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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

Aonad 1 
Bonnsraith

AM
1 uair an chloig.

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.
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. Ná scríobh le 
peann glóthaí.
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte 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 9.
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Léirítear cill phlanda sa léaráid thíos.

A

B

 (a) Ainmnigh na codanna lipéadaithe A agus B. 

  Roghnaigh ó:

clóraplast      núicléas      cíteaplasma

cillbhalla      folúisín

  A                   

  B                    [2]

 (b) (b) Na boscaí thíos, taispeánann siad na hainmneacha atá ar chuid de 
na codanna de chill ainmhithe agus na feidhmeanna atá acu.

  Bain úsáid as línte le codanna na cille a cheangal leis an fheidhm atá 
acu. Tá feidhm amháin ann nach mbeidh in úsáid.

tá ábhar géiniteach ann

rialaíonn sé cad é a thagann isteach  
agus cad é a fhágann an chill

cíteaplasma

an áit a dtarlaíonn imoibriúcháin 
cheimiceacha

núicléas

FeidhmeannaCodanna cille

   [2]

© CCEA
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Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Comhlánaigh an abairt seo a leanas faoi ghaschealla.

  Roghnaigh ó:

choimpléascach den chineál chéanna de chineálacha difriúla shimplí

  Is cill              í gaschill in ainmhithe agus i bplandaí

  ar féidir léi deighilt le cealla              a fhoirmiú. [2]
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Amháin
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2 Is imoibriúchán ceimiceach í an riospráid a scaoileann fuinneamh ón bhia 
againn (glúcós).

 (a) (i) Comhlánaigh an chothromóid focal don riospráid.

   Roghnaigh ó:

   ocsaigin    uisce    nítrigin    bia
   

 glúcós +       → dé-ocsaíd charbóin +       +  fuinneamh
   [2]

  (ii) Is foinse fuinnimh é an bia a itheann muid. Cén cineál fuinnimh é?

                      [1]

 (b) Comhlánaigh an tábla thíos.

  Roghnaigh ó:

don fhuinneamh agus insliú    snáithín    don iompar

vitimín C    fás agus deisiú

  

Biaghrúpa Feidhm sa chorp

cuireann sé cosc ar an 
scorbach

uisce

   [2]
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3 Léirítear cuid de chóras atáirgthe na mban sa léaráid thíos.

Ubhaducht

CÓRAS ATÁIRGTHE BAINEANN

© Tigatelu/iStock/Thinkstock

Ubhagán

Faighin

Ceirbheacs

Útaras

 (a) (i) Ar an léaráid thuas, tarraing an litir X, lena thaispeáint cá háit a 
gcomhtháthaíonn núicléas speirme le núicléas uibhe. [1]

  (ii) Ainmnigh an próiseas ina gcomhtháthaíonn núicléas speirme le 
núicléas uibhe.

     [1]

  (iii) Ainmnigh an struchtúr, atá lipéadaithe ar an léaráid, ina dtarlaíonn 
ionchlannú.

     [1]

 I ndiaidh ionchlannú, forbraíonn an phlacaint.

 (b) (i) Ainmnigh substaint amháin a théann idir an mháthair agus an 
féatas. Mínigh an dóigh a ndéantar an tsubstaint seo a mhalartú.

   Substaint                   

   Míniú                                           

   [2]

  (ii) Luaigh fáth a moltar le mná atá ag iompar clainne gan alcól a ól.

   

   [1]
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4 (a) Léirítear freagairt imdhíonachta ar ionfhabhtú le miocrorgánach sa 
léaráid thíos.

AA

A
A AA

A A

Céim 3

Céim 1

Céim 2

miocrorgánach

fuilchill bhán

  (i) Úsáid an léaráid thuas agus do chuid eolais féin le cur síos a 
dhéanamh ar an fhreagairt imdhíonachta seo.

   

    

     [2]

  (ii) Ainmnigh an cineál fuilchill bhán a dhéanann an fhreagairt 
imdhíonachta seo.

                      [1]

© CCEA
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 (b) Léirítear céatadáin de na hionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha is coitianta 
sa RA (UK) sa ghraf thíos.

heirpéas na mball giniúna
8%

clamaidia
52%

faithní na 
mball giniúna 

35%

gónairith

sifilis
1%

  (i) Ríomh céatadán na n-ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha arb é 
gónairith is cúis leo.

   Taispeáin do chuid oibre.

   % [2]

  (ii) Luaigh dóigh a dtiocfadh leis an rialtas iarracht a dhéanamh líon 
na ndaoine a fhaigheann ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha a 
laghdú.

    

     [1]

© CCEA
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5 Léirítear traonach sa ghrianghraf thíos.
  

 Léigh an sliocht seo a leanas.

    Line

 Measadh go bhfuil pobal iomlán na dtraonach ar fud an domhain  1 
idir 2-3 mhilliún péire.

 Caitheann na traonaigh an geimhreadh san Afraic. Déanann siad   3 
imirce ó thuaidh lena n-áiteanna póraithe a bhaint amach san Eoraip 
ó go luath i Mí Aibreáin ar aghaidh. Bíonn siad beo i bhféar fada i  5

 bpáirceanna oscailte agus is ann a bheireann siad a gcuid uibheacha

 Filleann éin fhásta agus na héin óga ar an Afraic i mí Lúnasa agus.  7 
i mí Mheán Fómhair.

 
Bhíodh an t-éan coitianta tráth in Éirinn, ach in 2005 ní raibh ach  9 
164 fireannach le cloisteáil ag ceol sa tír. An titim ar líon na dtraonach  
in Éirinn, tá sí le cur síos go príomha don dóigh a mbíonn  11

 feirmeoirí ag gearradh na bpáirceanna féir níos luaithe. Is minic 
 a bhíonn páirceanna féir á ngearradh den chéad uair i mBealtaine  13 

anois. Baintear úsáid as meaisíní móra ceangailte de tharracóirí leis  
an fhéar a ghearradh. 15

 Is gnách go ngearrtar páirceanna féir ó na himill is faide amach  
i dtreo lár na páirce. In áiteanna áirithe in Éirinn ina mbíonn  17 
traonaigh ag neadú, thug an rialtas deontais d’fheirmeoirí lena  
bpáirceanna a ghearradh ag tosú ón lár agus ag dul amach  19

 chuig na himill is faide amach.

 

© MikeLane45/iStock/Thinkstock
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 Úsáid an fhaisnéis a thugtar sa tsliocht ar an leathanach roimhe agus do 
chuid eolais féin leis na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.

 (a) Cad é líon measta uasta na dtraonach aonair ar domhan? (línte 1–2)  
 

           milliún éan  [1]

 (b) Mínigh cad chuige ar éan é an traonach nach bhfeictear go minic  
(línte 5–6).  

    [1]

 (c) Luaigh dhá fháth go mbíonn titim ar líon na dtraonach mar gheall ar 
an fhéar a ghearradh níos luaithe (línte 10–15).  

  1.  

  2.   [2]

 (d) Luaigh an fáth a mbíonn líon na dtraonach ag méadú má bhíonn 
feirmeoirí ag gearradh a bpáirceanna féir ón lár amach (línte 16–20).  

   

    [1]
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Marcanna Athmharc

6 (a) Cuireadh lámh ar iarann te. D’fhreagair an néarchóras agus chrap an 
matán sa ghéag leis an lámh a tharraingt ar shiúl. Is sampla den 
ghníomhú athfhillteach é seo.

  (i) Luaigh buntáiste amháin a bhaineann le gníomhú athfhillteach.

     [1]

  (ii) Bain úsáid as an fhaisnéis a chuirtear ar fáil thuas agus as do 
chuid eolais féin leis an tsreabhchairt seo a leanas a chomhlánú.

Teas

Spreagthach

Lámh

Gabhdóir 

→

→

→

→

→

→

→

→

Matán

ÉifeachtóirLárchóras na 
Néaróg Freagairt

    [2]

 (b) Bíonn hormóin ag cur freagairtí i bhfeidhm sa chorp fosta.

  Luaigh dhá dhifríocht idir hormóin agus an néarchóras.

  1.  

  2.   [2]
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 (c) Léirítear leibhéil ghlúcós fola beirt daoine i ndiaidh béile sa ghraf thíos 
– duine acu a bhfuil diaibéiteas air agus duine gan diaibéiteas.
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ch
a Duine a bhfuil 

diaibéiteas air

Duine gan 
diaibéiteas 

  (i) Luaigh dhá dhifríocht idir an graf don duine a bhfuil diaibéiteas air 
agus an graf don duine gan diaibéiteas.

   1.  

    

   2.  

     [2]

  (ii) Is í inslin an hormón a rialaíonn leibhéil ghlúcós fola.  

   Ainmnigh an chuid den chorp a tháirgeann inslin.

                      [1]

© CCEA
Scrúdaitheoir 

Amháin
Marcanna Athmharc
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7 (a) Le hOrduithe Caomhnaithe Crann (TPO), is coir é aon chrann nó 
crainn atá faoi chosaint a leagan, a bharrghearradh, a theascadh, a 
stoitheadh, damáiste toiliúil a dhéanamh air nó é a scriosadh gan 
cead a fháil ar dtús ón Roinn Timpeallachta. Léirítear líon na 
nOrduithe Caomhnaithe Crann i dTuaisceart Éireann ó 2004 sa tábla 
thíos.

Bliain Líon na nOrduithe 
Caomhnaithe Crann

2004 40

2005 100

2006 130

2007 88

2008 82

2009 62

2010 27

2011 20
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  (i) Comhlánaigh líneghraf de na torthaí seo ar an eangach thíos.
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   [3]

  (ii) Ríomh an difríocht i líon na nOrduithe Caomhnaithe Crann ó 2005 
go 2010.

   Taispeáin do chuid oibre.

   [2]

 

© CCEA
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 (b) Is sampla amháin iad Orduithe Caomhnaithe Crann den dóigh a 
ndeanann an Rialtas iarracht ár dtimpeallacht a chosaint.

  Luaigh dóigh amháin eile a dtiocfadh le gníomhaíocht dhaonna 
tionchar deimhneach a imirt ar ár dtimpeallacht.

   

    [1]
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8 (a) Léirítear na rátaí ailse chraicinn (líon sa 100 000) sa RA (UK) idir 1975 
agus 2010 sa ghraf thíos.
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Baineannaigh

Fireannaigh

  Luaigh dhá thátal a d’fhéadfaí a bhaint as an fhaisnéis a chuirtear ar 
fáil.

  1.  

   

  2.  

    [2]

 

Foinse: Sonraí curtha in oiriúint ó © Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/health-
professional/ cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/skin-cancer/incidence/uk-skin-cancer-incidence-
statistics-2013 Arna rochtain Bealtaine 2017 Scrúdaitheoir 

Amháin
Marcanna Athmharc
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 (b) Taispeántar sa tábla thíos an dóigh a dtéann aois máthar i bhfeidhm 
ar an riosca go mbeadh páiste le Siondróm Down aici.

Aois na máthar/blianta An riosca go mbeadh páiste 
aici le Siondróm Down

25 1 as 1350

30 1 as 940

35 1 as 350

40 1 as 85

45 1 as 35

50 1 as 10

  Is féidir tástáil a dhéanamh lena fháil amach an bhfuil Siondróm Down 
ar pháiste sula mbeirtear é. Ach tá riosca 1% (1 as 100) go mbeidh 
breith anabaí (go gcaillfear an babaí) mar gheall ar an tástáil seo.

  (i) Bain úsáid as an fhaisnéis a chuirtear ar fáil lena mhíniú ina 
iomláine cad chuige nach dtairgtear an tástáil seo de ghnáth ach 
amháin do mháithreacha atá os cionn 35 bliain d’aois agus nach 
dtairgtear í do mháithreacha atá faoi bhun 35 bliain d’aois.

    

    

    
   
     [2] 

  (ii) Taobh amuigh den riosca atá i gceist, luaigh toisc amháin eile a 
dtiocfadh léi dul i bhfeidhm ar chinneadh máthar maidir leis an 
tástáil a ghlacadh nó gan í a ghlacadh.

    
   
     [1] 

 (c) Athrú ar ábhar géiniteach i gcealla coirp is cúis le hailse chraicinn 
agus le Siondróm Down araon.

  Luaigh an t-ainm a thugtar ar athrú ar ábhar géiniteach.
    
                     [1]



19

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

9 Cuir síos ar na céimeanna a mbeadh ar antaibheathach nuafhorbartha dul 
tríothu sula bhféadfadh dochtúirí é a ordú go sábháilte.

 Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

• ainmneacha gach céime agus an rud atá i gceist;
• na fáthanna le gach céim; agus
• saincheist eiticiúil amháin atá i gceist.

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   [6]
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10 (a) Léirítear éifeacht na haclaíochta ar chroírátaí triúr daltaí sa ghraf 
thíos.
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  (i) Ríomh an méadú uasta ar an chroíráta a bhí ag dalta A le linn 
aclaíochta.

                 bsn  [1]

  (ii) Ríomh an méadú céatadánach ar an chroíráta a bhí ag dalta A  
le linn aclaíochta.

                  %  [1]

  (iii) Bain úsáid as an ghraf thuas leis an dalta (A, B nó C) is aclaí a 
shainaithint.

   Luaigh píosa amháin fianaise le do fhreagra a mhíniú.

   Dalta  

   Míniú  

    

     [2]



21

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Cuidíonn aclaíocht le cosc a chur ar ghalar croí.

  Cuir síos ar an dóigh ar féidir le galar croí dul i bhfeidhm ar an 
teaghlach níos leithne agus mínigh sin.

   

   

   

    [2]



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
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leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid 
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Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 3.
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1 (a) Le hOrduithe Caomhnaithe Crann (TPO), is coir é aon chrann nó 
crainn atá faoi chosaint, damáiste toiliúil a dhéanamh air nó é a 
scriosadh gan cead a fháil roimh ré ón Roinn Timpeallachta. Léirítear 
líon na nOrduithe Caomhnaithe Crann i dTuaisceart Éireann ó 2004 
sa tábla thíos.

Bliain Líon na nOrduithe 
Caomhnaithe Crann

2004 40

2005 100

2006 130

2007 88

2008 82

2009 62

2010 27

2011 20
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  (i) Comhlánaigh líneghraf de na torthaí seo ar an eangach thíos.
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   [3]

  (ii) Ríomh an difríocht i líon na nOrduithe Caomhnaithe Crann ó 2005 
go 2010.

   Taispeáin do chuid oibre.

