) an nasc idir adaimh hidrigine i móilín hidrigine.

     [1]

  (ii) an fórsa idir móilíní hidrigine atá in aice lena chéile.

     [1]
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8 Baineann an cheist seo le mais adamhach choibhneasta, maiseanna 
foirmle coibhneasta agus úsáid a bhaint as áirimh mhóil.

 (a) Cad é an tuiscint atá agat ar an téarma mais adamhach 
choibhneasta dúile?

   

   

    [3]

 (b) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta de gach ceann de na substaintí 
seo a leanas.

  (Maiseanna adamhacha coibhneasta: H = 1, O = 16, Na = 23, Al = 27, 
S = 32)

  (i) Sulfáit sóidiam Na2SO4

     [1]

  (ii) Hiodrocsaíd alúmanaim Al(OH)3

     [1]

 (c) Tá mais foirmle choibhneasta de 170 ag níotráit airgid, AgNO3.

  (i) Cá mhéad mól de níotráit airgid atá in 340 g den tsubstaint?

      mól [1]

  (ii) Cad é an mhais atá ag 0.3 mól de níotráit airgid?

      g [1]
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1 (a) Comhlánaigh an tábla thíos le dath an táscaire uilíoch agus pH trí cinn 
de na tuaslagáin a thaispeáint.

Tuaslagán Dath an táscaire 
uilíoch pH

sú liomóide flannbhuí

tuaslagán 
sóid aráin 9

sreabhán 
glantacháin corcra

   [3]

 (b) Ón tábla thuas roghnaigh tuaslagán:

  (i) ar aigéad lag é   [1]

  (ii) ar alcaile lag é   [1]

 (c) Bíonn ocsaíd chopair(II) ag imoibriú le haigéad sulfarach in 
imoibriúchán neodrúcháin le sulfáit chopair(II) agus uisce a fhoirmiú.

 
  (i) Scríobh cothromóid siombailí chothromaithe don imoibriúchán idir 

ocsaíd chopair(II) agus aigéad sulfarach.

     [2]

  (ii) Cuir síos ar na rudaí a bhreathnaíonn tú le linn an imoibriúcháin 
seo.

    

     

     [3]
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  Is féidir sulfáit chopair(II) a tháirgeadh fosta trí charbónáit chopair(II) a 
imoibriú le haigéad sulfarach.

  (iii) Cuir síos ar dhá dhóigh a bhfuil imoibriúchán na carbónáite 
copair(II) le haigéad sulfarach difriúil le himoibriúchán ocsaíd 
chopair(II) le haigéad sulfarach.

   1.   

   2.    

   [2]

  (iv) Deirtear gur aigéad láidir é aigéad sulfarach. Mínigh an téarma 
seo.

     

   [1]
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2 Is allatróp den charbón í graiféin. Is é atá ann ná ciseal aonarach d’adaimh 
charbóin nasctha le chéile le naisc chomhfhiúsacha. Tá sí 200 uaire níos 
láidre ná an cruach. Seolann sí leictreachas chomh héifeachtúil leis an 
chopar agus is seoltóir maith teasa í. Is beag nach bhfuil sí iomlán 
trédhearcach agus an leáphointe atá aici, is dócha go bhfuil sé ar an 
cheann is airde dá bhfuil ar eolas.

 (a) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma allatróp.

   

    

    [2]

 (b) Úsáid an fhaisnéis sa tsliocht le A agus B a lipéadú sa léaráid den 
ghraiféin thíos.

A B
© CCEA

   
   [2]

 (c) Fionnaíodh an ghraiféin sa bhliain 2004. Tá a lán airíonna iontacha ag 
baint léi.

  Roghnaigh airí amháin den ghraiféin ón tsliocht thuas agus luaigh 
úsáid leis atá bunaithe ar an airí.

  

airí

úsáid

    [1]



101

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Bain úsáid as an fhaisnéis sa tsliocht lena mhíniú an fáth a bhféadfaí 
an ghraiféin a mheas mar mhiotal agus mar neamh-mhiotal araon.

    

   

    [2]
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3 An miotal maignéisiam agus é te, dófaidh sé i ngás clóirín le clóiríd 
mhaignéisiam a fhoirmiú.

 (a) Comhlánaigh na léaráidí thíos leis na leictreoin uilig a thaispeáint in 
adamh maignéisiam agus in adamh clóirín.

adamh maignéisiam adamh clóirín
  
  [2]

 (b) Mínigh ina iomláine, i dtéarmaí na leictreon, an dóigh a mbíonn 
adaimh mhaignéisiam agus chlóirín ag imoibriú le chéile le clóiríd 
mhaignéisiam a fhoirmiú. Cuir isteach i do fhreagra na luchtanna ar na 
hiain agus míniú ar an dóigh a gcoinnítear na hiain le chéile sa 
chomhdhúil.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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 (c) Úsáid léaráid phoncanna is chros le móilín hidrigine a tharraingt.

   [2]

 (d) Ainmnigh na rudaí seo a leanas:

  (i) an nasc idir adaimh hidrigine i móilín hidrigine.

     [1]

  (ii) an fórsa idir móilíní hidrigine atá in aice lena chéile.

     [1]

 (e) Is comhdhúil í amóinia a léiríonn an cineál nasctha céanna leis an 
hidrigin.

  (i) Úsáid léaráid phoncanna is chros le móilín amóinia a tharraingt, 
agus gan ach na leictreoin sna scealla seachtracha a léiriú.

   [2]

  (ii)  Ar an léaráid in (e)(i), lipéadaigh leictreondís aonair. [1]
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  (iii) Mínigh an fáth a bhfuil fiuchphointe íseal ag amóinia.

   [2]
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4 Baineann an cheist seo le mais adamhach choibhneasta, maiseanna 
foirmle coibhneasta agus.

 (a) Is féidir sulfáit bhairiam a tháirgeadh trí níotráit bhariam a imoibriú le 
farasbarr sulfáit sóidiam.

Ba(NO3)2 + Na2SO4    →   BaSO4 + 2NaNO3

  (i) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta don tsulfáit bhairiam. 
   (Ba = 137; S = 32; O = 16)

      [1]

  (ii) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta don níotráit bhairiam. 
   (Ba = 137; N = 14; O = 16)

      [1]

  (iii) Ríomh líon mhóil na níotráite bairiam in 13.05 g den chomhdhúil.

      mól [1]
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  (iv) Bain úsáid as do fhreagra ar (a)(i) agus (a)(iii) ar an leathanach 
roimhe seo agus as an chothromóid thíos:

Ba(NO3)2 + Na2SO4    →   BaSO4 + 2NaNO3

   leis an mhais uasta den tsulfáit bhairiam is féidir a fháil ó 13.05 g 
den níotráit bhairiam a ríomh.

      g [1]

 (b) (i) Nuair a rinneadh agus a cuireadh i gcrích an t-imoibriúchán in (a)
(iv) ní bhfuarthas ach 10.5 g den tsulfáit bhairiam. 

   Ríomh an táirgeacht chéatadánach.

      % [1]

  (ii) Luaigh fáth amháin a bhfuarthas táirgeacht de níos lú ná 100%.

     [1]
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5 An dúil carbón, tá trí iseatóp aige a bhíonn ann go nádúrtha, mar atá,  
12C, 13C agus 14C. 

 (a) Tarraing léaráid lipéadaithe d’adamh den iseatóp 13C a léiríonn uimhir 
agus suíomh na bprótón, na neodrón agus na leictreon.

   [4]

 (b) Mínigh an fáth nach bhfuil lucht leictreach ag adamh de 13C.

   

    

    [2]

 (c) Is dúil eile é clóirín a bhfuil iseatóip aige atá ann go nádúrtha,
  35Cl agus 37Cl. Tá siad seo ann i gcóimheas 3:1.
 
  Taispeáin gur 35.5 an mhais adamhach choibneasta atá ag clóirín ina 

staid nádúrtha.

   [2]
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6 Forbraíodh Tábla nua-aoiseach Peiriadach na nDúl thar na blianta fada. 
Tugtar an chreidiúint do Mendeleev mar an eolaí a rinne an méid ba mhó 
leis an Tábla Peiriadach a fhorbairt.

 (a) Tabhair breac-chuntas ar thrí ghné de Thábla Peiriadach Mendeleev.

   

    

   

    

    [3]

 (b) Cuir síos ar thrí dhóigh ina bhfuil an Tábla nua-aoiseach Peiriadach 
difriúil leis an cheann a mhol Mendeleev.

   

    

   

    

    [3]
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7 Cuireadh turgnamh i dtreoir le himscrúdú a dhéanamh ar imoibriúcháin 
díláithriúcháin na hailiginí.

 Ullmhaíodh tuaslagáin de hailídí sóidiam agus rinneadh iad a imoibriú le 
hailiginí eile.  Tá tábla na dtorthaí thíos.

 

iaidíd sóidiam 
(aq)

bróimíd sóidiam 
(aq)

clóiríd sóidiam 
(aq)

tuaslagán 
iaidín X X

tuaslagán 
bróimín ✓

tuaslagán 
clóirín

 ✓ ciallaíonn gur tharla imoibriú
 ciallaíonn X nár tharla imoibriú

 (a) Comhlánaigh na trí áit atá fágtha sa tábla thuas.  [2]

 (b) Luaigh an dath atá ar gach hailíd sóidiam sholadach.

    [1]

 (c) Cuir síos ar a mbíonn le feiceáil nuair a chuirtear tuaslagán clóirín le 
bróimíd sóidiam uiscí.

 
    

    [2]

 (d) Scríobh an chothromóid ianach don imoibriúchán idir tuaslagán clóirín 
agus bróimíd sóidiam uiscí. Cuir comharthaí staide isteach i do 
fhreagra.

    [4]
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8 Rinne dalta imscrúdú ar dhúigh a bhfuil dathanna difriúla orthu ag úsáid 
crómatagrafaíochta. Tá an crómatagram ar taispeáint thíos.

 

•
• •

•
• •

•
• •
A B C D E

Fronta Tuaslagóra

 (a) Cé acu samplaí dúigh nach bhfuil ach aon dath amháin iontu?

   [1]

 (b) Cé acu dúigh a mheasctar le C a dhéanamh?

   [1]

 (c) Luaigh luach Rf dhúch B.

  [2]
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1  Déantar geataí agus struchtúir mhiotail eile a bhfuil iarann iontu a 
chosaint ar éifeachtaí na meirge trí iad a phéinteáil.

  (i) Luaigh an t-ainm ceimiceach ar mheirg.

     [2]

  (ii) Cad iad an dá thoisc a chaithfear a bheith ann sula dtig leis an 
mheirgiú tarlú?

   1.  

   2.   [2]

  (iii) Mínigh an dóigh a dtig leis an mheirgiú a chosc má chuirtear péint 
ar gheataí.

    

     [1]

  (iv) Má fhágtar rothar taobh amuigh is féidir leis éirí meirgeach. Do 
gach cuid den rothar atá liostaithe, roghnaigh modh cosanta is cuí 
ón liosta thíos.

   Bratú plaisteach Galbhánú Olú 

   1. Fráma an rothair    [1]

   2. An slabhra   [1]

   3. Na hadharca   [1]

  (v) Nuair a thagann meirg ar rothar, tarlaíonn imoibriúchán 
ocsaídithe. 

   Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma ocsaídiúchán.

    

    

     [1]
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2 Rinne dalta imscrúdú ar imoibriúcháin díláithriúcháin agus rinne roinnt 
breathnuithe a thaifeadadh sa tábla thíos.

Imoibreáin Roinnt Breathnuithe

copar + tuaslagán níotráit airgid Tháinig dath gorm ar an tuaslagán 
éadathach, foirmíodh solad

iarann + tuaslagán níotráit since Níor tharla rud ar bith

airgead + tuaslagán níotráit iarainn(II) Níor tharla rud ar bith

sinc + tuaslagán níotráit chopair(II) Thiontaigh tuaslagán gorm 
éadathach, foirmíodh solad

iarann + tuaslagán níotráit chopair Thiontaigh tuaslagán gorm 
éadathach, foirmíodh solad

 (a) Foirmítear solad nuair a imoibrionn copar le tuaslagán níotráit airgid. 
 

Cad é an dath a mbeifeá ag dúil le bheith ar an tsolad?

    [1]

 (b) Cén fáth ar thiontaigh an tuaslagán éadathach nuair a rinne púdar 
since imoibriúchán le tuaslagán níotráit chopair(II)?

   

    [1]

 (c) Úsáid an fhaisnéis ó imscrúdú an dalta leis na miotail copar, iarann, 
airgead agus sinc a liostú in ord imoibríochta ón cheann is imoibríche 
go dtí an ceann is lú imoibríocht.

  

An ceann is imoibríche

An ceann is lú imoibríocht

   [2]

 (d) Úsáid na breathnuithe seo agus do chuid eolais féin lena lua cé acu 
teaglam de mhiotal agus de níotráit mhiotail a thabharfadh an 
t-imoibriúchán is mó eisiteirmeacht.

    [1]
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3 (a) (i) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma leictrealú.

    

     [2]

  (ii) Ainmneacha na leictreoidí deimhneacha agus diúltacha a lua:

   Deimhneach 

   Diúltach  [2]

 (b) Bíonn comhdhúile ianacha, amhail clóiríd litiam, ag seoladh 
leictreachais nuair a bhíonn siad leáite nó tuaslagtha in uisce.

  (i) Bíonn comhdhúile ianacha, amhail clóiríd litiam, ag seoladh 
leictreachais nuair a bhíonn siad leáite nó tuaslagtha in uisce.

    

    

    

   [3]

  (ii) Déantar leictreoidí den ghraifít.

   Luaigh fáth amháin a bhfuil sí fóirsteanach don úsáid seo.

     [1]

  (iii) Cuir síos ar an táirge ag an leictreoid dheimhneach.

   [2]

  (iv) Ainmnigh an táirge ag an leictreoid dhiúltach.

     [1]
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  (v) Luaigh fáth amháin a ndéantar an leictrealú seo i múchlann.

     [1]

 (c) Déantar an miotal alúmanam a eastóscadh as ocsaíd alúmanam 
leáite íonghlan tríd an leictrealú ag úsáid na cille atá taispeánta thíos.

  Cuir síos ar tháirgeadh an mhiotail alúmanam ó ocsaíd íonghlan 
alúmanaim i gcill leictrealaíoch.

  

Anóid

Catóid

Ocsaíd 
alúmanaim i 
gcrióilít leáite

Umar 
cruach

  Ba chóir go mbeadh an fhaisnéis seo a leanas i do fhreagra.

  • Fáth leis an leictrealú a úsáid mar mhodh eastósctha.
  • Ainmnigh an mhian as a bhfuarthas an ocsaíd alúmanaim.
  • An fáth a gcaithfear anóidí nua a chur isteach ó am go ham.
  • Cothromóid iomlán chothromaithe do tháirgeadh an alúmanaim 

agus na hocsaigine ó ocsaíd alúmanaim.

  Sa cheist seo, measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide 
scríofa agat, lena n-áirítear úsáid saintéarmaí eolaíocha.
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4 (a) Is é is ceimic orgánach ann ná staidéar ar chomhdhúile carbóin. Leis 
an aicmiú a dhéanamh níos fusa, roinntear comhdhúile orgánacha i 
sraitheanna homalógacha difriúla.

  Luaigh dhá ghné a bhíonn i gcoitinne ag baill de shraith homalógach.

  1.  

  2.   [2]

 (b) Tá an amhola ar an fhoinse is mó ar domhan de na hidreacarbóin. Is 
meascán é de chuid mhór hidreacarbón, agus sula dtig leo iad a úsáid 
is gá iad a dheighilt trí phróiseas ar a bhfuil driogadh codánach.

  (i) Cad é a chiallaíonn an téarma hidreacarbón’?

    

     [2]

  (ii) Cé acu airí fhisiceach de na hidreacarbóin a chuireann ar a 
gcumas bheith deighilte trí dhriogadh codánach?

    

     [1]

 (c) Bíonn próiseáil na hidreacarbón deighilte de dhíth leis na móilíní 
iarbhír a chur ar fáil atá de dhíth ar an tionsclaíocht pheitriceimiceach. 
Faightear bútán agus eitéin tríd an heacsán a scoilteadh, C6H14.

  (i) Luaigh an tsraith homalógach lena mbaineann an heacsán.

     [1]

  (ii) Scríobh cothromóid chothromaithe siombailí le léiriú a dhéanamh 
ar scoilteadh an heacsáin C6H14 le bútán agus eitéin a fhoirmiú.

    

     [2]
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  (iii) Rinne dalta imscrúdú ar dhóchán an bhútáin.
   (Na gala a táirgeadh, rinneadh iad a fhuarú ar dtús agus ansin 

cuireadh iad thar shulfáit chopair(II) ainhidriúil agus ansin téann 
siad tríd an aoluisce.) Rinneadh na breathnuithe seo a leanas.

Imoibrí Breathnú

Aoluisce Éadathach → Bainniúil

Sulfáit chopair(II) ainhidriúil Bán → Gorm

   Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla leis an dá tháirge den dóchán 
a shainaithint.

   1. 

   2.   [2]

 (d) Is monaiméir í clóireitéin (clóiríd vinile an gnáthainm di) agus tá an 
struchtúr a léirítear thíos aici.

H

C

Cl

H

C

H

  Is féidir le cuid mhór de na monaiméirí ceangal le chéile i slabhra fada 
le polaiméir a úsáidtear go forleathan, PVC, a fhoirmiú

  Cad é a thugtar ar an phróiseas seo?

    [2]



121

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (e) Is é príomh-chomhábhar an fhínéagair ná an t-aigéad eatánóch.
  Rinneadh imscrúdú ar imoibriúcháin aigéad eatánóch i bhfoirmiú 

salainn a thaifeadadh i leabhar saotharlainne mar a leanas:

   ‘Teist 1:  Cuireadh Solad A leis an aigéad eatánóch i 
bpromhadán.

   Chonaic mé boilgeoga agus chuir birín beo isteach sa 
phromhadán agus chuala mé pop díoscánach.’

  (i) Sainaithin an gás a foirmíodh.

     [1]

  (ii) Rangaigh Solad A.

     [1]

   ‘Teist 2: Chuir mé Solad B leis an aigéad eatánóch sa 
phromhadán agus chonaic mé boilgeoga. Nuair a chuir mé an 
birín beo isteach sa phromhadán, chuir na boilgeoga as é.’

  (iii) Sainaithin an gás a foirmíodh.

     [1]

  (iv) Rangaigh Solad B.

     [1]

   ‘Teist 3: Cuireadh Solad C leis an aigéad eatánóch.   
Ní fhacthas boilgeoga ar bith.’

  (v) Rangaigh Solad C.

     [1]
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5 Deirtear faoi chriostail shulfáit chopair(II) go bhfuil uisce criostalaithe iontu.

 (a) Cad é a chiallaíonn an téarma uisce criostalaithe, dar leat?

   

   

    [2]

 (b) Baineann dalta úsáid as meá le 2.50 g de shulfáit chopair(II) 
hiodráitithe a thomhas, substaint a bhí ar sheilf sa stóras ceimice. De 
réir an lipéid ar an tsoitheach, ba é CuSO4.5H2O an salann, ach ós 
rud é nár cuireadh an clár ar ais ar an tsoitheach mar is ceart, 
rinneadh cinneadh a sheiceáil cá mhéad den uisce criostalaithe atá 
ann.

  (i) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta den uisce, H2O 
   (maiseanna adamhacha coibhneasta:. H=1, O=16)

     [1]

  (ii) Ríomh an mhais foirmle choibhneasta den tsulfáit chopair(II) 
hiodráitithe, CuSO4.5H2O

   (Maiseanna adamhacha coibhneasta: Cu=64, S=32, O=16, H=1)

     [1]

  Déantar an tsulfáit chopair(II) hiodráitithe a théamh go dtí gur mais 
thairiseach í agus tá an mhais de shulfáit chopair(II) ainhidriúil a 
fuarthas taifeadta thíos.

  

mais an bháisín ghalaithe 153.80 g

mais an bháisín ghalaithe agus na 
sulfáite copair(II) hiodráitithe 156.30 g

mais na sulfáite copair(II) 
hiodráitithe 2.50 g

mais an bháisín ghalaithe agus na 
sulfáite copair(II) ainhidriúil 155.19 g

mais na sulfáite copair(II) 
ainhidriúil
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  (iii) Cad é mar is féidir leis an dalta a chinntiú gur bhain an mhias 
mais thairiseach amach?

    

    

     [2]

  (iv) Comhlánaigh an tábla ar an leathanach roimhe seo, trí mhais na 
sulfáite copair(II) ainhidriúil a ríomh. [1]

  (v) Cad é mais an uisce a ghalaigh?

     [1]

  (vi) Rinneadh an turgnamh céanna le sampla 2.50 g de shulfáit 
chopair(II) hiodráitithe ó shoitheach nár osclaíodh.

   Ríomhadh gur 0.9 g an mhais uisce a ghalaigh.                  
 

Sainaithin cé acu sampla a raibh níos mó uisce criostalaithe ann.

     [1]
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6 (a) Bíonn sárocsaíd hidrigine ag dianscaoileadh go mall faoi sholas na 
gréine le huisce agus ocsaigin a tháirgeadh.

  (i) Scríobh cothromóid cheimiceach chothromaithe don imoibriúchán 
seo.

     [3]

  Tá an t-imoibriúchán seo thar a bheith mall. Is féidir é a dhéanamh níos 
gasta trí phúdar dubh, MnO2, ocsaíd mhangainéise, a fheidhmíonn mar 
chatalaíoch, a chur leis.

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

    

     [2]

  (iii) Ainmnigh píosa trealaimh a d’úsáidfeá le toirt na hocsaigine a 
táirgeadh sa tsaotharlann a thomhas.

     [1]

  (iv) Tá an ocsaigin thar a bheith imoibríoch agus foirmíonn ocsaídí le 
miotail agus le neamh-mhiotail.

   Comhlánaigh an tábla thíos le faisnéis faoi dhá ocsaíd.

   

Ainm Foirmle Aigéadach nó 
Bunata?

dé-ocsaíd charbóin

ocsaíd 
mhaignéisiam

  [4]
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 (b) Is minic a úsáidtear imoibriú carbónáit chailciam (slisíní marmair) 
le haigéad hidreaclórach sa tsaotharlann leis an ghás dé-ocsaíd 
charbóin a tháirgeadh.

  An cuar thíos, taispeánann sé an dóigh a mbíonn an toirt dé-ocsaíd 
charbóin a tháirgtear trí fharasbarr slisíní marmair púdraithe 
(carbónáit chailciam) a imoibriú le haigéad caol hidreaclórach, difriúil 
leis an am.

 

 

To
irt

 C
O

2 
a 

tá
irg

ea
dh

Am

  Rinneadh an turgnamh arís. An t-aon athrú a rinneadh ná slisíní 
marmair a úsáid in áit slisíní púdraithe marmair (carbónáit chailciam).

  Ar an eangach chéanna, sceitseáil an cuar a mbeifeá ag dúil leis don 
imoibriú seo. [2]
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1 Is sampla coitianta d'imoibriú ocsaídithe é an meirgiú.

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

    

     [1]

  (ii) I dtéarmaí na leictreon, cad é a chiallaíonn an téarma  
dí-ocsaídiúchán?

    

     [1]

 (b) Gach ceann de na himoibriúcháin seo a leanas, is féidir é a rangú mar 
ocsaídiúcháin nó imoibriúchán dí-ocsaídiúcháin.

  Imoibriúchán 1:  CuSO4  +  Mg  →  MgSO4  +  Cu

  Imoibriúchán 2:  N2  +  3H2  →  2NH3

  Imoibriúchán 3:  Fe2O3  +  3CO  →  2Fe  +  3CO2

  (i) Cé acu substaint atá ocsaídithe in Imoibriúchán 1?

     [1]

  (ii) Cén fáth ar féidir linn a rá go bhfuil nítrigin á dhí-ocsaídiú in 
Imoibriúchán 2?

     [1]

  (iii) Cé acu substaint atá a dhí-ocsaídiú in Imoibriúchán 3?

     [1]

 (c) Is é Imoibriúchán 3 thuas an t-imoibriúchán a tharlaíonn san fhoirnéis 
soinneáin le linn eastóscadh iarainn óna mhian.

  Ainmnigh an mhian a úsáidtear de ghnáth.

    [1]
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 (d) Is cuid de phróiseas Haber do tháirgeadh amóinia é imoibriúchán 
nítrigin agus hidrigin (Imoibriúchán 2). Is féidir leis an imoibriúchán 
seo dul a mhalairt de threo, leis an amóinia ag briseadh anuas le 
nítrigin agus hidrigin a fhoirmiú.

  (i) Cad é an t-ainm a thugtar ar imoibriúcháin den chineál seo?

     [1]

  (ii) Nuair atá próiseas Haber curtha i dtreoir i soitheach dhruidte, sa 
deireadh, tarlaíonn na himoibriúcháin chun tosaigh agus siar ag 
an ráta chéanna.

   Luaigh cad é a socraíodh ag an phointe seo.

     [1]

 (e) Tá amóinia agus nítrigin araon tábhachtach ó thaobh tráchtála de.

  (i) Luaigh úsáid amháin den nítrigin, agus mínigh cad chuige a bhfuil 
nítrigin fóirsteanach di.

   Úsáid   [1]

   Fath   

   [1]

  (ii) Ainmnigh táirge tábhachtach a dhéantar ón amóinia.

     [1]

  (iii) Cuir síos ar an tástáil don amóinia, agus luaigh an breathnú do 
shainaithint dheimhneach.

    

     [2]
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2 Rinne dalta imscrúdú ar imoibriúcháin díláithriúcháin agus rinne roinnt 
breathnuithe a thaifeadadh sa tábla thíos.

Imoibreáin Roinnt Breathnuithe

copar + tuaslagán níotráit airgid tháinig dath gorm ar an tuaslagán 
éadathach, foirmíodh solad

iarann + tuaslagán níotráit since níor tharla rud ar bith

airgead + tuaslagán níotráit iarainn(II) níor tharla rud ar bith

sinc + tuaslagán níotráit chopair(II) d’éirigh tuaslagán gorm éadathach, 
foirmíodh solad

iarann + tuaslagán níotráit chopair d’éirigh tuaslagán gorm éadathach, 
foirmíodh solad

 (a) Foirmítear solad nuair a imoibrionn copar le tuaslagán níotráit airgid. 
 

Cad é an dath a mbeifeá ag dúil le bheith ar an tsolad?

    [1]

 (b) Cén fáth ar thiontaigh an tuaslagán éadathach nuair a rinne púdar 
since imoibriú le tuaslagán níotráit chopair(II)?

    [1]

 (c) Úsáid an fhaisnéis ó imscrúdú an dalta leis na miotail copar, iarann, 
airgead agus sinc a liostú in ord imoibríochta ón cheann is imoibríche 
go dtí an ceann is lú imoibríocht.

  

an ceann is imoibríche

an ceann is lú imoibríocht

   [2]
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3 (a) Bíonn comhdhúile ianacha, amhail clóiríd litiam, ag seoladh 
leictreachais nuair a bhíonn siad leáite nó tuaslagtha in uisce.

  (i) Tarraing léaráid lipéadaithe den fhearas agus é curtha i dtreoir a 
úsáidtear le leictrealú a dhéanamh ar chlóiríd litiam leáite.

    [5]

  (ii) Déantar leictreoidí den ghraifít.

   Luaigh fáth amháin a bhfuil sí fóirsteanach don úsáid seo.

     

   [1]
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 (b) Déantar an miotal alúmanam a eastóscadh as ocsaíd alúmanam 
leáite íonghlan tríd an leictrealú ag úsáid na cille atá taispeánta thíos.

  Cuir síos ar tháirgeadh an mhiotail alúmanam ó ocsaíd íonghlan 
alúmanaim i gcill leictrealaíoch.

  

anóid

catóid

ocsaíd 
alúmanaim i 
gcrióilít leáite

umar 
cruach

  Ba chóir go mbeadh an fhaisnéis seo a leanas i do fhreagra.

  • Fáth leis an leictrealú a úsáid mar mhodh eastósctha.
  • Ainmnigh an mhian as a bhfuarthas an ocsaíd alúmanaim
  • Cothromóidí ianacha a scríobh faoi choinne na n-imoibriúchán a 

tharlaíonn ag an chatóid agus ag an anóid
  • An fáth a gcaithfear anóidí nua a chur isteach ó am go ham.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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4 Is é is ceimic orgánach ann ná staidéar ar chomhdhúile carbóin.  Leis an 
aicmiú a dhéanamh níos fusa, roinntear comhdhúile orgánacha i 
sraitheanna homalógacha difriúla.