   [2]
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 (b) Is sampla amháin iad Orduithe Caomhnaithe Crann den dóigh a 
ndéanann an Rialtas iarracht ár dtimpeallacht a chosaint.

  Luaigh dóigh amháin eile a dtiocfadh le gníomhaíocht dhaonna 
tionchar deimhneach a imirt ar ár dtimpeallacht.

   

    [1]
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2 (a) Léirítear na rátaí ailse chraicinn (líon sa 100 000) sa RA (UK) idir 1975 
agus 2010 sa ghraf thíos.
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  Luaigh dhá thátal a d’fhéadfaí a bhaint as an fhaisnéis a chuirtear ar 
fáil.

  1.  

   

  2.  

    [2]

Foinse: Sonraí curtha in oiriúint ó © Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/health-
professional/ cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/skin-cancer/incidence/uk-skin-cancer-incidence-
statistics-2013 Arna rochtain Bealtaine 2017 Scrúdaitheoir 

Amháin
Marcanna Athmharc
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 (b) Taispeántar sa tábla thíos an dóigh a dtéann aois máthar i bhfeidhm 
ar an riosca go mbeadh páiste le Siondróm Down aici.

Aois na máthar/blianta An riosca go mbeadh páiste 
aici le Siondróm Down

25 1 as 1350

30 1 as 940

35 1 as 350

40 1 as 85

45 1 as 35

50 1 as 10

  Is féidir tástáil a dhéanamh lena fháil amach an bhfuil Siondróm Down 
ar pháiste sula mbeirtear é. Ach tá riosca 1% (1 as 100) go mbeidh 
breith anabaí (go gcaillfear an babaí) mar gheall ar an tástáil seo.

  (i) Bain úsáid as an fhaisnéis a chuirtear ar fáil lena mhíniú ina 
iomláine cad chuige nach dtairgtear an tástáil seo de ghnáth ach 
do mháithreacha atá os cionn 35 bliain d’aois agus nach 
dtairgtear í do mháithreacha atá faoi bhun 35 bliain d’aois.

    

    

    
   
     [2] 

  (ii) Taobh amuigh den riosca atá i gceist, luaigh toisc amháin eile a 
dtiocfadh léi dul i bhfeidhm ar chinneadh máthar maidir leis an 
tástáil a ghlacadh nó gan í a ghlacadh.

    
   
     [1] 

 (c) Athrú ar ábhar géiniteach i gcealla coirp is cúis le hailse chraicinn 
agus le Siondróm Down araon.

  Luaigh an t-ainm a thugtar ar athrú ar ábhar géiniteach.
    
                     [1]
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3 Cuir síos ar na céimeanna a mbeadh ar antaibheathach nuafhorbartha dul 
tríothu sula bhféadfadh dochtúirí é a ordú go sábháilte.

 Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

• ainmneacha gach céime agus an rud atá i gceist;
• na fáthanna le gach céim; agus
• saincheist eiticiúil amháin atá i gceist.

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   [6]



30

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

4 (a) Léirítear éifeacht na haclaíochta ar chroírátaí triúr daltaí sa ghraf 
thíos.
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  (i) Ríomh an méadú uasta ar an chroíráta a bhí ag dalta A le linn 
aclaíochta.

                 bsn  [1]

  (ii) Ríomh an méadú céatadánach ar an chroíráta a bhí ag dalta A  
le linn aclaíochta.

                  %  [1]

  (iii) Bain úsáid as an ghraf thuas leis an dalta (A, B nó C) is aclaí a 
shainaithint.

   Mínigh do fhreagra agus luaigh píosa amháin fianaise.

   Dalta  

   Míniú  

    

     [2]
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 (b) Cuidíonn aclaíocht le cosc a chur ar ghalar croí.

  Cuir síos ar an dóigh ar féidir le galar croí dul i bhfeidhm ar an 
teaghlach níos leithne agus mínigh sin.

   

   

   

    [2]
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5 (a) Is tréith atá faighte le hoidhreacht é dath na mbláthanna i bplandaí 
pise.

  Is féidir dhá thuismitheoir heitrisigeacha a bhfuil peitil dhearga acu 
plandaí sleachta a bheith acu le peitil bhána.

  (i) Comhlánaigh an chearnóg Punnett lena thaispeáint an dóigh a 
bhféadfadh dhá phlanda tuismidh dhearga heitrisigeacha planda 
sleachta a bheith acu le peitil bhána.

   R = ailléil cheannasach

   r = ailléil chúlaitheach 

Máthair

A
th

ai
r

  [2]

  (ii) Sa chearnóg Punnett thuas, ciorclaigh géinitíopa na bpeiteal bán.
    [1]

  (iii) Luaigh cóimheas na bplandaí le peitil bhána le plandaí le peitil 
dhearga.

    cóimheas              [1]

 (b) Mínigh an difríocht idir na téarmaí géiniteacha seo a leanas.

  (i) Géin agus ailléil

    

    

     [2]
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  (ii) Ceannasach agus cúlaitheach

    

    

     [2]
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6 Léirítear an timthriall míosta sa léaráid thíos.

 1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1
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lá

míostrú

laethanta nuair a d’fhéadfadh toircheas 
ubhsceitheadh

tarlú mar gheall ar chaidreamh collaí

 (a) Bain úsáid as an fhaisnéis seo le céatadán na laethanta sa timthriall a 
ríomh nuair a d’fhéadfadh toircheas tarlú.

  Taispeáin do chuid oibre.

                     % [2]

Ó ‘GCSE Single Award Science for CCEA’ © James Napier, Alyn McFarland, Roy White, 
Colin Murphy 2013. Arna atáirgeadh le caoinchead Hodder Education
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 (b) Tá an timthriall míosta rialaithe ag na hormóin éastraigin agus 
próigeistéarón.

  (i) Déan cur síos iomlán ar cad é is hormón ann.

    

     [2]

  (ii) Is é ról na héastraigine ná an t-ubhsceitheadh a spreagadh.

   Bain úsáid as an léaráid lena lua cén lá is dócha a mbeadh an 
leibhéal is airde den éastraigin ann.

                      Lá   [1]

  (iii) Déan cur síos iomlán ar fheidhm an phróigeistéaróin sa timthriall 
mhíosta.

    

    

     [2]

  (iv) Déan cur síos iomlán ar an dóigh a gcuireann piollaire 
frithghiniúnach na mban cosc ar an toircheas.

    

    

     [2]
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7 (a) (i) Cad iad gaschealla?

    

     [2]

  (ii) Luaigh tairbhe féideartha amháin agus riosca féideartha amháin 
d’othair atá ag fáil cóireáil gaschille.

   Tairbhe

    

     [1]

   Riosca

    

     [1]

 (b) Modh amháin le gaschealla a fháil ionas gur féidir le heolaithe iad a 
úsáid ná iad a bhaint ó shuthanna daonna.

  Luaigh fáth amháin nach mbíonn daoine áirithe i bhfách leis an 
mhodh seo a úsáid.

   

    [1]
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8 (a) Is córas amháin cumarsáide é an néarchóras in ainmhithe.

  (i) Ainmnigh an dá chuid atá i Lárchóras na Néaróg (CNS).

     agus    [1]

  (ii) Rialaíonn agus comhordaíonn Lárchóras na Néaróg gníomhuithe 
idir gabhdóirí agus struchtúir eile atá freagrach as freagairtí a 
spreagadh sa chorp.

   Ainmnigh na struchtúir atá freagrach as freagairtí a spreagadh.

   [1]

 (b) Rinneadh imscrúdú ar an dóigh a mbíonn trastomhas na néarcheall 
(néaróin) ag dul i bhfeidhm ar luas na néar-ríog in ainmhithe éagsúla.

  Taispeántar na torthaí sa ghraf thíos.
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  (i) Úsáid an graf thuas le cur síos a dhéanamh ar an 
ghaolmhaireacht idir trastomhas na néarcheall agus luas na néar-
ríog.

    

     [1]
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  (ii) Tá néarchealla a bhfuil luas ríge acu de 3 m/s ag ainmhí A.

   Tá néarchealla a bhfuil luas ríge acu de 4.6 m/s ag ainmhí B.

   Úsáid an fhaisnéis seo agus an graf ar an leathanach roimhe seo 
leis an difríocht i dtrastomhas na néarcheall sa dá ainmhí a ríomh.

   Taispeáin do chuid oibre.

                  aonaid threallacha [2]

 (c) Is é an córas hormónach an córas eile cumarsáide in ainmhithe.

  Cad é mar atá luas na freagartha hormónaí i gcomparáid le luas na 
néar-ríog?

    [1]
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9 Tá an bhrocóg ann in dhá fhoirm leithleacha ó thaobh géinte de, an cineál 
geal agus an cineál dorcha, mar atá taispeánta sa léaráid seo a leanas.

 Caitheann an dá chineál brocóige cuid mhór ama ar stoic chrainn, áit ar 
féidir le héin iad a ithe.

 Léirítear céatadán na mbrocóg de gach cineál in dhá réigiún de Shasana 
in 1950 sa tábla thíos.

Réigiún % brocóga

Cineál geal Cineál dorcha

Dorset 96 4

Manchain 9 91

 I Manchain, cathair ina raibh an tionsclaíocht forbartha go mór, bhí na 
crainn dubh mar gheall ar thruailliú deataigh (súiche) in 1950 ach ní raibh 
mórán truaillithe ann in Dorset, a bhfuil an chuid is mó de faoin tuath.

 (a) Cuir síos ar agus mínigh na torthaí sa tábla.

   

   

   

   

    [3]

© CCEA
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 (b) Ó 1950, tá laghdú tagtha ar méid an truaillithe súiche ar fud an RA 
(UK) mar gheall ar reachtaíocht Rialtais.

  Luaigh an dóigh a dtiocfadh leis seo líon na mbrocóg i ngach réigiún a 
athrú. Mínigh do fhreagra.

   

   

    [2]

 (c) Mínigh ina iomláine cad é a chiallaíonn an téarma ‘éabhlóid’.

   

   

    [2]

 (d) Feinitíopaí na brocóige, léiríonn siad éagsúlacht neamhleanúnach.

  Cuir síos ar cad é a chiallaíonn éagsúlacht neamhleanúnach.

   

    [1]
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1 Tá ceithre shiombail guaise taispeánta thíos.

 

 (a) Cé acu siombail (A, B, C nó D) a mbeifeá ag dúil lena fháil ar 
shubstaint atá pléascach?

   [1]

 (b) Cé acu siombail (A, B, C nó D) a mbeifeá ag dúil lena fáil ar aigéad 
láidir?

   [1]

 (c) Sa spás thíos, tarraing an tsiombail ghuaise faoi choinne aire. [1]

 (d) Luaigh dhá fháth a bhfuil siombailí níos fearr ná focail le guaiseacha a 
lipéadú.

  1.  

  2.   [2]

©Kaprinay/iStock/Thinkstock
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2 (a) Comhlánaigh an léaráid thíos leis na hathruithe staide a thaispeáint.

Gás

Leacht

Solad

ag galú

ag reo

   [2]

 (b) Sa spás thíos, comhlánaigh an léaráid lena thaispeáint an dóigh a 
bhfuil cáithníní cóirithe i solad.

  [1]

© CCEA
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3 Tá dathanna táscaire uilíoch ag luachanna pH éagsúla á dtaispeáint thíos.

pH 1 3 5 7 9 11 13

Dath an 
táscaire 
uilíoch

dearg flannbhuí buí glas gormghlas gorm 
dorcha corcra

 (a) Úsáid an fhaisnéis tugtha leis an tábla seo a leanas a chomhlánú.

  

Ceimiceán pH Dath an táscaire uilíoch

hiodrocsaíd 
sóidiam corcra

clóiríd sóidiam 7

aigéad 
hidreaclórach

   [4]

 (b) Ainmnigh modh níos beaichte le pH ceimiceáin a thomhas.

    [1]

 (c) Comhlánaigh na habairtí seo a leanas faoi chlóiríd sóidiam.

  Roghnaigh ó

  tuaslagáit   tuaslagán   tuaslagóir   intuaslagtha

  Is fearr a aithnítear clóiríd sóidiam faoin ainm salann. Tuaslagann sí 
go furasta san uisce

  Is féidir an           a thabhairt ar an tsalann agus is féidir 

  an           a thabhairt ar an uisce. Le chéile, an salann 

  agus é tuaslagtha san uisce, tugtar            salainn air.  
 [3]
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 (d) Is féidir salann a dheighilt ó uisce sáile trí phróiseas an ghalaithe. 

  Tarraing léaráid lipéadaithe sa spás thíos den fhearas atá de dhíth le 
salann a dheighilt ó shampla d’uisce sáile.

   [4]
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4 Rinne dalta imscrúdú ar na ruaimeanna daite difriúla a úsáidtear le 
dathúchán bia dubh a dhéanamh. Rinne an dalta turgnamh inar cuireadh 
sampla den dathúchán ar scagpháipéar agus tumadh in uisce é. 
Taispeántar na torthaí thíos.

gorm

buí

dearg

bunlíne

 (a) Cén t-ainm a thugtar ar an chineál seo deighilte?

    [1]

 (b) Luaigh an fáth a dtarraingítear an bhunlíne le peann luaidhe.

   

    [1]

 (c) Cá mhéad ruaim dhifriúil a bhí i láthair sa dathúchán?

   [1]

 (d) Cad é an dath ruaime is mó a bhí intuaslagtha in uisce?

   [1]
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5 Léirítear imlíne an tábla pheiriadaigh sa léaráid thíos. Seasann A, B, C, D, 
agus E do dhúile sa tábla pheiriadach. (Is féidir go mbeidh do Bhileog 
Sonraí ina cuidiú agat.)

A

B D

E C

 (a) Cé acu dúil, A, B, C, D nó E ar:

  potaisiam í?            

  triathghás í?            

  dúil sa ghrúpa chéanna le clóirín í?             [3]

 (b) Ciorclaigh an freagra ceart leis na habairtí thíos a chomhlánú.

• Litiam agus sóidiam, tá an dá rud ina 
 

  dtriathgháis  :  miotail alcaile  :  halaigíní.

• Is é an fhoirmle cheart ar chlóiríd sóidiam ná
 
 NaCl2 : NaCl : Na2Cl.

• Seo an duine a d’fhorbair an tábla peiriadach nua-aimseartha

   Einstein : Newland : Mendeleev 

  [3]

 (c) Comhlánaigh an tábla thíos a thugann roinnt faisnéise faoi gháis atá le 
fáil sa tábla pheiriadach.