 (a) Cad é a chiallaíonn an téarma sraith homalógach dar leat?

   

   

    [3]

 (b) Tá an amhola ar an fhoinse is mó ar domhan de na hidreacarbóin. Is 
meascán é de chuid mhór hidreacarbón, agus sula dtig leo iad a úsáid 
is gá iad a dheighilt trí phróiseas ar a bhfuil driogadh codánach.

  (i) Cad é a chiallaíonn an téarma hidreacarbón’?

    

     [2]

  (ii) Cé acu airí fhisiceach de na hidreacarbóin a chuireann ar a 
gcumas bheith deighilte trí dhriogadh codánach?

    

     [1]

 (c) Bíonn próiseáil na hidreacarbón deighilte de dhíth leis na móilíní 
iarbhír a chur ar fáil atá de dhíth ar an tionsclaíocht pheitriceimiceach. 
Faightear bútán agus eitéin tríd an heacsán a scoilteadh.

  Scríobh cothromóid chothromaithe siombailí le léiriú a dhéanamh ar 
scoilteadh an heacsáin C6H14 le bútán agus comhdhúil orgánach 
amháin eile a fhoirmiú.

    [2]



134

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Is féidir bútán, ar aon dul le hidreacarbóin sháithithe eile amhail 
meatán, a úsáid mar bhreosla; nuair a dhónn siad tugtar teas amach. 
An chothromóid thíos, taispeánann sí an t-imoibriúchán nuair a dhónn 
meatán go hiomlán in ocsaigin.

CH4  +  2O2  →  CO2  +  2H2O

  Is féidir an chothromóid seo a léiriú ag úsáid na bhfoirmlí  
  struchtúracha thíos.

H H   + 2(O=O)  →  O=C=O  +  2(H–O–H)

H

C

H

  (i) Bain úsáid as na nascfhuinnimh atá tugtha sa tábla thíos le cuidiú 
leat an t-athrú fuinnimh a ríomh a mbeifeá ag dúil leis don 
imoibriúchán seo.

Nasc Nascfhuinneamh/kJ

C–H 435

O=O 498

C=O 805

O–H 464

    

    

     [4]
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  (ii) Seo an méid uasta fuinnimh a scaoiltear nuair a bhíonn poll aeir 
an dóire Bunsen ar oscailt.

   Luaigh an fáth a mbíonn méid an fhuinnimh a scaoiltear níos lú 
nuair a bhíonn an poll aeir druidte.

 
    

     [1]

  (iii) Tarraing léaráid phróifíl imoibriúcháin don imoibriúchán nuair a 
dhónn an meatán go hiomlán in ocsaigin. Léirigh an fuinneamh 
gníomhachtúcháin ar an léaráid.

   [5]
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 (e) Is ailcéin í clóireitéin.
  Is féidir le cuid mhór de na móilíní ailcéine seo, ar a dtugtar 

monaiméirí, ceangal le chéile i slabhra fada le polaiméir a úsáidtear 
go forleathan, clóiríd pholaivinile (PVC, nó polaclóireitéin) a fhoirmiú.

 
  (i) Cad é a thugtar ar an phróiseas seo?

     [1]

  (ii) Luaigh cothromóid do tháirgeadh an PVC ó mhonaiméir aonair 
den chlóireitéin.

   [4]

 (f) Faightear eatánól san ionlach láimhe alcóil a úsáidtear le steiriliú a 
dhéanamh in ospidéil agus i ndeochanna alcólacha.

  An t-alcól atá i láthair i ndeochanna amhail fíon agus beoir, is le 
coipeadh a tháirgtear é.

  Mínigh próiseas an choipthe.

   

    

   

    

    [3]

 (g) Má fhágtar buidéal fíona ar oscailt don aer, is féidir leis an eatánól 
ocsaídiú agus foirmíonn aigéad eatánóch. Mar an gcéanna leis na 
haigéid charbocsaileacha eile, is aigéad lag é an t-aigéad eatánóch.

  (i) Mínigh cad é a thuigeann tú leis an téarma ‘aigéad lag’.

     

   [1]
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  Is é príomh-chomhábhar an fhínéagair ná an t-aigéad eatánóch.
  Rinneadh imscrúdú ar imoibriúcháin aigéad eatánóch i bhfoirmiú 

salainn a thaifeadadh i leabhar saotharlainne mar a leanas:

   ‘Teist 1:  Cuireadh Solad A leis an aigéad eatánóch i 
bpromhadán.

   Chonaic mé boilgeoga agus chuir birín beo isteach sa 
phromhadán agus chuala mé plab díoscánach.’

  (ii) Sainaithin an gás a foirmíodh.

     [1]

  (iii) Rangaigh Solad A.

     [1]

   ‘Teist 2: Chuir mé Solad B leis an aigéad eatánóch sa 
phromhadán agus chonaic mé boilgeoga. Nuair a chuir mé an 
birín beo isteach sa phromhadán, chuir na boilgeoga as é.’

  (iv) Sainaithin an gás a foirmíodh.

     [1]

  (v) Rangaigh Solad B.

     [1]

   ‘Teist 3: Cuireadh Solad C leis an aigéad eatánóch.
   Ní fhacthas boilgeoga ar bith.’

  (vi) Rangaigh Solad C.

     [1]

  (vii) Tarraing foirmle iomlán struchtúrach an aigéid phrópánóch agus 
léirigh na naisc uilig.

   [2]
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5 (a) Bíonn sárocsaíd hidrigine ag dianscaoileadh go mall faoi sholas na 
gréine le huisce agus ocsaigin a tháirgeadh.

  (i) Scríobh cothromóid cheimiceach chothromaithe don imoibriúchán 
seo.

     [3]

  Tá fuinneamh gníomhachtúcháin ard de dhíth ar an imoibriúchán seo 
agus mar sin de, bíonn sé thar a bheith mall. Is féidir é a dhéanamh 
níos gasta trí phúdar dubh, MnO2, ocsaíd mhangainéise, a 
fheidhmíonn mar chatalaíoch, a chur leis.

  (ii) Cad é a chiallaíonn an téarma fuinneamh gníomhachtúcháin dar 
leat?

     [1]

  (iii) Mínigh chomh soiléir agus is féidir, ag baint úsáid as coincheap an 
fhuinnimh gníomhachtúcháin, an dóigh a bhfeidhmíonn an 
catalaíoch san imoibriúchán seo.

     [2]

 (b) Na cuair thíos, taispeánann siad an toirt dé-ocsaíd charbóin a 
tháirgtear trí fharasbarr slisíní marmair (carbónáit chailciam) a imoibriú 
le haigéad caol hidreaclórach.

To
irt

 C
O

2 
a 

tá
irg

ea
dh

Am

A

D

C

B

  An cuar lipéadaithe D, seasann sé d'imoibriúchán 50cm3 de 0.1  
mol/dm3 aigéad hidreaclórach le farasbarr slisíní marmair.
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  Luaigh cé acu cuar a gheofaí trí:

  (i) 100 cm3 de 0.1 mol/dm3 aigéad hidreaclórach a imoibriú le 
farasbarr slisíní marmair.

     [1]

  (ii) 50 cm3 de 0.1 mol/dm3 aigéad hidreaclórach a imoibriú le 
farasbarr slisíní marmair púdraithe.

    [1]

  (iii) 50 cm3 de 0.2 mol/dm3 aigéad hidreaclórach a imoibriú le 
farasbarr slisíní marmair.

    [1]

 (c) Cuirtear síos ar imoibriúchán na slisíní marmair le slisíní marmair leis 
an chothromóid seo:

  CaCO3  +  2HCl  →  CaCl2  +  CO2  +  H2O

  Más é CaCl2 an táirge atá de dhíth, ríomh an bharainneacht 
adamhach don imoibriúchán seo.

   

   

    [3]
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6 Ó 2003, tá NASA páirteach i dtaiscéalaíocht a dhéanamh ar an phláinéad 
Mars. Tá suim acu fáil amach faoin phláinéad, agus is cuid de sin dul ar 
lorg fianaise go mbíodh Mars in ann beatha a chothabháil. Ní hionann 
agus an Domhan, níl Mars ináitrithe, mar níl atmaisféar aige cosúil leis an 
cheann s’againne.

 Tá meascán gás in atmaisféar an Domhain, ar a n-áirítear an ocsaigin atá 
de dhíth orainn le bheith beo. Mar aon leis an ocsaigin, tá gáis eile i láthair 
mar atá taispeánta sa tábla thíos.

 (a) Comhlánaigh an tábla thíos trí na céatadáin den nítrigin agus 
ocsaigin in atmaisféar an Domhain a chur isteach.

  

Gás An Méid i Láthair

nítrigin

ocsaigin

dé-ocsaíd charbóin ~ 0.3 – 0.4%

argón ~ 1%

Triathgháis eile cainníochtaí an-bheag

gal uisce athraitheach

   [2]

 (b) Is féidir le gníomhaíocht dochar a dhéanamh don atmaisféar trí 
thruailleáin a scaoileadh.

  Ainmnigh truailleán a bhfuil baint aige le dóchán na mbreoslaí iontaise 
agus cuir síos ar aon drochéifeachtaí atá ag baint leis an truailleán 
seo.

  

Truailleán Drochéifeachtaí

   [2]
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 (c) Mar mhalairt ar bhreoslaí iontaise, is minic a thugtar le fios gur ‘breosla 
an todhchaí’ í an hidrigin.

  Mínigh cad chuige a ndeirtear gur breosla glan í an hidrigin.

   

    [1]
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1 Bíonn micreafón ag tiontú fuinneamh fuaime go fuinneamh leictreach, 
mar a léirítear sa léaráid, sreabhadh fuinnimh thíos.

Fuinneamh
Leictreach

Fuinneamh
Fuaime

© Bibigon/iStock/Thinkstock

 Comhlánaigh na spásanna thíos leis na príomhchineálacha athruithe 
fuinnimh a thaispeáint ar dearadh an gaireas seo lena gcur i ngníomh.

 (a) Oigheann leictreach

 

FuinneamhFuinneamh 
Leictreach

© ppart/iStock/Thinkstock

    [1]
 
 (b) Callaire  

 [2]
     
 (c) Guthán póca 

 © canbedone/iStock/Thinkstock  

Fuinneamh
Leictreach

Fuinneamh

Fuinneamh

Solais

Fuinneamh _______
sa chadhnra

   [2]

© frender/iStock/Thinkstock

FuinneamhFuinneamh
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2 Bolgáin solais filiméid agus bolgáin solais CFL, dearadh iad le fuinneamh 
leictreach a thiontú ina fhuinneamh solais. 

 
 (a) Bain úsáid as an fhaisnéis thuas lena mhíniú ina iomláine an fáth a 

bhfuil an rialtas ag moladh go n-úsáidfí na bolgáin solais níos nua-
aoisí, na CFL.

   

    [1]

 (b) Ríomh éifeachtúlacht an bholgáin solais CFL.
  Taispeáin do chuid oibre.

Éifeachtúlacht 5         [3]

60 giúl

12 ghiúl den 
fhuinneamh 
solais

48 giúl den 
fhuinneamh 
teasa

Bolgán solais filiméid

15 ghiúl

12 ghiúl den 
fhuinneamh 
solais

Bolgán solais CFL

© Sergey_Sizov/iStock/Thinkstock

© Shenki/iStock/Thinkstock

3 ghiúl den   
fhuinneamh 
teasa
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 Léigh an sliocht thíos.

Cuid de na hoileáin amach ó chósta thiar na hÉireann, níl aon ghual nó ola 
acu. Tá na hoileánaigh ag brath ar fhuinneamh cinéiteach le leictreachas a 
ghiniúint.
Nuair nach bhfuil mórán ráchairte ar an leictreachas, bíonn na hoileánaigh 
ag luchtú a gcuid cadhnraí. Is féidir leo na cadhnraí a úsáid mura bhfuil aon 
ghaoth ann.

 (c) (i) Ainmnigh foinse in-athnuaite amháin agus foinse  
neamh-inathnuaite amháin fuinnimh sa tsliocht thuas.

   Foinse in-athnuaite fuinnimh  

   Foinse fuinnimh neamh-in-athnuaite fuinnimh   [2]

  (ii) Ainmnigh foinse in-athnuaite amháin agus foinse  
neamh-inathnuaite amháin nach bhfuil luaite sa tsliocht thuas.

   Foinse in-athnuaite fuinnimh  

   Foinse fuinnimh neamh-in-athnuaite   [2]
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3 Le linn Chluichí Oilimpeach an Gheimhridh, chríochnaigh scátálaí luais an 
rás 500 m faoi cheann 40 soicind.

 Ríomh meánluas an scátálaí luais.
 Taispeáin do chuid oibre.

Meánluas =  m/s  [3]

© 36clicks / iStock / Thinkstock
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4 Tá mais iomlán de 75 kg ag rothaí agus rothar.

 (a) Cad é an fórsa comhthoraidh a chaithfidh an rothaí a chur i bhfeidhm 
ionas gur 2.0 m/s2 an luasghéarú?

  Taispeáin do chuid oibre.

Fórsa comhthoraidh =  N  [3]

 (b) Má shéideann gaoth láidir i dtreo ghluaiseacht an rothaí, luaigh rud 
amháin a thiocfadh leis an rothaí a dhéanamh le luasghéarú de 
2.0 m/s2 a chothabháil

    [1]

© Ljupco/iStock/Thinkstock
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5 Is é 500 N meáchan an sciálaí thíos. Tá achar iomlán 0.5 m2 ag na 
scíonna agus iad i dteagmháil leis an tsneachta.

 Ríomh an brú a imríonn an sciálaí ar an tsneachta. 
Cuimhnigh an t-aonad ceart a thabhairt don bhrú.

 Taispeáin do chuid oibre.

Brú =   [4]

© VadimPO/iStock/Thinkstock
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6 (a) Ainmnigh an dlí a nascann síneadh lingeáin (sprionga) leis an fhórsa a 
chuirtear i bhfeidhm air.

   [1]

 Nuair a bhíonn ualach de 3 N ar crochadh ó lingeán bíseach is é a fhad 
iomlán ná 13 cm. Más é 5 N an t-ualach, is é 17 cm an fad iomlán.

3 N

13 cm

5 N

17 cm

 (b) (i) Cad é an síneadh a bheadh ann mar gheall ar ualach de 1 N?
   Taispeáin do chuid oibre.

Síneadh =  cm  [2]

  (ii) Ríomh fad nádúrtha (neamhshínte) an lingeáin.
   Taispeáin do chuid oibre.

Fad nádúrtha (neamhshínte) =  cm  [2]

© CCEA
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7 Tá prótóin, neodróin agus leictreoin in adamh.

 (a) Comhlánaigh an tábla thíos le lucht coibhneasta leictreach agus 
suíomh gach cáithnín a thaispeáint.

  Tá dhá cheann de na boscaí déanta duit.

Cáithnín Lucht leictreach Suíomh san adamh

Prótón 1 sa núicléas

Neodrón

Leictreon

   [4]

 Tá an tsiombail do núicléas Carbón-14 taispeánta thíos.

C14
6

   
 (b) (i) Cá mhéad prótón atá i núicléas carbón-14?

Líon na bprótón =   [1]

   
  (ii) Cá mhéad leictreon atá in adamh neodrach carbón-14?

Líon na leictreon =   [1]

   
  (iii) Cá mhéad neodrón atá in adamh neodrach carbón-14?

Líon na neodrón =   [1]
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8 Tá bus, carr agus lúthchleasaí ag taisteal ar luas 10 m/s.

 (a) Cé acu a bhfuil an fuinneamh cinéiteach is mó aige?  Mínigh an 
freagra.

   

    [2]

 (b) Ríomh fuinneamh cinéiteach síota 50 kg atá ag gluaiseacht ar luas 
5 m/s.

  Taispeáin do chuid oibre.

Fuinneamh cinéiteach an tsíota =  J  [3]

© tainasohiman/istock/Thinkstock © Rawpixel/iStock/Thinkstock
© BONNINSTUDIO/iStock/Thinkstock
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9 Taispeánann na léaráidí dhá chineál radaíochta atá á n-astú ag substaintí 
radaighníomhacha agus á n-ionsú ag ábhair dhifriúla.

 Luaigh ainm na radaíochta atá á hastú i ngach cás, sa spás chuí thíos.

 (a) (i) 

foinse 
radaighníomhach

leathán 
páipéir

leathán 
alúmanaim

bloc 
luaidhe

Radaíocht =   [1]

  (ii) 

foinse 
radaighníomhach

leathán 
páipéir

leathán 
alúmanaim

bloc 
luaidhe

Radaíocht =   [1]

 (b) Cad é an t-ainm a thugtar ar an radaíocht leictreamaighnéadach a 
thagann ó núicléas adamh radaighníomhach?

Radaíocht =   [1]

© CCEA

© CCEA
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10 Déan cur síos, go mionchruinn, ar thurgnamh le Prionsabal na Móimintí a 
fhíorú.

 Ba chóir go mbeadh na rudaí seo a leanas i do chur síos:

 • an dóigh a mbaintear úsáid as an fhearas; agus
 • an fhoirmle a d’úsáidfeá le Prionsabal na Móimintí a thástáil.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [6]



LEATHANACH BÁN
(Leanann ceisteanna ar aghaidh ar an chéad leathanach eile)
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11 Tá mais crochta ar cheann lingeán héiliciúil (bíseach). Nuair a 
tharraingítear an mhais síos agus nuair a scaoiltear í, beidh an mhais ag 
ascalú síos suas.

 Nuair a iompraíonn an lingeán héiliciúil mais (m), tugtar an t-am a thógtar 
(T) do ghluaiseacht iomlán amháin síos suas leis an ghaolmhaireacht seo:

T2 = K m          Cothromóid 11.1

 An áit ar tairiseach é K.

Mais

Treo an 
ascalaithe

Lingeán

 Leis an ghaolmhaireacht seo a thástáil, taifeadadh na torthaí 
turgnamhacha seo a leanas.

m ina kg 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T ina s 0 0.45 0.63 0.79 0.89 1.00

T2 ina s2 0 0.6

 (i) Comhlánaigh an tábla thuas trí na luachanna doT2 a chur isteach, go 
dtí 1 ionad de dheachúlacha.

  Rinneadh ceann amháin duit. [2]

 (ii) Roghnaigh scála iomchuí don ais cheartingearach agus ar an 
ghrafpháipéar ar an chéad leathanach eile, breac graf de T2 ar an ais 
cheartingearach in aghaidh m ar an ais chothrománach.
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   [3]

 (iii) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [1]

 (iv) An dtacaíonn do ghraf leis an teoiric a gcuireann Cothromóid 11.1 síos 
air ar an leathanach roimhe seo? Mínigh an freagra.

   

   

    [2]

 (v) Faigh luach K ón ghraf.
  Taispeáin do chuid oibre.

K =  s2/kg  [2]
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1 Taispeánann na léaráidí dhá radaíocht atá á n-astú ag substaint 
radaighníomhach agus á n-ionsú ag ábhair éagsúla.

 Luaigh ainm na radaíochta atá á hastú i ngach cás, sna spásanna cuí 
thíos.

 (i) 

foinse 
radaighníomhach

leathán
páipéir

leathán
alúmanaim

bloc
luaidhe

Radaíocht =   [1]

 (ii) 

foinse 
radaighníomhach

leathán
páipéir

leathán
alúmanaim

bloc
luaidhe

Radaíocht =   [1]

 (iii) Cad é an t-ainm a thugtar ar an radaíocht leictreamaighnéadach a 
thagann ó núicléas adamh radaighníomhach?

Radaíocht =   [1]
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2 Déan cur síos, go mionchruinn, ar thurgnamh le Prionsabal na Móimintí a 
fhíorú.

 Ba chóir go mbeadh na rudaí seo a leanas i do chur síos:

 • an fearas ar baineadh úsáid as;
 • an dóigh a mbaintear úsáid as an fhearas; agus
 • an fhoirmle a d’úsáidfeá le Prionsabal na Móimintí a thástáil.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [6]
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3 Tá mais crochta ar cheann lingeán héiliciúil (bíseach). Nuair a 
tharraingítear an mhais síos agus nuair a scaoiltear í, beidh an mhais ag 
ascalú síos suas.

 Nuair a iompraíonn an lingeán héiliciúil mais (m), tugtar an t-am a thógtar 
do ghluaiseacht iomlán amháin síos suas leis an ghaolmhaireacht seo:

T2 = K m                          Cothromóid 3.1

 an áit ar tairiseach é K.

treo an 
ascalaithe

lingeán

 Leis an ghaolmhaireacht seo a thástáil, taifeadadh na torthaí 
turgnamhacha seo a leanas.

 

m ina kg 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T ina s 0 0.63 0.90 1.10 1.26 1.41

T2 ina s2 0 1.2

  (i) Comhlánaigh an tábla thuas trí na luachanna do T2 a chur 
isteach, go dtí 1 ionad de dheachúlacha.

   Rinneadh ceann amháin duit. [2]

  (ii) Roghnaigh scála iomchuí don ais cheartingearach agus ar an 
ghrafpháipéar ar an chéad leathanach eile, breac  graf de T2 ar an 
ais cheartingearach in aghaidh m ar an ais chothrománach. [3]

  (iii) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [1]
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  (iv) An dtacaíonn do ghraf leis an teoiric a gcuireann Cothromóid 3.1 
síos uirthi? Mínigh an freagra.

    

    

     [2]
 

  (v) Faigh luach K ón ghraf.
   Taispeáin do chuid oibre. 

K =  s2/kg  [2]
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  (vi) Tá sé tábhachtach sa turgnamh seo an mhais atá ceangailte leis 
an lingeán a choinneáil beag.

   Mínigh an fáth a bhfuil seo amhlaidh.

    

     [1]

4 Rinneadh liathróid chruach a chaitheamh anuas ó áit ard os cionn 
dhromchla na Gealaí. An graf thíos, taispeánann sé cuid de ghluaisne na 
liathróide cruach.

1 2 3 4 5

Am/s

Tr
eo

lu
as

/
m

/s

0
0

2

4

6

8

10

12

 Bain úsáid as an ghraf leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

 (a) (i) Cad é treoluas tosaigh na liathróide?

  [1]
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  (ii) Cuir síos ar ghluaisne na liathróide cruach idir amanna t = 0 s 
agus t = 4 s.

     [1]

 (b) Ríomh luasghéarú na liathróide cruach.  
  Cuimhnigh na haonaid chearta a chur isteach i do fhreagra. 
  Taispeáin do chuid oibre.

Luasghéarú =   [4]

 (c) Cé chomh fada agus ar thit an liathróid chruach idir t = 0 s agus  
t = 4 s?

  Taispeáin do chuid oibre.

Fad slí =  m  [4]
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5 Baintear úsáid as ardaitheoir garáiste le carr dár meáchan 25 000 N a ardú 
fad slí 1.5 m.

 (i) Ríomh an obair a rinne an t-ardaitheoir garáiste.
  Taispeáin do chuid oibre.

Obair déanta =  J  [3]

 (ii) Má thóg sé 30 soicind leis an obair seo a dhéanamh, ríomh an 
chumhacht a fhorbraíonn an t-ardaitheoir garáiste.

  Taispeáin do chuid oibre.

Cumhacht =  W  [3]

© eduardrobert/iStock/Thinkstock
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6 (a) Mínigh ciall an fhocail iseatóp i dtéarmaí maisuimhreach agus uimhir 
adamhach.

   

    [2]

 Is é díscaoileadh núicléach iseatóp de chuid potaisiaim trí bhéite-mheath 
is ábhar don chuid seo den cheist.

 (b) Tarlaíonn béite-mheath don photaisiam, K, chuig cailciam, Ca. 

  Comhlánaigh cothromóid chothromaithe núicléach don imoibriúchán 
seo.

40

19

K
Béite-mheath

Ca   

   [4]
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7 (a) Tá toirt de 1 cm3 ag 1 g uisce.
  Tá 1 000 000 cm3 in 1 m3 d’uisce.
   
  (i) Cad é an mhais ina g, de 1 m3  uisce?

Mais =  g  [1]

    
Tá 1000 gram in 1 kg.

 
  (ii) Cad é an mhais ina kg, de 1 m3 uisce?

Mais =  kg  [1]

   
  (iii) Cad é dlús an uisce ina kg/m3?

Dlús =  kg/m3  [1]

 (b) Tá balún déanta d’ábhar a bhfuil mais de 150 kg aige.
  Is é a thoirt nuair atá sé líonta le héiliam ná 500 m3.
  Is é dlús an héiliam ná 0.18 kg/m3.

  Ríomh mais iomlán an bhalúin atá líonta le héiliam.
  Taispeáin do chuid oibre.

Mais iomlán =  kg  [4]
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8 (a) Scríobh, i bhfocail, Prionsabal na Móimintí.

   

    [3]

 Caithfidh Seán meáchan a mhála a fháil amach roimh dhul ar laethanta 
saoire.

 Rinne sé clár adhmaid a chothromú mar atá léirithe sa léaráid thíos.

maighdeog

 Ansin chuir Seán meáchan 300 N ar thaobh na láimhe clé den chlár agus 
a mhála ar an taobh eile.

300 N W

18 cm 24 cm

 Rinne Seán suíomhanna an mheáchain 300 N agus an mhála a choigeartú 
go dtí go raibh an clár cothromaithe arís.

 (b) Ríomh meáchan an mhála.
  Taispeáin do chuid oibre.

Meáchan =  N  [4]
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9 Scaoiltear bréagán cairr dár mhais 1.2 kg ó fhos ag pointe A, sula 
ndéanann sé ‘an lúb a lúbadh’.

0.8 m

A

C

B

1.6 m

Bréagán cairr 1.2 kg

 (a) Ríomh an difríocht i bhfuinneamh poitéinsiúil an bhréagáin cairr ag 
pointí A agus B.

  Taispeáin do chuid oibre.

Difríocht i bhfuinneamh poitéinsiúil =  J  [4]
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 (b) Ríomh luas an bhréagáin cairr ag pointe C, más é 3.75 J a 
fhuinneamh cinéiteach ag C.

  Glac leis nach bhfuil aon chaillteanais fuinnimh ann mar gheall ar an 
fhrithchuimilt.

  Taispeáin do chuid oibre.

Treoluas =  m/s  [3]
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10 Déanann carr rásaíochta, dár mhais 2500 kg, luasghéarú ó fhos ón 
eangach tosaigh. Imríonn an t-inneall fórsa de 1.5  104 N.

 (a) Ríomh luasghéarú an ghluaisteáin rásaíochta.
  Taispeáin do chuid oibre.

Luasghéarú = m/s2  [3]

 (b) Déanann an carr rásaíochta luasghéarú go ceann 10 s agus téann sé 
fad slí de 300 m.                                                                                         

        Ríomh an obair a dhéanann inneall an chairr rásaíochta.
  Scríobh do fhreagra ina mheigigiúl.
  Taispeáin do chuid oibre.

Obair déanta =  M J  [4]

© kirstypargeter/iStock/Thinkstock
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1 Caitear cloch isteach i lochán agus táirgtear tonnta uisce. 
 Téann na tonnta seo thart le cuaille atá ag gobadh amach san uisce.

cuailletreo na toinne

 Téann dhá thonn déag thart leis an chuaille i 4 shoicind.

 (a) (i) Cad é minicíocht na toinne? 
   Cuimhnigh an t-aonad a chur isteach.

Minicíocht =   [2]

  (ii) Cad é a iompraíonn na tonnta, ón phointe a ndeachaigh an chloch 
isteach san uisce, go dtí an cuaille? Roghnaigh ón liosta thíos trí 
thic a chur () sa bhosca cheart.

   uisce 

   fuaim 

   fuinneamh 
 [1]

© CCEA
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  Deirtear le dalta gur 3 cm aimplitiúid na toinne agus gurb é 5 cm a 
tonnfhad.

  (iii) Bain úsáid as do fhreagra ar chuid 1 (a) (i) le luas na toinne uisce 
ina cm/s a ríomh.

   Taispeáin do chuid oibre.

Luas =  cm/s  [3]

  (iv) Baineann P-thonnta seismeacha le fine tonnta ar a dtugtar 
‘fadtonnta’ (longitudinal waves).

   Luaigh dhá shampla eile de na fadtonnta.     

   1. 

   2.  [2]
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2 (a) (i) Cuir an focal atá ar iarraidh isteach san abairt thíos.

   Is cuid iad X-ghathanna, radaíocht infridhearg agus tonnta 

   raidió d’fhine tonnta ar a dtugtar an 

   speictream  . [1] 

  (iii) Cé acu de na trí thonn thuas a bhfuil tonnfhad níos lú aici ná 
tonnfhad an tsolais infheicthe?