  

Gás Siombail

F

Argón

Xe
 

[3]

© CCEA
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6 Chuir eolaí miotail éagsúla le huisce. Taispeántar na torthaí a bailíodh 
thíos.

Miotal An t-am a thóg sé le 
himoibriú le huisce/s Breathnuithe

1 65 Gan lasair, scaoiltear 
boilgeoga gáis

2 10 Lasair liathchorcra, scaoiltear 
boilgeoga gáis

3 35 Spréacha buí, scaoiltear 
boilgeoga gáis

 Úsáid an fhaisnéis sa tábla thuas agus do chuid eolais féin leis na 
ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.  (Is féidir go mbeidh do Bhileog 
Sonraí úsáideach agat.)

 (a) Luaigh dóigh amháin a dtiocfadh leis an eolaí triail chothrom a 
dhéanamh de.

   

    [1]

 (b) Cad é mar a bheadh a fhios ag an eolaí go raibh an t-imoibriúchán 
thart?

   

    [1]

 (c) Cuir na miotail in ord imoibríochta. An ceann is imoibríche ar dtús.

  An ceann is imoibríche            

              

               [2]

 (d) Luaigh ainm mhiotal 2.

   [1]
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7 Tá faisnéis sa tábla thíos ar ábhair éagsúla.

Ábhar Láidreacht 
choibhneasta

Troime 
choibhneasta

Costas 
coibhneasta

Solúbthacht 
choibhneasta

Polaitéin 2 960 Íseal 200

Plaisteach 
carbónthreisithe 180 1600 Ard 0.5

Níolón 105 1050 Meán 175

Kevlar 300 1500 An-ard 10

 (a) Mínigh cad chuige a roghnódh comhlacht an pholaitéin le málaí 
plaisteacha a dhéanamh.

   

   

    [2]

 (b) Tá conradh ag comhlacht le téada dreapadóireachta a dhéanamh.

  Luaigh cé acu ábhar ar chóir dóibh é a úsáid. Mínigh do fhreagra. 

  Ábhar             

  Luaigh dhá fháth le do fhreagra   

   

    [3]
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8 Rinne dalta tástálacha ar thrí ghás.  Tá na torthaí thíos.

Gás Dath Éifeacht ar 
an aoluisce

Éifeacht ar 
bhirín beo

X éadathach éiríonn sé 
bainniúil múchtar é

Y éadathach éifeacht ar 
bith

dónn sé níos 
gile

Z éadathach éifeacht ar 
bith

dónn sé le pop 
díoscánach

 (a) Cé acu gás (X, Y nó Z) a d’fhéadfadh gur hidrigin é? Luaigh píosa 
amháin fianaise le do rogha.

   

    [2]

 (b) Measann an dalta gur ocsaigin é gás Y.

  Cuir síos ar an tástáil a d’úsáidfí lena chinntiú gur ocsaigin é.

   

    [2]
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9 (a) Is hidreacarbón é eatán (C2H6).

  (i) Cad é an fhine hidreacarbón lena mbaineann an t-eatán?

   [1]

  (ii) Sa spás thíos, tarraing struchtúr an eatáin.

    [1]

 (b) Cuir síos ar dhóchán an eatáin.

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

  • sainmhíniú ar hidreacarbón;
  • ainmneacha na dtáirgí atá foirmithe; agus
  • tionchar an dócháin ar an timpeallacht.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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10 Léirítear an céatadán dé-ocsaíd charbóin san atmaisféar ó 1700 sa ghraf 
thíos.

 

 
 (a) Úsáid an fhaisnéis sa ghraf thuas leis an tábla thíos a chomhlánú.

Bliain 1700 1750 1800 1850 1900 1950

Céatadán 
dé-ocsaíd charbóin 
san atmaisféar

0.028 0.028

  [2]

 (b) Déan cur síos iomlán ar an treocht atá taispeánta sa ghraf.

   

   

    [2]

 (c) Déan tuar ar an chéatadán dé-ocsaíd charbóin a bheidh san 
atmaisféar sa bhliain 2050.

   % [1]
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Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5
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Iomlán
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1 uair an chloig.

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. 
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin.  Ná scríobh le 
peann glóthaí.
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Tá Bileog Sonraí, ina bhfuil Tábla Peiriadach na nDúl, sa 
scrúdpháipéar seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gCeist 3(b).

Eolaíocht Teastas Singil
Ceimic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 2  
Ardsraith
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1 Tá faisnéis sa tábla thíos ar ábhair éagsúla.

Ábhar Láidreacht 
choibhneasta

Troime 
choibhneasta

Costas 
coibhneasta

Solúbthacht 
choibhneasta

Polaitéin 2 960 Íseal 200

Plaisteach 
carbónthreisithe 180 1600 Ard 0.5

Níolón 105 1050 Meán 175

Kevlar 300 1500 An-ard 10

 (a) Mínigh cad chuige a roghnódh comhlacht an pholaitéin le málaí 
plaisteacha a dhéanamh.

   

   

    [2]

 (b) Tá conradh ag comhlacht le téada dreapadóireachta a dhéanamh.

  Luaigh cé acu ábhar ar chóir dóibh é a úsáid. Mínigh do fhreagra. 

  Ábhar             

  Luaigh dhá fháth le do fhreagra   

   

    [3]
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2 Rinne dalta tástálacha ar thrí ghás. Taispeántar na torthaí thíos. 

Gás Dath Éifeacht ar 
an aoluisce

Éifeacht ar 
bhirín beo

X éadathach éiríonn sé 
bainniúil múchtar é

Y éadathach éifeacht ar 
bith

dónn sé níos 
gile

Z éadathach éifeacht ar 
bith

dónn sé le pop 
díoscánach

 (a) Cé acu gás (X, Y nó Z) a d’fhéadfadh gur hidrigin é?
  Luaigh píosa amháin fianaise le do rogha.

   

    [2]

 (b) Measann an dalta gur ocsaigin é gás Y.

  Cuir síos ar an tástáil a d’úsáidfí lena chinntiú gur ocsaigin é.

   

    [2]
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3 (a) Is hidreacarbón é eatán (C2H6).

  (i) Cad é an teaghlach hidreacarbón lena mbaineann an t-eatán?

   [1]

  (ii) Sa spás thíos, tarraing struchtúr an eatáin.

    [1]

 (b) Cuir síos ar dhóchán an eatáin.

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

  • sainmhíniú ar hidreacarbón;
  • ainmneacha na dtáirgí atá foirmithe; agus
  • tionchar an dócháin ar an timpeallacht.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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4 Léirítear an céatadán dé-ocsaíd charbóin (CO2) san atmaisféar ó 1700 sa 
ghraf thíos.
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 (a) Úsáid an fhaisnéis sa ghraf thuas leis an tábla thíos a chomhlánú.

Bliain 1700 1750 1800 1850 1900 1950

Céatadán    
dé-ocsaíd charbóin 
san atmaisféar

0.028 0.028

  [2]

 (b) Déan cur síos iomlán ar an treocht atá taispeánta sa ghraf.

   

   

    [2]

 (c) Déan tuar ar an chéatadán dé-ocsaíd charbóin a bheidh san 
atmaisféar sa bhliain 2050.

   % [1]
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5 Bhain dalta úsáid as crómatagrafaíocht le himscrúdú a dhéanamh ar na 
ruaimeanna daite difriúla i ndathúchán dubh bia. Cuireadh sampla den 
dathúchán ar scagpháipéar agus ansin tumadh in uisce é.  Taispeántar na 
torthaí thíos.

gorm

buí

dearg

bunlíne

fronta 
tuaslagóra

1
0

2
3

4
5

6
7

8
9

10

 (a) Cad é an dath is lú atá intuaslagtha in uisce?

    [1]

 (b) Cad é a d’úsáid an dalta mar an pas gluaisteach sa turgnamh seo?

    [1]

 (c) Ríomh an luach RF don ruaim ghorm.

   [1]
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6 Imoibríonn maignéisiam le hocsaigin leis an chomhdhúil ocsaíd 
mhaignéisiam a fhoirmiú.

 (a) Sa spás thíos, comhlánaigh na léaráidí le cóiriúchán na leictreon 
  uilig a thaispeáint in adamh maignéisiam agus in adamh ocsaigine. 
 
  (Is féidir go mbeidh do Bhileog Sonraí ina cuidiú agat.)

  Adamh maignéisiam Adamh ocsaigine
  [2]

 (b) Mínigh an dóigh a n-athraíonn na cóiriúcháin leictreonacha d’adamh 
maignéisiam agus d’adamh ocsaigine nuair a fhoirmítear ocsaíd 
mhaignéisiam.

   

   

   

   

    [3]

 (c) Cad é foirmle gach iain sa chomhdhúil ocsaíd mhaignéisiam?

  ian maignéisiam  

  ian ocsaíde  [2]
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7 Déantar alúmanam a eastóscadh ó ocsaíd alúmanaim ag úsáid leictrealú. 
Tá an fearas ar taispeáint thíos.

Anóid

Ocsaíd alúmanaim 
i gcrióilít leáite

Catóid

Umar        
Cruach

  Foirmítear an t-alúmanam ag an chatóid.

 (a) Cad é ciall an téarma leictrealú?

   

    [2]

 (b) Cad é ciall an téarma catóid?

   

    [2]

 (c) Déan cuir síos i dtéarmaí ian ar an dóigh a bhfoirmítear an 
t-alúmanam ag an chatóid.

   

   

    [2]
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 (d) Comhlánaigh an leathchothromóid don imoibriúchán ag an chatóid.

  
+ →

 [2]

 (e) Ainmnigh ábhar atá fóirsteanach don anóid agus mínigh cad chuige a 
n-úsáidtear é.

   

    [2]

 (f) Mínigh cad chuige ar gá anóid úr a chur isteach ó am go ham.

   

    [2]

 (g) Tabhair fáth amháin a bhfuil sé níos fearr alúmanam a athchúrsáil ná 
alúmanam úr a tháirgeadh an t-am ar fad.

   

    [1]
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8 Anseo thíos tá lipéad na gcomhábhar a fuarthas ar tháibléad mí-dhíleá a 
 bhfuil ardráchairt air.

I ngach táibléad tá:

Carbónáit Chailciam (700 mg) 

Hidrigincharbónáit Chailciam (50 mg) 

Siúcrós (250 mg)

Glúcós (250 mg) 

Blas lus an phiobair (20 mg) 

Talc (230 mg)

 Úsáid an fhaisnéis seo agus do chuid eolais féin leis na ceisteanna seo a 
 leanas a fhreagairt.
 
 (a) Deirtear gur comhábhair ghníomhacha iad carbónáit chailciam agus 

hidrigincharbónáit chailciam.

  Ríomh céatadán na gcomhábhar gníomhach i ngach táibléad.
  Taispeáin do chuid oibre.

   % [2]

 (b) (i) Is é CaCO3 foirmle cheimiceach charbónáit chailciam.    

   Cá mhéad adamh atá léirithe leis an fhoirmle CaCO3?

   [1]

  (ii) Is é Ca(HCO3)2 foirmle cheimiceach hidrigincharbónáit chailciam.

   Cá mhéad adamh ocsaigine agus adamh hidrigine atá i láthair 
san fhoirmle Ca(HCO3)2?

  Ocsaigin                                      Hidrigin  [2]

  (iii) Ainmnigh an dúil atá i láthair i hidrigincharbónáit chailciam ach 
nach bhfuil sa charbónáit chailciam.

   [1]
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 (c) Is féidir le carbónáit chailciam i bhfoirm sliseanna marmair imoibriú 
leis an aigéad hidreaclórach leis an ghás dé-ocsaíd charbóin a 
tháirgeadh.

  Comhlánaigh an chothromóid chothromaithe siombailí thíos leis an 
imoibriúchán seo a léiriú.

  
CaCO3 + 2HCl → + +

   [2]

 (d) Rinne dalta ráta an imoibriúcháin idir sliseanna marmair agus aigéad 
hidreaclórach a thomhas trí mhéid an gháis dé-ocsaíd charbóin a 
táirgeadh gach 30 soicind a thomhas. Rinneadh an turgnamh arís 
ansin ag úsáid aigéad a bhí níos tiubhaithe.

  (i) Déan cur síos ar dhifríocht amháin a bhreathnódh an dalta nuair 
a méadaíodh tiúchan an aigéid.

    
 
     [1]

  (ii) Déan cur síos, i dtéarmaí cáithníní, ar an rud a tharlaíonn san 
imoibriúchán seo nuair a mhéadaítear tiúchan an aigéid.

    

    

    

     [3]
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  (iii) Déan cur síos ar thástáil a dtiocfadh leis an dalta a dhéanamh 
lena dhearbhú gur dé-ocsaíd charbóin a bhí sa ghás.

   [2]

 (e) Fuair an dalta amach go raibh méadú ar an teocht le linn an 
imoibriúcháin seo.

  Cén t-ainm a thugtar ar an chineál seo imoibriúcháin?

    [1]
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1 uair an chloig.

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.
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin.  
Ná scríobh le peann glóthaí. 
Freagair gach ceist. 

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte 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 5(a).

Eolaíocht Teastas Singil 
Fisic

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 3 
Bonnsraith

71



72

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

1 Sa léaráid thíos, taispeántar ciorcad a úsáideann daltaí le himscrúdú a 
dhéanamh ar éifeacht cadhnraí a chur le ciorcad.

Cadhnra

Aimpmhéadar

 (a) Úsáid na siombailí cearta leis an léaráid chiorcaid a tharraingt don 
chiorcad seo.

[3]

 (b) Mínigh athrú amháin a tharlódh sa chiorcad seo dá gcuirfí níos mó 
cadhnraí leis.

  Athrú  

  Míniú  

   

    [2]
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 (c) Taispeántar ciorcad a úsáidtear le himscrúdú a dhéanamh ar úsáid na 
lasc sa léaráid thíos.

  (i) Cé acu lasc(a) a gcaithfear iad a dhúnadh le bolgán X amháin a 
lasadh?

Freagra =    [1]

  (ii) Cé acu lasc(a) a gcaithfear iad a dhúnadh le bolgán Y amháin a 
lasadh?

Freagra =    [1]
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2 (a) Liostaithe thíos tá trí chás ina dtaistealaíonn teas.

  Bain úsáid as línte leis an chás a nascadh leis an mhodh taistil teasa 
atá i gceist.

Ón Ghrian chuig painéal 
gréine suite ar dhíon.

Ó phláta te leictreach trí 
bhun sáspan miotail.

Ón eilimint i gciteal 
leictreach leis an uisce uilig 

atá sa chiteal a théamh.

Cás

Seoladh

Comhiompar

Radaíocht

Modh taistil teasa

   [3]
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 (b)  Taispeántar an dóigh a gcailltear teas ó theach sa léaráid thíos.

  Ríomh céatadán an teasa a chailltear tríd an díon.

  Taispeáin do chuid oibre.

Freagra =  %  [2]

© CCEA
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 (c) An tábla thíos, tugann sé costas suiteála agus coigilteas bliantúil a 
bhaineann le cúig achar den teach seo a insliú.

Achar
Caillteanas 

teasa/
%

Costas inslithe/
£

Coigilteas sa 
bhliain/

£

Ballaí 35 450 140

Urlár 15 500 60

Díon 450 150

Fuinneoga 10 3500 350

Doirse 15 1000 100

  Is é an tréimhse aisíoca ná an líon blianta atá de dhíth le costas an 
inslithe a aisíoc.

  (i) Ríomh an tréimhse aisíoca d’insliú fuinneog.

Tréimhse aisíoca =  bliain  [1]

  (ii) Úsáid an t-eolas sa tábla thuas le moladh a thabhairt maidir leis 
an achar ar chóir í a insliú ar dtús.  Mínigh do fhreagra.

   Achar 

   Míniú

     [2]

  (iii) Cad é mar a shábháiltear airgead má dhéantar achar ar bith den 
teach a insliú?

     [1]



77

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

3 (a) Tugtar cineálacha radaíocht leictreamaighnéadach agus roinnt úsáidí 
atá leo thíos.

  Úsáid línte le gach ceann a cheangal le húsáid choitianta amháin.

Cóireáil ailse

Cianrialtáin

Cócaireacht

Úsáid

Grianghrafadóireacht

Gáma-ghathanna

Solas infheicthe

Micreathonnta

Cineál

   [3]

 (b) Ainmnigh cineál radaíocht leictreamaighnéadach a úsáidtear i 
gcumarsáid fón póca.

    [1]
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4 (a) An tábla thíos, tugann sé sonraí faoin chéad chúig phláinéad sa 
Ghrianchóras in ord de réir an fhaid slí idir iad agus an Ghrian.

Pláinéad Meánteocht 
dromchla/°C

An t-am do
1 fhithis/

bliain
Fad lae

Luas fithiseach/
milliún km/

bliain

Mearcair 350 0.2 0.16 bliain 1560

Véineas 480 0.6 0.67 bliain 1100

An 
Domhan 22 1.0 24 uair an 

chloig 945

Mars –23 1.9 24 uair 37 
nóim 754

Iúpatar –150 12.0 9 uair 50 
nóim 413

   
  (i) Luaigh gné de phláinéad a mhéadaíonn de réir mar a 

mhéadaíonn a fhad slí ón Ghrian.

     [1]

   
  (ii) Luaigh gné de phláinéad a laghdaíonn de réir mar a mhéadaíonn 

a fhad slí ón Ghrian.

     [1]

   
  (iii) Ainmnigh dhá phláinéad sa Ghrianchóras againn nach bhfuil sa 

tábla.

    agus  [2]

© CCEA
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 (b) Taispeántar cuid den ghealach againn sa ghrianghraf thíos.

  (i) Ainmnigh an ghné ar an ghealach lipéadaithe A. 

   Roghnaigh ó:

bolcán                            cairéal                            cráitéar

Freagra =   [1]

   
  (ii) Ainmnigh an réad ba chúis leis an ghné seo.

Freagra =   [1]

   
  (iii) Roghnaigh dhá ráiteas thíos a bheadh fíor dá ndéanfadh réad i 

bhfad níos mó imbhualadh leis an Domhan.

   A Bheadh méadú ar an méid solas gréine ag baint dhromchla 
    an Domhain amach

   B    D’fhanfadh teocht an Domhain mar an gcéanna

   C    Ní bheadh éifeacht ar bith aige ar bharra bia

   D    Thiocfadh le speicis ainmhithe agus plandaí a bheith  
 díothaithe

   E   Bheadh laghdú ar an méid solas gréine a bhaineann  
 dromchla an Domhain amach 

    agus  [2]

A

©Stockbyte/Thinkstock
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5 (a) Is tonnta iad fuaim agus solas araon.

  Déan cur síos iomlán ar na difríochtaí idir an dá chineál seo toinne. 

  Ba chóir go mbeadh na rudaí seo i do fhreagra:

  • a lua cad iad na tonnta a bhíonn ag aistriú ó áit amháin go háit  
 eile agus an dóigh a ndéanann siad sin;

  • a lua cén cineál toinne iad fuaim agus solas; agus
  • cur síos a dhéanamh ar dhifríochtaí ar bith sa dá chineál seo  

 toinne.

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

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    [6]
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 (b) Braiteoirí páirceála ar charranna, cuireann siad amach comharthaí 
ultrafhuaime agus tomhaiseann siad cá fhad a thógann an comhartha 
le teacht ar ais. Cuireann seo ar a gcumas an fad slí a ríomh idir an 
carr agus bacainn mar go bhfuil a fhios acu gur 330 m/s é luas na 
fuaime.

  Úsáid an chothromóid:
    

fad slí = luas × am

  le fad slí cairr a ríomh ó bhacainn más 0.06 s an t-am a thógann sé 
don chomhartha taisteal ón bhacainn go dtí an braiteoir.

  Taispeáin do chuid oibre.

Freagra =  m  [2]

© stickytoffepudding /Thinkstock
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6 (a) Taispeántar roinnt foinsí den radaíocht chúlra sa tábla thíos.

  Cuir tic () taobh le gach foinse atá ann mar gheall ar dhaoine.

Foinse Atá ann mar gheall ar 
dhaoine

Airm núicléacha

Gathanna cosmacha

Carraigeacha eibhir

X-ghathanna ó ospidéil

[2]

 (b) Taispeántar leibhéil na radaíochta i gceantair éagsúla i dTuaisceart 
Éireann sa bharrachairt thíos.

R
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ht
/a

on
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Béal 
Feirste

Doire Fear
Manach

An tIúr
agus Múrna

Ceantar



83

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  Cá mhéad níos airde atá leibhéal na radaíochta in Iúr agus Múrna ná i 
mBéal Feirste?

  Taispeáin do chuid oibre.

Freagra =   [2]

 (c) Astaíonn foinse radaighníomhach alfaradaíocht, béitearadaíocht agus 
gámaradaíocht. Is ábhar difriúil a stopann gach cineál, mar atá 
taispeánta thíos.

foinse
radaighníomhach

páipéar
tanaí

leathán
alúmanaim

leathán
luaidhe

  Bain úsáid as an léaráid le gach cineál radaíochta a ainmniú (1, 2 
agus 3).

  1.  

  2.  

  3.   [2]
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7 (a) Sa ghraf thíos, taispeántar an dóigh a n-athraíonn an chumhacht a 
úsáideann meaisín níocháin nuair a bhíonn sé curtha ar shocruithe 
teochta difriúla.
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  (i) Déan cur síos ar an ghaolmhaireacht atá taispeánta sa ghraf 

thuas.

     [1]

   
  (ii) Comhlánaigh an léaráid thíos leis na hathruithe úsáideacha 

fuinnimh a tharlaíonn i meaisín níocháin a thaispeáint.

Fuinneamh 
isteach

Fuinneamh
úsáideach amach

Teas

Leictreach Meaisín
níocháin

   [1]
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 (b) Tá an meaisín níocháin ceangailte den phríomhlíonra de 240 V ag 
úsáid na plocóide le fiús 5 A atá ar taispeáint sa léaráid thíos.

  Bain úsáid as an ghraf i gcuid (a) agus as an chothromóid:

cumhacht = sruth × voltas

  leis an teocht uasta níocháin a cheadóidh an phlocóid seo a ríomh.

  Taispeáin do chuid oibre.

Teocht =  °C  [3]
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8 An graf thíos, taispeánann sé an dóigh a n-athraíonn an fad slí 
coscánaithe do charr agus an fad slí smaointeoireachta do thiománaí de 
réir luais.

Fad slí choscánaithe

Fad slí smaointeoireachta

Fa
d 

sl
í/m

Luas/
m/s

 (a) Bain úsáid as an ghraf thuas le cur síos a dhéanamh ar chosúlacht 
amháin agus ar dhifríocht amháin idir na hathruithe ar fhad slí 
smaointeoireachta agus ar fhad slí coscánaithe.

  Cosúlacht  

   

  Difríocht  

    [2]
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 (b) Tá tiománaí cairr ag taisteal feadh bóthair nuair a fheiceann sé páiste 
ag siúl amach ar an bhóthar roimhe. Is é 9 m fad slí smaointeoireachta 
an tiománaí.

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

  (i) Cad é an luas ag a raibh an carr ag taisteal?

Freagra =  m/s  [1]

  (ii) Ríomh fad slí stoptha iomlán an chairr.

Freagra =  m  [1]

 (c) Seachas an luas, luaigh toisc amháin a mhéadódh fad slí coscánaithe 
an chairr seo. Mínigh do fhreagra.

   

   

    [2]
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9 (a) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán gach foinse fuinnimh a 
úsáideadh le leictreachas a tháirgeadh in 1973, 1990 agus 2007. 
Chomh maith leis sin, taispeánann sé méid iomlán an leictreachais a 
táirgeadh sna blianta seo.

% de gach foinse a úsáideadh le leictreachas 
a ghiniúint

Foinse 1973 1990 2007

Hidrileictreach 21.0 17.2 15.6

Eile 0.6 1.3 2.6

Gual 38.3 39.7 41.5

Ola 24.7 15.8 5.6

Gás 12.1 16.2 20.9

Núicléach 3.3 9.8 13.8

Leictreachas iomlán 
ginte/TWh 6116 12 224 19 771

  (i) Ainmnigh an breosla iontaise is mó a mhéadaigh thar na blianta 
seo.

     [1]

  (ii) Le linn na mblianta seo, bhí méadú seasmhach ar phraghas na 
hola.

   Cad é an éifeacht a bhí ag an phraghas ar chéatadán na hola atá 
in úsáid le leictreachas a ghiniúint?

     [1]

  (iii) An méid iomlán leictreachais a gineadh, mhéadaigh sé go 
suntasach idir 1973 agus 2007.

   Luaigh dhá fháth leis an mhéadú seo.

   1. 

   2. 

     [2]
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 (b) Mínigh ina iomláine cad é mar a foirmíodh breoslaí iontaise.

   

   

    [2]

 (c) Seachas fuinneamh hidrileictreach, ainmnigh foinse in-athnuaite eile 
fuinnimh.

    [1]



SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR

90
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General Certificate of Secondary Education
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Don Scrúdaitheoir  
amháin

Uimhir
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Marc
Iomlán

AM
1 uair an chloig.

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.
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin.  
Ná scríobh le peann glóthaí. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 60 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte 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 7.

Eolaíocht Teastas Singil 
Fisic

[CÓD]
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1 (a) Taispeántar roinnt foinsí den radaíocht chúlra sa tábla thíos.

  Cuir tic () taobh le gach foinse atá ann mar gheall ar dhaoine.

Foinse Atá ann mar gheall 
ar dhaoine

Airm núicléacha

Gathanna cosmacha

Carraigeacha eibhir

X-ghathanna ó ospidéil

[2]

 (b) An bharrachairt thíos, taispeánann sí leibhéil radaíochta i gceantair 
éagsúla i dTuaisceart Éireann.

R
ad

aí
oc

ht
/a

on
ai

d 
th

re
al

la
ch

a

Béal 
Feirste

Doire Fear
Manach

An tIúr
agus Múrna

Ceantar
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  Cá mhéad níos airde atá leibhéal na radaíochta in Iúr agus Múrna ná i 
mBéal Feirste?

  Taispeáin do chuid oibre.

Freagra =   [2]

 (c) Astaíonn foinse radaighníomhach alfaradaíocht, béitearadaíocht agus 
gámaradaíocht. Is ábhar difriúil a stopann gach cineál, mar atá 
taispeánta thíos.

foinse
radaighníomhach

páipéar
tanaí

leathán
alúmanaim

leathán
luaidhe

  Bain úsáid as an léaráid le gach cineál radaíochta a ainmniú (1, 2 
agus 3).

  1.  

  2.  

  3.   [2]
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2 (a) Sa ghraf thíos, taispeántar an dóigh a n-athraíonn an chumhacht a 
úsáideann meaisín níocháin nuair a bhíonn sé curtha ar shocruithe 
teochta difriúla.

C
um

ha
ch

t i
na

 C
ile

av
at

an
na

/k
W

Socrú teochta ina °C

   
  (i) Déan cur síos ar an ghaolmhaireacht atá taispeánta sa ghraf 

thuas.

     [1]

   
  (ii) Comhlánaigh an léaráid thíos leis na hathruithe úsáideacha 

fuinnimh a tharlaíonn i meaisín níocháin a thaispeáint.

Fuinneamh 
isteach

Fuinneamh
úsáideach amach

Teas

Leictreach Meaisín
níocháin

   [1]
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 (b) Tá an meaisín níocháin ceangailte den phríomhlíonra de 240 V ag 
úsáid na plocóide le fiús 5 A atá ar taispeáint sa léaráid thíos.

  Bain úsáid as an ghraf i gcuid (a) agus as an chothromóid:

cumhacht = sruth × voltas

  leis an teocht uasta níocháin a cheadóidh an phlocóid seo a ríomh.

  Taispeáin do chuid oibre.

Teocht =  °C  [3]
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3 An graf thíos, taispeánann sé an dóigh a n-athraíonn an fad slí 
coscánaithe do charr agus an fad slí smaointeoireachta do thiománaí de 
réir luais.

Fad slí choscánaithe

Fad slí smaointeoireachta

Fa
d 

sl
í/m

Luas/
m/s

 

 (a) Bain úsáid as an ghraf thuas le cur síos a dhéanamh ar chosúlacht 
amháin agus ar dhifríocht amháin idir na hathruithe ar fhad slí 
smaointeoireachta agus ar fhad slí coscánaithe

  Cosúlacht  

   

  Difríocht  

    [2]
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 (b) Tá tiománaí cairr ag taisteal feadh bóthair nuair a fheiceann sé páiste 
ag siúl amach ar an bhóthar roimhe. Is é 9 m fad slí smaointeoireachta 
an tiománaí.