    [1]

 (b) Cuir síos ar úsáid amháin agus ar chontúirt amháin a bhaineann le 
radaíocht infridhearg.

  Úsáid   [1]

  Contúirt   [1]
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3 (a) (i) An léaráid thíos, taispeánann sí solas á athraonadh trí lionsa.

© CCEA

   Cén cineál lionsa é seo?

  [1]

  (ii) Ar an léaráid thuas, cuir leis an gha sa lár lena chonair a 
thaispeáint i ndiaidh dó dul tríd an lionsa. [1]

 (b) (i) Taispeántar cineál difriúil lionsa sa léaráid thíos.  
Ainmnigh an cineál lionsa seo.

  [1]

pointe fócasach

© CCEA

  (ii) Ar an léaráid thuas, cuir leis an dá gha neamhchríochnaithe lena 
thaispeáint an dóigh a ndéantar iad a athraonadh agus iad ag dul 
tríd an lionsa. [2]

  (iii) Luaigh feidhm phraiticiúil amháin den lionsa atá taispeánta i 
gcuid (b) (i).

     [1]
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4 Úsáidtear seoltóirí agus inslitheoirí i gciorcaid leictreacha.

 (a) (i) Luaigh an difríocht idir seoltóirí agus inslitheoirí.

   

     [1]

  (ii) Nuair a shreabhann sruth leictreach trí shreang mhiotail, cé acu 
cáithníní atá ag gluaiseacht?

     [1]

 (b) Téann lucht 6 C trí fhriotóir in am 20 s.                           

   Ríomh an sruth iomlán atá ag sreabhadh tríd an fhriotóir.
  Taispeáin do chuid oibre.

Sruth =  A  [3]

 (c) Cuireann dalta ciorcad i dtreoir le friotaíocht fad sreang mhiotail a 
fháil. 

  Comhlánaigh an léaráid chiorcaid trí aimpmhéadar a chur isteach 
agus friotóir inathraithe ionas gur féidir friotaíocht na sreinge miotail a 
ríomh.

sreang mhiotail

 © CCEA 
  [3]
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 (d) Ceanglaítear cadhnra 4 V de dhá fhriotóir chothroma i dtreocheangal.

4 V

V1

V2

I1

I2

I

 © CCEA

  (i) Cad é an léamh ar voltmhéadar V1?

Voltmhéadar V1 =  V  [1]

  (ii) Cad é an léamh ar voltmhéadar V2?

Voltmhéadar V2 =  V  [1]

  Soláthraíonn an cadhnra sruth iomlán I a scoilteann ina shruth I1 agus 
ina shruth I2 mar a thaispeántar thuas.

  Is é 0.4 A sruth I1.

  (iii) Cad é sruth I2?
  

Sruth I2 =  A  [1]

  (iv) Cad é sruth I?

Sruth I =  A  [1]

  (v) Is é 10 Ω friotaíocht gach friotóra.

   Ríomh a gcomhfhriotaíocht.
   Taispeáin do chuid oibre.

Comhfhriotaíocht =  Ω  [2]
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5 (a) Nuair a íocann muid as leictreachas íocann muid as líon na n-aonad a 
úsáidtear. 

   Luaigh ainm eile ar ‘aonad leictreachais’.

     [1]

 (b) (i) Cuirtear tumthéitheoir, rátaithe ag 2.5 kW, ar obair go ceann 
leathuaire.

   Cá mhéad aonad leictreachais a úsáidfidh an téitheoir san am 
seo?

   Taispeáin do chuid oibre.

Aonaid a úsáideadh =   [2]

  (ii) Cá mhéad a chosnóidh seo má chosnaíonn aon aonad 
leictreachas 16 p?

   Taispeáin do chuid oibre.

Costas = p  [3]
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6 An léaráid thíos, taispeánann sí barra-mhaighnéad.

D T

 (a) (i) Cad é an t-ainm a thugtar ar chinn an mhaighnéid atá lipéadaithe 
T agus D?

     [1]

  (ii) Luaigh agus mínigh cad é a tharlódh dá gcuirfí maighnéad eile atá 
go díreach mar an gcéanna in aice leis an chéad cheann, mar atá 
taispeánta thíos.

D T
          

T S

     

     [2]
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  Is féidir réimse maighnéadach a tháirgeadh fosta trí shruth a chur ag 
sreabhadh trí shreang mhiotail mar atá taispeánta thíos.

 

 (b) (i) Ar an léaráid thuas, comhlánaigh líne an réimse 
mhaighnéadaigh íochtair, agus cuimhnigh saighead a chur isteach 
le treo an réimse mhaighnéadaigh a thaispeáint. [2]

  (ii) Scríobh dóigh amháin arbh fhéidir láidreacht an réimse 
mhaighnéadaigh a mhéadú.

     [1]

© CCEA
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7 Tá carraig bheag ag gluaiseacht taobh istigh de réaltnéal pláinéadach. 
Bíonn a threoluas ag athrú le ham mar atá léirithe sa tábla.

 
Am ina s 0 1 2 3 4 5 6 7

Treoluas = m/s 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 1.0

 (a) Ar an ghraf thíos roghnaigh agus lipéadaigh scála fóirsteanach ar an 
ais cheartingearach agus breac pointí treoluais in aghaidh ama. [4]

1 2 3 4 5 6 7

Am ina s

0
0
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 (b) Tarraing na línte cuí ar an eangach leis an ghraf a chomhlánú. [2]

   
 (c) (i) Cé acu cuid den ghraf a léiríonn comhréir dhíreach idir an dá 

chainníocht?

     

     [1]

   
  (ii) Caithfidh tú dhá fháth a thabhairt le do fhreagra.

   1.   

   2.   [2]
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8 An tábla thíos, taispeánann sé na pláinéid in ord de réir a bhfad slí ón 
Ghrian.

1 Mearcair

2

3 An Domhan

4

5

6 Satarn

7 Úránas

8

   
 (a) Comhlánaigh an tábla thuas trí na pláinéid atá ar iarraidh a  

ainmniú. [4]
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 (b) Is féidir satailít, atá suite sa spás, a úsáid le comhartha micreathoinne 
a chur ó chuid amháin den Domhan chuig an chuid eile mar a 
thaispeántar sa léaráid.

satailít

glacadóirtarchuradóir

An Domhan

© CCEA

  Cé acu dhá airí de mhicreathonnta a ligeann don chomhartha taisteal 
ón tarchuradóir go dtí an tsatailít?

   

    [2]

 (c) Luaigh dhá úsáid a bhaintear as satailítí saorga, seachas an 
chumarsáid.

  1.  

  2.   [2]
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9 Na ráitis thíos nach bhfuil comhlánaithe, cuireann siad síos ar fhoirmiú 
réalta.

 (a) Comhlánaigh gach abairt.

  Tagann néalta deannaigh agus gáis, ar a dtugtar réaltnéalta, le chéile

  mar gheall ar fhórsa ar a dtugtar  .  [1] 

  Is iad héiliam agus  an dá 

  phríomhghás atá le fáil i réaltnéal. [1]

   
  Sa deireadh foirmíonn an réalta agus tugann sé fuinneamh amach, 

  le cumhacht ó phróiseas núicléach ar a 

  dtugtar  . [1] 
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 (b) Creideann a lán eolaithe gur thosaigh an Chruinne ar fad le teagmhas 
amháin fadó ó shin.

  Tabhair breac-chuntas ar phríomhphointí na teoirice seo.  
Ba chóir go mbeadh na rudaí seo a leanas sa chur síos:

  • ainm agus nádúr an teagmhais seo;
  • cé chomh fada ó shin ar thosaigh an próiseas;
  • an fhianaise is mó don teoiric seo; agus
  • cad é atá ag tarlú don Chruinne anois.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5

6

Marc 
Iomlán

AM
1 uair 15 nóiméad.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna  
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 80 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh  
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 4(c)(iii).

Eolaíocht Teastas Dúbailte  
Fisic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad P2 
Ardsraith
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Is féidir tonnta a dheighilt ina dhá chineál.

 (a) Ainmnigh an dá chineál toinne.

  

   [2]

 (b) Tá imlíne toinne in uisce á léiriú thíos.

5

0

–5

5 10 Am/s

D
ílá

ith
riú

ch
án

/m

  (i) Cén cineál toinne í an tonn uisce?

    [1]

  (ii) Cuir síos ar ghluaisne na gcáithníní sa tonn uisce.

     

   [2]

  (iii) (iii) Cé acu de na trí chainníocht nach féidir a fháil ón ghraf 
thuas?

   Cuir tic ()  sa bhosca chuí.

 Aimplitiúid                 Minicíocht                 Tonnfhad    [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (iv) Úsáid an graf le luachanna an dá chainníocht eile a fháil.
   Luaigh na haonaid i ngach cás.

   1. 

   2.  [2]

 (c) Bíonn stáisiún raidió ag craoladh ar 100 MHz. 

  Ríomh an tonnfhad má thaistealaíonn tonnta raidió ar 3.0  108 m/s.
      Taispeáin do chuid oibre.

Tonnfhad =  m  [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

2 Gathanna de sholas dearg agus gorm, tá siad ionsaitheach ar phriosma. 
Leanann conair an tsolais dheirg ar an scáileán.

Solas dearg 
agus gorm

Dearg

Scáileán 
bán

Priosma gloine

 (a) (i) Sceitseáil conair an tsolais ghoirm tríd an phriosma agus chuig 
an scáileán bhán. [2]

  (ii) Mínigh cén fáth a dtaistealaíonn na gathanna dearga agus gorma 
i dtreonna difriúla sa phriosma.

     [1]

  (iii) Is cuid den speictream leictreamaighnéadach í radaíocht 
infridhearg.

   (1) Ainmnigh úsáid den radaíocht infridhearg.

    [1]

   (2) Luaigh contúirt a bhaineann le radaíocht infridhearg.

     [1]

   (3) Ainmnigh radaíocht le tonnfhad níos faide ná tonnfhad na  
 radaíochta infridheirge.

    [1]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) (i) Cad é an rud ultrafhuaim?

   [2]

  (ii) Cuir síos go gairid ar an dóigh a n-úsáidtear ultrafhuaim sa 
leigheas le scanadh a dhéanamh ar fhéatais.

   

  

   [2]

  (iii) Mínigh an fáth nach n-úsáidtear ultrafhuaim le heitleáin ard 
eitlitheacha a bhrath.

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

3 Tá carraig bheag ag gluaiseacht taobh istigh de réaltnéal pláinéadach. 
Bíonn a threoluas ag athrú le ham mar atá léirithe sa tábla.

Am/s 0 1 2 3 4 5 6 7

Treoluas/
m/s 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 1.0

 (a) Ar an ghraf thíos roghnaigh agus lipéadaigh scála fóirsteanach ar an 
ais cheartingearach agus breac pointí treoluais in aghaidh ama. [4]

1 2 3 4 5 6 7

Am/s

0
0

   

 (b) Tarraing na línte cuí ar an eangach leis an ghraf a chomhlánú. [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) (i) Cé acu cuid den ghraf a léiríonn comhréir dhíreach idir an dá 
chainníocht?

     

     [1]

  (ii) Luaigh dhá fháth le do fhreagra.

   1.   

   2.   [2]

   
  (iii) Faigh grádán an chéad chuid den ghraf agus luaigh a aonad.

Grádán =   

Aonaid =   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 Úsáidtear seoltóirí agus inslitheoirí i gciorcaid leictreacha.

 (a) (i) Luaigh an difríocht idir seoltóirí agus inslitheoirí.

     [1]

  (ii) Cuir síos ar an dóigh a mbíonn sruth leictreach ag sreabhadh i 
sreang mhiotail.

   [1]

 (b) Sreabhann sruth de 0.2 A trí fhriotóir ar feadh trí shoicind.
 

Ríomh an lucht a shreabhann san eatramh ama seo.  
Cuimhnigh an t-aonad don lucht a chur isteach.

  Taispeáin do chuid oibre.

Lucht =   [3]  

Aonad luchta =   [1]

 (c) Iarrtar ar dhalta a fháil amach faoin dóigh a bhfuil friotaíocht seoltóir 
miotail ag brath ar fhad na sreinge.

  (i) Luaigh dhá réamhchúram a chaithfear a dhéanamh lena chinntiú 
gur triail chothrom an turgnamh.

   1.  

   2.  [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (ii) Comhlánaigh an léaráid chiorcaid lena thaispeáint an dóigh a 
bhfaigheadh an dalta friotaíocht an phíosa sreinge.

     [3]

  (iii) Cuir síos ar an turgnamh a dhéanfadh Jenny le himscrúdú a 
dhéanamh ar an dóigh a mbeadh friotaíocht sreinge ag brath ar a 
fad.

   Ba cheart na rudaí seo a bheith san áireamh i do mhodh:
   • na tomhais atá le glacadh;
   • na háirimh le déanamh;
   • an graf le breacadh; agus
   • an tátal.

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     [6]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

5 Tá friotóirí leagtha amach ar an dóigh seo a leanas.

X Y Z6 Ω 5 Ω 1 Ω

3 Ω

 (a) Comhlánaigh an tábla thíos leis an fhriotaíocht iomlán idir na pointí do 
na socruithe difriúla den lasc a thaispeáint.

Lasc Frithbheartaíocht idir pointí in Ω

Oscailte X agus Z

Druidte X agus Y

Druidte X agus Z

[3]

 (b) Nuair a dhruidtear an lasc sreabhann sruth de 600 mA tríd an 
  fhriotóir 1 Ω.  

  Luaigh na sruthanna a shreabhann trí na friotóirí eile.

Friotóir Sruth in mA

5 Ω

6 Ω

3 Ω

[3]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) (i) Cad é an voltas a chailltear thar an fhriotóir 5 Ω nuair a 
shreabhann sruth de 600 mA tríd?

   Taispeáin do chuid oibre.

Voltas a chailltear =  V  [4]

  (ii) Cad é an chumhacht a fhorbraítear sa fhriotóir 5 Ω nuair a 
shreabhann 600 mA tríd?

    Cuimhnigh an t-aonad a chur isteach.
   Taispeáin do chuid oibre.

Cumhacht = 

Aonad =   [4]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

6 An léaráid seo a leanas, taispeánann sí na pláinéid sa Ghrianchóras 
s’againne.

B C D

E

G HAn
Ghrian FA

treo na fithise Léaráid nach bhfuil de réir scála 

 (a) (i) Ainmnigh na pláinéid C, D agus H.

  Pláinéad C    [1]

  Pláinéad D    [1]

  Pláinéad H    [1]

  (ii) Úsáid saighead chuartha le treo fithise phláinéad E a léiriú. [1]

  (iii) Luaigh ainm ceann amháin de na pláinéid gháis.

     [1]

 (b) Cuir síos, go gairid, ar na chéad trí chéim i saolré réalta le mais cosúil 
le mais na gréine s’againne.

   [3]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Mínigh an fáth a bhfuil réalta cobhsaí agus í i dtréimhse 
‘príomhsheichimh’ a shaolré.

   [2]

 (d) Cuir síos ar shaolré na réaltaí níos ollmhóire.

   [4]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte 

[CÓD]
SAMPLA

Aonad 7  Scileanna Praiticiúla
Leabhrán A

Bonnsraith agus Ardsraith

Tá freagracht ag an ionad a chinntiú go ndéantar measúnuithe riosca cuí do gach measúnú 
scileanna praiticiúla.



 208 

BITHEOLAÍOCHT

Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ar gach grúpa iarrthóirí:

• 1 dhóire Bunsen

• 3 phromhadán fiuchta (nó 1 ceann amháin agus é a ní idir an dá linn)

• Snáthaid choise/mias líontán sreinge

• Mata teasdíonach

• Tríchosach agus uige má tá líontán sreinge in úsáid le bia a dhó

• Tlú le bia a lasadh i ndóire Bunsen – má tá líontán sreinge in úsáid le bia a dhó air

• Teirmiméadar

• Corraitheoir

• Sorcóir tomhais 25 cm3

• Lasadóir Bunsen

• 3 chineál brioscán prátaí – normalach/beagmhéathras nó bácáilte/cineál eile  
(~0.5 gram de gach ceann)

• Spéaclaí cosanta sábháilteachta

• Meá
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CEIMIC

Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ar gach grúpa iarrthóirí:

• 50 cm3 d’aigéad hidreaclórach (go neasach, 2 mol/dm3) lipéadaithe aigéad hidreaclórach 
agus greannach

• 50 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd sóidiam (go neasach, 2 mol/dm3) lipéadaithe 
hiodrocsaíd sóidiam agus creimneach

• Buiréad 50 cm3 (agus tonnadóir beag le líonadh)

• Eascra 100 cm3 a úsáidtear leis an bhuiréad a líonadh

• Sorcóir tomhais 50 cm3 

• Cupán polaistiréine, thart ar 150 cm3

• Teirmiméadar, 0–50 °C

• Páipéar Táscaire uilíoch

• Pípéad aon uaire
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FISIC

Beidh na rudaí seo a leanas de dhíth ar gach grúpa iarrthóirí:

• Seastán freangáin 2

• Molcheann agus teanntáin 2

• Fána adhmaid

• Liathróid leadóige

• Stopchlog

• Riail méadair



Eolaíocht Teastas Dúbailte 
Bitheolaíocht

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2019

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh 
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Bitheolaíocht

1

2

3

4

Marc 
Iomlán
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Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán A
Bonnsraith
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Is féidir cion fuinnimh bia a thomhas trí shampla den bhia a dhó agus uisce a 
théamh leis.

Pleanáil agus déan turgnamh le cion fuinnimh trí chineál brioscán prátaí a chur 
i gcomparáid.

1 Tarraing léaráid lipéadaithe den fhearas a úsáidfidh tú.

   [3]

2 Luaigh dhá réamhchúram sábháilteachta a dhéanfaidh tú le linn an 
turgnaimh seo.

   

   [2]

3 Cén fáth ar chóir duit an t-uisce a shuaitheadh sula ndéantar a theocht a 
thomhas leis an teirmiméadar?

  

   

   [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 (a) (i) Faigh meáchan na dtrí bhrioscán a úsáidfidh tú agus taifead a 
maiseanna i dTábla 1 thíos.

• Déan do thurgnamh do na trí chineál brioscáin.
• Taifead teocht tosaigh agus teocht deiridh an uisce i  

dTábla 1 thíos.
• Déan an turgnamh arís uair amháin do gach cineál brioscán 

prataí agus taifead na torthaí seo i dTábla 1 thíos. [2]

     Tábla 1

Cineál 
brioscán 

prátaí

 Mais bia/
g

Teocht 
Tosaigh/

°C

Teocht 
Deiridh/

°C

 Ardú ar an 
Teocht/

°C

1

Déan arís

2

Déan arís

3

Déan arís

  (ii) Ríomh an t-ardú ar an teocht/°C do gach cineál brioscáin.
   Cuir na torthaí seo sa tábla. [1]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Is féidir an fuinneamh sna brioscáin phrátaí a ríomh leis an fhoirmle 
thíos:

Fuinneamh (i nGiúil an gram) = 
toirt uisce/cm3 3 ardú ar theocht/°C 3 4.2

mais bia/g

  Bain úsáid as an fhoirmle thuas leis an fhuinneamh (i nGiúil an gram) 
do gach brioscán prátaí sa turgnamh.

   Taifead na torthaí seo d’fhuinneamh (i nGiúil an gram) i dTábla 2 
thíos.

  Tábla 2
  

 

Cineál brioscán 
prátaí

Fuinneamh brioscán 
prátaí (J/g)

Meánfhuinneamh 
brioscán prátaí (J/g)

1

Déan arís

2

Déan arís

3

Déan arís

   [2]

 (c) Ríomh an meánfhuinneamh i nGiúil do 1 ghram de gach cineál 
brioscáin.

  Taifead na torthaí sa tábla thuas. [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Cad iad na tátail a thig leat baint as na torthaí faoin fhuinneamh  
(i nGiúil an gram) atá sna trí chineál brioscán a úsáideadh i do 
thurgnamh?

   Luaigh sonraí le tacú le do fhreagra.

  

  

  

  

   [2]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte 
Bitheolaíocht

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH 
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Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán A

Ardsraith

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist. Don Scrúdaitheoir 

amháin
Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Bitheolaíocht

1

2

Marc 
Iomlán
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Is féidir cion fuinnimh bia a thomhas trí shampla den bhia a dhó agus uisce a 
théamh leis.

Pleanáil agus déan turgnamh le cion fuinnimh trí chineál brioscán prátaí a chur 
i gcomparáid.

1 Tarraing léaráid lipéadaithe den fhearas a úsáidfidh tú.

   [3]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

2 (a) (i) Déan na trí chineál brioscán prátaí a mheá a úsáidfidh tú agus 
   taifead a gcuid maiseanna i dTábla 1 thíos.

• Déan do thurgnamh do na trí chineál brioscáin.
• Taifead teocht tosaigh agus teocht deiridh an uisce i  

dTábla 1.
• Déan an turgnamh arís uair amháin do gach cineál brioscáin 

agus taifead na torthaí seo i dTábla 1. [2]

 Tábla 1

Cineál 
brioscán 

prátaí

Mais de 
bhrioscáin/g

Teocht 
Tosaigh/

°C

 Teocht 
Deiridh/

°C

Ardú ar an 
Teocht/

°C

1

Déan arís

2

Déan arís

3

Déan arís

  (ii) Ríomh an t-ardú ar an teocht/°C do gach cineál brioscáin.
   Cuir na torthaí seo sa tábla. [1]



220

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Is féidir an fuinneamh sna brioscáin phrátaí a ríomh leis an fhoirmle 
thíos:

Fuinneamh (J/g) = 
toirt uisce/cm3 × ardú ar theocht/°C × 4.2

mais bia/g

  Bain úsáid as an fhoirmle thuas leis an fhuinneamh (i nGiúil an gram) 
do gach brioscán prátaí sa turgnamh.

   Taifead na torthaí seo d’fhuinneamh i nGiúil an gram (J/g) i  
dTábla 2 thíos. [2]

  Tábla 2
  

 

Cineál brioscán 
prátaí

Fuinneamh brioscán 
prátaí (J/g)

Meánfhuinneamh 
brioscán prátaí (J/g)

1

Déan arís

2

Déan arís

3

Déan arís

  

 (c) Ríomh an meánfhuinneamh i nGiúil do 1 ghram de gach cineál 
brioscáin.

  Taifead na torthaí sa tábla thuas. [2]
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (d) Mínigh cad chuige a bhfuil cion fuinnimh difriúil ag na brioscáin 
  dhifriúla.

   [1]

 (e) Ní thugann an modh seo luachanna iontach cruinn do chion fuinnimh 
na mbrioscán.

  Luaigh dhá fhadhb le modh do thurgnaimh a dtiocfadh leo torthaí a 
tháirgeadh nach raibh iontach cruinn.

  Mínigh cad é mar a thiocfadh le torthaí míchruinne a bheith ann mar 
gheall ar an dá fhadhb seo.

  Fadhb 1

   [2]
  
  Fadhb 2

   [2]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte 
Ceimic

Aonad 7 Scileanna Praiticiúla  
Leabhrán A 
Bonnsraith

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh 
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Ceimic

1

2

3

4

5

6

7

8

Marc 
Iomlán
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Nuair a neodraíonn alcaile agus aigéad a chéile, tugann an t-imoibriúchán 
fuinneamh teasa amach. Is féidir teocht mheascán an imoibriúcháin a thomhas 
agus an t-aigéad á chur leis an alcaile, nó an bealach eile thart.

1 Bain úsáid as sorcóir tomhais le 10 cm3 de thuaslagán caol aigéad 
hidreaclórach a thomhas agus cuir seo isteach sa chupán polaistiréine. 
Tum píosa de pháipéar Táscaire Uilíoch isteach sa tuaslagán.

 (a) Cad é an dath a fheictear ar an pháipéar Táscaire Uilíoch?

   [1]

 (b) Cad é luach pH an tuaslagáin taobh istigh den chupán polaistiréine?

   [1]
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2 Glac teocht an aigéid agus cuir sa tábla thíos é in aghaidh toirt hiodrocsaíd 
sóidiam a cuireadh isteach= 0 cm3. Cuir 1 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd 
sóidiam isteach ón bhuiréad agus corraigh leis an teimiméadar.  Glac an 
teocht agus cuir isteach sa tábla é. Déan an próiseas arís go dtí go bhfuil 
20 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd sóidiam curtha isteach agat.

Toirt hiodrocsaíd sóidiam 
curtha leis (cm3) Teocht (°C)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

  [1]
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3 Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla ar an leathanach roimhe seo le graf a 
bhreacadh.

15

20

25

30

10 20

Toirt hiodrocsaíd sóidiam/cm3

Te
oc

ht
/°C

   [3]

4 Tarraing dhá líne an oiriúnaithe is fearr, ceann ina bhfuil an teocht ag 
méadú agus ceann eile ina bhfuil an teocht ag laghdú, agus cinntigh go 
dtrasnaíonn an dá líne a chéile. [2]

5 Bain úsáid as an phointe trasnaithe leis an teocht is airde agus is féidir a 
fháil sa turgnamh seo a aimsiú.

Teocht =  °C [1]
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6 Mínigh tábhacht do fhreagra ar cheist 5.

  [2]

7 (a) Luaigh dóigh leis an turgnamh a fheabhsú a mhéadóidh a chruinneas.

   [1]

 (b) Mínigh an feabhas atá molta agat in 7 (a).

   [1]

8 (a) Sainaithin riosca amháin sa turgnamh.

   [1]

 (b) Cad é mar a íosmhéadófá an riosca atá sainaitheanta in 8 (a)?

   [1]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte 
Ceimic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán A

Ardsraith

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Ceimic

1

2

3

4

5

6

7

Marc 
Iomlán
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Nuair a neodraíonn alcaile agus aigéad a chéile, tugann an t-imoibriúchán 
fuinneamh teasa amach. Is féidir teocht mheascán an imoibriúcháin a thomhas 
agus an t-aigéad á chur leis an alcaile, nó an bealach eile thart.

1 Bain úsáid as sorcóir tomhais le 10 cm3 de thuaslagán caol aigéad 
hidreaclórach a thomhas agus cuir seo isteach sa chupán polaistiréine. 
Tum píosa de pháipéar Táscaire Uilíoch isteach sa tuaslagán.

 (a) Cad é an dath a fheictear ar an pháipéar Táscaire Uilíoch?

   [1]

 (b) Cad é luach pH an tuaslagáin taobh istigh den chupán polaistiréine?

   [1]
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2 Glac teocht an aigéid agus cuir sa tábla thíos é in aghaidh toirt hiodrocsaíd 
sóidiam a cuireadh isteach= 0 cm3. Cuir 1 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd 
sóidiam isteach ón bhuiréad agus corraigh leis an teimiméadar.  Glac an 
teocht agus cuir isteach sa tábla í. Déan an próiseas arís go dtí go bhfuil 
20 cm3 de thuaslagán hiodrocsaíd sóidiam curtha isteach agat.

Toirt hiodrocsaíd sóidiam 
curtha leis (cm3) Teocht (°C)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

   [1]
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3 Bain úsáid as an fhaisnéis sa tábla ar an leathanach roimhe seo leis an 
x-ais a lipéadú agus le graf a bhreacadh.

15

20

25

30

10 20

Te
oc

ht
/°

C

   [4]

4 Tarraing dhá líne an oiriúnaithe is fearr, ceann ina bhfuil an teocht ag 
méadú agus ceann eile ina bhfuil an teocht ag laghdú, agus cinntigh go 
dtrasnaíonn an dá líne a chéile. [2]

5 Bain úsáid as an phointe trasnaithe leis an teocht is airde agus is féidir a 
fháil sa turgnamh seo a aimsiú.

Teocht =  °C [1]
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6 Mínigh tábhacht do fhreagra ar cheist 5.

  [2]

7 Déan measúnú riosca don turgnamh.

  [3]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte
Fisic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán A
Bonnsraith

AM
1 uair an chloig.

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh  
na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Fisic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Marc 
Iomlán
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Sa turgnamh seo, déanfaidh tú imscrúdú ar an dóigh a n-athraíonn meánluas 
liathróid leadóige de réir mar a athraíonn airde cheartingearach an fhána.

1 Sa spás thíos, tarraing sceitse 2T lipéadaithe den dóigh ar cuireadh an 
fearas i dtreoir.

 Léaráid an fhearais:

[2]

2 Bain úsáid as an rialóir méadair a cuireadh ar fáil le fad na fána a 
thomhas.

Fad na fána =  cm [1]

Socraigh an rúidbhealach ionas go bhfuil an liathróid fad slí ceartingearach de 
20 cm ón deasc.