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

  (i) Cad é an luas ag a raibh an carr ag taisteal?

Freagra =  m/s  [1]

  (ii) Ríomh fad stoptha iomlán an chairr.

Freagra =  m  [1]

 (c) Seachas an luas, luaigh toisc amháin a mhéadódh fad slí coscánaithe 
an chairr seo. Mínigh do fhreagra.

   

   

    [2]
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4 (a) An tábla thíos, taispeánann sé céatadán gach foinse fuinnimh a 
úsáideadh le leictreachas a tháirgeadh in 1973, 1990 agus 2007. 
Chomh maith leis sin, taispeánann sé méid iomlán an leictreachais a 
táirgeadh sna blianta seo.

% de gach foinse a úsáideadh le 
leictreachas a ghiniúint

Foinse 1973 1990 2007

Hidrileictreach 21.0 17.2 15.6

Eile 0.6 1.3 2.6

Gual 38.3 39.7 41.5

Ola 24.7 15.8 5.6

Gás 12.1 16.2 20.9

Núicléach 3.3 9.8 13.8

Leictreachas 
iomlán ginte/TWh 6116 12 224 19 771

  (i) Ainmnigh an breosla iontaise is mó a mhéadaigh thar na blianta 
seo.

     [1]

  (ii) Le linn na mblianta seo, bhí méadú seasmhach ar phraghas na 
hola.

   Cad é an éifeacht a bhí ag an phraghas ar chéatadán na hola atá 
in úsáid le leictreachas a ghiniúint?

     [1]

  (iii) An méid iomlán leictreachais a gineadh, mhéadaigh sé go 
suntasach idir 1973 agus 2007.

   Luaigh dhá fháth leis an mhéadú seo.

   1. 

   2. 

     [2]

© CCEA
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 (b) Mínigh ina iomláine cad é mar a foirmíodh breoslaí iontaise.

   

   

    [2]

 (c) Seachas fuinneamh hidrileictreach, ainmnigh foinse in-athnuaite eile 
fuinnimh.

    [1]
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5 (a) Ní léaráidí thíos, taispeánann siad lampa filiméid, lampa halaigine 
agus dlúthsholas fluaraiseach DSF (CFL).

lampa filiméid
(sreang taobh istigh)

lampa halaigine
(líonta le hargón)

DSF
(CFL)

  An graf thíos, taispeánann sé an dóigh a n-athraíonn an t-aschur 
solais do gach cineál leis an ionchur cumhachta.

DSF (CFL) halaigin filiméad

Inchur cumhachta/vatanna

As
ch

ur
 s

ol
ai

s/
ao

na
id

 th
re

al
la

ch
a
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  (i) Ag 50 vata, ríomh cá mhéad níos mó atá an solas a tháirgeann 
lampa halaigine i gcomparáid le lampa filiméid.

   (Taispeáin do chuid oibre.)

Freagra =  aonad treallach  [2]

  (ii) Luaigh dhá threocht a thaispeántar sa ghraf ar an leathanach 
roimhe seo.

   1. 

   2. 

     [2]

 (b) Bain úsáid as an ghraf agus do chuid eolais féin lena mhíniú an fáth a 
bhfuil an rialtas ag cur úsáid na mbolgán DSF (CFL) chun cinn agus 
ag cur stop le táirgeadh na mbolgán filiméid.

   

   

    [2]
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6 (a) Bain úsáid as an léaráid thíos leis na ceisteanna seo a leanas a 
fhreagairt.

Bolgán 1

Bolgán 4

  (i) Más 0.4A an sruth atá ag sreabhadh trí aimpmhéadar A1, cad é 
an sruth atá ag sreabhadh trí aimpmhéadair A2, A3 agus A4?

  A2  aimpéar

  A3  aimpéar

  A4  aimpéar  [2]

  (ii) Má sholáthraíonn na cadhnraí voltas de 6V san iomlán, cad é an 
voltas thar bholgáin 1 agus 4?

  Bolgán 1  volta

  Bolgán 4  volta  [2]
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 (b) An grianghraf thíos, taispeánann sé friotóir inathraithe.

  (i) Cuir síos ina iomláine ar an dóigh a rialaíonn friotóir inathraithe an 
sruth atá ag sreabhadh i gciorcad.

     [3]

  (ii) Luaigh úsáid laethúil amháin a bhaintear as friotóir inathraithe.

     [1]

© AlexandrGryzlov/iStock/Thinkstock
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 (c) An graf thíos, taispeánann sé an ghaolmhaireacht idir friotaíocht 
sreinge agus a hachar trasghearrtha (tiús).

Fr
io

ta
ío

ch
t/Ω

 

  (i) Déan cur síos ar an ghaolmhaireacht atá taispeánta sa ghraf.

     [1]

  (ii) Ainmnigh toisc eile, seachas fad agus achar, a rachaidh i 
bhfeidhm ar fhriotaíocht na sreinge.

     [1]



105

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

7 Mínigh ina iomláine an dóigh a mbíonn teas ag taisteal trí sholaid, trí 
leachtanna agus trí gháis.

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

     [6]
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8 An léaráid thíos, taispeánann sí beirt spéirthumadóirí ag titim tríd an aer, 
sula n-osclaíonn a bparaisiút, agus na fórsaí atá ag gníomhú orthu.

 (a) Ainmnigh an dá fhórsa atá ag gníomhú ar na spéirthumadóirí seo.

   [1]

 (b) Cuir síos ina iomláine, i dtéarmaí fórsaí, ar ghluaisne na 
spéirthumadóirí seo.

   [2]

©German-skydiver/iStock/Thinkstock

1200 N

1200 N



107

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Cuir síos ina iomláine ar an éifeacht a bheidh ag oscailt an pharaisiúit 
ar na fórsaí atá ag gníomhú ar na spéirthumadóirí seo.

   
    

  [1]
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9 (a) Bíonn an stáisiún spáis idirnáisiúnta (ISS) ag fithisiú an Domhain ar 
airde 400 km uair amháin gach 90 nóiméad (1.5 uair an chloig) ar luas 
5 mhíle sa tsoicind.

  Ríomh cá mhéad uair a dhéanann an stáisiúin spáis idirnáisiúnta (ISS) 
an Domhan a fhithisiú gach lá.

  Taispeáin do chuid oibre.

Freagra =   [2]

©Stocktrek Images/iStock/Thinkstock
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 (b) Sa léaráid Hertzsprung-Russell (HR) atá taispeánta thíos, seasann 
ponc do gach réalta. An áit a bhfuil gach ponc ar an léaráid, insíonn sé 
dhá rud dúinn faoi gach réalta: a gile agus a teocht.

30 000° 20 000° 15 000° 10 000° 5000° 4000° 3000°

G
ile

Teocht Dromchla/°K

OLLFHATHAIGH

ABHAIC BHÁNA

ABHAIC DHEARGA

FATHAIGH DHEARGA

PRÍOMHSHEICHEAMH
AN GHRIAN AGAINN

ALPHA CENTAURI B

  Úsáid an fhaisnéis sa léaráid thuas leis na ceisteanna seo a leanas a 
fhreagairt.

  (i) Déan meastachán ar theocht dromchla na Gréine againn.

Freagra =  °K  [1]

  (ii) Luaigh dhá dhifríocht in airíonna Alpha Centauri B i gcomparáid 
leis an Ghrian againn.

   1. 

   2. 

     [2]

  (iii) Luaigh dóigh amháin a bhfuil an Ghrian againn agus Alpha 
Centauri B cosúil lena chéile.

     [1]
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 (c) Cuir síos ina iomláine ar fhoirmiú na Cruinne de réir Theoiric na 
hOllphléisce.

   

   

   

   

   

    [3]

 (d) Ainmnigh teoiric eolaíoch atá mar mhalairt ar Theoiric na hOllphléisce.

    [1]
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Uimhir 
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Marcanna

1

2

Marc 
Iomlán

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin ag 
barr an leathanaigh seo. Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh 
amháin. Ná scríobh le peann glóthaí. 
Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 30 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Cuirfear an fearas agus na hábhair chuí ar fáil duit de réir mar atá 
sainaitheanta i liosta an Fhearais agus na nÁbhar.

Eolaíocht Teastas Singil 
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Leabhrán A
Tasc 1

1 Sa spás thíos, tá dhá ghrianghraf den trealamh a úsáidtear le comparáid 
a dhéanamh ar a ghasta a théann fuinneamh teasa trí ábhair éagsúla.

Fearas Seoltacht Theirmeach

 (a) Cuireadh ceann de na píosaí trealaimh a thaispeántar thuas (nó a 
leithéid) ar do dheasc le roinnt biorán ordóige, céir choinnle, citeal 
leictreach le huisce (nó dóire Bunsen agus tríchosach) agus stad-
uaireadóir.

  Is féidir céir choinnle leáite a úsáid leis na bioráin ordóige a ghreamú 
  de na slata.

  Cuir síos ar an dóigh a n-úsáidfeá an trealamh seo le comparáid a 
dhéanamh idir a ghasta a shreabhann teas i gcúig cinn d’ábhair 
éagsúla. Ba chóir go mbeadh na rudaí seo a leanas i do chur síos:

• an dóigh a ndéanfaidh tú an trealamh a ullmhú;
• an dóigh a dtéifidh tú na hábhair; agus
• na breathnuithe a dhéanfaidh tú agus aon tomhais a dhéanfaidh 

tú.

   [4]

© CCEA
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 (b) Agus imscrúdú á dhéanamh, beidh rioscaí nó guaiseanna ann i 
gcónaí a gcaithfidh muid bheith ag smaoineamh orthu ionas gur féidir 
linn bearta a dhéanamh leis na fadhbanna sin a chosc.

  (i) Don imscrúdú seo, luaigh riosca amháin nó guais amháin is 
   féidir a bheith ann.

   [1]

  (ii) Cuir síos ar an dóigh a bhfuil tú ag dul a laghdú an riosca seo.

   [1]

 (c) (i) Anois déan an gnás a bhfuil breac-chuntas tugtha agat air agus 
bain úsáid as an tábla thíos leis na sonraí a bheidh tú a bhailiú a 
thaifeadadh.

Uimhir slaite Ábhar Am/s

1

2

3

4

5

      [1]
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  (ii) Scálaigh na haiseanna ar an eangach thíos agus comhlánaigh 
barrachairt de do chuid torthaí.

    [3]

  (iii) Agus tagairt á déanamh don tábla sonraí nó don bharrachairt 
agat, cuir do chuid ábhar in ord ón tseoltóir theirmeach is fearr go 
dtí an ceann is measa.

                                              Seoltóir is fearr

                                                               Seoltóir is measa                           [2]

  (d) Luaigh dhá athróg a coinníodh tairiseach san imscrúdú agat.

  1.

  2. [2]

 (e) Luaigh rud amháin a thiocfadh leat a dhéanamh le hiontaofacht na 
dtorthaí a mhéadú.

   [1]

Ábhar

Am/s
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Tasc 2

2 Cuireann bianna difriúla méideanna difriúla fuinnimh ar fáil dúinn. San 
imscrúdú seo, déanfaidh tú iarracht a fháil amach cé acu brioscóg sa 
rogha a tugadh duit a scaoilfidh an méid is mó fuinnimh nuair a dhófar 
san aer í.

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

      [1]

  Cuir an trealamh i dtoll a chéile ar do dheasc sa tsaotharlann mar atá 
taispeánta sa léaráid. Nuair a bheas tú críochnaithe, lean an gnás a 
bhfuil cur síos air thíos:

• Úsáid an steallaire agus an t-eascra uisce le 20 cm3 d’uisce a 
chur isteach sa phromhadán fiuchta atá curtha sa chlampa agat. 

• Las do dhóire Bunsen ach coinnigh ar an taobh é.

  (ii) Luaigh rud amháin a nótáladh thuas a rinneadh lena chinntiú gur 
triail chothrom a bhí san imscrúdú agat.

   [1]
   
  (iii) Tá trí bhrioscóg agat ar do thábla sa tsaotharlann.

   Cad é ba chóir duit a dhéanamh leis na brioscóga sula ndónn tú 
iad lena chinntiú go mbeidh do thriail cothrom?

   [1]

clampa

seastán

promhadán fiuchta

brioscóg

dóire
Bunsen
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 (b) Anois, lean an chuid eile den ghnás:

• Taifead teocht tosaigh an uisce sa tábla ar an leathanach thall.
• Cuir an chéad bhrioscóg sa tlú.
• Úsáid an dóire Bunsen lena lasadh.
• Cuir faoin phromhadán fiuchta í láithreach.
• Nuair a bhíonn an bhrioscóg iomlán dóite, taifead teocht deiridh 

an uisce sa tábla ar an leathanach thall.
• Déan an gnás arís do gach brioscóg, ag úsáid promhadán fiuchta 

nua agus uisce úr.

  (i) Cén fáth a gcaithfear an bhrioscóg lasta a chur faoin phromhadán 
fiuchta láithreach a luaithe agus atá sí lasta?  Mínigh do fhreagra.

   [2]

   Na híomhánna thíos, is féidir leo cuidiú leat a thuiscint an chuma 
ar chóir a bheith ar an lasair agus an bhrioscóg dóite ar fad.

Trealamh curtha i 
dtoll a chéile

Brioscóg trí thine Brioscóg dóite 
ar fad

© CCEA
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 Tábla Bailithe Sonraí

Cineál 
brioscóige

Teocht 
tosaigh/°C

Teocht 
deiridh/°C

Ardú teochta
/°C

  (ii) Comhlánaigh an tábla thuas. [2]

  (iii) Luaigh cé acu brioscóg a bhfuil an chuid is mó fuinnimh inti. 
Mínigh do fhreagra.

   Brioscóg 

   Míniú  

   [2]



120

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Rinne rang Bitheolaíochta imscrúdú a bhí iontach cosúil leis an 
cheann atá tusa i ndiaidh a chríochnú. San imscrúdú áirithe sin bhí 
an trealamh curtha i dtreo ar dhóigheanna giota beag difriúil ag daltaí 
difriúla.

  Anseo thíos, tá an dóigh ar chuir siad na turgnaimh i dtreoir agus na 
torthaí a fuair siad do dhá ghrúpa éagsúla sa rang. 

 

 (i) Comhlánaigh an tábla thíos do Ghrúpa 2.

            Tábla do Ghrúpa 1                                  Tábla do Ghrúpa 2

Bia Teocht 
ag an 
tús
/°C

Teocht 
ag an 

deireadh
/°C

Ardú 
teochta

/°C

Bia Teocht 
ag an 
tús
/°C

Teocht 
ag an 

deireadh
/°C

Ardú 
teochta

/°C

bagún 18 54 36 bagún 18 64 46

brioscáin 
phrátaí

18 44 26 brioscáin 
phrátaí

18 52 34

briosca 18 36 18 briosca 18 28

      [1]

Grúpa 1 Grúpa 2

uisceuisce

bia bia

ábhar
inslithe
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  (ii) Luaigh rud amháin atá cosúil agus rud amháin atá difriúil idir na 
torthaí do Ghrúpa 1 agus Ghrúpa 2.

   Cosúlacht 

   Difríocht  

   [2]
 
  (iii) Mínigh an difríocht (na difríochtaí) idir an dá thacar torthaí.

   [2]

 (d) Cad é mar a chuirfeadh sé feabhas ar chruinneas na dtorthaí dá 
mbainfí úsáid as corraitheoir sna promhadáin fiuchta?

   [1]
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Uimhir Iarrthóra
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Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

Marc 
Iomlán

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin. 
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. Ná scríobh le 
peann glóthaí. Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 
Is é 30 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de 
leathanaigh na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de 
cheist.
Cuirfear an fearas agus na hábhair chuí ar fáil duit de réir mar atá 
sainaitheanta i liosta an Fhearais agus na nÁbhar.

Eolaíocht Teastas Singil 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 4 
Leabhrán A 

Ardsraith
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Tasc 1

1 Sa spás thíos, tá dhá ghrianghraf den trealamh a úsáidtear le comparáid 
a dhéanamh ar a ghasta a théann fuinneamh teasa trí ábhair éagsúla.

Fearas Seoltacht Theirmeach

 (a) Cuireadh ceann de na píosaí trealaimh a thaispeántar thuas (nó a 
leithéid) ar do dheasc le roinnt biorán ordóige, céir choinnle, citeal 
leictreach le huisce (nó dóire Bunsen agus tríchosach) agus stad-
uaireadóir.

  Cuir síos ar an dóigh a n-úsáidfeá an trealamh seo le comparáid a 
dhéanamh idir a ghasta a shreabhann teas i gcúig cinn d’ábhair 
éagsúla. Ba chóir go mbeadh na rudaí seo a leanas i do chur síos:

• an dóigh a ndéanfaidh tú an trealamh a ullmhú;
• an dóigh a dtéifidh tú na hábhair; agus
• na breathnuithe a dhéanfaidh tú agus aon tomhais a 

dhéanfaidh tú.

   [4]

© CCEA
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 (b) Agus imscrúdú á dhéanamh, beidh rioscaí nó guaiseanna ann i 
gcónaí a gcaithfidh muid bheith ag smaoineamh orthu ionas gur féidir 
linn bearta a dhéanamh lena gcosc.

  Don imscrúdú seo, cuir síos ar an dóigh a laghdóidh tú riosca 
amháin.

   [1]

 (c) (i) Anois déan an gnás a bhfuil breac-chuntas tugtha agat air agus 
bain úsáid as an tábla thíos leis na sonraí a bheidh tú á mbailiú a 
thaifeadadh. 

Uimhir slaite Ábhar Am/s

1

2

3

4

5

[1]



126

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (ii) Scálaigh agus lipéadaigh na haiseanna ar an eangach thíos agus 
comhlánaigh barrachairt de do chuid torthaí.

[3]

  (iii) Agus tagairt á déanamh don tábla sonraí nó don bharrachairt 
agat, cuir do chuid ábhar in ord ón tseoltóir theirmeach is fearr go 
dtí an ceann is measa.

    Seoltóir is fearr

   

   

   

    Seoltóir is measa [2]

 (d) Luaigh dhá athróg a coinníodh tairiseach san imscrúdú agat.

 1

  2  [2]

 (e) Dalta eile a rinne an t-imscrúdú seo, fuair sé na torthaí san ord 
chéanna ach bhí na hamanna uilig giota beag níos faide.

  Luaigh fáth leis seo.  Mínigh do fhreagra.

   [2]
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Tasc 2

2 Cuireann bianna difriúla méideanna difriúla fuinnimh ar fáil dúinn. San 
imscrúdú seo, déanfaidh tú iarracht a fháil amach cé acu brioscóg sa 
rogha a tugadh duit a scaoilfidh an méid is mó fuinnimh nuair a dhóitear 
san aer í.

 (a) Cuir an trealamh i dtoll a chéile ar do dheasc sa tsaotharlann mar atá 
taispeánta sa léaráid. Nuair a bheas tú críochnaithe, lean an gnás a 
bhfuil cur síos air thíos:

• Úsáid an steallaire agus an t-eascra uisce le 20 cm3 d’uisce a 
chur isteach sa phromhadán fiuchta atá curtha sa chlampa agat 
réidh don turgnamh.

• Las do dhóire Bunsen ach coinnigh ar an taobh é.

  Anois, lean an chuid eile den ghnás:

• Taifead teocht tosaigh an uisce sa tábla ar an leathanach thall.
• Cuir an chéad bhrioscóg sa teanchair.
• Úsáid an dóire Bunsen lena lasadh.
• Cuir faoin phromhadán fiuchta í láithreach.
• Nuair a bhíonn an bhrioscóg iomlán dóite, taifead teocht deiridh 

an uisce sa tábla ar an chéad leathanach eile.
• Déan an gnás arís do gach brioscóg, ag úsáid promhadán fiuchta 

nua agus uisce úr.

clampa

seastán

promhadán fiuchta

brioscóg

dóire
Bunsen
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  Na híomhánna thíos, is féidir leo cuidiú leat a thuiscint an chuma ba 
chóir a bheith ar an lasair agus an bhrioscóg dóite ar fad.

 Tábla Bailithe Sonraí

Cineál 
brioscóige

Teocht 
tosaigh/°C

Teocht 
deiridh/°C

Ardú 
teochta/°C

  (i) Comhlánaigh an tábla thuas. [2]

  (ii) Luaigh cé acu brioscóg a bhfuil an chuid is mó fuinnimh inti. 
Mínigh do fhreagra.

   Brioscóg 

   Míniú 

   [2]

  (iii) San imscrúdú agat, luaigh trí athróg ar ghá iad a rialú lena 
chinntiú go mbeadh na torthaí a fuarthas bailí (triail chothrom).

 1

 2

   3  [3]

Trealamh curtha i 
dtoll a chéile

Brioscóg trí thine Brioscóg dóite ar 
fad

© CCEA



130

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

  (iv) Na torthaí a fuair tú, is dócha gur meastachán faoina luach iad ar 
méid an fhuinnimh sna brioscóga.

   Bain úsáid as an fhaisnéis atá curtha ar fáil le dhá fháth a lua leis 
seo.

   1.

   2.
 
   [2]

 (b) Rinne rang bitheolaíochta imscrúdú a bhí iontach cosúil leis an 
cheann atá tusa i ndiaidh a chríochnú. San imscrúdú áirithe sin bhí 
an trealamh curtha i dtreo ar dhóigheanna giota beag difriúil ag daltaí 
difriúla.

  Anseo thíos, tá an dóigh ar chuir siad na turgnaimh i dtreoir agus na 
torthaí a fuair siad do dhá ghrúpa éagsúla sa rang.

  

Grúpa 1 Grúpa 2

uisceuisce

bia bia

ábhar
inslithe
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  (i) Comhlánaigh an tábla thíos do Ghrúpa 2.

            Tábla do Ghrúpa 1                                  Tábla do Ghrúpa 2

Bia Teocht 
ag an 
tús
/°C

Teocht 
ag an 

deireadh
/°C

Ardú 
teochta

/°C

Bia Teocht 
ag an 
tús
/°C

Teocht 
ag an 

deireadh
/°C

Ardú 
teochta

/°C

bagún 18 54 36 bagún 18 64 46

brioscáin 
phrátaí

18 44 26 brioscáin 
phrátaí

18 52 34

briosca 18 36 18 briosca 18 28

[1]

  (ii) Luaigh rud amháin atá cosúil agus rud amháin atá difriúil idir na 
torthaí do Ghrúpa 1 agus Ghrúpa 2.

   Cosúlacht 

   Difríocht 

   [2]

  (iii) Mínigh an difríocht (na difríochtaí) idir an dá thacar torthaí.

   [2]

  (iv) Cad é mar a chuirfeadh sé feabhas ar chruinneas na dtorthaí dá 
mbainfí úsáid as corraitheoir sna promhadáin fiuchta?

   [1]
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Uimhir Lárionaid

Uimhir Iarrthóra

General Certificate of Secondary Education
2019

Don Scrúdaitheoir
amháin

Uimhir 
Ceiste

Marcanna

1

2

3

4

5

6

Marc 
Iomlán

AM
1 uair an chloig

TREOIR D’IARRTHÓIRÍ 
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna 
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Ní mór duit na freagraí a scríobh sna spásanna chuige sin.
Comhlánaigh le dúch gorm nó le dúch dubh amháin. Ná scríobh le 
peann glóthaí. Freagair gach ceist.

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 70 an marc iomlán don pháipéar seo. 
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte 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 2(a).

Eolaíocht Teastas Singil 

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

Aonad 4
Leabhrán B
Bonnsraith
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Roinn A

1 Chuir dalta imscrúdú i dtreoir lena thástáil an bhfuil solas de dhíth don
 fhótaisintéis.

 Rinneadh duilleog amháin a chlúdach le scragall alúmanaim mar atá 
taispeánta.

Píosa T-chruthach gearrtha 
amach as scragall

 Fágadh an planda faoi sholas geal ar feadh 48 uair an chloig. Baineadh 
an duilleog ansin agus rinneadh í a thástáil don stáirse ag úsáid iaidín.

 (a) Comhlánaigh an tábla thíos.

Cuid de dhuilleog Dath i ndiaidh 
tástáil stáirse

Stáirse i láthair nó 
neamhláithreach

A dubh i láthair
B
C

   [2]

© CCEA
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 (b) Comhlánaigh na habairtí seo a leanas.

  Roghnaigh ó:

geal dorcha clóraplastaí stáirse iaidín

  Sular fágadh an planda faoi sholas geal mar atá ráite thuas, fágadh 

  an planda i gcófra  ar feadh dhá lá. Rinneadh 

  seo lena chinntiú nach raibh aon  i nduilleoga an 

  phlanda roimh thús an imscrúdaithe. [2]

 (c) Nuair atáthar ag imscrúdú an bhfuil stáirse i láthair i nduilleoga, is 
tábhachtach an chlóraifill a bhaint díobh ar dtús.

  (i) Luaigh fáth leis sin.

   Roghnaigh A, B nó C ó:

   A: tá an chlóraifill tocsaineach
   B: bheadh sé deacair iaidín a fheiceáil dá mbeadh an  

 duilleog glas
   C:  d’fhágfadh an chlóraifill smál ar do lámha

   [1]

  (ii) Taispeánann an léaráid thíos an dóigh a mbaintear clóraifill de 
dhuilleog.

   Comhlánaigh an léaráid trí na lipéid a chur isteach do A agus B.

    [2]

Tríchosach

Dóire Bunsen
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  (iii) Mínigh an fáth a bhfuil an dóire Bunsen múchta.

   [1]

  (iv) Mínigh ina iomláine an fáth a dtumtar an duilleog in uisce te i 
ndiaidh na céime atá taispeánta sa léaráid ar an leathanach 
roimhe seo.

   [2]
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2 (a) Cuir síos ar an dóigh a ndéanfá sleamhnán sealadach de chealla 
plandaí lena mbreathnú faoin mhicreascóp.

  Sa fhreagra, ba chóir duit cur síos a dhéanamh:

• ar an dóigh le sleamhnán a ullmhú ina bhfuil cealla plandaí, mar 
shampla, cealla oinniúin; agus

• an dóigh leis an mhicreascóp a fhócasú ionas gur féidir na cealla 
a fheiceáil go mionchruinn.

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

   [6]
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 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí cill oinniúin a bhreathnaigh dalta 
amháin (níl na cealla eile thart timpeall san áireamh).

  (i) Ar an léaráid thuas, lipéadaigh na codanna den chill X agus Y. [2]

  (ii) Tá clóraplastaí fosta i gcuid mhór ceall plandaí. Níl ceann ar bith 
sa chill oinniúin sa léaráid.  Luaigh fáth leis sin.

   [2]
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 (c) Chomhairigh na daltaí líon na gceall a dtiocfadh leo iad a fheiceáil ina 
réimse radhairc ar ardchumhacht.

  Tá a dtorthaí taispeánta sa tábla thíos.

Dalta Líon na gceall
A 21
B 19
C 11
D 20
E 24

  (i) Ríomh meánlíon na gceall a chomhairigh na daltaí.
   
   Taispeáin do chuid oibre.

      [2]
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  (ii) Bain úsáid as an fhaisnéis atá curtha ar fáil le fáth amháin a lua 
leis na difríochtaí idir torthaí na ndaltaí.

   [1]
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Roinn B

3 (a) Is féidir imoibríocht na miotal a chur i gcomparáid trí bhreathnú a 
dhéanamh ar an dóigh a n-imoibríonn siad le huisce nó le haigéad.

  (i) Ainmnigh dhá réamhchúram sábháilteachta ar chóir iad a 
dhéanamh agus breathnú á dhéanamh ar an imoibriúchán idir 
miotal an-imoibríoch agus uisce.

   1 

   2 

   [2]
    

  (ii) Ainmnigh an gás atá táirgthe nuair a imoibríonn miotail le huisce 
nó le haigéad.

   Roghnaigh ó:

   
dé-ocsaíd charbóin ocsaigin hidrigin

   [1]

 (b) Sa tábla thíos, tá cur síos ar roinnt breathnuithe nuair a imoibríonn 
miotail le huisce.

Miotal Breathnú

Sóidiam Bogann sé ar dhromchla an uisce agus imíonn as 
radharc

Potaisiam Dónn sé le lasair liathchorcra, bogann go gasta ar 
dhromchla an uisce agus imíonn as radharc go gasta

Copar Téann sé go tóin poill san uisce

Cailciam Téann sé go tóin poill san uisce agus i ndiaidh tamaill, 
tosaíonn a éirí agus a thitim, rud a tháirgeann boilgeoga

  (i) Cuir na miotail in ord imoibríochta, ag tosú leis an cheann is 
imoibríche.

     an ceann is imoibríche

   

   

     an ceann is lú imoibríocht [2]
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  (ii) Luaigh rud amháin ar ghá é a dhéanamh lena chinntiú go raibh 
na comparáidí bailí.