3 Cad é an cineál fuinnimh a bhfuil níos mó de ag an liathróid anois ná mar 
a bhí nuair a bhí sí ina suí ar an deasc?

  [1]



237

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 Scaoil an liathróid agus úsáid stopchlog le tomhas a dhéanamh ar an am 
a thógann an liathróid le fad na fána a thaisteal.

 Taifead do thoradh in Tábla 1.1 thíos go dtí 2 ionad de dheachúlacha sa 
cholún a bhfuil an teideal seo air (1). [1]

5 Déan an tomhas arís agus taifead do thoradh nua sa cholún a bhfuil an 
teideal seo air (2). [1]

 Tábla 1.1

Airde 
na fána 

(cm)
Am a thóg sé le rolladh síos an fhána (s) Meánluas 

(cm/s)

(1) (2) Meán

20

30

40

50

6 Déan an próiseas seo arís d’airdí na fána de 30 cm, 40 cm agus 50 cm.
 Taifead do chuid amanna sa cholún chuí i dTábla 1.1 go dtí 2 ionad de 

dheachúlacha. [3]

7 Ríomh meánam do gach airde na fána ag úsáid na cothromóide:

Meánam = 
Am 1 + Am 2

2

                                                                                                               [2]

8  Ríomh meánluas do gach airde na fána ag úsáid na cothromóide:

Meánluas = 
Fad na fána 

Meánam

                                                                                                              [2]
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9 Bain úsáid as sonraí ón tábla ar an leathanach roimhe seo le trácht a 
dhéanamh ar an ghaolmhaireacht idir airde na fána agus meánluas na 
liathróide leadóige.

  [2]
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Eolaíocht Teastas Dúbailte 
Fisic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán A

Ardsraith

AM
1 uair an chloig.

TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Le comhlánú sa rang agus le cur faoi bhráid CCEA lena mharcáil. 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 15 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

Fisic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Marc 
Iomlán
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Sa turgnamh seo, déanfaidh tú imscrúdú ar an dóigh a n-athraíonn meánluas 
liathróid leadóige de réir mar a athraíonn airde cheartingearach na fána.

1 Sa spás thíos, tarraing sceitse 2T lipéadaithe den dóigh ar cuireadh an 
fearas i dtreoir.

 Léaráid an fhearais:

[2]

2 Bain úsáid as an rialóir méadair a cuireadh ar fáil le fad na fána a 
thomhas.

Fad na fána =  cm [1]

Socraigh an rúidbhealach ionas go bhfuil an liathróid fad slí ceartingearach de 
20 cm ón deasc.

3 Cad é an cineál fuinnimh a bhfuil níos mó de ag an liathróid anois ná mar 
a bhí nuair a bhí sí ina suí ar an deasc?

   [1]

4 Scaoil an liathróid agus úsáid stopchlog le tomhas a dhéanamh ar an am  
a thógann an liathróid le fad na fána a thaisteal. Taifead do thoradh in  
Tábla 1.1 ar an chéad leathanach eile go dtí 2 ionad de dheachúlacha  
sa cholún a bhfuil an teideal seo air (1). [1]
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5 Déan an tomhas arís agus taifead do thoradh nua sa cholún a bhfuil an 
teideal seo air (2). [1]

 Tábla 1.1

Airde 
na fána 

(cm)
Am a thóg sé le rolladh síos an fhána (s) Meánluas 

(cm/s)

(1) (2) Meán

20

30

40

50

6 Déan an próiseas seo arís d’airdí na fána de 30 cm, 40 cm agus 50 cm.
 

Taifead do chuid amanna uilig sa cholún chuí i dTábla 1.1 go dtí 2 ionad 
de dheachúlacha. [2]

7 Ríomh meánam do gach airde fána agus taifead i dTábla 1.1. [1]

8  Ríomh meánluas do gach airde fána agus taifead i dTábla 1.1. [1]

De réir na teoirice, má bhí an meánluas i gcomhréir dhíreach leis an airde, 
d’fhéadfaí sin a scríobh mar:

Meánluas = K × airde

an áit ar tairiseach é K.

9  Bain úsáid as do shonraí an áit a bhfuil airde = 20 cm le luach K a aimsiú. 
  [2]

10  Bain úsáid as do shonraí an áit a bhfuil airde = 40 cm le luach K a aimsiú. 
  [2]



244

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

11  An bhfuil an meánluas i gcomhréir dhíreach le hairde na fána? 
Mínigh do fhreagra.

  
   

[1]
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Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

Marc 
Iomlán

AM
30 nóiméad

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 35 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na 
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 3(a).

Eolaíocht Teastas Dúbailte  
Bitheolaíocht

[CÓD]

PÁIPÉAR SAMPLACH

247

Aonad 7 Scileanna Praiticiúla 
Leabhrán B
Bonnsraith
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1 (a) Cad é an rud é einsím?

   

   

    [2]

 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí imscrúdú ar ghníomhú na heinsíme  
 amaláis.

Feadán A

Tuaslagán stáirse
+

tuaslagán amaláise 
ag 30 °C

Feadán B

Tuaslagán próitéine
+

tuaslagán amaláise 
ag 30 °C

Feadán C

Tuaslagán stáirse
+

tuaslagán amaláise 
ag 60 °C

 Tógadh samplaí ó gach ceann de na feadáin i dtús an turgnaimh agus 
arís eile i ndiaidh 60 nóiméad. Rinneadh na samplaí a thástáil le 
tuaslagán iaidíne.

 Tá tuaslagán iaidíne buí-donn. Athraíonn sé go gormdhubh má bhíonn 
stáirse i láthair.

 An tábla thíos, taispeánann sé torthaí na dteisteanna ar na samplaí.

Feadán
Dath inneachar an fheadáin

I dtús I ndiaidh 60 nóiméad

A Gormdhubh Buídhonn

B Buídhonn Buídhonn

C Gormdhubh Gormdhubh
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 (i) Mínigh cad chuige ar fhan an tuaslagán iaidíne buídhonn nuair a 
cuireadh le feadán B é ag an tús.

      [1]

 (ii) Mínigh an difríocht idir na torthaí d’fheadán A agus d’fheadán C  
i ndiaidh 60 nóiméad.

     

     

     

     

     

      [4]

 (c) Ainmnigh an samhaltán a mhíníonn an dóigh a bhfeidhmíonn einsímí.

    [1]
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2 Bíonn an ráta cuisle éagsúil le cineálacha difriúla aclaíochta.

 (a) Cuir síos ar an dóigh a ndéanfá imscrúdú ar na héifeachtaí atá ag trí 
chineál éagsúla aclaíochta ar ráta do chuisle.

• Cuir isteach aon tomhais a dhéanfá agus an dóigh a ndéanfá iad.
• Ainmnigh na cineálacha aclaíochta a bhfuil tú ag beartú imscrúdú 

a dhéanamh orthu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [4]
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 (b) Taispeánann an tábla thíos torthaí maidir le ráta cuisle ar fos an dalta 
agus ráta cuisle an dalta chéanna i ndiaidh trí chineál éagsúla 
aclaíochta a dhéanamh.

  Rinne an dalta gach cineál aclaíochta trí huaire.

Cineál 
aclaíochta

Ráta cuisle/nóiméad
Meánráta 

cuisle/nóiméad
1ú uair 2ú huair 3ú huair

Ar fos  
(gan aclaíocht) 72 73 74 73

A 94 96 98 96

B 110 112 110 111

C 118 116 120

  (i) Ríomh an meánráta cuisle do ghníomhaíocht C.
   Taifead do fhreagra sa tábla thuas.  [1]

  (ii) Cad é mar a chinntigh an dalta go raibh a chuid torthaí iontaofa?

     

      [1]

  (iii) Bhí an siúl ar cheann de na cineálacha aclaíochta a rinne an 
dalta. 

   Luaigh an fáth ar dhócha gur A é an siúl.

     

      [1]
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3 Rinneadh turgnamh le himscrúdú a dhéanamh ar dhá thoisc atá 
riachtanach don fhótaisintéis.

 Rinneadh an planda a dhístáirseáil agus cuireadh i dtreoir é mar atá 
léirithe sa léaráid thíos.

‘GCSE Biology for CCEA’ le Rose Mcllwaine agus James Napier. © 2003 Rose Mcllwaine agus James
Napier. Arna atáirgeadh le caoinchead  Hodder Education

cárta dubh

olann chadáis

hiodrocsaíd 
sóidiam

uisce

olann chadáis

planda le 
duilleoga 
dístáirseáilte

A

B

C
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 Fágadh an planda faoin tsolas ansin go ceann dhá lá sula ndearnadh 
tástáil stáirse ar dhuilleog A, B agus C.

 (a) Cuir síos ar an dóigh a ndéanfá tástáil stáirse ar cheann ar bith de na 
duilleoga seo.

  Mínigh na fáthanna le dhá cheann de na céimeanna i dtástáil stáirse a 
dhéanamh.  

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]

 (b) Beidh na torthaí do thástáil stáirse ar dhuilleog B agus ar dhuilleog C 
difriúil. Luaigh agus mínigh an freagra do dhuilleog B.

   

   

    [2]
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4 (a) Na grianghraif thíos, léiríonn siad dhá chineál éagsúla d’thalamh 
féaraigh atá oscailte agus nach bhfuil scáth ar bith iontu.

Talamh féaraigh A Talamh féaraigh B
© CCEA

  (i) Rinne gach duine de ghrúpa daltaí meastachán ar líon na 
speiceas éagsúla plandaí in 1 m2 de gach talamh féaraigh agus 
thaifead a gcuid torthaí.

   Ainmnigh an fearas a bheadh in úsáid acu.

    [1]

   Taispeántar na torthaí a fuair siad sa barrachairt thíos.
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  (ii) Bain úsáid as na torthaí atá taispeánta ar an bharrachairt lena 
mhíniú an fáth a bhfuil bithéagsúlacht níos airde ag Talamh 
Féaraigh A.

     

      [1]

  (iii) Luaigh dhá thoisc timpeallachta a bhféadfadh an difríocht sna 
torthaí idir an dá thalamh féaraigh a mhíniú.

   1.   

   2.    [2]
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 (b) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán na ngrúpaí éagsúla 
inveirteabrach a bhí i láthair ar an talamh, sa duilliúr agus san aer os 
cionn an duilliúir i dTalamh féaraigh A.

Limistéar ina 
bhfuarthas é

Grúpa inveirteabrach/%

Damháin alla Cuileoga Ciaróga Beacha

Ar an talamh 67 20 7 30

Sa duilliúr 33 37 52 26

San aer 0 43 41 44

Iomlán 100 100 100 100

© CCEA

  Rinneadh cuid de na figiúirí seo a bhreacadh ar an bharrachairt thíos.
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  (i) Scáthaigh an bharrachairt do na ciaróga ag baint úsáid as an 
eochair. [1]

  (ii) Bain úsáid as na figiúirí sa tábla ar an leathanach roimhe seo leis 
an bharrachairt a chomhlánú leis na torthaí a thaispeáin sa duilliúr 
agus san aer do na beacha.  Bain úsáid as an scáthú cheart. [2]

  (iii) Bain úsáid as an bharrachairt lena lua cé acu grúpa 
inveirteabrach (damháin alla, cuileoga, ciaróga nó beacha) nach 
bhfuil eitilt acu.

      [1]

 Is éin bheaga iad siobháiníní buí atá le fáil den chuid is mó in oirthear 
Thuaisceart Éireann.

 Bíonn éiníní na siobháiníní buí ag ithe feithidí, agus bíonn na héin fhásta 
ag beathú ar shíolta eorna agus cruithneachta.

 Cuireadh barr cruithneachta ar thalamh féaraigh A go ceann trí bliana 
agus rinneadh líon na siobháiníní buí a chomhaireamh.

 Sa cheathrú bliain cuireadh an barr cruithneachta arís ach ansin rinneadh 
é a spraeáil le feithidicíd (ceimiceán a mharaíonn feithidi).

 (c) Cuir síos ar an tionchar a bheadh ag an spraeáil seo ar phobal na 
siobháiníní buí.

   

   

   

   

   

   

   

    [4]
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1 Na grianghraif thíos, léiríonn siad dhá chineál éagsúla de thalamh féaraigh 
atá oscailte agus nach bhfuil scáth ar bith iontu.

Talamh féaraigh A Talamh féaraigh B

 (a) (i) Rinne gach duine de ghrúpa daltaí meastachán ar líon na 
speiceas éagsúla plandaí in 1 m2 de gach talamh féaraigh agus 
thaifead a gcuid torthaí.

   Ainmnigh an fearas a bheadh in úsáid acu.

   [1]

   Taispeántar na torthaí a fuair siad sa barrachairt thíos.
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  (ii) Bain úsáid as na torthaí atá taispeánta ar an bharrachairt lena 
mhíniú an fáth a bhfuil bithéagsúlacht níos airde ag Talamh 
Féaraigh A.

     

      [1]

  (iii) Luaigh dhá thoisc timpeallachta a bhféadfadh an difríocht sna 
torthaí idir an dá thalamh féaraigh a mhíniú.

   1.   

   2.    [2]
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 (b) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán na ngrúpaí éagsúla 
inveirteabrach a bhí i láthair ar an talamh, sa duilliúr agus san aer os 
cionn an duilliúir i dTalamh féaraigh A.

Limistéar ina 
bhfuarthas é

Grúpa inveirteabrach/%

Damháin alla Cuileoga Ciaróga Beacha

Ar an talamh 67 20 7 30

Sa duilliúr 33 37 52 26

San aer 0 43 41 44

Iomlán 100 100 100 100

© CCEA

  Rinneadh cuid de na figiúirí seo a bhreacadh ar an bharrachairt thíos.
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  (i) Scáthaigh an graf ar an leathanach roimhe seo do na ciaróga ag 
baint úsáid as an eochair. [1]

  (ii) Bain úsáid as na figiúirí sa tábla ar an leathanach roimhe seo leis 
an bharrachairt a chomhlánú leis na torthaí a thaispeáin sa duilliúr 
agus san aer do na beacha.  Bain úsáid as an scáthú cheart. [2]

  (iii) Bain úsáid as an bharrachairt lena lua cé acu grúpa 
inveirteabrach (damháin alla, cuileoga, ciaróga nó beacha) nach 
bhfuil eitilt acu.

      [1]

 Is éin bheaga iad siobháiníní buí atá le fáil den chuid is mó in oirthear 
Thuaisceart Éireann.

 Bíonn éiníní na siobháiníní buí ag ithe feithidí, agus bíonn na héin fhásta 
ag beathú ar shíolta eorna agus cruithneachta.

 Cuireadh barr cruithneachta ar thalamh féaraigh A go ceann trí bliana agus 
rinneadh líon na siobháiníní buí a chomhaireamh.

 Sa cheathrú bliain cuireadh an barr cruithneachta arís ach ansin rinneadh 
é a spraeáil le feithidicíd (ceimiceán a mharaíonn feithidi).

 (c) Cuir síos ar an tionchar a bheadh ag an spraeáil seo ar phobal na 
siobháiníní buí.

   

   

   

   

   

   

    [4]
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2 An fhaisnéis ar choimeádán de phúdar níocháin. Luaigh sé go raibh 
einsím próitéáise ann le smáil ar éadaí mar gheall ar phróitéiní a 
bhriseadh anuas m.sh. próitéiní bainne.

 Rinneadh turgnamh a phleanáil le himscrúdú a dhéanamh ar éifeacht 
tiúchan einsím próitéáise ar an am a thóg sé ar an einsím an phróitéin sa 
bhainne a bhriseadh anuas.

 Nuair a dhéantar próitéin bhainne a dhíleá athraíonn an dath ó bhán go 
héadathach.

 (a) Luaigh hipitéis don turgnamh seo.
  Bain úsáid as do chuid eolais ar an bhitheolaíocht lena mhíniú cad 

chuige a dtarlódh seo, dar leat.

   

   

   

   

   

   

    [2]

 Rinneadh an turgnamh.

 Cuireadh 5 cm3 de bhainne le roinnt promhadán agus ansin cuireadh 
isteach 0.5 cm3 de cheann amháin de na tuaslagáin einsíme de thiúchaintí 
difriúla. Go direach i ndiaidh an tuaslagán einsíme a chur leis an bhainne i 
ngach promhadán cuireadh an stopchlog ar obair agus taifeadadh an t-am 
a thóg sé leis na tuaslagáin bhainne éirí éadathach.

 Rinneadh an turgnamh trí huaire ag gach tiúchan einsíme. Taispeántar na 
torthaí sa tábla thíos.

Tiúchan 
einsíme/

%

Am a thóg sé leis an bhainne éirí éadathach/s Meánam a 
thóg sé leis an 

bhainne éirí 
éadathach/s

Turgnamh

1 2 3

0 0 0 0 0

20 650 626 642 639

40 498 528 497 508

60 326 315 337 326

80 283 254 255 264

100 264 276 252 264
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 (b) An bhfuil aon aimhrialtachtaí sna torthaí seo?  
Mínigh do fhreagra.

   

   

    [2]

 (c) An bhfuil na treochtaí sna torthaí ag aontú le do hipitéis?
  Mínigh do fhreagra ag úsáid sonraí ón tábla agus ón eolas atá agat ar 

ghníomhú einsímí.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [4]

 (d) Luaigh dhá thoisc eile (seachas na cinn luaite i gcuid 2 (a)) ar chóir 
iad a choinneáil tairiseach agus an turgnamh seo á dhéanamh.

   

    [2]
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3 (a) An léaráid thíos, taispeánann sí an fearas a úsáidtear le himscrúdú a 
dhéanamh ar ráta trasghalaithe i bpéacán planda i ndálaí difriúla 
timpeallachta.

  (i) Ainmnigh an fearas.

    [1]

  (ii) Cad é mar a dhéantar an bhoilgeog a athshocrú go nialas idir 
turgnaimh?

     

      [1]

© CCEA
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 (b) An tábla thíos, taispeánann sé an fad slí a bhogann an bhoilgeog aeir 
faoi dhálaí éagsúla timpeallachta thar 30 nóiméad.

Turgnamh

Dáil timpeallachta
Suíomh na 

boilgeoige ag an 
tús

Suíomh na 
boilgeoige ag an 

deireadh

Fad slí bogtha 
ag an 

bhoilgeog/mm
Luas 

fean ar 
obair/as

Teocht
/°C

Bogthaise 
ard/íseal

1 as 20 íseal 4

2 ar obair 20 íseal 6

3 as 30 íseal

4 ar obair 30 íseal 9

048 048

048 048

048 048

048 048

  Comhlánaigh an tábla thuas trí:

  (i) suíomh na boilgeoige a tharraingt isteach ag deireadh  
Thurgnamh 2. [1]

  (ii) an fad slí a ghluaiseann an bhoilgeog aeir i dTurgnamh 3 a ríomh.  
  [1]

 (c) Cad é an ráta trasghalaithe i dTurgnamh 1 in mm san uair?

 mm san uair  [1]

 (d) (i) Ba é 4 mm an fad slí a bhog an bhoilgeog aeir i dTurgnamh 1. 
   Ba é 6 mm an fad slí a bhog an bhoilgeog aeir i dTurgnamh 2.

   Luaigh an dáil timpeallachta ba chúis leis an mhéadú seo.

    [1]

  (ii) Rinneadh Turgnamh 1 arís le bogthaise ard. Cad é a tharlóidh 
don fhad slí a bhogfaidh an bhoilgeog, dar leat?

      [1]
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 (e) Tá na faid slí a bhogann na boilgeoga aeir i dTurgnaimh 1 agus 4 
difriúil.

  Cuir síos ar na rudaí a tharla taobh istigh den duilleog agus thart 
timpeall uirthi ba chúis leis an difríocht i dTurgnamh 4.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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1 Cuireadh sulfáit nicile(II) hiodráitithe, NiSO4.xH2O, isteach i mbáisín 
galaithe agus rinneadh í a théamh go dtí mais thairiseach.

 (a) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma í a théamh go dtí mais 
thairiseach.

   

   

    [2]

 (b) Fuarthas na tomhais mhaise seo a leanas le linn an turgnaimh.

  Mais an bháisín galaithe = 45.12 g
  Mais an bháisín galaithe agus sulfáit nicile(II) hiodráitithe = 50.38 gram 

Mais an bháisín galaithe agus a inneachar i ndiaidh é a théamh go dtí 
mais thairiseach = 48.22 g

  (i) Ríomh mais na sulfáite nicile hiodráitithe a úsáideadh sa 
turgnamh.

     g [1]

  (ii) Ríomh mais an uisce a cailleadh ón chomhdhúil.

     g [1]

 (c) Is féidir sulfáit chopair(II) ainhidriúil a úsáid le tástáil faoi choinne 
uisce. Luaigh an t-athrú datha a gheofaí.

     go dtí   [2]
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2 I dturgnamh le himscrúdú a dhéanamh ar ráta imoibriúcháin, rinneadh 
píosa de ribín maignéisiam a imoibriú le farasbarr aigéad hidreaclórach 
caolaithe ag teocht an tseomra (20 °C).  Rinneadh toirt an gháis hidrigin 
a táirgeadh le linn an imoibrithe a thomhas ag eatraimh 20 soicind.

 (a) Tarraing léaráid lipéadaithe den fhearas a úsáideadh leis an turgnamh 
seo a dhéanamh.

  [5]
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 (b) Na torthaí a fuarthas, rinneadh iad a bhreacadh ar ghraf atá 
taispeánta thíos.

  (i) Cén t-am ar stop an t-imoibriúchán?

     [1]

  (ii) Mínigh cad chuige a bhfuil an chuid deiridh den ghraf 
cothrománach.

     [1]

 (c) Rinneadh an turgnamh arís faoi dhálaí a bhí go díreach mar an 
gcéanna ach amháin gur 50 °C teocht an aigéid hidreaclóraigh chaoil.

  Sceitseáil cuar ar an eangach chéanna a thaispeánann an dóigh a 
n-athródh toirt an gháis a táirgeadh le ham ag an teocht úr seo. 
Lipéadaigh an cuar seo A. [2]
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 (d) An salann atá táirgthe san imoibriúchán, clóiríd mhaignéisiam, 
úsáidtear é mar chatalaíoch do pholaiméiriú na heitéine.

  Cad é a chiallaíonn an téarma catalaíoch’?

   

   

    [3]
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3 Tugtar trí gháschrúsca do dhalta atá lipéadaithe A, B agus C agus deirtear 
leis go bhfuil nitrigin i gceann amháin acu, go bhfuil dé-ocsaíd charbóin i 
gceann eile agus go bhfuil ocsaigin sa tríú ceann. Níl a fhios ag an dalta 
cé acu gáschrúsca a bhfuil gach gás ann.

 Luaigh dhá chomhchosúlacht idir na trí ghás agus cuir síos ar an dóigh a 
mbainfeá úsáid as tástálacha do gháis lena oibriú amach cé acu 
gáschrúsa a bhfuil nítrigin ann.

 Beidh gáschrúscaí breise a bhfuil gáis A, B agus C iontu de réir mar is gá.

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   [6]
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4 Is féidir láithreacht iain clóiríd chopair(II) a thaispeáint ag úsáid tástáil 
lasrach.

 (i) Tá an fearas atá de dhíth don tástáil sa léaráid thíos.

  Sainaithin an t-aigéad W, an tsreang mhiotail X, an dath Y den lasair 
roimh an tástáil agus an dath Z le linn na tástála.

  W   [1]

  X   [1]

  Y   [1]

  Z   [1]

 (ii) Luaigh dhá fháth le W a úsáid.
 
   

    [2]

W

ZY

X
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5 Is miotail iad sóidiam agus potaisiam de Ghrúpa 1 a imoibríonn le huisce.

 (a) Comhlánaigh an tábla thíos agus léirigh na breathnuithe a rinneadh 
nuair a cuireadh gach miotal faoi seach isteach san uisce le tic ().

Breathnú Sóidiam Potaisiam

Dónn le lasair fhlannbhuí

Dónn le lasair liathchorcra

Déantar liathróid de

   [3]

 (b) (i) Cuireadh táscaire uilíoch isteach san uisce ag deireadh na  
   n-imoibriúchán do gach miotal. Sa dá chás, thiontaigh an táscaire  
   uilíoch corcra.

   Luaigh fáth leis seo.

     [1]

  (ii) Rinneadh an t-imoibriúchán arís i bpromhadán le píosa  
   an-bhídeach sóidiam. Rinneadh an gás a foirmíodh a thástáil le 
   birín beo agus chualathas pop díoscánach.

   Sainaithin an gás.
 
     [1]
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1 Cuireadh sulfáit nicile(II) hiodráitithe, NiSO4.xH2O, isteach i mbáisín 
galaithe agus rinneadh í a théamh go dtí mais thairiseach.

 (a) Mínigh cad é a chiallaíonn an téarma í a théamh go dtí mais 
thairiseach.

   

   

    [2]

 (b) Fuarthas na tomhais mhaise seo a leanas le linn an turgnaimh.

  Mais an bháisín galaithe = 45.12 g
  Mais an bháisín galaithe agus sulfáit nicile(II) hiodráitithe = 50.38 gram 
  Mais an bháisín galaithe agus a inneachar i ndiaidh é a théamh go dtí 

mais thairiseach = 48.22 g

  (i) Ríomh mais na sulfáite nicile(II) hiodráitithe a úsáideadh sa 
turgnamh.

     g [1]

  (ii) Ríomh mais an uisce a cailleadh ón chomhdhúil.

     g [1]

  (iii) Uaidh sin, ríomh mais na sulfáite nicile(II) ainhidriúil.

     g [1]
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 (c) Déanann dalta turgnamh den chineál chéanna le foirmle a aimsiú don 
tsulfáit mhaignéisiam hiodráitithe, MgSO4.xH2O. Tá na torthaí á 
dtaispeáint thíos, mar aon le tús na n-áireamh:

 

  (i) Ríomh Mais Foirmle Choibhneasta (Mr) an MgSO4 agus cuir sin 
isteach sa tábla.

   (Mais adamhach choibhneasta: Mg- = 24, 5 = 23, 0 = 16) [1]

  (ii) Úsáid mais agus Mr de gach comhdhúil, ríomh líon na mól i ngach 
sampla, agus comhlánaigh na bearnaí ábhartha sa tábla. [2]

  (iii) Uaidh sin, ríomh cóimheas na mól agus comhlánaigh an tábla. [1]

  (iv) Cad é foirmle na sulfáite maignéisiam hiodráitithe?

     [1]

 (d) Is féidir sulfáit chopair(II) ainhidriúil a úsáid le tástáil faoi choinne 
uisce.

  Luaigh an t-athrú datha a gheofaí

     go dtí   . [2]

sulfáit mhaignéisiam 
(MgSO4) uisce (H2O)

mais (g) 3.09 3.24

an Mhais Fhoirmle 
choibhneasta (Mr)

18

líon na mól

cóimheas na mól
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2 Imoibríonn tuaslagán sóidiam tiasulfáite Na2S2O3(aq) le haigéad 
hidreaclórach caol de réir na cothromóide:

Na2S2O3(aq)  +  2HCl(aq)  →  2NaCl(aq)  +  S(s)  +  SO2(g)  +  H2O(l)

 An léaráid thíos, taispeánann sí an fearas a úsáidtear le himscrúdú a 
dhéanamh ar éifeacht tiúchan sóidiam tiasulfáite a athrú ar ráta an 
imoibriúcháin seo.

 Táirgtear deascán agus éiríonn an tuaslagán modartha mar gheall air.  Is 
féidir ráta an imoibriúcháin seo a imscrúdú tríd an am a thógann sé leis an 
chros tarraingthe ar an pháipéar bhán imeacht as radharc a thomhas.

 (a) Cé acu táirge a n-éiríonn an tuaslagán scamallach mar gheall air?

    [1]

 (b) Sraith turgnamh a rinneadh le himscrúdú a dhéanamh ar éifeacht 
tiúchan tuaslagán tiasulfáit sóidiam ar ráta an imoibriúcháin, bhí na 
torthaí seo a leanas orthu:

Amharc anuas ar an chros ón bharr anuas

imoibreáin
cros

páipéar bán

Turgnamh
Tiúchan tuaslagán 
tiasulfáit sóidiam/

mol/dm3

Am a thóg sé 
leis an chros 
imeacht as 
radharc/s

Ráta imoibriúcháin/s–1

1
am

1 0.4 105 0.0095

2 0.8 79 0.0127

3 1.2 54 0.0185

4 1.6 32
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  (i) Luaigh dhá réamhchúram ar chóir a dhéanamh lena chinntiú gur 
triail chothrom é an turgnamh.