   [1]

  (iii) Cad é mar a d’athródh imoibriúchán na miotal, dá mbeadh athrú 
ar bith ann, dá n-úsáidfí aigéad in áit uisce?

   Ciorclaigh an freagra ceart.

   
níos lú imoibríochta níos imoibríche gan athrú

    
    [1]
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4 Agus beoir á déanamh, ní mór aigéadacht na beorach a thástáil le linn 
an phróisis bríbhéireachta. Tá dhá chéim thábhachtacha in aimsiú na 
haigéadachta.

 Céim 1 – Sampla den bheoir a scagadh isteach i bpromhadán. Baineann 
seo ábhar soladach ar bith as.

 Céim 2 – An scagáit a thástáil le táscaire nó tóireadóir pH a úsáid.

 (a) Tarraing léaráid lipéadaithe den chur i dtreoir a úsáidtear le Céim 1 a 
chomhlánú.

   [4]
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 (b) Tá táscaire cuí riachtanach leis an scagáit a thástáil i gCéim 2.

  Ní mór don táscaire bheith ábalta pH a bhrath thar réimse leathan 
luachanna pH. An tábla thíos, taispeánann sé roinnt táscairí agus a 
ndathanna i réimse de luachanna pH.

Táscaire
pH

1 3 5 7 9 11 13
Litmeas Dearg R R R R B B B
Litmeas Gorm R R R R B B B
Uilíoch R O Y G B I V
Dearg Meitile R R Y Y Y Y Y

  Eochair: R = dearg   B = gorm   O = flannbhuí   Y = buí    G = glas
    I = indeagó   V= corcairghorm

  (i) Roghnaigh táscaire ón tábla thuas agus mínigh cén fáth ar 
roghnaigh tú an táscaire seo.

   [2]
 
   Anseo thíos tá léaráid a thaispeánann dóigh eile le pH a 

thomhas.

  (ii) Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann le tóireadóir pH a úsáid in áit 
tuaslagán táscaire a úsáid le pH a thomhas.

   1 

   2 

    [2]

tóireadóir 
pH

tuaslagán



145

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (c) Nuair a chuirtear alcaile le haigéad tarlaíonn imoibriúchán a dtugtar 
neodrú air.

  San imoibriúchán seo, foirmíonn aigéad agus alcaile salann agus 
uisce. Nuair a bhíonn mí-dhíleá ar dhuine, tá aigéad hidreaclórach 
ag bailiú ina ghoile. Tá alcaile i gcógais mhí-dhíleá a neodraíonn an 
t-aigéad agus a fhágann an duine ag mothú níos fearr.

  Ba mhaith le dalta a fháil amach cén toirt alcaile a bheadh de dhíth 
i mbuidéal de chógas mí-dhíleá leis an tiúchan thipiciúil d’aigéad 
hidreaclórach a bhíonn le fáil sa ghoile a neodrú. Cuirtear tiúchan 
chuí d’aigéad hidreaclórach ar fáil don dalta.

  (i) Cuir síos ar an dóigh a dtiocfadh leis an dalta an t-imscrúdú a 
dhéanamh lena fháil amach cá mhéad alcaile a bheadh de dhíth 
leis an aigéad hidreaclórach a neodrú.

   Cuirtear buiréad ceangailte de sheastán, eascraí agus sorcóirí 
grádaithe ar fáil.

   Ba chóir duit tosú le léaráid lipéadaithe a tharraingt.

   Léaráid

   Cur síos  
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   [5]

   An graf thíos, rinne an dalta é a bhreacadh nuair a bhí sé 
críochnaithe ag bailiú na fianaise.

  (ii) Comhlánaigh lipéadú na y-aise sa ghraf thuas. [1]

  (iii) Cén toirt alcaile ar chóir a chur isteach sa bhuidéal de chógas 
mí-dhíleá?

   Mínigh do fhreagra ina iomláine. 

   Toirt  cm3

   Míniú 

   [3]
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Roinn C

5 An léaráid thíos, taispeánann sí an dóigh ar féidir le beirt daltaí imscrúdú 
a dhéanamh ar luas frithghníomhúcháin.

 (a) Úsáid an fhaisnéis atá curtha ar fáil le cur síos iomlán a dhéanamh ar 
an dóigh ar féidir an trealamh seo a úsáid lena fháil amach cé acu de 
na daltaí (A nó B) a bhfuil na frithghníomhúcháin is gasta aige.

   [4]

 (b) Luaigh dóigh amháin a dtiocfadh leis na daltaí seo a chinntiú go 
bhfuil a gcuid torthaí iontaofa.

   [1]

Ó ‘CCEA GCSE Single Award in Science Foundation Tier’ le James Napier, Alyn G. McFarland agus Colin Murphy.
© James Napier, Alyn G. McFarland agus Colin Murphy 2009. Arna atáirgeadh le Caoinchead Hodder Education
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 (c) Is féidir agaí frithghníomhúcháin a chur i gcomparáid go digiteach trí 
chur ar dhaoine dordánaí a bhrú nuair a fheiceann siad cruth áirithe 
ag teacht ar scáileán.

  Rinne beirt daltaí roinnt iarrachtaí lena n-agaí frithghníomhúcháin a 
thomhas leis an mhodh seo.  Tá a dtorthaí taispeánta sa tábla thíos.

Dalta
Aga frithghníomhúcháin/s

Iarracht 1 Iarracht 2 Iarracht 3
M 0.47 0.38 0.36
J 0.67 0.61 0.55

  (i) Ríomh meánaga frithghníomhúcháin dhalta M.

   Taispeáin do chuid oibre.

    Meánaga frithghníomhúcháin =  [2]

  (ii) Déan achoimre ar na torthaí atá taispeánta sa tábla thuas.

   [2]
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6 Rinne dalta an ciorcad thíos a cheangal agus é ag déanamh imscrúdú ar 
an ghaolmhaireacht idir sruth agus voltas do phíosa sreang friotaíochta.

 (a) (i) Úsáid na litreacha A agus V le lipéid a chur ar an aimpmhéadar 
agus an voltmhéadar sa chiorcad. [2]

  (ii) Cad é mar a chuirfeá síos ar chóiriú an voltmhéadair sa 
chiorcad?

   Ciorclaigh an freagra ceart. 

   Roghnaigh ó:

i dtreocheangal i sraithcheangal i ndiaidh a chéile [1]

  (iii) Luaigh feidhm an fhriotóra inathraithe sa chiorcad seo.

   [1]

  (iv) Cuir saighead leis an chiorcad leis an treo a mbíonn leictreoin ag 
sreabhadh thart ar an chiorcad a thaispeáint. [1]

Sreang



150

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

 (b) Thaifead an dalta luachanna an tsrutha agus an voltais a bhí ar 
taispeáint ar na méadair sa tábla thíos.

Sruth/A Voltas/V

0 0

3 1

6 2

7.8 3

8.6 4

  (i) Ar an eangach thíos, breac agus tarraing líneghraf de na torthaí 
seo.

    [3]

  (ii) Bain úsáid as do ghraf leis an tsruth a aimsiú nuair is é 0.5 V an 
voltas.

    A [1]

  (iii) Luaigh treocht do ghraif.

   [1]

Vo
lta

s 
/ V

Sruth / A
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  (iv) Nuair is é 1.5V an voltas thar an bholgán, is é 4.5A an sruth tríd.

   Úsáid an chothromóid:

friotaíocht = voltas ÷ sruth

   le friotaíocht na sreinge a ríomh.

   Taispeáin do chuid oibre.

    Freagra  Ω [2]

 (c) Úsáid an fhaisnéis atá curtha ar fáil le dhá rud a lua a rinneadh lena 
chinntiú gur triail chothrom a bhí san imscrúdú.

  1. 

  2. 
   
  [2]
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Roinn A

1 (a) (i) Cuir síos ar an dóigh a ndéanfá sleamhnán sealadach de chealla 
plandaí lena mbreathnú faoin mhicreascóp.

   Sa fhreagra, ba chóir duit cur síos a dhéanamh:

• ar an dóigh le sleamhnán a ullmhú ina bhfuil cealla plandaí, 
mar shampla, cealla oinniúin; agus

• an dóigh leis an mhicreascóp a fhócasú ionas gur féidir na 
cealla a fheiceáil go mionchruinn.

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

   [6]
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  (ii) Agus dalta ag amharc ar chealla oinniúin faoi mhicreascóp, thug 
sí faoi deara roinnt fáinní dorcha ar bhoilgeoga aeir ba chúis leo 
sna cealla a d’ullmhaigh sí.  

   Cuir síos ar an dóigh ar féidir na boilgeoga aeir seo a sheachaint.

   [1]

 (b) An léaráid thíos, taispeánann sí cill oinniúin a bhreathnaigh dalta 
amháin (níl na cealla eile thart timpeall san áireamh).  

  (i) Ar an léaráid thuas, lipéadaigh na codanna cille X agus Y. [2] 

  (ii) Tá struchtúir eile i gcealla plandaí nach bhfuil taispeánta sa 
léaráid thuas.

  
   Cuir dhá cheann de na struchtúir seo ar an léaráid thuas agus 
   lipéadaigh iad. [2]
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 (c) Chomhairigh na daltaí líon na gceall a dtiocfadh leo iad a fheiceáil 
ina réimse radhairc ar ardchumhacht (níl mionsonraí na cille san 
áireamh).

  Taispeántar cuid de na torthaí a fuair siad sa tábla thíos.

Dalta Líon na gceall
A 23
B 23
C 7
D 7
E

Iomlán 83

  (i) Ríomh líon na gceall a chomhairigh dalta E. 

   Taispeáin do chuid oibre.

  [2] 
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  (ii) Ceann de na fáthanna ar chomhairigh daltaí líon éagsúil ceall 
ná gur cuireadh as dóibh mar gheall ar na cealla nach raibh ach 
cuid díobh i réimse an radhairc. Chomhairigh cuid de na daltaí na 
cealla seo agus cuid eile, níor chomhairigh.

   Seachas cinneadh a dhéanamh na cealla seo uilig a chur san 
áireamh, nó iad uilig a chur as an áireamh, luaigh dhá chur 
chuige eile a dtiocfadh leis na daltaí a dhéanamh.

   1.

   2.
 
  [2]

 (d) Is féidir fosta cealla ainmhithe a bhreathnú faoin mhicreascóp. Agus 
cealla ainmhithe á gcomhaireamh, thug dalta faoi deara go raibh i 
bhfad níos mó cealla ainmhithe sa réimse radhairc i gcomparáid le 
cealla plandaí.

  (i) Cad é a insíonn seo duit maidir le méid coibhneasta na gceall 
ainmhithe i gcomparáid le cealla plandaí?

   [1]

  (ii) Luaigh aon rud amháin ar ghá é a dhéanamh lena chinntiú go 
raibh comparáid ar bith idir cealla ainmhithe agus cealla plandaí 
bailí.

 

   [1]
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2 Is é imoibrí Benedict an tástáil a úsáidtear le haghaidh siúcra 
(dí-ocsaídithe). Má tá go leor siúcra di-ocsaídithe i láthair i sampla, 
athróidh an t-imoibrí ó ghorm, trí ghlas, bhuí, fhlannbhuí go deascán 
donnrua.

 (a) (i) Seachas imoibrí Benedict a chur leis, cad é eile a chaithfear a 
dhéanamh agus an tástáil seo á déanamh?

   [1]

  (ii) Cad é a chiallaíonn an téarma deascán?

   [1]

 (b) Rinne dalta trí bhia a thástáil le himoibrí Benedict. Rinneadh gach 
athróg eile a rialú, m.sh. mais an bhia, toirt an imoibrí. Taispeántar a 
cuid torthaí sa tábla thíos.

Bia Dath
Ag an tús Ag an deireadh

A gorm donnrua
B gorm flannbhuí
C gorm flannbhuí

  (i) Mínigh na torthaí a thaispeántar sa tábla thíos.

   [2]

  (ii) Dá dtiontódh gach ceann de na trí bhia donnrua i ndiaidh iad a 
thástáil le himoibrí Benedict, luaigh an dóigh a dtiocfadh leis an 
dalta idirdhealú a dhéanamh idir na méideanna siúcra i ngach 
bia.

   [1]
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 (c) Cuir síos ar an dóigh leis an tástáil a dhéanamh don phróitéin. 

   [2]



160

Scrúdaitheoir 
Amháin

Marcanna Athmharc

Roinn B

3 Nuair a chuirtear alcaile le haigéad, tarlaíonn imoibriúchán a dtugtar 
neodrú air. San imoibriúchán seo, foirmíonn aigéad agus alcaile salann 
agus uisce.

 Nuair a bhíonn mí-dhíleá ar dhuine, tá aigéad hidreaclórach ag bailiú ina 
ghoile. Tá alcaile i gcógais mhí-dhíleá a neodraíonn an t-aigéad agus a 
fhágann an duine ag mothú níos fearr.

 Ba mhaith le dalta a fháil amach cén toirt alcaile a bheadh de dhíth 
i mbuidéal de chógas mí-dhíleá leis an tiúchan thipiciúil d’aigéad 
hidreaclórach a bhíonn le fáil sa ghoile a neodrú. Cuirtear tiúchan chuí 
d’aigéad hidreaclórach ar fáil don dalta.

 (a) Cuir síos ar an dóigh a dtiocfadh leis an dalta an t-imscrúdú a 
dhéanamh lena fháil amach cá mhéad alcaile a bheadh de dhíth leis 
an aigéad hidreaclórach a neodrú.

  Cuirtear buiréad ceangailte de sheastán, eascraí agus sorcóirí 
grádaithe ar fáil.

  Ba chóir duit tosú le léaráid lipéadaithe a tharraingt.

  Léaráid
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   [5]
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 (b) An graf thíos, rinne an dalta é a bhreacadh nuair a bhí sí críochnaithe 
ag bailiú na fianaise. 

  (i) Comhlánaigh lipéadú na y-aise sa ghraf thuas. [1]

  (ii) Cén toirt alcaile ar chóir a chur isteach sa bhuidéal de chógas 
mí-dhíleá? 

   Mínigh do fhreagra ina iomláine. 

   Toirt  cm3

   Míniú 

   [3]

 (c) Is é aigéad sa bhéal is cúis le meath na bhfiacla. Bíonn sé ag 
creimeadh an chruain atá ar na fiacla. Bíonn taos fiacla alcaileach 
leis an aigéad sa bhéal a neodrú.