    

    

     [2]

  (ii) Ríomh ráta an imoibriúcháin do thurgnamh 4 agus cuir an luach 
isteach i dtábla na dtorthaí ar an leathanach roimhe seo.

    [1]

  (iii) Ó thorthaí na dturgnamh, luaigh an éifeacht ar ráta an 
imoibriúcháin má mhéadaítear tiúchan tuaslagán tiasulfáit 
sóidiam.

    

     [1]

  (iv) Ainmnigh dhá thoisc eile seachas tiúchan tuaslagán tiasulfáit 
sóidiam a rachaidh i bhfeidhm ar ráta an imoibriúcháin seo.

   1.  

   2.   [2]
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3 Tugtar trí gháschrúsca do dhalta atá lipéadaithe A, B agus C agus deirtear 
leis go bhfuil nitrigin i gceann amháin acu, go bhfuil dé-ocsaíd charbóin i 
gceann eile agus go bhfuil ocsaigin sa tríú ceann. Níl a fhios ag an dalta 
cé acu gáschrúsca a bhfuil gach gás ann.

 Luaigh dhá chomhchosúlacht idir na trí ghás agus cuir síos ar an dóigh a 
mbainfeá úsáid as tástálacha do gháis lena oibriú amach cé acu 
gáschrúsa a bhfuil nítrigin ann.

 Beidh gáschrúscaí breise a bhfuil gáis A, B agus C iontu de réir mar is gá.

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   [6]
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4 Fágadh dhá phúdar gan lipéad, ar creideadh gur clóiríd chopair(II) agus 
clóiríd litiam iad, i saotharlann. Déanann dalta tástáil lasrach ag úsáid 
sampla de gach púdar.

 (a) Déan breac-chuntas ar an chur chuige leis an tsreang mhiotail 
niocróim a ghlanadh.

  Cuir ainm an aigéid ar baineadh úsáid as isteach.

   

   

   

   

   

    [4]

 (b) Luaigh na dathanna a breathnaíodh le gach sampla:

  clóiríd chopair(II) 

  clóiríd litiam  [2]
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5 Is miotail iad sóidiam agus potaisiam de Ghrúpa 1 a imoibríonn le huisce.

 (a) Cuir síos ar dhá chomhchosúlacht idir na himoibriúcháin.
   

   

   

    [2]

 (b) Cuir síos ar dhá dhifríocht idir na himoibriúcháin.

   

   

   

    [2]
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1 Déanann dalta cinneadh Cumhacht Phearsanta a thomhas trí rópa 
ceartingearach a dhreapadh mar atá taispeánta i bhFíor 1.1

Fíor 1.1

 Sa spás thíos, cuir síos go mionchruinn ar an mhodh a thiocfadh leis an 
dalta a leanúint.

 Ba chóir go mbeadh na rudaí seo i do fhreagra:

 • Fearas ar bith atá de dhíth;
 • Na tomhais atá le glacadh;
 • Cothromóidí ar bith a úsáidtear; agus
 • Réamhchúram sábháilteachta amháin.

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

  

  

  

  

  

  

© takoburito/iStock/Thinkstock



293

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc  

  

  

  

  

   [6]



294

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

2 Rinneadh imscrúdú lena fháil amach faoin dóigh a n-athraíonn luas mirlín 
ag rolladh síos le fána de réir mar a athraíonn airde na fána.

 (a) Sainaithin na hathróga neamhspleácha agus spleácha san imscrúdú 
seo.

  Is é an athróg neamhspleách ná  

  Is é an athróg spleách ná  
   [2]

 (b) Luaigh dhá thomhas a gcaithfí a dhéanamh san imscrúdú seo agus 
liostaigh píosaí cuí fearais a bhféadfaí úsáid a bhaint astu leis na 
tomhais a dhéanamh.

  Tomhas 1  

  ag úsáid    [2]

  Tomhas 2  

  ag úsáid   [2]

 Úsáideann Tom a thorthaí le Graf 2 a bhreacadh.
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 Graf 2
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 (c) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr ar Ghraf 2 thuas. [1]

 (d) Cad é a insíonn torthaí an imscrúdaithe seo duit faoin dóigh a dtéann 
airde na fána i bhfeidhm ar mheánluas an mhirlín?

   

    [1]

 (e) Sainaithin an freagra aimhrialta atá taispeánta i nGraf 2.
  Mínigh an fáth a bhfuil seo aimhrialta.

   

   

   

   

    [2]
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3 Déanann dalta imscrúdú ar an ghaolmhaireacht idir an sruth ag sreabhadh 
i sreang mhiotail agus an voltas thart air ag úsáid an léaráid chiorcaid atá 
taispeánta i bhFíor 3.1 thíos.

Figure 3.1

 (a) Ar Fíor 3.1, lipéadaigh an soláthar leictreachais athraitheach agus 
an lasc. [1]

 (b) Cuir isteach A don aimpmhéadar agus V don voltmhéadar í bhFíor 3.1  
 [2]
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 Tá graf a fuarthas ó na torthaí á thaispeáint thíos i bhFíor 3.2

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Sruth/A

Fíor 3.2

0
0

1

2

3

4

5
Vo

lta
s/

V

 (c) Cad é a léiríonn an graf seo faoin ghaolmhaireacht idir sruth agus 
voltas don tsreang mhiotail seo?

   

    [1]

 (d) Cad é an voltas thar an tsreang mhiotail nuair ba 0.4 A é an sruth a bhí 
ag dul tríd?

Voltas =  V  [1]
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4 Baineann an cheist seo le hathraonadh solais agus é ag taisteal isteach i 
mbloc gloine.

 (a) Ar Fíor 4.1 thíos, cuir lipéid ar:

 • an normal
 • uillinn ionsaithe i 
 • uillinn athraonta r  [3]

Bloc gloine

Aer

Ga solais

Fíor 4.1

 (b) Cad é an t-ainm atá ar an phíosa fearais a bheadh de dhíth le 
huillinneacha ionsaithe agus athraonta a thomhas san imscrúdú seo?

    [1]

 (c) Cad é a tharlaíonn do luas an tsolais agus é ag teacht isteach sa 
bhloc gloine?

    [1]

 Tá torthaí d’uillinneacha ionsaitheachta agus athraonta i dTábla 4.1 thíos.
  

Uillinn ionsaitheachta i/° Uillinn athraonta r/°

60 35

50 30

40 25

30 19

20 13

Tábla 4.1
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 Tá tú ag dul a úsáid na luachanna ó Thábla 4.1 ar an leathanach roimhe 
seo le graf a bhreacadh de i in aghaidh r.

 (d) (i) Cuir lipéad ar the ais cheartingearach agus roghnaigh scála  
cuí.  [2]

  (ii) Cuir lipéad ar the ais cheartingearach agus roghnaigh scála  
cuí.  [2]

  (iii) Úsáid na luachanna ó Thábla 4.1 ar an leathanach roimhe seo 
leis na pointí a bhreacadh ar Fhíor 4.2 thíos. [4]

Fíor 4.2

0
0

 (e) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [1] 
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1 Déanann dalta cinneadh Cumhacht Phearsanta a thomhas trí rópa 
ceartingearach a dhreapadh mar atá taispeánta i bhFíor 1.1

Fíor 1.1

 Sa spás thíos, cuir síos go mionchruinn ar an mhodh a thiocfadh leis an 
dalta a leanúint. 

 Ba chóir go mbeadh na rudaí seo i do fhreagra:

 • Fearas ar bith atá de dhíth;
 • Na tomhais atá le glacadh;
 • Cothromóidí ar bith a úsáidtear; agus
 • Réamhchúram sábháilteachta amháin.

 Sa cheist seo, measúnófar thú ar scileanna na cumarsáide scríofa 
agat, lena n-áirítear úsáid saintéarmaí eolaíocha.
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   [6]



304

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

2 Cuireadh an fearas thíos i dtreoir. Baintear úsáid as lena fháil amach an 
dóigh a n-athraíonn fad an lingeáin de réir mar a mhéadaítear an fórsa a 
shíneann é. Athraítear an fórsa seo trí mhaiseanna 100 g a chur le fad 
sreinge atá ceangailte den lingeán seo.

lingeán

ulóg

maiseanna 100 g 

rialóir 

 Léiríonn Fíor 2.1 thíos cuid de na torthaí.

200 400 600 800 1000

Mais ceangailte leis an lingeán/g

Fíor 2.1
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 (a) Maidir le Fíor 2.1, mínigh cad chuige nach bhfuil fad an lingeáin i 
gcomhréir dhíreach leis an mhais atá ceangailte de.

    [1]
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 (b) Bain úsáid as Fíor 2.1 ar an leathanach roimhe seo le síneadh an 
lingeáin do gach mais 100 g a chuirtear leis a aimsiú.

Síneadh do gach mais 100 g =  mm  [1]

 (c) Ríomh grádán an ghraif. Cuimhnigh aonad cuí a chur isteach.

Grádán = 

Aonad =   [3]

 (d) Fuarthas go gcloíonn an lingeán le Dlí Hooke do mhaiseanna suas le 
huasmhéid de 800 g.

  Ar Fhíor 2.1, lean leis an ghraf lena chruth a thaispeáint suas go dtí 
800 g agus ó 800 g go dtí 1000 g. [2]
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3 Ba mhaith le dalta imscrúdú a dhéanamh ar an dóigh a n-athraíonn an 
sruth trí shreang mhiotail de réir mar a athraíonn an voltas thar an tsreang.

 (a) Sainaithin na hathróga neamhspleácha agus spleácha san imscrúdú 
seo

  Is é an athróg neamhspleách ná  

  Is é an athróg spleách ná   [2]

 (b) Sa spás thíos, tarraing sceitse lipéadaithe den léaráid chiorcaid atá de 
dhíth don imscrúdú seo.

   [4]

 (c) Mínigh an fáth a bhfuil sé tábhachtach na hathróga eile uilig a rialú 
agus luaigh ceann de na hathróga rialaithe seo.

   

    [2]
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 (d) Ar Fhíor 3.1 thíos, sceitseáil cruth an ghraif a mbeadh an dalta ag dúil 
lena fháil dá ndéanfaí graf voltais in aghaidh srutha a bhreacadh. [1]

Sruth

Fíor 3.1

0
0

Vo
lta

s
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4 Baineann an cheist seo le hathraonadh solais agus é ag taisteal isteach i 
mbloc gloine.

 (a) Ar Fíor 4.1 thíos, tarraing normal ag an teorainn Aeir-Ghloine.
  Lipéadaigh an uillinn ionsaitheachta i agus an uillinn athraonta r. [3]

Bloc gloine

aer

Ga solais

Fíor 4.1

 (b) Cad é is cúis leis an gha solais treo a athrú nuair a théann sé isteach 
sa bhloc gloine?

    [1]

 Tá torthaí d’uillinneacha ionsaitheachta agus athraonta i dTábla 4.1 thíos.

  

Uillinn ionsaitheachta i/° Uillinn athraonta r/° 

20 13

30 19

40 25

50 30

60 35

Tábla 4.1
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 Tá tú ag dul a úsáid na luachanna ó Thábla 4.1 ar an leathanach roimhe 
seo le graf a bhreacadh de i in aghaidh r.

 (c) (i) Cuir lipéad ar an ais cheartingearach agus roghnaigh scála  
cuí.  [2]

  (ii) Cuir lipéad ar an ais chothrománach agus roghnaigh scála  
cuí.  [2]

  (iii) Úsáid na luachanna ó Thábla 4.1 ar an leathanach roimhe seo 
leis na pointí a bhreacadh ar Fhíor 4.2 thíos. [4]

Fíor 4.2

0
0

 (d) Tarraing líne an oiriúnaithe is fearr. [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. Sa scéim mharcála, tugtar léiriú do mharcálaithe ar chineál 
agus ar réimse de fhreagairtí 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
Anseo thíos, tá na cuspóirí measúnaithe don Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE. 

Ní mór d’iarrthóirí:

CM1 Eolas agus tuiscint a léiriú ar:
• smaointe na heolaíochta; agus
• teicnící agus nósanna imeachta na heolaíochta;

CM2 Eolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm agus scileanna a fhorbairt i: 
• smaointe na heolaíochta; agus
• fiosrúcháin, teicnící agus nósanna imeachta na heolaíochta; agus

CM3 Anailís a dhéanamh ar fhaisnéis agus ar smaointe na heolaíochta le:
• léirmhíniú agus luacháil a dhéanamh;
• breithiúnais a dhéanamh agus tátail a bhaint; agus 
• nósanna imeachta turgnamhacha a fhorbairt agus a fheabhsú.

Cáilíocht fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagartha a 
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 16 bliana 
d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCSE.

Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála 
ar bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóirí a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil 
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú le bailíocht freagraí a 
mheas.  Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an 
Scrúdaitheoir Maoirseachta.

Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí 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. Is é an eisceacht maidir leis 
seo don Eolaíocht Teastas Dúbailte GCSE ná nuair atá scrúdaitheoirí ag marcáil áireamh casta 
nuair a thugtar mionteagasc do na Scrúdaitheoirí marcáil trí earráid nó neamhghníomh. Ba chóir 
do scrúdaitheoirí feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith 
agus bheith sásta iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagairt atá chomh maith agus a mbeifí 
ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ó iarrthóir GCSE 16 bliana d’aois.

Marcanna nialasacha a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir marcanna a 
bhronnadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.
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Áirimh a Mharcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le háirimh, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair 
earráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair 
amháin de bharr earráid sa ríomh.  Le pionós ar an iarrthóir a sheachaint, is féidir marcanna a 
bhronnadh san áit a ndéantar conclúidí nó tátail atá ceart ó na háirimh mhíchearta a rinne siad.

Cineálacha scéimeanna marcála
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagairt shínte scríofa a thabhairt ar 
bhonn leibhéil freagartha a chuireann caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh.

Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe 
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí eolais a chuirtear ar fáil.

Leibhéil freagartha
Agus iad ag cinneadh ar an leibhéal le bronnadh ar an fhreagairt, ba chóir do scrúdaitheoirí 
líon na bpointí inneachair táscacha i bhfreagairtí na n-iarrthóirí a chuardach lena chinntiú gur 
scríobhadh an freagra le bheith ag teacht leis an cheist. Nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh 
ar mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar leith, déanfar measúnú ar 
chaighdeán na cumarsáide agus táthar ag dúil leis go mbainfidh scrúdaitheoirí úsáid as a 
mbreithiúnas gairmiúil.

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

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

• Ardfheidhmíocht:  Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos ar an leibhéal agus 
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

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 bandaí freagartha. Tá tagairt 
do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach banda freagartha.

Ar mhaithe le gontacht, idirdhealaítear caighdeán na cumarsáide scríofa taobh istigh de bhanda 
freagartha mar seo a leanas:

Banda A:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa ar dóigh. 
Banda B:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa maith.
Banda C:  Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach. 
Banda D:  Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt.

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

Banda A (Ar Fheabhas):  Tagairt den scoth déanta do théarmaíocht na heolaíochta. 
Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir an fhoirm agus an stíl is cuí scríbhneoireacht. 
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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Banda B (Maith):  Tagairt mhaith déanta do théarmaíocht na heolaíochta. Déanann an 
t-iarrthóir rogha agus úsáid réasúnta as foirm agus stíl chuí scríbhneoireachta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis.  Baintear roinnt úsáid as sainstór 
cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach inniúil go leor leis an chiall a 
dhéanamh soiléir.

Banda C (Bunúsach):  Tagairt bhunúsach déanta do théarmaíocht na heolaíochta. 
Ní dhéanann an t-iarrthóir ach rogha agus úsáid theoranta d’fhoirm agus de stíl chuí 
scríbhneoireachta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le heagrú 
an ábhair. Is beag úsáid a bhaintear as sainstór focal. Is féidir nach bhfuil an chiall soiléir mar 
gheall ar chur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach.
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1 (a) Benedict  [1]

 (b) Gorm
  Glas/flannbhuí/dearg; ní dubh/gorm  [2]

 (c) (i) Carbaihiodráití – foinse fuinnimh/stóráil [1]
  (ii) Próitéin – struchtúrach/feidhmeach/fás & deisiúchán [1]

2 (a) Cuir i gcófra dorcha ar feadh 48 uair an chloig ní é a choinneáil ar 
shiúl ón tsolas é [1]

 (b) Dé-ocsaíd/CO2 [1]

 (c) (i) Tuaslagán iaidín [1]

  (ii) 
Duilleog Dath i ndiaidh tástáil stáirse

A Buí/donn/flannbhuí
B Gorm/dubh

   

    [2]

3 (a) Cíteaplasma; ní clóraplast  
Cillscannán 
Núicléas [3]

 (b) Dhá cheann ar bith as:
• síneadh
• achar dromchla níos mó
• síneadh curtha síos ar maidir le tógáil uisce/salann mianrach/ 

salann mianrach ainmnithe/tógáil H2O isteach [2]

4 (a) Bíonn níos mó ocsaigine/níos lú dé-ocsaíd charbóin [ceadaigh a 
mhalairt] in aer inanálaithe

  Bíonn níos lú gal uisce [ceadaigh a mhalairt] in aer inanálaithe [2]

 (b) Méadaíonn sé ráta análaithe [1] 
  Méadaíonn sé doimhneacht análaithe [1] [2]

5 (a) B  [1]

 (b) osmairialú [1]

 (c) 1 scagann sé fuil
  2 rialaíonn sé ath-ionsú uisce [2]

5

5

5

4

4
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6 (a) (i) San fhuil/plasma/sruth na fola [1]

  (ii) Níos ísle/laghdaithe/téann i laghad [1]

  (iii) Dhá cheann ar bith as:
• tuilleadh riospráide den ghlúcós
• tógáil níos gasta den ghlúcós
• glúcós tiontaithe chuig (nó stóráilte mar) ghlicigin
• glúcós tiontaithe chuig (nó stóráilte mar) shaill [2]

 (b) (i) Ithe/deoch (shiúicriúil) [1]

  (ii) Athraíonn leibhéil tríd an lá/itheann roinnt uaireanta sa lá [1]

 (c) (i) Dhá cheann ar bith as:
• marbhántacht
• tart
• ag déanamh múin níos minice [2]

  (ii) dochar súl/cliseadh duánach/galar croí/stróc [1]

7 (a) Dhá cheann ar bith as:
• cloisteáil íogar; thig leo creach nó fuaimeanna laga a chloisteáil
• eitilt gan fhuaim; mar sin, ní chluineann creach an creachadóir/

scréachóg reilige
• gríobha; le greim a fháil ar chreach/creach a iompar/creach a 

mharú
• ceann a thiontú; le creach a fheiceáil [4]

 (b) Ní féidir creimirí/creach a chloisteáil nó fanann creach i bhfolach [1]

 (c) 1. ionas go bhfuil láithreáin neadaithe/ceantair mhaireachtála ar fáil/
gnáthóg

  2. ní nimhitear éin
  3. níos fusa creimirí a sheilg/ceaptar níos mó creimirí/cuidíonn le 

scréachóga reilige bia a aimsiú [3]

 (d) (i)	 canola		→		creimire		→		scréachóg	reilige	 [2]

  (ii) Táirgeoir:  canola [1]
   Tomhailteoir:  creimire/scréachóg reilige [1] [2]

9

12
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8 (a) (i) [1] don einsím
   [1] don fhoshraith
   [1] don mhóilín táirge [3]
  (ii) glas agus eochair [1]
  (iii) briste anuas [1]
  (iv) cruth difriúil (ag láthair ghníomhach)  [1]

 (b) (i) Graf 1 – teocht
   Graf 2 – pH
   Graf 3 – tiúchan einsíme
   Na trí cinn uilig ceart [2] mharc
   dhá cheann nó ceann amháin ceart [1] mharc [2]
  (ii) próitéin [1]
  (iii) stéig bheag/iléam/paincréas [1]

 (c) Inneachar Táscach
• ailbheolais
• achar dromchla mór
• soláthar maith fola/láithreacht ribeadach
• tanaí
• tréscaoilteach
• tais

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 5 phointe ar a laghad a thabhairt 
ón inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta agus 
léirchruinnis. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach den scoth. Is de 
chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 3 phointe nó 4 phointe ar a laghad 
a thabhairt ón inneachar tháscach. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta 
agus léirchruinnis. Baineann siad úsáid as litriú 
maith, poncaíocht mhaith agus gramadach 
mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad foirm agus 
stíl.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar 1 phointe nó 2 
phointe ón inneachar tháscach. Is féidir go 
bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag 
baint le heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid 
as litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta 
agus is beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

 [6]

  Iomlán

16
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1 (a) B [1]

 (b)  osmairialú [1]

 (c) scagann fuil
  rialaíonn ath-ionsú uisce [2]

 (d) cuireann sé ar an duán tuilleadh uisce a ionsú
  laghdaíonn sé toirt an mhúin a tháirgtear [2]

2 (a) (i) San fhuil/plasma/sruth na fola [1]

  (ii) Níos ísle/laghdaithe/téann i laghad [1]

  (iii) Dhá cheann ar bith as:
• tuilleadh riospráide den ghlúcós
• iontógáil níos gasta den ghlúcós
• glúcós tiontaithe chuig (nó stóráilte mar) ghlicigin
• glúcós tiontaithe chuig (nó stóráilte mar) shaill [2]

 (b) (i) Ithe/deoch (shiúicriúil) [1]

  (ii) Athraíonn leibhéil tríd an lá/itheann roinnt uaireanta sa lá [1]

 (c) (i) Léiríonn an dath donnrua láithreacht an ghlúcóis/
   tástáil Beinidict/tá glúcós sa mhún [1]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:
• marbhántacht
• tart
• ag déanamh múin níos minice [2]

6

9
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3 (a) Dhá cheann ar bith as:
• cloisteáil íogar; thig leo creach nó fuaimeanna laga a chloisteáil
• eitilt gan fhuaim; mar sin, ní chluineann creach an creachadóir/

ulchabhán
• gríobha; le greim a fháil chreach/creach a iompar/creach a mharú
• ceann a thiontú; le creach a fheiceáil [4]

 (b) Ní féidir creimirí/creach a chloisteáil nó fanann creach i bhfolach [1]

 (c) 1. ionas go bhfuil láithreáin neadaithe/ceantair mhaireachtála ar fáil/
gnáthóg

  2. ní nimhitear éin
  3. níos fusa creimirí a sheilg/ceaptar níos mó creimirí/cuidíonn le 

hulchabháin bia a aimsiú [3]

 (d) (i)	 canola		→		creimire		→		ulchabhán		 [2]

  (ii) Táirgeoir:  canola [1]
   Tomhaltóir:  ulchabhán/creimire [1] 12
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4 (a) (i) [1] don einsím
   [1] don fhoshraith
   [1] don mhóilín táirge [3]
  (ii)  glas agus eochair [1]
  (iii)  briste anuas [1]
  (iv)  cruth difriúil (ag láthair ghníomhach)  [1]

 (b)  (i)  Graf 1 – teocht
   Graf 2 – pH
   Graf 3 – tiúchan einsíme
   Na trí cinn uilig ceart [2] mharc
   Dhá cheann nó ceann amháin ceart [1] mharc [2]
  (ii)  próitéin [1]
  (iii)  stéig bheag/iléam/paincréas [1]

 (c) Inneachar Táscach
• achar dromchla mór
• soláthar maith fola/láithreacht ribeadach
• ailbheolais
• tanaí
• tais
• tréscaoilteach

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 5 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach den scoth. Is de chaighdeán ard iad 
foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 3 phointe ar a laghad a thabhairt ón inneachar 
tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar 1 phointe nó 2 
phointe ón inneachar tháscach. Is féidir go bhfuil 
easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le 
heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach theoranta agus is 
beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

   [6] 16
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5 (a)  Ni mór matán a tharraingt ceangailte de na hearrphlátaí luadracha 
den néarón luadrach [1]

 (b)  Sionaipsí  [1]

 (c) Ní bhaineann sé leis an inchinn  [1]

 (d) Sraothartach, caochadh súile nó aon fhreagairt eile chuí [2]

6 (a) Athraigh fad slí an lampa ón tím uisce/
  Athraigh líon na lampaí [1]

 (b) (i) De réir mar a mhéadaíonn déine solais, tugtar níos mó ocsaigine  
as (caithfidh gur treocht é)  [1]

  (ii)  Níos mo solais – níos mó fótaisintéise; caithfidh an dá rud a 
bheith acu  [1]

  (iii) Déan an turgnamh arís gan an phlanda/úsáid planda  
plaisteach  [1]

  (iv)  Teocht/CO2; ní clóraplastaí, tím uisce, mianraí  [1]

7 (a) Le aimínaigéid/próitéiní a dhéanamh  [1] 

 (b)  Tá síneadh leis an chill; méadaíonn achar dromchla [2] 

 (c)  (i)  Dhá cheann ar bith as:
• tiúchan (tosaigh)/toirt (méid) níotráite (i ngach promhadán)
• teocht
• pH
• am
• tíopa/cineál/méid na síológ eorna/líon na síológ
• déine solais [2] 

  (ii)  Ceithre cinn ar bith as:
• sonraí don chur síos (5, 1) go dtí (40, 10) trí 9/(le tuilleadh 

ocsaigine) tuilleadh tógála níotráite
• ocsaigin á húsáid i riospráid/fuinneamh
• do thógáil ghníomhach/iompar gníomhach
• ó thiúchan íseal níotráite go tiúchan ard/in aghaidh ghrádán 

na tiúchana [4] 

  (iii)  Ní hé an ocsaigin an fachtóir teorantach a thuilleadh/tógann 
síológa níotráit chomh gasta agus is féidir/fachtóir eile a 
theorannaíonn tógáil níotráite/níl níos mó níotráite fágtha i 
bpromhadán le bheith tógtha  [1]

  (iv) Eotrofú [1]

5

5

11
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8 (a)  Dhá cheann ar bith as:
• Táirgeann fótaisintéis ocsaigin agus úsáideann riospráid ocsaigin
• Táirgeann riospráid dé-ocsaíd charbóin agus úsáideann 

fótaisintéis dé-ocsaíd charbóin
• Tarlaíonn riospráid 24 uair an chloig sa lá, ach ní tharlaíonn 

fótaisintéis ach le linn sholas an lae [2]

 (b)   

Am
Dath táscaire 

hidrigin-
charbónáite

Fáth le dath an táscaire 
hidrigincharbónáite

 a mhíniú

Ní tharlaíonn ach riospráid 
Riospráid gan fótaisintéis

nó gan solas ann don 
Fhótaisintéis

corcra
Tá fótaisintéis níos mó ná 

riospráid
(fótaisintéis + riospráid 

araon)

Is ionann fótaisintéis agus 
riospráid/pointe cúitimh/

rátaí mar an gcéanna
nó CO2 isteach = CO2 amach

 [4]

   Iomlán

6
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1 (a) Úsáideadh scála cothrom ar y-ais agus breis agus leathscála  
Lipéad ar y-ais

  Barraí breactha mar is ceart [3]

 (b) Leanúnach [1]
   

2 (a) (i) Le substaintí a iompar thart ar an chorp 
   Le troid in éadan an ghalair
   Le hocsaigin a iompar thart ar an chorp
   Téachtadh [4]

  (ii) 

   

Cuid den fhuil comhdhéanamh %

2

Pláitíní 

54

Fuilchealla bána 
 [4]

 (b) Cruth déchuasach/achar dromchla mór/tá haemaglóibin ann/gan 
núicléas/achar dromchla mór [1]

 (c) (i)	 Scamhóga	→		aitriam	clé	→	méadailín	clé;
	 	 	 suas	tríd	an	aorta	→		síos	isteach	san	artaire	duánach;	 

3	shaighead	chearta	=	2;	2	shaighead	chearta	=	1;
   1 nó 0 saighead ceart = 0 [2]

  (ii) méadailín clé [1]

  (iii) A – artaire duánach
   B – vena cava [2]

3 Ubhaducht;	miotóis;	útaras;	féatas;	sreabhán	aimnianach;	placaint	 [6]

  
4 (a) Méadaíonn	líne	ghraf	teochta	ag	dul	ar	dheis	ón	bhunphointe
	 	 Méadaíonn	líne	ghraf	bogthaise	ag	dul	ar	dheis	ón	bhunphointe	 [2]

 (b) (i) Caillteanas uisce ón ithir a stopadh/ionas nach gcailltear uisce 
ach ó na duilleoga [1]

  (ii)	 257.6	–	185.6	=	72.	0	[1]
   72 ÷ 24 = 3 [1] [2]

  (iii) Achar dromchla níos lú
   Níos lú galaithe [2]

4

14

6

7
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5 (a) T le A
  G le C 
  Cnámh droma tarraingthe ar dheis na mbunanna curtha isteach [3]

 (b)	 Siúcra/dí-ocsairiobós;	fosfáit	 [2]

 (c) Héilics dúbailte [1]

 (d) Núicléas [1]

6 (a) GG agus Gg [2]

 (b) Beirt tuismitheoirí heitrisigeacha 
  Punnett tarraingthe
  Crosáil cheart
  gg ciorclaithe [4]

7 (a) (i)	 8	 [1]

  (ii) Tá tiúchan an tuaslagáin taobh istigh den phráta mar an gcéanna 
leis an cheann taobh amuigh nó ní tharlaíonn aon ghluaiseacht 
uisce ar an iomlán ag an tiúchan seo [1]

 (b) (i) &  (ii)
• Cill bhorrtha – níos borrtha ná in (ii) nó
• Cill plasmalaithe (níos plasmalaithe ná cill in (ii))
• Cillbhalla mar chiseal dúbailte
• Cillscannán scartha ón chillbhalla in áiteanna áirithe
• Cillbhalla agus cillscannán lipéadaithe uasmharc [4]

 (c) Cuir teorainn le teacht isteach uisce [1]

7

6

7
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8 Inneachar Táscach

 Trí mhodh chearta ar bith:

• Ionchlannú hormón/instealladh hormón 
• Piollaire	frithghiniúnach	(piollaire	na	maidine	dár	gcionn)
• Coiscín
• Aimridiú mná
• Aimridiú	fir/vaiseachtóime
• Coiscín na mban/femidom/diafram/caipín/corna

 Caithfidh an míniú an modh atá ainmnithe a mheaitseáil:
• ionchlannú	hormón/instealladh/piollaire	frithghiniúnach:	Cuireann	sé	

cosc	ar	an	ubhsceitheadh/stopann	sé	forbairt	an	ubháin
• piollaire na maidine dár gcionn: Stopann sé ionchlannú
• aimridiú	mná:	Stopann	sé	uibheacha	bualadh	leis	an	speirm/ní	féidir	

leis na huibheacha dul síos ubhaducht
• aimridiú	fir:	Gan	speirm	ar	bith	sa	leacht	a	sheadtar
• diafram/caipín:	Stopann	sé	speirm	de	bheith	ag	taisteal	isteach	san	

fhaighean/ubhaducht/stopann	speirm	ag	bualadh	leis	an	ubh	
• corna: Coscann sé ionchlannú

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 5 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann iarrthóirí úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach den scoth.  Is de chaighdeán ard iad 
foirm	agus	stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 3 phointe ar a laghad a thabhairt ón inneachar 
tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm	agus	stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 1 phointe nó 2 phointe a thabhairt ón inneachar 
tháscach.	Is	féidir	go	bhfuil	easpa	soiléireachta	
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach theoranta agus is beag úsáid a bhain 
siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

	 	 [6] 6
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9 (a)	 Bíonn	an	colaistéaról	ag	carnadh	san	fhuileadán
	 	 Bac	a	laghdaíonn/stopann	sruth	na	fola
  Baineann níos lú ocsaigine/glúcóis matán an chroí amach
  Faigheann matánchealla bás [4]

 (b) (i) Ráiteas laghdaithe, m.sh. le staitiní, colaistéaról laghdaithe nó 
colaistéaról laghdaithe le haiste bia/colaistéaról laghdaithe gan 
staitiní 

	 	 	 Marc	sonraí	(thar	6	mí)	le	staitiní	6		→		3.8	nó	síos	2.2
	 	 	 Marc	sonraí	(thar	6	mí)	gan	staitiní	6		→		5.5	or	nó	síos	0.5
   Ráiteas comparáide: le staitiní laghdaigh an colaistéaról níos 

gasta	nó	is	é	an	difríocht	le	staitíní	ná	5.5		→		3.8	nó	is	é	an	
difríocht	ná	1.7

   Ní mór tagairt amháin ar a laghad do shonraí a bheith ann le [3] 
mharc	a	fháil	 [3]

  (ii) Comparáid a dhéanamh leis an ghrúpa a raibh staitíni acu/mar 
ghrúpa rialaithe   [1]

  (iii)	6	÷	7		14	000		=	12	000	fear
   1 ÷ 7  14 000 = 2000 bean
   Nó 14 000 – 12000 = 2000 [2]

  (iv) Dhá cheann ar bith as:
• Iontógáil salainn a laghdú
• Níos mó aclaíochta
• Strus a laghdú
• Éirí as an tobac/gan tobac a chaitheamh
• Gan ragús óil a dhéanamh/níos lú alcól a ól/gan alcól a ól [2]

 
 (c)	 Cosc	a	chur	ar	théachtáin	foirmiú	 [1]

   Iomlán

13
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1 (a) (i) 8 [1]

  (ii) Tá tiúchan an tuaslagáin taobh istigh den phráta mar an gcéanna 
leis an cheann taobh amuigh nó níl aon ghluaiseacht uisce ar an 
iomlán ag an tiúchan seo [1]

 (b) (i) & (ii)
• Cill bhorrtha – níos borrtha ná in (ii)
• Cill plasmalaithe (níos plasmalaithe ná cill in (ii))
• Cillbhalla mar chiseal dúbailte
• Cillscannán scartha ón chillbhalla in áiteanna áirithe
• Cillbhalla agus cillscannán lipéadaithe [4]

 (c) Cuir teorainn le teacht isteach uisce [1] 7
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2 Inneachar Táscach

 Trí mhodh chearta ar bith:

• Ionchlannú hormón/instealladh hormón 
• Piollaire frithghiniúnach (piollaire na maidine dár gcionn)
• Coiscín
• Aimridiú mná
• Aimridiú fir/vaiseachtóime
• Coiscín na mban/femidom/diafram/caipín/corna

 Caithfidh an míniú an modh atá ainmnithe a mheaitseáil
• ionchlannú hormón/instealladh/piollaire frithghiniúnach: Cuireann sé 

cosc ar an ubhsceitheadh/ovulation/stopann forbairt an ubháin
• piollaire na maidine dár gcionn: Stopann sé ionchlannú
• aimridiú mná: Stopann sé uibheacha bualadh leis an speirm/ní féidir 

leis na huibheacha dul síos an t-ubhaducht
• aimridiú fir: Gan speirm ar bith sa leacht a sheadtar
• diafram/caipín Stopann sé speirm de bheith ag taisteal isteach san 

fhaighean/ubhaducht/stopann speirm ag bualadh leis an ubh 
• corna: Coscann sé ionchlannú

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 5 phointe ar a laghad a thabhairt 
ón inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta agus 
léirchruinnis. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach den scoth.  Is de 
chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 3 phointe ar a laghad a thabhairt 
ón inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus 
léirchruinnis. Baineann siad úsáid as litriú maith, 
poncaíocht mhaith agus gramadach mhaith. Is 
de chaighdeán sásúil iad foirm agus stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd 
síos le 1 phointe nó 2 phointe a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le 
heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach theoranta agus is 
beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

  [6] 6
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3 (a) Bíonn an colaistéaról ag carnadh san fhuileadán Laghdaíonn/stopann 
bac sruth na fola

  Baineann níos lú ocsaigine/glúcóis matán an chroí amach
  Faigheann matánchealla bás [4]

 (b) (i) Ráiteas laghdaithe, m.sh. le staitiní, colaistéaról laghdaithe nó 
colaistéaról laghdaithe le haiste bia/colaistéaról laghdaithe gan 
staitiní 

   Marc sonraí (thar 6 mí) le staitiní 6  →  3.8 nó síos 2.2
   Marc sonraí (thar 6 mí) gan staitiní 6  →  5.5 or nó síos 0.5
   Ráiteas comparáide: le staitiní laghdaigh an colaistéaról níos 

gasta nó is é an difríocht le staitíní ná 5.5  →  3.8 nó is é an 
difríocht ná 1.7

   ní mór tagairt amháin ar a laghad do shonraí a bheith ann le [3] 
mharc a fháil [3]

  (ii) Comparáid a dhéanamh leis an ghrúpa a raibh staitíni acu/mar 
ghrúpa rialaithe   [1]

  (iii) 6 ÷ 7  14 000  = 12 000 fear
   1 ÷ 7  14 000 = 2000 bean
   Nó 14 000 – 12000 = 2000 [2]

  (iv) Dhá cheann ar bith as:
• Iontógáil salainn a laghdú
• Níos mó aclaíochta
• Strus a laghdú
• Éirigh as caitheamh tobac /ná caith tobac
• Gan ragús óil a dhéanamh/níos lú alcól a ól/gan alcól a ól [2]

 
 (c) Cosc a chur ar théachtáin foirmiú [1]

4 (a) (i) Caitear an líneáil/briseann anuas/scarann sí [1]

  (ii) Carnann balla an útarais/éiríonn níos tibhe [1]

  (iii) Próigeistéarón [1]

 (b) Lá 10-14 scáthaithe
  Gan ach lá 9 agus lá 15 scáthaithe mar aon le 10–14 [2]

 (c) (i) Saighead ó phlacaint i dtreo an bhabaí [1]

  (ii) Bia díleáite beatha nó ainmnithe/mianraí nó ainmnithe
   vitimíní nó ainmnithe/frithshubstaintí/hormón nó ainmnithe [1]

  (iii) Dé-ocsaíd charbóin/úiré [1]

  (iv) Méadaíonn achar dromchla [1]

13

9
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5 (a) Dhá cheann ar bith as:
• Téachtann fuil ag cneá le teacht isteach a chosc
• Seiciní múcasacha (nó ainmnithe) le teacht isteach a chosc
• An craiceann mar bhacainn fhisiceach in éadan rudaí teacht 

isteach sa chorp [2]

 (b) Antaiginí ar mhicrorgánach/frithshubstaintí cruth comhlántach
  Trúig don ÁFB (Áireamh Fuilcheall Bán)/limficítí le frithshubstaintí a 

tháirgeadh [2]

 (c) Grádán níos géire
  Leibhéal antasubstainte níos airde
  Fanann sé go hard [3]

6 (a) (i) Baictéar [1]

  (ii) Níl antaibheathaigh éifeachtach in aghaidh an bhaictéir [1]

 (b) (i) Laghdaithe, méadaithe, laghdaithe – san ord seo [1]

  (ii) Thuaidh [1]

  (iii) 20 cás go 4 chás/nó laghdaithe faoi 16 
   16 ÷ 20  100; 80%
   freagra ceart 80% = 2 mharc [2]

  (iv) Dhá cheann ar bith as:
• Othair réamhthástála
• Leithlisiú othar le MRSA
• Éadaí cosantacha
• Lámha a ní idir othair níos minice
• Glantóireacht dhomhain a dhéanamh ar bhardaí
• Díghalráin lámh a úsáid [2]

7 (a) rr – barrleibhéal          gaiméit r
  Rr don dá rud (seachas dearg)
  Gaiméití      R        r           R        r 
          RR     Rr        Rr       rr  [4]

 (b) (i) Cóimheas 1:1 [1]

  (ii) 
R r

r Rr rr

r Rr rr

   [1] Punnett [1] crosáil [1] gach tuismitheoir ceart [4]

 (c) Gas gairid/bláthanna níos mó/dathanna eile/cumhracht níos láidre/
frithsheasmhacht in aghaidh galar [1]

7

8

10
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8 (a) 1.  Haemaifilia/daille ar dhathanna
  2. Fiobróis chisteach
  3. Galar Huntington [3]

 (b) (i) Ailse an cheirbheacs; ailse an fhaighin; ailse an anais; ailse an 
sceadamáin [1]

  (ii) Leathadh urchóideach - neamhurchóideach imchochlaithe  
(ní leathnaithe)  [1]

9 (a) Tá duaithníocht ar bhrocóga dorcha/ní go héasca a fheictear iad
  Ní itear iad/ni dhéantar creach orthu
  Tagann brocóga dorcha slán
  Tugann siad an ailléil/géin dhorcha don chéad ghlúin eile
  nó a mhalairt maidir le brocóga geala [4]
 
 (b) Méadaíonn/téann suas [1]

 (c) Faigheann bás/díothú [1] 
 
 

10 (a) (i) Cuir ciorcal thart ar aon aonad dí-ocsairiobóis [1]

  (ii) An gá leis an dual a choinneáil comhthreomhar/gan sin ní bheidh 
fad slí idir na duail aonfhoirmeach/ní thoillfidh sé sa spás [1]

 (b) (i) Héilics dúbailte [1]

  (ii) C = 30%
   T = 20% [2]

 (c) Ceithre cinn ar bith as:
• Géin don inslin bainte amach (as crómasóm daonna)
• Plasmaid bainte amach as baictéar
• Plasmaid gearrtha ar oscailt
• Géin don inslin curtha isteach
• Plasmaid curtha isteach i mbaictéar
• Méadaíonn líon na mbaictéar [4]

  Iomlán

5

6

9
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1 (a) Tuaslagann salann[1]
  Ní thuaslagann gaineamh [1] [2]

 (b) Seastán (freangáin) [1]
  Tonnadóir (Scagtha) [1] [2]

 (c) Scagáit [1]
  Tuaslagán [1] [2]

 (d) an t-uisce a ghalú (ag úsáid dóire Bunsen) [1]

2 (a) (i) C [1]
 
  (ii) A [1] [2]

 (b) Tá scealla lána (seachtracha) acu [1]
  de leictreoin [1] [2]

 (c) Faoi ola [1]

 (d) (i) Bloc ar thaobh na láimhe deise de B [1]

  (ii) Glas [1]
   Dubh [1]
   Sulfáit chopair/Sulfáit chopair(II) [1]  
   Gorm [1] 
   Ainhidriúil [1] [5]

3 (a) Leictreon [1]
  Scealla/Fithisí [1] [2]

 (b) (i) Prótón  [1]

  (ii) 3  [1]

 (c) Grúpa I [1]
  Leictreon amháin ina sceall deireanach [1] [2]

4 (a) 0.000000001 m  [1]

 (b) Eitilt níos dírí [1]

 (c) Uachtar gréine nó rud eile den chineál chéanna [1]

7

11

6

3
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5 (a) Aon pH sa raon3–6 [1] dúghlas [1] aon pH sa raon 12–14 [1]  
(glac le gorm-glas) [3]

 (b) (i) Sú líomóide [1]

  (ii) Tuaslagán sóid bhácála [1]

 (c) Na2O  +  2HCl  →  2NaCl  +  H2O
  [1] An taobh clé
  [1] An taobh dheas [2]

 (d) 

   [1]

6 (a) Foirmeacha difriúla den dúil chéanna sa staid fhisiceach chéanna.  [1]

 (b) A: Adamh carbóin [1]
  B: Nasc comhfhiúsach [1] [2]

 (c) Roghnaíonn iarrthóirí airí de chuid na graiféine ón tsliocht agus 
gnóthaíonn siad marc d’úsáid a bhaineann leis

  Is féidir le hiarrthóirí úsáidí coitianta a mholadh don airí m.sh. 
úsáidtear sa tógáil, nasctha le láidreacht amhail cruach nó úsáid a 
bhféadfadh a bheith aige san am atá le teacht [1]

 (d) Miotal:
  Is seoltóir (maith) leictreachais é [1] nó
  is seoltóir (maith) teasa é [1]

  Neamh-mhiotal:
  Is dúil neamh-mhiotalach é carbón/tá sé trédhearcach/Tá leá phointe 

thar a bheith ard/an-ard aige/Tá naisc chomhfhiúsacha aige [1]           
ní gur allatróp de chuid carbóin é

  ní gur foirm de chuid carbóin é [2]

8

6
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7 (a) Tarraingíonn iarrthóirí adamh maignéisiam le cumraiocht leictreonach 
2,8,2 [1] agus adamh clóirín le cumraíocht leictreonach 2,8,7 [1] [2]

 (b) Inneachar Táscach
• Coincheap aistriú leictreoin ó mhaignéisiam go clóirín
• Cailleann maignéisiam dhá leictreon
• Do 2 adamh clóirín foirmíonn MgCl
• Le hian maignéisiam a dhéanamh le lucht de 2+/le Mg2+ a 

fhoirmiú
• Gnóthaíonn gach adamh clóirín leictreon amháin
• Le hian clóiríde a dhéanamh le lucht de 1–/le Cl– a fhoirmiú
• Forsaí leictreastatacha  a choinníonn na hiain le chéile/bíonn 

aonadh idir iain atá luchtaithe ar dhóigh urchomhaireach

 

 

Banda Freagairt Marc

A

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 6–7 de na 
pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta
agus comhleanúnachais. Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh agus is 
de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 4–5 de na 
pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach mhaith agus is de chaighdeán sásúil 
iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 1–3 de na 
pointí táscacha atá taispeánta agus baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Tá an fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta 
agus níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6]
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 (c) 

  

H H

  Caithfidh sé gur H2 an móilín le creidiúint ar bith a fháil [2]
   Comhroinnt cheart, poncanna agus crosanna, iomlán ceart  

leictreon [2] 
  Comhroinnt cheart, poncanna agus crosanna, iomlán mícheart 

leictreon [1] 
  Comhroinnt cheart, gan poncanna agus crosanna luaite, iomlán ceart 

leictreon [1]
  Líon iomlán ceart na leictreon ag brath ar chomhroinnt cheart [2]

 (d) (i) Comhfhiúsach  [1]

  (ii) van der Waals  [1]

8 (a) Meánmhais adaimh (dúile) [1] i gcomparáid le ceann carbón-12 
(iseatóp) [1]

  A bhfuil mais dhíreach de (impleacht shoiléir)  12 [1] [3]

 (b) (i) 142  [1]

  (ii) 78  [1]

 (c) (i) 2  [1]

  (ii) 51  [1]

    lomlán

7
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1 (a) Aon pH sa raon 3–6 [1] gormghlas [1] aon pH sa raon 12–14 [1]
  (glac le gorm-glas) [3]

 (b) (i) Sú líomóide [1]

  (ii) Tuaslagán sóid bhácála [1]

 (c) (i) CuO   +   H2SO4   →   CuSO4   +   H2O
   An taobh clé [1]
   An taobh deas [1] [2]

  (ii) Solad dubh [1] imíonn an solad [1] foirmítear (tuaslagán)  
   gorm [1] Tugtar teas amach [1] [3]

  (iii) Dhá cheann ar bith as:
   • An coincheap go mbíonn carbónáit chopair(II) ag imoibriú 

níos gasta
   • Coincheap an gháis a foirmíodh (le carbónáit chopair(II))
   • An coincheap go bhfuil carbónáit chopair(II) glas
   • An coincheap go bhfuil teas de dhíth ar CuO sula  

n-imoibríonn sé nó freagra ceart eile
   N.B. tá foirmiú gáis in imoibriú le CuO mícheart [2]

  (iv) Déantar é a ianú go hiomlán i dtuaslagán [1]

2 (a) Foirmeacha difriúla den dúil chéanna [1]  
sa staid fhisiceach chéanna  [1] [2]

 (b) A: Adamh carbóin [1]
  B: Nasc comhfhiúsach [1] [2]

 (c) Roghnaíonn iarrthóirí airí de chuid na graiféine [1] ón tsliocht agus 
gnóthaíonn siad marc d’úsáid a bhaineann leis [1]

  Is féidir le hiarrthóirí úsáidí coitianta a mholadh don airí m.sh. 
úsáidtear sa tógáil, nasctha le láidreacht amhail cruach nó úsáid a 
bhféadfadh a bheith aige san am atá le teacht [1]

 (d) Miotal:
  Is seoltóir (maith) leictreachais é [1] nó
  is seoltóir (maith) teasa é [1]

  Neamh-mhiotal:
  Is dúil neamh-mhiotalach é carbón/tá sé trédhearcach/Tá leá phointe 

thar a bheith ard/an-ard aige/Tá naisc chomhfhiúsacha aige [1] [2]

13
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3 (a) Tarraingíonn iarrthóirí adamh maignéisiam le cumraiocht leictreonach 
2,8,2 [1] agus adamh clóirín le cumraíocht leictreonach 2,8,7 [1] [2]

 (b) Inneachar Táscach
• Coincheap aistriú leictreoin ó mhaignéisiam go clóirín
• Cailleann maignéisiam dhá leictreon
• Do 2 adamh clóirín foirmíonn MgCl
• Le hian maignéisiam a dhéanamh le lucht de 2+/le Mg2+ a 

fhoirmiú
• Gnóthaíonn gach adamh clóirín leictreon amháin
• Le hian clóiríde a dhéanamh le lucht de 1–/le Cl– a fhoirmiú
• Forsaí leictreastatacha  a choinníonn na hiain le chéile/bíonn 

aonadh idir iain atá luchtaithe ar dhóigh urchomhaireach

 

Banda Freagairt Marc

A

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 6–7 de na 
pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le hardchéim soiléireachta
agus comhleanúnachais. Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh agus is 
de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 4–5 de 
na pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus 
comhleanúnachais. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach mhaith agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 1–3 de na 
pointí táscacha atá taispeánta agus baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Tá an fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta 
agus níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

 [6]
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 (c) 

  

H H

  Caithfidh sé gur H2 an móilín le creidiúint ar bith a fháil [2]
   Comhroinnt cheart, poncanna agus crosanna, iomlán ceart  

leictreon [2]
  Comhroinnt cheart, poncanna agus crosanna, iomlán mícheart 

leictreon [1] 
  Comhroinnt cheart, gan poncanna agus crosanna luaite, iomlán ceart 

leictreon [1]
  Líon iomlán ceart na leictreon ag brath ar chomhroinnt cheart [2]

 (d) (i) Comhfhiúsach  [1]

  (ii) van der Waals [1]

 (e) (i)

   

NH H

H
   Comhroinnt cheart [1]
   Iomlán ceart na leictreon [1] [2]

  (ii) Dís aonair lipéadaithe mar is ceart [1]

  (iii) Fórsaí laga (van der Waals) idir móilíní amóinia [1]
   Beagán fuinnimh de dhíth leis na móilíní a scaradh [1] [2]

4 (a) (i) 233 [1]

  (ii) 261 [1]

  (iii) 13.05  261 = 0.05 Ceadaigh CM [1]

  (iv) 11.65 Ceadaigh CM [1]

 (b) (i) 10.5  11.65  100 = 90.1% [1]

  (ii) Ceann amháin ar bith as:
• Caillteanas le linn scartha
• Caillteanas le linn aistrithe
• Imoibriúchán neamhchríochnaithe [1]

17

6
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5 (a) 6 leictreon tarraingthe mar 2, 4 i scealla thart ar an núicléas [1] 
  6 phrótón [1]
  7 neodrón [1]
  Neodróin agus prótóin araon sa núicléas [1]
  Is féidir an marc do leictreoin a bhronnadh gan lipéad ach tá lipéid nó 

eochair de dhíth le hidirdhealú a dhéanamh idir prótóin agus  
neodróin  [4]

 (b) An coincheap den líon chomhionann de phrótóin agus de leictreoin [2]
  Don choincheap go ndéanann na luchtanna cúiteamh as a chéile 

ceadaigh [1] nó
  Go bhfuil líon cothrom de luchtanna deimhneacha agus diúltacha  

ann [1] [2]

 (c) (75  35) + (25  37)  100 [1] = 35.5 [1] [2]

6 (a) Cuirtear in eagar in ord de réir mais adamhach méadaitheach [1]
  Cuirtear dúile le hairíonna cosúla i gcolúin cheartingearacha darbh 

ainm Grúpaí [1]
  Ainmnítear sraitheanna cothrománacha Peiriaid [1]
  Fágtar bearnaí do dhúile nár thángthas orthu go fóill [1]
  Déantar tuar maidir le hairíonna na ndúl nár thángthas orthu go fóill [1]
  Uasmharc 3 [3]

 (b) Cuirtear in eagar in ord de réir uimhir adamhach [1] 
  Triathgháis san áireamh [1]
  Teorainn shoiléir idir miotail agus neamh-mhiotail [1] 
  Ainmnítear roinnt grúpaí [1]
  Uasmharc 3 (ní thugtar creidiúint as níos mó dúl) [3]

7 (a) Iaidíd chlóirín/sóidiam ✓
  Bróimíd chlóirín/sóidiam ✓ Caithfear an dá rud a lua do [1]
  Bróimín/Clóiríd sóidiam X [1]) [2]

 (b) Bán  [1]

 (c) Athraíonn tuaslagán ó éadathach [1] go flannbhuí [1] [2]

 (d) Cl2(aq)   +   2Br–(aq)   →   2Cl–(aq)   +   Br2(aq)
  An taobh clé [1]
  An taobh deas [1]
  Cothromúchán [1]
  Siombailí staide [1] [4]

8 (a) A agus B  [1]

 (b) A agus D  [1]

 (c) Ball = 4.3 cm Tuaslagóir = 5.6 cm [1]
  4.3/5.6 = 0.77 [1]
  Ceadaigh +/– 0.1 cm do gach tomhas [2]

    Iomlán

8

6

9

4
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1 (a) (i) Ocsaíd [1] hiodráitithe [1] iarann(III) [2]

  (ii) Taise/uisce [1] aer/ocsaigin [1] [2]

  (iii) Modh bacainneach/coscann sé aer agus/nó uisce an t-iarann a 
bhaint amach [1]

  (iv) 1. Galbhanú [1]
   2. Olú [1]
   3. Bratú plaisteach [1] [3]

  (v) Gnóthú ocsaigine nó caillteanas hidrigine [1]

2 (a) Airgeadta/liath [1]

 (b) Tá tuaslagán (níotráit) since éadathach [1]

 (c) Sinc
  Iarann
  Copar
  Airgead
  4 san ord cheart [2]
  2 nó 3 san ord cheart [1]
  1 nó 0 san ord cheart [0] [2]

 (d) Níotráit since agus airgid [1]

3 (a) (i) Dianscaoileadh na gcomhdhúl ianach [1]
   ag úsáid leictreachais [1] [2] 

  (ii) Anóid [1]
   catóid [1]  [2]

 (b) (i) I solad tá na hiain fosaithe i suíomh [1]
   Nuair atá sé leáite nó i dtuaslagán tá na hiain saor le bheith ag  
   gluaiseacht [1]
   agus le lucht a iompar [1] [3]

  (ii) Támhach/pointe leáite ard/seoltóir maith (níl sé saor) [1]

  (iii) Gás [1] glasbhuí/buíghlas [1] [2]

  (iv) Litiam [1]

  (v) An coincheap go bhfuil gás/múch clóirín contúirteach/ 
   tocsaineach/nimhiúil [1]

9

5
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 (c) Inneachar Táscach
• Tá alúmanam iontach imoibríoch, mar sin de ní mór leictrealú a 

úsáid/ró-imoibríoch do mhodhanna malartacha eastósctha, m.sh. 
dí-ocsaídiúchán le cóc

• Báicsít
• Táirgtear ocsaigin ag an anóid
• Ag teocht ard, bíonn an ocsaigin ag imoibriú leis na hanóidí 

(agus dónn siad go dtí nach bhfuil rud ar bith fágtha)
• 2Al2O3 → 4Al  +  3O2

 

Banda Freagairt Marc

A

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 4–5 de 
na pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta 
agus comhleanúnachais. Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh agus is 
de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 2–3 de na 
pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach mhaith agus is de chaighdeán sásúil 
iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 1 de na pointí 
táscacha atá taispeánta agus baineann siad úsáid 
as litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta. 
Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta agus 
léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Tá an 
fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta agus níl 
úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6]

4 (a) Dhá cheann ar bith as:
• tá CH2 de ann grúpa dhifríocht 
• tá an fhoirmle ghinearálta chéanna acu
• tá airíonna ceimiceacha cosúla acu grádú sna hairíonna 

fisiceacha [2]

 (b) (i) (Móilín) ina bhfuil hidrigin agus carbón [1] amháin [1]
   2ú marc ag brath ar an chéad cheann  [2]

  (ii) Fiuchphointí [1]

 (c) (i) Alcáin  [1]

  (ii) C6H14  →  C4H10  +  C2H4
                     [1]           [1] [2]

  (iii) Dé-ocsaíd charbóin [1]
   Uisce [1]  [2] 

18
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 (d) Suimiúchán [1] polaiméiriú [1] [2]

 (e) (i) Hidrigin  [1]

  (ii) Miotal [1]

  (iii) Dé-ocsaíd charbóin [1]

  (iv) Carbónáit (mhiotail) [1]

  (v) Hiodrocsaíd (mhiotail)/ nó ocsaíd (mhiotail)/ Miotal  
   neamhimoibríoch [1]

5 (a) Uisce atá cumasctha [1] nó nasctha go ceimiceach [1] 
sa struchtúr chriostalta [2]

 (b) (i) 18 [1]

  (ii) 250 [1]

  (iii) Téigh an mhias arís agus arís [1] eile go dtí nach bhfuil aon athrú  
   eile ar an mhais [1] [2]

  (iv) 1.39 g [1]

  (v) 1.11 g (an earráid a thabhairt ar aghaidh) [1]

  (vi) An tsulfáit chopair ón tsoitheach oscailte/an sampla céanna nár 
cuireadh an clár ar ais uirthi mar is ceart [1]

6 (a) (i) 2H2O2  →  2H2O  +  O2
   [1] Ar an taobh dheas, [1] Ar an taobh chlé, [1] le cothromú [3]

  (ii) Méadaíonn ráta imoibriúcháin [1]
   Gan é a bheith ídithe nó caite ann [1] [2]

  (iii) Gás-steallaire [1]

  (iv) 

   

Ainm Foirmle Aigéadach 
nó Bunata?

dé-ocsaíd 
charbóin CO2 [1] aigéadach [1]

ocsaíd 
mhaignéisiam MgO [1] bunata [1]

 [4]

 (b) Tosaíonn cuar ag pointe céanna, níl an fhána chomh crochta 
céanna [1]

  Éiríonn cothrománach ag an leibhéal chéanna [1] [2]

    Iomlán

17

9
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1 (a) (i) Gnóthú ocsaigine nó caillteanas leictreon nó caillteanas  
   hidrigine [1]

  (ii) Gnóthú leictreon [1]

 (b) (i) Mg/Maignéisiam [1]

  (ii) Cuirtear hidrigin leis, gnóthaíonn sé hidrigin [1]

  (iii) Fe2O3/ocsaíd iarainn(III) [1]

 (c) Haemaitít  [1]

 (d) (i) Inchúlaithe  [1]

  (ii) Cothromaíocht dhinimiciúil  [1]

 (e) (i) Ceachtar acu seo
   Úsáid – pacáistíocht bia (le loiteadh a chosc) [1] 
   Fath - tá sé támhach/neamh-imoibríoch [1]
   nó
   Úsáid – Fuarthán [1]
   Fáth – leáphointe iontach íseal
   (de –192 °C, mar sin de, tá an fhoirm leachtach úsáideach don 
   fhuarú ghasta) [1] [2]

  (ii) Leasacháin [1]

  (iii) Tum slat ghloine isteach in aigéad hidreaclórach tiubhaithe agus  
   ansin isteach sa ghás [1]
   Múch gheal [1] [2]

2 (a) Airgeadta/liath [1]

 (b) Tá tuaslagán (níotráit) since éadathach [1]

 (c) Sinc [1]
  Iarann [1]
  Copar [1]
  4 san ord cheart [2]
  2 nó 3 san ord cheart [1]
  1 nó 0 san ord cheart [0] [2]  

13

4
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3 (a) (i) Léaráid lipéadaithe a léiríonn breogán [1] ina luí ar thriantán píopa  
   cailce [1]
   ar thríochosach [1] os cionn dóire Bunsen/foinse teasa [1]
   Leictreoidí [1] ceangailte le  cillín/cadhnra/foinse cumhachta
   Marcanna iomlána d’aon 4 cinn de na pointí agus lipéid shoiléire
   (gan lipéid = marcanna ar bith) [5]

  (ii) Támhach/leáphointe ard/seoltóir maith (níl sé saor) [1]

 (b) Inneachar Táscach
• Tá alúmanam iontach imoibríoch, mar sin de ní mór leictrealú a 

úsáid/ró-imoibríoch do mhodhanna malartacha eastósctha, m.sh. 
dí-ocsaídiúchán le cóc

• Báicsít
• Bíonn anóidí ag cumasc leis an ocsaigin agus dónn go dtí nach 

bhfuil rud ar bith fágtha
• C + O2 → CO2
• Anóid 2O2– → O2 + 4e–

• Catóid Al3+ + 3e– →  Al

 

Banda Freagairt Marc

A

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 5–6 de 
na pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta
agus comhleanúnachais. Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh agus is 
de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 4–5 de 
na pointí táscacha atá taispeánta. Tá ábhar 
ábhartha eagraithe le roinnt soiléireachta agus 
léirchruinnis. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach mhaith agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Déanann iarrthóirí tagairt cheart do 2–3 de na 
pointí táscacha atá taispeánta agus baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Tá an fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta 
agus níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6] 12
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4 (a) Trí cinn ar bith as:  
• tá grúpa CH2 de dhifear eatarthu/tá an fhoirmle ghinearálta 

chéanna acu
• tá airíonna ceimiceacha cosúla acu
• grádú sna hairíonna fisiceacha [3]

 (b) (i) (Móilín) ina bhfuil hidrigin agus carbón [1] amháin [1]
   2ú marc ag brath ar an chéad cheann  [2]

  (ii) Fiuchphointí [1]

 (c) C6H14 → C4H10 + C2H4
                  [1]          [1] [2]

 (d) (i) Naisc bhriste = 4 × 435(C–H) + 2  498(O=O) = 2736 (kJ) [1]  
   Naisc fhoirmithe = 2 × 805(C=O) + 4  464(O–H) = 3466 (kJ) [1]
   Athrú foriomlán fuinnimh = naisc bhriste – naisc fhoirmithe  [1]
   = 2736 – 3466 = –730 (kJ) [1] [4]

  (ii) An coincheap, mura bhfuil an poll aeir oscailte go hiomlán níl an  
   dóchán iomlán agus mar sin is féidir táirgí difriúla a fhoirmiú,  
   m.sh. CO nó C, le níos lú fuinnimh tugtha amach agus na táirgí  
   nua á bhfoirmiú [1] [1]

  (iii) 

   

Fu
in

ne
am

h

Conair Imoibriúcháin

Imoibreáin

Táirgí

Gníomhachtú
fuinneamh (Ea)

• Táirgí ag fuinneamh níos ísle ná imoibreáin [1]
• Aiseanna lipéadaithe [2]
• Imoibreáin agus táirgí lipéadaithe [1]
• Fuinneamh gníomhachtúcháin (Ea) lipéadaithe [1] [5]

 (e) (i) Polaiméiriú suimiúcháin [1]
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  (ii) 

   

H

C

Cl

H

C

H

H

C

Cl

H

C

H

→

n

n

   n  Monaiméir, le nasc dúbailte neamhbhriste [1]
   Aonad athfhillteach polaiméireach taispeánta le nasc singil idir  
   C agus C [1] agus naisc ag síneadh amach taobh amuigh de na  
   lúibíni (ag gearradh go soiléir trí líne an lúibín) [1]
   Tabhairt le fios go bhfuil ‘n’ aonad athfhillteach ann [1] [4]

 (f) Einsímí i ngiosta [1] athraíonn siad siúcra [1] 
  (i dtuaslagán siúicriúil nó i dtuaslagán stáirse)
  ina eatánól, faoi thart ar 35 °C/teocht the [1] [3]

 (g) (i) Déantar é a ianú go neamhiomlán i dtuaslagán [1]

  (ii) Hidrigin [1]

  (iii) Miotal [1]

  (iv) Dé-ocsaíd charbóin [1]

  (v) Carbónáit (mhiotail) [1]

  (vi) Hiodrocsaíd (mhiotail)/ocsaíd mhiotail/ miotal neamhimoibríoch [1]

  (vii) 

   

O

O—H
H—C —C—C

H H 

H H 

   2 mharc do gach nasc a thaispeántar
   Má thaispeántar OH mar ghrúpa, ceadaigh 1 mharc [2]

5 (a) (i) 2H2O2  →2H2O  +  O2
   [1] Ar an taobh dheas, [1] Ar an taobh chlé, [1] le cothromú [3]

  (ii) An fuinneamh íosta riachtanach le go dtarlódh imoibriú [1]

  (iii) Cuireann conair mhalartach imoibrithe ar fáil [1]
   Le fuinneamh gníomhachtúcháin níos ísle [1] [2]

34
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 (b) (i) B  [1]

  (ii) C  [1]

  (iii) A  [1]

 (c) RFM táirge inmhianaithe = (40 + 35.5 + 35.5) = 111 [1]
  RFM imoibreán =  (40 + 12 + (3 × 16))+ 2(1 + 35.5) = 173 [1]
  Barainneacht adamh = 111 ÷ 173 × 100% = 64.2% [1] [3]

6 (a) Nitrigin = 78% [1]
  Ocsaigin = 21% [1] [2]

 (b) Aon cheann amháin ón tábla thíos:
  [1] d’ainm an truailleáin, [1] don fheidhm cheart

  

dé-ocsaíd charbóin iarmhairt cheaptha teasa – ardaíonn leibhéal 
na farraige, tuilte, athrú aeráide

aonocsaíd charbóin gás tocsaineach

súiche/carbón is féidir leis dochar a dhéanamh do na 
scamhóga

dé-ocsaíd sulfair
cruthaíonn sí báisteach aigéadach, a 
dhéanann dochar d’fhoirgnimh, 
do dhuilliúr agus maraítear éisc

    [2]

 (c) Ní fhoirmítear ach uisce (gal uisce) nuair a dhóitear hidrigin agus ní 
rangaítear uisce mar thruailleán  [1]

    Iomlán
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1 (a) Teasa [1]

 (b) Leictreach[1], fuaime [1] [2]

 (c) Ceimiceach [1], fuaime [1] [2]

2 (a) Táirgeann níos lú fuinnimh teasa/níos éifeachtúla [1]

 (b) Éifeachtúlacht = 
fuinneamh aschur úsáideach

fuinneamh ionchuir  [1]
        = 12 ÷ 15 [1]
        = 0.8 nó 80% [1] [3]

 (c) (i) Gaoth [1] ola/gual [1] [2]

  (ii) Fuinneamh na gréine/taoidí/geoiteirmeach srl. [1]
   Gás nádúrtha/núicléach [1] [2]

3 Meánluas = fad slí iomlán ÷ am iomlán a thóg sé [1]
 = 500 ÷ 40 [1]
 = 12.5 [1] (m/s) [3]
 
4 (i) R.F. = m  a [1]
  = 75  2 [1]
  = 150 [1] (N) [3]

 (ii) Cúltarraingt a mhéadú/suí aniar [1]

5 Brú = fórsa ÷ achar [1]
 = 500 ÷ 0.5 [1]
 = 1000 [1] 
 Pa or N/m2 [1] [4]

6 (a) Dlí Hooke [1]

 (b) (i) 2 N = 4 cm [1]
   1 N = 2 cm [1] [2]

  (ii) 3 N = 6 cm [1] (ecf ó 6(i))
   13 – 6 = 7 [1] (cm) [2]

5

8

3

4

4

5
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7 (a) 
Neodrón 0 [1] sa núicléas  [1]
Leictreon –1 [1] i bhfithis thart ar an núicléas   [1] 

 [4]

 (b) (i) 6 [1]

  (ii) 6 [1]

  (iii) 8  [1]

8 (a) Bus [1], mais níos mó [1] [2]

 (b) KE =1 ÷ 2 m v2  [1]
  = 0.5  50  25 [1]
  = 625 [1] (giúl) [3]

9 (a) (i) Béite/siombail [1]

  (ii) Gáma/siombail [1]

 (b) Gáma/siombail   [1]

7

5

3
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10 Inneachar Táscach
 Slat mhéadair agus meáchan araon luaite [1] 
 Slat mhéadair a chothromú [1]
 Cuir réada ar an dá thaobh [1] 
 Meáchain a thaifeadadh [1]
 Fad slí chuig an mhaighdeog a thaifeadadh [1]
  Úsáid F1  d1 = F2  d2 [1]
 Déan arís [1]

Banda Freagairt Marc

A

Luann iarrthóirí 5 cinn ar a laghad de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach den 
scoth.Is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl agus 
tá téarmaí speisialaithe in úsáid go cuí.

[5]–[6]

B

Míníonn iarrthóirí 3 cinn ar a laghad de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis.  Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl agus tá úsáid bainte acu as roinnt 
saintéarmaí.

[3]–[4]

C

Míníonn iarrthóirí 1 cheann ar a laghad de na 
pointí thuas. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Baineann siad úsáid as litriú , poncaíocht agus 
gramadach theoranta. Tá an fhoirm agus an stíl de 
chaighdeán teoranta agus níl úsáid ar bith bainte 
acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6]

11 (i) 0.2, 0.4, 0.8, 1.0 ([½] marc amháin an ceann – slánaigh suas) [2]

 (ii) Luachanna ar scála [1]  
scála > ½ [1] 
T2/s2 [1] [3]

 (iii) Líne an oiriúnaithe is fearr   [1]

 (iv) Tá [1]
  Líne dhíreach tríd an bhunphointe [1] [2]

 (v) K = grádán = 0.6 ÷ 0.3 [1] 
= 2.0 [1] [2]

   Iomlán

6

10
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1 (i) Béite [1]

 (ii) Gáma [1]

 (iii) Gáma   [1]

2 Inneachar Táscach
 Cuir réada ar an dá thaobh [1] 
 Slat mhéadair a chothromú [1] 
 Meáchain a thaifeadadh [1]
 Fad slí chuig an mhaighdeog a thaifeadadh [1]
 Úsáid F1  d1 = F2  d2 [1]
 Déan arís [1]

Banda Freagairt Marc

A

Luann iarrthóirí 5 cinn ar a laghad de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach den 
scoth. Is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl 
agus tá saintéarmaí in úsáid go cuí.

[5]–[6]

B

Míníonn iarrthóirí 3 cinn ar a laghad de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl agus tá úsáid bainte acu as roinnt 
saintéarmaí.

[3]–[4]

C

Míníonn iarrthóirí 1 cheann ar a laghad de na 
pointí thuas. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair.  
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach theoranta. Tá an fhoirm agus an stíl 
de chaighdeán teoranta agus níl úsáid ar bith 
bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6]

3 (i) 0.4, 0.8, 1.6, 2.0 [2]

 (ii) Scála ceartingearach níos mó ná leath [1] 
  5 nó 6 phointe ceart [2]
  3 nó 4 phointe ceart [1]
  < 3 phointe ceart [0] [3]

 (iii) Líne an oiriúnaithe is fearr trí phointí [1]

 (iv) (Tá) Is líne dhíreach an graf [1] trí (0,0) [1] [2]

3

6
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 (v) K = grádán 
nó K = 1.6 ÷ 0.4 [1] 
= 4 (s2/kg) [1] [2] 

 (vi) Chuirfí lingeán as a riocht go buan [1]

4 (a) (i) 5 [1] (m/s) [1]

  (ii) Géarú luais (aonfhoirmeach) [1] [1]

 (b) A = grádán [1]
  = (11 – 5) ÷ 4 [1]
   = 1.5 [1] m/s2 [1] [4]

 (c) Fad slí = achar [1]
  = (11  5) ÷ 2  4 [2]
  = 32 [1] (m) [4]

5 (i) Obair = fórsa× fad slí [1]
  = 25 000  1.5 [1] 
  = 37 500 [1] (J) [3]

 (ii) Cumhacht = obair ÷ am
  = 37500 ÷ 30 [1] (ecf ó (i))
  = 1250 [1] (W) [3]

6 (a) Uimhir adamhach chéanna [1] maisuimhir dhifriúil [1] [2]

 (b) 40, 20 [2]; 0, –1 [2] [4]

7 (a) (i) 1 000 000 [1]

  (ii) 1000 [1]

  (iii) 1000 [1]

 (b) Mais = dlús  toirt [1]
  = 0.18  500 [1]
  = 90 [1]
  Mais iomlán = 240 [1] (kg) [4]

8 (a) Nuair a bhíonn réad i gcothromaíocht [1]
  Suim na ngluaiseachtaí deiseal, is ionann í agus suim na 

ngluaiseachtaí tuathal [1]
  Thart timpeall ar aon phointe [1] [3]

 (b) ACM = CM [1]
  300  18 = W  24 [2]
  W = 225 [1] (N) [4]

11

10

6

6

7

7
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9 (a) Difríocht i bhfuinneamh poitéinsiúil = m  g  dif. san airde [1]
  = 1.2  10  0.2 [2]
  = 2.4 [1] (J) [4]
  nó ceadaigh modh malartach ag úsáid PEA – PEB

 (b) K.E. = 1
2  

m v2 [1]     nó    v = √2KE
m  [1]

  k v = √(2  3.75 ÷ 1.2) [1]

  k v = 2.5 [1] (m/s) [3]

10 (a) a = F ÷ m [1]
  = 1.5  104 ÷ 2500 [1]
  = 6 [1] [3]

 (b) Obair déanta = Fórsa  Fad slí [1]
  = 1.5  104  300 [1]
  = 4.5  106 [1]
  = 4.5 [1] (MJ) [4]

    Iomlán

7

7

70
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1 (a) (i) 3 [1]
   Hz [1] [2]

  (ii) Fuinneamh  [1]
 
  (iii) v = f  λ [1]
   v = 3  5 [1] (measta ó (i))
    = 15 [1] [3]

  (iv) Fuaim [1]  Ultrafhuaim [1] [2]
  
2 (a) (i) Leictreamaighnéadach [1]
 
  (ii) X-gha  [1]

 (b) Tóstaer, cianrialú teilifíse, aláram buirgléireachta, radharc 
  oíche srl. [1]
  Dónna [1] [2]
  
3 (a) (i) Eisréimneach nó cuasach [1]

  (ii) Go díreach síos líne phoncaithe [1]

 (b) (i) Inréimnithe nó dronnach  [1]

  (ii) Ga ag an bharr go díreach tríd an phointe fócasach  [1]
   Ga ag an bhun go díreach tríd an phointe fócasach [1] [2]

  (iii) Ceamara nó teilgeoir  [1]

4 (a) (i) Ligeann seoltóirí don leictreachas dul tríothu go héasca 
   (nó a mhalairt d’inslitheoirí) [1]

  (ii) Leictreoin  [1]

 (b) I = Q ÷ t [1]
  = 6 ÷ 20 [1]
  = 0.3 [1] [3]

 (c) Siombailí cearta  aimpmhéadar agus friotóir inathraithe [1]
  Aimpmhéadar i sraithcheangal [1]
  Friotóir inathraithe i sraithcheangal [1] [3]

 (d) (i) 4 V  [1]
  (ii) 4 V  [1]
  (iii) 0.4 A  [1]
  (iv) 0.8 A (ceadaigh ecf ó (iii))  [1]
  (v) Is é LEATH é i dtreocheangal, mar sin [1]
   5 [1] [2]

8

4

6

14
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5 (a) kWh nó Cileavata san uair  [1]

 (b) (i) Aonaid = cumhacht × am nó aonaid = P  t [1]
   = 1.25 [1] [2]

  (ii) Costas = aonaid  praghas [1]
   = 1.25  16 [1]
   = 20p [1] (e.c.f. ó (b)(i) d’aonaid) [3]
  
6 (a)  (i) Poil  [1]

  (ii) Éarann siad nó gluaiseann siad ar shiúl óna chéile [1]
   Bíonn poil atá cosúil lena chéile ag éaradh [1] [2]

 (b) (i) 1 lúb iomlán cosúil leis an cheann ag an bharr [1]
   Saighead ó T go D [1] [2]

  (ii) An sruth nó líon na gcornaí a mhéadú nó croí (bog) iarainn a 
chur isteach ann

    [1]
7 (a) Scála [1]
  Lipéad aise le haonad [1]
  Pointí [2] [4]

 (b) Línte oiriúnaithe is fearr (de réir súl) cluiche línte – 
  2 ghné do [1] gach ceann [2]
  Ná ceadaigh: ponc le ponc [2]

 (c) (i) 0 go dtí 5 (shoicind) [1]

  (ii) Líne dhíreach [1],  tríd an bhunphointe [1] – Marcanna 
neamhspleácha [2]

8 (a) 2 = Véineas
  4 = Mars
  5 = Iúpatar
  8 = Neiptiún
  1 mharc do gach pláinéad  [4]

 (b) Is féidir leis taisteal trí fholús [1]
  Gluaiseann i línte díreacha [1] [2]

 (c) Rianú aimsire nó breathnú ar an domhan nó réalteolaíocht
  Nó aon mhalairt chiallmhar eile [2]

6

6

9

8
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9

9 (a) Imtharraingt [1]
  Hidrigin [1]
  Comhleá [1] [3]

 (b) Inneachar Táscach
• Ollphléasc
• Pléascadh Ollmhór
• Thart ar 12–15 billiún bliain ó shin
• Solas ó réaltraí i gcéin,
• Déantar é a aistriú chuig tonnfhad níos faide nó (deargaistrithe)
• Borrtha [6]

 

Banda Freagairt Marc

A

Cuireann iarrthóirí síos ar 5 nó 6 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach den 
scoth. Is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl 
agus tá saintéarmaí in úsáid go cuí.

[5]–[6]

B

Cuireann iarrthóirí síos ar 3 nó 4 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis.  Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl agus tá úsáid bainte acu as roinnt 
saintéarmaí.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar 2 cinn ar a laghad 
de na pointí thuas. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le 
heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as litriú 
, poncaíocht agus gramadach theoranta. Tá an 
fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta agus 
níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

     Iomlán 70
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1 (a) Trastonn [1]
  Fadtonn (Longitudinal) [1] [2]

 (b) (i) Trastonn  [1]

  (ii) Cáithnín ar tonnchrith/ag ascalú [1]
   Ingearach le treo na toinne nó le sruth an fhuinnimh [1] [2]

  (iii) Tonnfhad  [1]

  (iv) Aimplitiúid = 5m [1]
   Minicíocht = 0.5 Hz [1] [2]

 (c)	 λ	=	v	÷	f	[1]
	 	 λ	=	3	×	108	÷	100	×	106 [2] (1 mharc an malartú)
		 	 =	3	m	[1]	 [4]
   
2 (a) (i) Athraonadh ceart agus é ag dul isteach sa ghloine [1]
   Faoi bhun an gha dheirg [1] [2]

  (ii) Bíonn siad ag gluaiseacht ag luais éagsúla [1]

  (iii) (1) Tóstaer, cianrialú teilifíse, aláram buirgléireachta, radharc 
oíche srl. [1]

   (2) Dónna [1]
	 	 	 (3)	 Micreathonnta	nó	raidió	[1]	 [3]

 (b) (i) Fuaim le minicíocht [1]
   Níos mó ná 20 000 Hz [1] [2]

  (ii) Tonn ultrafhuaime curtha isteach sa chorp trí thóireadóir/ 
trasduchtóir [1] 

   Frithchaitheamh (macalla) [1]
   Braite ag glacadóir [1]
   (Aon dhá phointe) [2]

  (iii) Luas ultrafhuaime << luas aerárthaigh
   Ní bhainfidh sé amach é choíche/preabfaidh sé den eitleán [1]
   
3 (a) Scála fóirsteanach [1] lipéadaithe mar is ceart [1] 
  6 phointe nó níos mó breactha mar is ceart [2]
	 	 5	phointe	[1]	 [4]

 (b) Líne dhíreach [1] éiríonn cothrománach [1] [2]

 (c) (i) Suas go dtí 5 (shoicind) [1]
   nó 0 go dtí dtí 5 (shoicind) [1]

  (ii) Líne dhíreach [1],  tríd an bhunphointe [1] – Marcanna 
neamhspleácha [2]

  (iii) Grádán = ardú/rith nó a choibhéiseach [1]
   = 0.20 [1] 
   cm/s2 [1] 	 [3]

12

11
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4 (a) (i) Tá saorleictreoin i seoltóirí, níl in inslitheoirí [1]

  (ii) Gluaiseann leictreoin [1]

 (b)	 Q	=	I	×	t	[1]
	 	 =	0.2	×	3	[1]
  = 0.6 [1]
	 	 C	[1]	 [4]

 (c) (i) An teocht [1] agus cineál ábhair a choinneáil tairiseach [1] [2]

  (ii) Siombailí cearta don aimpmhéadar, friotoir inathraithe agus 
sreang [1]

   Aimpmhéadar i sraithcheangal [1]
	 	 	 Voltmhéadar	i	dtreocheangal	[1]	 [3]

  (iii) Inneachar Táscach
• Tomhais	sruth	agus	voltas	[2]
• Úsáid R = VI [1]
• Déan aríos [1] d’fhaid dhifriúla [1]
• Tarraing graf de R in aghaidh faid [1]
• Tátal tá R coibhneasta go díreach le fad [R]

   (Aon chúig phointe) [6]
 

Banda Freagairt Marc

A

Iarrthóirí bain úsáid as saintéarmaí cuí tríd síos le plé 
a dhéanamh go hiomlán agus i seicheamh loighiciúil 
ar 5 phointe a thaispeántar san inneachar tháscach 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Úsáideann siad litriú, 
poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh agus is de 
chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí cuí 
tríd síos le plé a dhéanamh i seicheamh loighiciúil 
ar 3 nó 4 phointe atá taispeánta san inneachar 
tháscach thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le 
roinnt soiléireachta agus léirchruinnis.  Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach mhaith 
agus is de chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an 
stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as saintéarmaí teoranta le 1 
nó 2 phointe atá taispeánta san inneachar tháscach 
thuas a phlé. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. Is de 
chaighdeán teoranta iad a litriú, a bponcaíocht agus 
a ngramadach, a bhfoirm agus a stíl.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]
17
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5 (a)			12	Ω	[1]
	 	 2	Ω	[1]
	 	 8	Ω	[1]	Ceadaigh	ECF	ó	X	agus	Y	 [3]

 (b) 600 mA [1]
  200 mA [1]
	 	 400	mA	[1]	 [3]

 (c) (i)	 V	=	I	×	R	[1]
	 	 	 =	600	×	10–3	[1]	×	5	[1]
	 	 	 =	3	[1]	V	 [4]

  (ii)	 P	=	V	×	I	or	P	=	I2	×	R	[1]
	 	 	 =	3	×	600	×	10–3	[1]	ECF	ó	(c)(i)
   = 1.8 [1]
	 	 	 W	[1]	 [4]
   
6 (a) (i) C = An Domhan [1]
   D = Mars [1]
	 	 	 H	=	Neiptiún	[1]	 [3]

  (ii) Treo céanna leis an tsaighead ar A [1]

  (iii) Iúpatar, Satarn, Úránas nó Neiptiún [1]

 (b)	 Prótairéalta	[1]	→	Príomhsheicheamh	[1]	→	Fathach	dearg	[1]	 [3]
   
 (c) Imphléascadh imtharraingteach [1]
  Cothromaithe trí bhrú amach comhleáite [1] [2]

 (d) Fathaigh dhearga [1]
	 	 Pléascadh/sárnóva	[1]
  Imphléascadh [1]
	 	 Neodrónréalta	nó	poll	dubh	[1]	 [4]

     Iomlán

14

14
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BITHEOLAÍOCHT

1 Trí cinn ar bith as:
• marc do mhias líontán sreinge le bia/bia ar shnáthaid choise/ciseán 

bia coinnithe le tlú 
• marc do phromhadán fiuchta/promhadán le huisce
• marc sa chás nach bhfuil dóire Bunsen faoin bhia
• marc do theirmiméadar in uisce/in aice le fearas   [3]

2 Dhá cheann ar bith as:
• cúram agus Bunsen á lasadh
• cúram agus brioscán á chur ar shnáthaid choise
• cúram má thiteann brioscán agus é ag dó
• spéaclaí cosanta a chaitheamh
• cúram agus an promhadán/an promhadán fiuchta á chlampáil in áit/

agus an promhadán á bhaint i ndiaidh an turgnaimh         [2]

3 Lena chinntiú go raibh an teas dáilte go cothrom [1]

4 (a)  (i) Teocht tosaigh a thaifeadadh
   Teocht deiridh a thaifeadadh (caithfidh sé bheith níos airde ná 
   an teocht tosaigh [2]

  (ii) Arduithe teochta cearta ríofa [1]
 
 (b) Luachanna cearta fuinimh ríofa óna gcuid torthaí (–1 as gach earráid) 

  [2]

 (c) Meánluachanna cearta fuinnimh ríofa (–1 as gach earráid) [2]

 (d) Comparáid cheart den inneachar fuinnimh atá i dtrí chineál brioscán 
prátaí óna dtorthaí; sonraí cuí tugtha [2]

Iomlán Bitheolaíochta

15

15
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CEIMIC

1 (a)  Dearg  [1]

 (b) 1–2   [1]

2 Torthaí samplacha:

  

Toirt hiodrocsaíd 
sóidiam curtha leis  

(cm3)
Teocht (°C)

0 16
1 18
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 24
8 25
9 25
10 25
11 24
12 24
13 23
14 23
15 22
16 22
17 21
18 21
19 20
20 20  [1]

3 19–20 pointe breactha mar is ceart [3] 
 15–18 bpointe breactha mar is ceart [2]
 12–15 phointe breactha mar is ceart [1] [3]

4  Céad líne an oiriúnaithe is fearr [1]
 Dara líne an oiriúnaithe is fearr [1] [2]
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5 Sainaitheanta mar is ceart ón ghraf  [1]

6 Tá an [1] t-aigéad uilig neodraithe (ag an alcaile) [1]
 An 1ú marc ag brath ar an dara marc [2]

7 (a) Tóireadóir teochta/méadar pH [1]

 (b) Léamh níos beaichte/tugann léamh go dtí ionad áirithe de 
dheachúlacha [1]

8 (a) Tá aigéad/alcaile creimneach/is féidir le hearraí gloine briseadh/
malairt eile ábhartha  [1]

 (b) Lámhainní a chaitheamh/spéaclaí cosanta/malairt eile ábhartha [1]

Iomlán Ceimice

15

15
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AN FHISIC

1 Sceitse cuí
 Lipéid [1] [2]

2  Fad na fána taifeadta ina cm
 m.sh. 110 cm [1]

3  Fuinneamh Poitéinsiúil (Imtharraingteach) nó GPE [1]

4  Am taifeadta go dtí 2 ionad de dheachúlacha [1]

5  Am breise ag teacht le (d)
 Ná gearr pionós ar 2 ionad de dheachúlacha má rinneadh pionós in (d) 
 cheana  [1]
   
6 Luachanna taifeadta do gach taifead (30 cm, 40 cm, 50 cm)
 [1] mharc an ceann [3]

7 Meánam ceart ríofa do gach airde [½] mharc do gach áireamh ceart
 – slánaigh (suas) [2]
  
8 Meánluas ceart ríofa do gach airde [½] mharc do gach áireamh ceart – 
 slánaigh (suas) [2]

9 De réir mar a mhéadaíonn airde [1] méadaíonn meánluas [1] [2]

Iomlán Fisice

15

15



LEATHANACH BÁN

382



SCÉIM 
MHARCÁLA

Eolaíocht Teastas Dúbailte

[CÓD]
SAMPLA

Aonad 7
Scileanna Praiticiúla 

Leabhrán A 
Ardsraith 

General Certificate of Secondary Education
2019

383



384

MARCANNA
AR FÁIL

BITHEOLAÍOCHT

1 Trí cinn ar bith as:
• marc do mhias líontán sreinge le bia/bia ar shnáthaid choise/ciseán 

bia coinnithe le teanchair 
• marc do phromhadán fiuchta/promhadán le huisce
• marc sa chás nach bhfuil dóire Bunsen faoin bhia
• marc do theirmiméadar in uisce/in aice le fearas   [3]

2 (a) (i) Teocht tosaigh a thaifeadadh
   Teocht deiridh a thaifeadadh (caithfidh sé bheith níos airde ná an 

teocht tosaigh [2]

  (ii) Arduithe teochta cearta ríofa [1]
 
 (b) Luachanna cearta fuinimh ríofa óna gcuid torthaí (–1 as gach earráid) 

  [2]

 (c) Meánluachanna cearta fuinnimh ríofa (–1 as gach earráid) [2]

 (d) An fuinneamh is mó sa bhrioscán is mó saill [1]

 (e) Aon dá fhadhb le mínithe cearta:
  Níor corraíodh; gan dáileachán cothrom teasa; níor tomhaiseadh 

teocht go cruinn; ní bheidh fuinneamh caillte cruinn; fuinneamh caillte 
san aer/sa ghloine; ní bheidh an fuinneamh uilig ón bhrioscán san 
ardú teochta; dó neamhiomlán an bhrioscáin/ní bheidh an fuinneamh 
uilig ón bhrioscán inchorpraithe; níl suíomh an bhrioscáin mar an 
gcéanna do gach turgnamh; téann sé i bhfeidhm ar thraschur an teasa 
chuig an phromhadán [4]

Iomlán Bitheolaíochta

15

15
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CEIMIC

1 (a)  Dearg  [1]

 (b) 1–2   [1]

2  Torthaí samplacha:

  

Toirt hiodrocsaíd 
sóidiam curtha leis 

(cm3)
Teocht (°C)

0 16
1 18
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 24
8 25
9 25
10 25
11 24
12 24
13 23
14 23
15 22
16 22
17 21
18 21
19 20
20 20  [1]

3 x-ais lipéadaithe le toirt hiodrocsaíd sóidiam a cuireadh leis/cm3 [1] 
 19–20 pointí breactha mar is ceart [3]
 2–18 bpointe breactha mar is ceart [2]
 12–15 phointe breactha mar is ceart [1] [4]

4  Céad líne an oiriúnaithe is fearr
 Dara líne an oiriúnaithe is fearr [1] [2]

5  Sainaitheanta mar is ceart ón ghraf  [1]

6 Tá an [1] t-aigéad uilig neodraithe (ag an alcaile) [1]
 An 1ú marc ag brath ar an 2ú marc [2]
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7 Riosca sainaitheanta [1] m.sh. tá aigéad creimneach
 Guais a bhaineann leis an riosca a sainaithníodh [1] m.sh. is féidir le 
 haigéid craiceann agus/nó súile a dhó
 Bearta a dhéantar leis an riosca seo a laghdú [1] m.sh. spéaclaí cosanta/
 lámhainní  [3]

Iomlán Ceimice

15

15
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FISIC

1  Sceitse cuí [1]
 lipéid [1]  [2]

2  Fad na fána taifeadta ina cm
 m.sh. 110 cm [1]

3  Fuinneamh Poitéinsiúil (Imtharraingteach) nó GPE [1]

4  Am taifeadta go dtí 2 ionad de dheachúlacha [1]

5  Am breise ag teacht le (d)
 Ná gearr pionós ar 2 ionad de dheachúlacha má rinneadh pionós in (d) 
 cheana  [1]
   
6 Luachanna taifeadta do gach airde [1]
 Gach luach go dtí 2 ionad de dheachúlacha [1] [2]

7  Meánamanna ríofa do gach airde [1]
  
8 Meánluas ríofa do gach airde [1]

9 Malartú ceart ina

 K =  Meánluas
Airde  

 [1]

 Luach ceart K ó thábla an iarrthóra airde = 20 cm [1] [2]

10 Malartú ceart ina

 K =  Meánluas
Airde  

 [1]

 Luach ceart K ó thábla an iarrthóra airde = 40 cm [1] [2]

11 Níl, níl luachanna K tairiseach [1]

Iomlán Fisice

15

15
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MARCANNA
AR FÁIL

1 (a) Dhá cheann ar bith as:
• Catalaíoch bitheolaíoch
• Déanann rátaí imoibrithe níos gasta
• Próitéin [2] 

 (b) (i) Gan aon stáirse i láthair/ní féidir tástáil don phróitéin le hiaidín/ 
 ní bhíonn iaidín ag tástáil don stáirse [1]

  (ii) Bristear stáirse anuas go hiomlán i bpromhadán A/níl aon stáirse  
 i bpromhadán 

   30ºC an teocht cheart le hamaláis a fheidhmiú
   Ní bhristear stáirse anuas/fanann i bpromhadán C/briste anuas go  

 neamhiomlán/tá stáirse go fóill i láthair
   Tá amaláis dínádúraithe/dochar déanta don chruth i  

 bpromhadán C [4]

 (c) Glas agus eochair [1]

2 (a) Aon cheithre phointe:
• Bain úsáid as an mhéar thosaigh agus an mhéar fhada leis an 

chuisle a thomhas ar an mhuineál nó ar chaol na láimhe /bain 
úsáid as méadar cuisle/bain úsáid as aip ipad

• Ráta cuisle a thomhas go ceann tréimhse áirithe
• Eiseamláir den dóigh leis an ráta cuisle a oibriú amach sa 

nóiméad (má thomhaistear é) do níos lú ná nóiméad amháin
• Déan próiseas den chuisle a thógáil i ndiaidh gach cineál difriúil 

aclaíochta
• Fág am idir gach gníomhaíocht
• Déan gach tomhas ar an chuisle arís trí huaire [4]

 (b) (i) 118 [1]

  (ii) Rinneadh arís iad [1]

  (iii) Cuisle ar éigean níos mó ná ar fos/is dócha gurb é seo an 
   ceann is lú oibre/cuisle níos lú ná i ngníomhaíochtaí eile [1]

8

7
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3 (a) Inneachar Táscach
  Fiuch in uisce
  Le himoibriúcháin a stopadh/leis an duilleog a mharú

  Téigh in alcól
	 	 Leis	an	dath	a	bhaint	de/le	clóraifill	a	bhaint	de

  Cuir in uisce te
  Lena dhéanamh bog

  Iaidín a chur leis
  ní mór an míniú a bheith ag teacht leis an chur síos cheart

 

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 5 nó 6 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann iarrthóirí úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach den scoth. Is de chaighdeán ard iad 
foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 3 nó 4 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le céim áirithe soiléireachta agus léirchruinnis. 
Úsáideann siad litriú, poncaíocht agus gramadach 
mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad foirm agus 
stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 1 phointe nó 2 phointe a thabhairt ón inneachar 
tháscach. B’fhéidir go mbeadh easpa soiléire 
agus léirchruinnis ar eagrú an ábhair. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta agus is beag úsáid a bhain siad as 
téarmaí speisialaithe.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

    [6]

 (b) Níl dé-ocsaíd charbóin ar bith i láthair in B ach tá in C [1]
  Dé-ocsaíd charbóin de dhíth don fhótaisintéis/d’fhoirmiú stáirse [1] [2] 8
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4 (a) (i) Cuadraí [1]

  (ii) Tuilleadh speiceas [1]

  (iii) Dhá cheann ar bith as:
• Taise na hithreach/torthúlacht na hithreach/stádas 

cothaitheach
• pH/teocht (Ná glac le solas) [2]

 (b) (i) Scáthú ceart [1]

  (ii) Figiúr don fhásra agus don aer breactha mar is ceart
   Scáthú ceart [2]

  (iii) Damháin alla [1]

 (c) Ceithre cinn ar bith as:
• Níos lú feithidí/leis na héin óga iad a ithe
• Téann an pobal i laghad
• Níos lú éan pórúcháin fásta mar ní thagann na héin óga slán le 

bheith ina n-éin fhásta
• Má itheann na héin óga feithidí le feithidicíd, thig leis dul i 

bhfeidhm orthu [4]

     Leabhrán B lomlán

12
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1 (a) (i) Cuadraí [1]

  (ii) Tuilleadh speiceas [1]

  (iii) Dhá cheann ar bith as:
• Taise na hithreach/torthúlacht na hithreach/stádas 

cothaitheach
• pH/teocht (Ná glac le solas) [2]

 (b) (i) Scáthú ceart [1]

  (ii) Figiúr don fhásra agus don aer breactha mar is ceart
   Scáthú ceart [2]

  (iii) Damháin alla  [1]

 (c) Ceithre cinn ar bith as:
• Níos lú feithidí/leis na héin óga iad a ithe
• Téann an pobal i laghad
• Níos lú éan pórúcháin fásta mar ní thagann na héin óga slán le 

bheith ina n-éin fhásta
• Má itheann na héin óga feithidí le feithidicíd, thig leis dul i 

bhfeidhm orthu [4]

2 (a) Hipitéis:  Má mhéadaítear tiúchan einsíme, giorraionn sin an t-am a 
thógann sé leis an bhainne a bhriseadh anuas/leis an tuaslagán éirí 
trédhearcach

  Míniú:
  Mar má mhéadaítear tiúchan na heinsíme, ciallaíonn sín go bhfuil níos 

mó láithreacha gníomhacha ann
  Má mhéadaítear tiúchan na heinsíme, méadaíonn sin na himbhuailtí 

idir próitéin agus einsím
  Má mhéadaítear tiúchan na heinsíme - foirmítear níos mó coimpléasc 

ES  
Foirmítear níos mó táirgí/foirmítear níos mó aimínaigéad

  [1] mharc hipitéis
  [1] mharc faoi imbhuailtí/struchtúr einsíme/táirge [2]

 (b) Do 100% tiúchan einsíme [1]
  Éagsúlacht leathan ón mheán/mheán staitistiúil [1] [2]

 (c) an 1ú cuid suas le tiúchan 80% ag teacht leis an hipitéis;
  De réir mar a mhéadaíonn tiúchan einsíme (nó sonraí), laghdaíonn an 

t-am a thóg sé  
2ú cuid ag 80–100% éiríonn an líne cothrománach nó gan athrú

  Einsím ag obair chomh gasta agus is féidir/níl a thuilleadh foshraithí 
ann/próitéin le briseadh anuas/níl a thuilleadh láithreacha gníomhacha 
ar fáil/foshraith ag éirí teoranta [4]

 (d) Dhá cheann ar bith as:
• Teocht
• pH
• Cineál céanna bainne [2]

12

10
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3 (a) (i) Potaiméadar [1]

  (ii) Úsáid an steallaire [1]

 (b) (i) Boilgeog aeir curtha isteach mar is ceart/taobh na láimhe deise 
   den bhoilgeog ag 6  [1] [1]

  (ii) 8mm [1]

 (c) 8  [1]

 (d) (i) Gaothrán nó gaoth [1]

  (ii) Gluaiseann boilgeog níos lú/laghdú/ní bhogann ar chor ar bith [1]

 (e) Inneachar Táscach

  Aon chúig cinn ó:
• Níos teo no teocht níos airde in 4
• Níos gaofaire/tá an gaothrán ar siúl in 4
• Tuilleadh galaithe (taobh istigh de na haerspásanna nó cealla sa 

duilleog)
• Tuilleadh idirleata (taobh istigh de na haerspásanna nó cealla sa 

duilleog)
• Ráta níos airde trasghalúcháin/tuilleadh trasghalúcháin trí na 

stómaí coinníonn grádán idirleata

 

Banda Freagairt Marc

A

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 5 nó 6 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach.  Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le hardchéim soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann iarrthóirí úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach den scoth.  Is de chaighdeán ard iad 
foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 3 nó 4 phointe ar a laghad a thabhairt ón 
inneachar tháscach. Tá ábhar ábhartha eagraithe 
le roinnt soiléireachta agus léirchruinnis. 
Baineann siad úsáid as litriú maith, poncaíocht 
mhaith agus gramadach mhaith. Is de chaighdeán 
sásúil iad foirm agus stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as téarmaí cuí tríd síos 
le 1 phointe nó 2 phointe a thabhairt ón inneachar 
tháscach. Is féidir go bhfuil easpa soiléireachta 
agus léirchruinnis ag baint le heagrú an ábhair. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach theoranta agus is beag úsáid a bhain 
siad as téarmaí speisialaithe.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

           [6]

  Leabhrán B Iomlán
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MARCANNA
AR FÁIL

1 (a) Teas agus meáchan [1]
  Go dtí nach n-athraíonn mais [1] [2]

 (b) (i) 5.26 g  [1]

  (ii) 2.16 g  [1]

 (c) Bán [1] go gorm [1] [2]

2 (a) Bronntar marcanna aonair do líníocht atá lipéadaithe go ceart agus 
inaitheanta:

  Gan lipéid = [0]
  Soitheach imoibrithe [1] le himoibreáin i dteagmháil [1] 
  Feadán ceangail [1]
  Soitheach/córas séalaithe [1]
  Steallaire [1] riachtanach
  Stopchlog [1]
  uasmhéid [5] [5]

 (b) (i) 132 ± 2  [1]

  (ii) Imoibriúchán críochnaithe/ní tháirgtear tuilleadh gáis [1]

 (c) Cuar níos géire [1]
  Éiríonn cothrománach ag toirt chéanna – 110 cm3 [1]  [2]

 (d) Substaint a mhéadaíonn [1] ráta imoibriúcháin [1]
  nó a dhéanann imoibriúchán [1] níos gasta [1]
  Gan a bheith ídithe/níl sí athraithe go ceimiceach ag deireadh  

(an imoibriúcháin) [1] [3]

6
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3 Pointí Táscacha 

 Comhchosúlachtai 
 Tá na trí ghás úilig:
 • éadathach
 • gan bholadh
 • neamhthocsaineach
 • gan bhlas
 • faightear iad uilig san aer
 aon fhreagra ceart eile (do na trí ghás uilig)
 uasmhéid de 2 phointe tháscacha as comhchosúlachtaí

 Tástáil 
• an coincheap den tástáil in ord loighice, m.sh. tóg próca  

(ní an gáschrúsca) agus tástáil na trí cinn
• bain úsáid as birín beo/birín lasta
• toradh: athlasann sé/dónn níos gile le hocsaigin
• cuir aoluisce leis
• toradh: éiríonn sé bainniúil le dé-ocsaíd charbóin
• nítrigin sainaitheanta trí scagadh amach

 N.B. pointí táscacha do thorthaí ag brath ar thástálacha cearta

 

Banda Freagairt Marc

A

Caithfidh iarrthóirí úsáid a bhaint as saintéarmaí 
tríd síos leis an turgnamh a phleanáil (7–8 bpointe 
tháscacha de dhíth, ar a n-áirítear an coincheap 
den tástáil a dhéanamh in ord).
Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Úsáideann siad 
litriú, poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh 
agus is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Caithfidh iarrthóirí úsáid a bhaint as roinnt 
saintéarmaí leis an turgnamh a phleanáil (4–6 
bpointe tháscacha de dhíth). Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le céim áirithe den tsoiléireacht agus 
den léirchruinneas. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach mhaith agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Luann iarrthóir 1–3 de na pointí táscacha ach ní 
gá sin a bheith i seicheamh loighiciúil. is féidir go 
bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag 
baint le heagrú an ábhair.  Baineann siad úsáid as 
litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta agus 
is beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6] 6
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4 (i) W:  aigéad hidreaclórach tiubhaithe [1] 
  X:  niocróm/platanam [1]
  Y:  gorm [1]
  Z:  glasghorm [1] [4]

 (ii) An tsreang a ghlanadh [1]
  An solad a chur ag greamú den tsreang/an solad a leá [1] [2]

5 (a)

    [3]

 (b) (i) Tá alcaile i láthair [1]

  (ii) Hidrigin [1]

    lomlán

6

Breathnú Sóidiam Potaisiam

Dónn sé le lasair fhlannbhuí  [1]

Dónn sé le lasair liathchorcra  [1]

Déantar liathróid de  [1]

5
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MARCANNA
AR FÁIL1 (a) Teas agus meáchan [1]

  Go dtí nach n-athraíonn mais [1] [2]

 (b) (i) 5.26 g  [1]

  (ii) 2.16 g  [1]

  (iii) 3.10 g  [1]

 (c) (i) 120  [1]

  (ii) 0.026 [1] 0.018 [1]  [2]

  (iii) 1:7 (an earráid a thabhairt ar aghaidh) [1]

  (iv) MgSO4.7H2O  [1]

 (d) Bán [1] go gorm [1] [2]

2 (a) Sulfar/S [1]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith as:
• An fleascán cónúil céanna
• An tiúchan aigéad hidreaclórach céanna
• An toirt aigéad hidreaclórach chéanna
• An toirt tiasulfáit sóidiam céanna
• An toirt iomlán céanna
• An teocht chéanna
• An chrosáil chéanna (Ná ceadaigh an méid céanna) [2]

  (ii) 0.03125  [1]

  (iii) Méadaíonn  [1]

  (iv) Dhá cheann ar bith as:
• teocht
• Toirt HCl, Toirt Na2S2O3
• Tiúchan aigéad hidreaclórach 

(ná glac le catalaíoch nó tagairt don achar dromchla) [2]

12
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3 Pointí Táscacha

 Comhchosúlachtai
 Tá na trí ghás úilig:
 • éadathach
 • gan bholadh
 • neamhthocsaineach
 • gan bhlas
 • faightear iad uilig san aer
 aon fhreagra ceart eile (do na trí ghás uilig)
 uasmhéid de 2 phointe tháscacha as comhchosúlachtaí

 Tástáil
 • an coincheap den tástáil in ord loighice, m.sh. tóg próca (ní an 

gáschrúsca) agus tástáil na trí cinn
 • bain úsáid as birín beo/birín lasta
 • toradh: athlasann sé/dónn níos gile le hocsaigin
 • cuir aoluisce leis
 • toradh: éiríonn sé bainniúil le dé-ocsaíd charbóin
 • nítrigin sainaitheanta trí scagadh amach
 N.B. pointí táscacha do thorthaí ag brath ar thástálacha cearta

 

Banda Freagairt Marc

A

Caithfidh iarrthóirí úsáid a bhaint as saintéarmaí 
tríd síos leis an turgnamh a phleanáil (7–8 bpointe 
tháscacha de dhíth, ar a n-áirítear an coincheap 
den tástáil a dhéanamh in ord).
Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Úsáideann siad 
litriú, poncaíocht agus gramadach atá ar dóigh 
agus is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl.

[5]–[6]

B

Caithfidh iarrthóirí úsáid a bhaint as roinnt 
saintéarmaí leis an turgnamh a phleanáil (4–6 
bpointe tháscacha de dhíth). Tá ábhar ábhartha 
eagraithe le céim áirithe den tsoiléireacht agus 
den léirchruinneas. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach mhaith agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Luann iarrthóir 1–3 de na pointí táscacha ach ní 
gá sin a bheith i seicheamh loighiciúil. is féidir go 
bhfuil easpa soiléireachta agus léirchruinnis ag 
baint le heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as 
litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta agus 
is beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

    [6] 6
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4 (a) Tum an tsreang mhiotail (niocróim) [1]
  In [1] aigéad hidreaclórach [1] tiubhaithe
  Coinnigh i lasair ghorm Bunsen go dtí nach dtáirgtear dath ar bith/go 

bhfuil an tsreang mhiotail glan [1] [4]

 (b) Clóiríd chopar(II): gormghlas [1]
  Litiam clóiríd: corcairdhearg [1] [2]

5 (a) Dhá cheann ar bith as:
• Téann trí thine
• Bogann miotal thart ar an dromchla
• Imíonn miotal as radharc
• Tagann teas uaidh
• Imoibriú bríomhar/boilgeoga/giosáil
• Tagann gás uaidh [2]

 (b) Sóidiam – lasair bhuí/potaisiam – lasair ar dhath na líolóige 
(liathchorcra) [1]

  Déantar liathróid den tsóidiam; ní tharlaíonn sin leis an photaisiam [1]
    [2]

    Iomlán

6
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6

1 Inneachar Táscach

 Fearas
 • Meá/Stopchlog/Miosúr (Aon 2 cheann)

 Tomhais 
 • Fad slí ceartingearach agus Am a thóg sé (le dreapadh)
 • Meáchan duine (nó mais  10)

 Cothromóidí
 • Obair Déanta = Fórsa  Fad slí
 • Cumhacht = Obair Déanta ÷ Am a thóg sé

 Sábháilteacht
 • Cuir tuairtmhata thíos faoi (ar eagla titim) [6]

 

Banda Freagairt Marc

A

Cuireann iarrthóirí síos ar 5 nó 6 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach den 
scoth. Is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl 
agus tá saintéarmaí in úsáid go cuí.

[5]–[6]

B

Cuireann iarrthóirí síos ar 3 nó 4 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl agus tá úsáid bainte acu as roinnt 
saintéarmaí.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar 2 cinn ar a laghad 
de na pointí thuas. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le 
heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach theoranta. Tá an 
fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta agus 
níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]
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2 (a) Neamhspleách = Airde (na fána) [1] 
  Spleách = (Meánluas) [1] [2]

 (b) Dhá cheann ar bith as:
  Tomhas → Airde [1]
  ag úsáid → Rialóir Méadair [1]

  Tomhas → Am [1]
  ag úsáid → Stopchlog [1]

  Tomhas → Fad (fána)  [1]
  ag úsáid → Rialóir Méadair [1] [4]

 (c)  Líne trí phointí (déan neamhaird de bhunphointe) [1]

 (d)  De réir mar a mhéadaíonn airde méadaíonn meánluas [1]

 (e)  Airde = 25 cm [1]
  Cionn is nach bhfuil sé ag teacht le treocht na bpointí eile [1] [2]

3 (a) Soláthar leictreachais athraitheach agus lasc araon lipéadaithe [1]

 (b)  A taobh istigh de chiorcal i sraithcheangal [1], 
  V i gciorcal i dtreocheangal leis an tsreang [1] [2]

 (c)  Tá an sruth i gcomhréir dhíreach leis an voltas [1]

 (d)  4 V  [1]

4 (a) Normal – Líne fhleascach ingearach leis an teorainn [1]
  i = Idir ga ionsaitheach agus Normal [1]
  r = Idir ga athraonta agus Normal [1] [3]

 (b)  Uillinntomhas [1]

 (c)  Laghdaíonn luas nó éiríonn níos moille [1]

 (d) (i) Ais cheartingearach lipéadaithe [1] 
   scála [1] [2]

  (ii) Horizontal axis labelled [1] 
   scale [1] [2]

  (iii) 5 phointe chearta [4]
   – [1] mharc do gach pointe mícheart.

 (e)  Cuar mín trí na pointí [1]

     Leabhrán B Iomlán
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1 Inneachar Táscach

 Fearas
 • Meá/Stopchlog/Miosúr (Aon 2 cheann)

 Tomhais 
 • Fad slí ceartingearach agus Am a thóg sé (le dreapadh)
  Meáchan duine (nó mais  10)

 Cothromóidí
 • Obair Déanta = Fórsa  Fad slí
 • Cumhacht = Obair Déanta ÷ Am a thóg sé

 Sábháilteacht
 • Cuir tuairtmhata thíos faoi (ar eagla titim) [6]

 

Banda Freagairt Marc

A

Cuireann iarrthóirí síos ar 5 nó 6 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim 
soiléireachta agus léirchruinnis. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach den 
scoth. Is de chaighdeán ard iad foirm agus stíl 
agus tá saintéarmaí in úsáid go cuí.

[5]–[6]

B

Cuireann iarrthóirí síos ar 3 nó 4 cinn de na pointí 
thuas. Tá ábhar ábhartha eagraithe le roinnt 
soiléireachta agus léirchruinnis.  Baineann siad 
úsáid as litriú maith, poncaíocht mhaith agus 
gramadach mhaith. Is de chaighdeán sásúil iad 
foirm agus stíl agus tá úsáid bainte acu as roinnt 
saintéarmaí.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar 2 cinn ar a laghad 
de na pointí thuas. Is féidir go bhfuil easpa 
soiléireachta agus léirchruinnis ag baint le 
heagrú an ábhair. Baineann siad úsáid as litriú 
, poncaíocht agus gramadach theoranta. Tá an 
fhoirm agus an stíl de chaighdeán teoranta agus 
níl úsáid ar bith bainte acu as saintéamaí.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint an fhreagairt. [0]

   

2 (a)  Ní líne dhíreach tríd an bhunphointe [1]

 (b)  25 mm [1]

 (c)  Triantán Mór [1] 
  Luach = 0.25 [1]
  Aonad = mm/g [1] [3]

 (d)  Líne dhíreach suas go dtí (800,350) [1]
  Ansin cuar suas [1] [2]

6
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3 (a) Neamhspleách = Voltas [1] 
  Spleách =  Sruth [1] [2]

 (b)  Le bheith sa léaráid chiorcaid:
  • Aimpmhéadar
  • Voltmhéadar
  • Soláthar Cumhachta Inathraitheach (nó soláthar cumhachta  

 fosaithe agus friotóir inathraitheach)
  • Fad sreinge
  –1 do shiombailí míchearta (gan ach uair amháin)
  –1 do fhreagra gan aon lipéid ar (gan ach uair amháin) [4]

 (c)  Le triail chothrom a dhéanamh de [1]
  Athróg rialaithe a ainmniú, m.sh. Teocht, Achar Trasghearrtha (CSA) 

na sreinge, Cineál an ábhair [1] [2]

 (d)  Líne dhíreach tríd an bhunphointe [1]

4 (a) Normal – Líne fhleascach ingearach leis an teorainn [1]
  i = Idir ga ionsaitheach agus normal [1]
  r = Idir ga athraonta agus normal [1] [3]

 (b)  Athrú ar luas nó éiríonn an solas níos moille [1]
 
 (c) (i) Ais cheartingearach lipéadaithe [1]
   scála [1] [2]

  (ii) Ais chothrománach lipéadaithe [1]
   scála [1] [2]

  (iii) 5 phointe chearta [4]
   –[1] mharc do gach pointe mícheart.

 (d)  Cuar mín trí na pointí [1]

     Leabhrán B Iomlán
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