  (i) Cuir síos ar an dóigh a bhféadfá táscaire a úsáid le pH an taois 
fiacla a shainaithint.

   [2]

  (ii) Is féidir pH an taois fiacla a thomhas níos cruinne fosta trí 
thóireadóir pH a úsáid.  Luaigh dhá fháth leis seo.

 1

   2    [2]
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4 (a) Is féidir imoibríocht na miotal a chur i gcomparáid trí bhreathnú a 
dhéanamh ar an dóigh a n-imoibríonn siad le huisce nó le haigéad.

  (i) Ainmnigh an gás atá táirgthe nuair a dhéanann miotail 
imoibriúchán le huisce nó le haigéad.

   [1]

  (ii) Cuir síos ina iomláine ar an dóigh ar féidir tástáil a dhéanamh 
don ghás seo.

   [2]

   Sa tábla thíos, tá cur síos ar roinnt breathnuithe nuair a 
imoibríonn miotail le huisce.

Miotal Breathnú
Sóidiam Bogann sé ar dhromchla an uisce agus imíonn 

as radharc
Potaisiam Dónn sé le lasair liathchorcra, bogann go gasta 

ar dhromchla an uisce agus imíonn as radharc 
go gasta

Copar Téann sé go tóin poill san uisce

Cailciam Téann sé go tóin poill san uisce agus i ndiaidh 
tamaill, tosaíonn a éirí agus a thitim, rud a 
tháirgeann boilgeoga

  (iii) Cuir na miotail in ord imoibríochta.

   [2]

  (iv) Luaigh rud amháin ar ghá é a dhéanamh lena chinntiú go raibh 
na comparáidí bailí.

   [1]
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  (v) Cad é mar a d’athródh imoibriúchán na miotal, dá mbeadh athrú 
ar bith ann, dá n-úsáidfí aigéad in áit uisce?

   [1]

 (b) Rinne eolaithe imscrúdú ar dhóchán iomlán alcáin in ocsaigin. Is féidir 
dóchán iomlán alcáin a léiriú trí:

    alcán  +  ocsaigin    dé-ocsaíd charbóin  +  uisce

  Thomhas siad an toirt dé-ocsaíd charbóin a táirgeadh thar am. 
Taispeántar na torthaí sa tábla thíos.

Am/ 
nóiméid

Toirt dé-ocsaíd 
charbóin a 

táirgeadh/cm3

0 0.00
2 3.50
4 7.00
6 10.50
8 14.00
10 17.50

  (i) Ríomh meánráta an imoibriúcháin thar na 10 nóiméad.

   Taispeáin do chuid oibre.

     cm3/nóiméad [2]

  (ii) Rinne na heolaithe an t-imscrúdú arís ach bhain siad úsáid as 
dhá oiread den alcán ann.

   Má ghlactar leis go bhfuil toirt na hocsaigine atá ar fáil mar i 
bhfarasbarr, luaigh an éifeacht a bheas aige seo ar ráta an 
imoibriúcháin.

   [1]
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Roinn C

5 An léaráid thíos, taispeánann sí an dóigh ar féidir le beirt daltaí imscrúdú 
a dhéanamh ar luas frithghníomhúcháin.

 (a) Úsáid an fhaisnéis atá curtha ar fáil le cur síos iomlán a dhéanamh ar 
an dóigh ar féidir an trealamh seo a úsáid lena fháil amach cé acu de 
na daltaí (A nó B) a bhfuil na frithghníomhúcháin is gasta aige.

   [4]

Ó ‘CCEA GCSE Single Award in Science Foundation Tier’ le James Napier, Alyn G. McFarland agus Colin Murphy.
© James Napier, Alyn G. McFarland agus Colin Murphy 2009. Arna atáirgeadh le Caoinchead Hodder Education
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 (b) Is féidir agaí frithghníomhúcháin a chur i gcomparáid go digiteach trí 
chur ar dhaoine dordánaí a bhrú nuair a fheiceann siad cruth áirithe 
ag teacht ar scáileán.

  Rinne beirt daltaí roinnt iarrachtaí lena n-agaí frithghníomhúcháin a 
thomhas leis an mhodh seo.  Tá a dtorthaí taispeánta sa tábla thíos.

Dalta
Aga frithghníomhúcháin/s

Iarracht 1 Iarracht 2 Iarracht 3 Iarracht 4 Iarracht 5
M 0.44 0.41 0.36 0.35 0.36
J 0.67 0.61 0.55 0.77 0.45

  Déan achoimre ar na torthaí atá taispeánta sa tábla thuas.

   [4]
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6 (a) Rinne dalta an ciorcad thíos a cheangal agus é ag déanamh 
imscrúdú ar an ghaolmhaireacht idir sruth agus voltas do phíosa 
sreang friotaíochta.

  (i) Úsáid na litreacha A agus V le lipéid a chur ar an aimpmhéadar 
agus an voltmhéadar sa chiorcad. [2] 

  (ii) Cuir síos ar chóiriú na gcomhbhall sa chiorcad seo.

   [2]

  (iii) Déan cur síos agus tabhair míniú ar fheidhm an fhriotóra 
inathraithe sa chiorcad seo.

   [3]

Sreang
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 (b) Thaifead an dalta luachanna an tsrutha agus an voltais a bhí ar 
taispeáint ar na méadair sa tábla thíos.

Sruth/A Voltas/V

0 0

3 1

6 2

7.8 3

8.6 4

  (i) Ar an eangach thíos, breac agus tarraing líneghraf de na torthaí 
seo.

    [3] 

Vo
lta

s 
/ V

Sruth / A
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  (ii) Luaigh treocht do ghraif.

   [1]

  (iii) Nuair is é 1.5V an voltas thar an bholgán, is é 4.5A an sruth tríd.

   Úsáid an chothromóid:

                                             voltas = sruth × friotaíocht

   le friotaíocht na sreinge a ríomh.

   Taispeáin do chuid oibre.

	 	 	 	 																																			Friotaíocht	=																												Ω		[2]

 (c) Úsáid an fhaisnéis atá curtha ar fáil le dhá rud a lua a rinneadh lena 
chinntiú gur triail chothrom a bhí san imscrúdú.

  1.

  2.
   
  [2]
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Liosta Fearais agus Ábhar

Tasc 1:  Imscrúdú ar Sheoltacht Theirmeach

Fearas gnáthshaotharlainne Seoltacht Theirmeach 
Citeal leictreach
Céir choinnle 
Bioráin ordóige 
Stad-uaireadóir

nó

Cúig shlat d’ábhar ar comhfhad agus ar comhthiús
Dóire Bunsen
Tríchosach
Céir choinnle
Bioráin ordóige
Stad-uaireadóir

Tasc 2:  An Fuinneamh a Scaoileann Roinnt Brioscóg a Chur i gComparáid

Fearais agus ábhair mholta:

Clampa
Seastán
Molcheann
3 phromhadán fiuchta 
Mata teasdíonach 
Dóire Bunsen
Tlú miotail le hanla neamh-sheoltach
Steallaire (le 20ml d’uisce a bhailiú agus a dháileadh) 
Eascra uisce
Brioscóga – Tuc, Ritz agus Brioscóga Uachtair
Raca do phromhadán fiuchta
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Dra
ft

Ainm Siombail
Amóiniam

Cróimiam(III) Cr3+

Copar(II) Cu2+

Iarann(II) Fe2+

Iarann(III) Fe3+

Luaidhe(II) Pb2+

Airgead Ag+

Sinc Zn2+

SIOMBAILÍ D’IAIN ROGHNAITHE

INTUASLAGTHACHT NA SALANN, NA HIODROCSAÍDÍ AGUS
NA N-OCSAÍDÍ COITIANTA IN UISCE FUAR

Iain dheimhneacha Iain dhiúltacha

Intuaslagtha

Gach salann sóidiam, potaisiam agus amóiniam

Gach níotráit

Bunús na gclóirídí, na mbróimídí agus na n-iaidídí 
SEACHAS
clóirídí, bróimídí agus iaidídí airgid agus luaidhe

An chuid is mó de na sulfáití SEACHAS sulfáití luaidhe agus 
báiriam Tá sulfáit chailciam giota beag intuaslagtha

Dothuaslagtha

An chuid is mó de na carbónáití 
SEACHAS
carbónáití sóidiam, potaisiam agus amóiniam

An chuid is mó de na hiodrocsaídí 
SEACHAS
hiodrocsaídí sóidiam, potaisiam agus amóiniam

An chuid is mó de na hocsaídí 
SEACHAS
ocsaídí sóidiam, potaisiam agus cailciam a imoibríonn le huisce

Ainm Siombail

Bútánóáit C3H7COO-

Carbónáit

Déchrómáit

Eatánóáit CH3COO-

Hidrigincharbónáit

Hiodrocsaíd OH–

Meatánóáit HCOO–

Níotráit NO

Própánóáit C2H5COO–

Sulfáit

Suilfít
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Treoracha Ginearálta Marcála

Intreoir
Is é cuspóir na scéimeanna marcála a chinntiú go marcáiltear scrúduithe GCSE go 
comhsheasmhach agus go cothrom. Sna scéimeanna marcála, tugtar léiriú do mharcálaithe 
ar chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach 
iontu fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagairtí 
iarrthóirí.

Cuspóirí Measúnaithe
Anseo thíos, tá na cuspóirí measúnaithe don Eolaíocht Teastas Singil GCSE  

Ní mór d’iarrthóirí: 

CM1 Eolas agus tuiscint a léiriú ar idéanna na heolaíochta agus ar theicnící agus ar  
  ghnásanna eolaíocha;
CM2 Eolas agus tuiscint ar idéanna, fiosrúcháin, teicnící agus gnásanna na heolaíochta a  
  chur i bhfeidhm; agus
CM3 Anailís a dhéanamh ar fhaisnéis agus ar idéanna lena léirmhíniú agus a luacháil;  
  breithiúnais a dhéanamh agus tátail a bhaint; gnásanna turgnaimh 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 a 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 úsáid le bailíocht freagraí a 
mheas.  Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an 
Scrúdaitheoir Maoirseachta.

Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí a bheith dearfach agus iad ag marcáil, agus creidiúint chuí a thabhairt 
don méid atá ar eolas ag daltaí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh 
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí 
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith 
sásta iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagairt atá chomh maith 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 bhron-
nadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.

Áirimh a Mharcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le háirimh, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair ear-
ráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair amháin 
de bharr earráid ríomhaireachtúil.
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Cineálacha scéimeanna marcála
Tascanna nó ceisteanna ar gá d’iarrthóirí freagairt shínte scríofa a thabhairt orthu, marcáiltear 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
Tascanna agus ceisteanna a éilíonn ar iarrthóirí scríbhneoireacht shínte mar fhreagairt, déantar 
iad a mharcáil i dtéarmaí leibhéil freagartha. Agus cinneadh á dhéanamh acu ar an leibhéal 
freagartha atá le bronnadh, ba chóir do scrúdaitheoirí an ‘oiriúint is fearr’ a chuardach, ag cur 
san áireamh gur féidir laige i réimse amháin a chúiteamh le láidreacht i réimse eile. Nuair a 
bhíonn cinneadh á dhéanamh ar mharc le bronnadh ar fhreagairt taobh istigh de leibhéal ar 
leith, táthar ag dúil le go mbainfidh scrúdaitheoirí úsáid as a mbreithiúnas gairmiúil. 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.

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

• Ardfheidhmíocht:  Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos ar an leibhéal agus 
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag barr an raoin nó in aice leis sin.

Caighdeán na cumarsáide scríofa
Cuirtear caighdeán na cumarsáide scríofa san áireamh nuair a bhítear ag measúnú freagairtí 
iarrthóirí ar gach tasc agus ar gach ceist inar gá dóibh freagairt a thabhairt i bhfoirm shínte 
scríofa.  Marcáiltear na tascanna agus na ceisteanna seo ar bhonn leibhéil freagartha. Tá 
tagairt do chaighdeán na cumarsáide scríofa sa chur síos ar gach leibhéal freagartha.

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

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

Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt 
a dhéanamh don treoir thíos atá níos mionsonraithe:

Leibhéal 1 (Bunúsach):  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.

Leibhéal 2 (Maith):  Déanann an t-iarrthóir roghnú réasúnta agus baineann sé 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.

Leibhéal 3 (Ar Dóigh):  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 ar chaighdeán ard go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
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MARCANNA
AR FÁIL

1 (a) A – Núicléas [1]
  B – Cillbhalla [1] [2]

 (b) 

  

tá ábhar géiniteach ann

rialaíonn sé cad é a thagann 
isteach agus cad é a fhágann an chill

cíteaplasma

an áit a dtarlaíonn imoibriúcháin 
cheimiceacha

núicléas

  Gach líne ceart [1] [2]

 (c) Shimplí [1]
  den cineál chéanna [1] [2] 

2 (a) (i) Ocsaigin [1]
   Uisce [1] [2]

  (ii) Ceimiceach [1]

 (b) Vitimín C [1]
  d’iompar [1] [2]

3 (a) (i) X tarraingthe áit ar bith i gceachtar de na hubhaduchtanna [1]

  (ii) Toirchiú [1]

  (iii) Útaras [1]

 (b) (i) Ocsaigin nó dé-ocsaíd charbóin nó úiré [1]
   Iompraithe chuig an/ón fhéatas sna fuileadáin nó sa phlacaint/ 

 srince [1] [2]

  (ii) Is féidir le halcól dul chuig an fhéatas tríd an phlacaint [1]

4 (a) (i) Bíonn antasubstaintí ag ceangal d’antaiginí ar mhiocróib [1]
   Bíonn miocróib ag cuachadh le chéile/díluailítear iad/maraítear  

 iad [1] [2]

  (ii)	 Limficít	 [1]

 (b) (i) 52 + 8 + 1 + 35 = 96 [1]
   = 4% [1] [2]

  (ii) Clár oideachais/coiscíní saor in aisce/fógraíocht [1]

6

5

6

6
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5 (a) 6 (mhilliún)  [1]

 (b) Bíonn siad beo/neadaíonn siad san fhéar fhada [1]

 (c) Dhá cheann ar bith as:
  • scriostar neadacha/uibheacha
  • maraítear na héin óga
  • maraítear na héin fhásta
  • scriostar bia
  • imíonn siad
  • áit ar bith le dul i bhfolach
  • scriosann an ghnáthóg
  • itheann creachadóirí iad
  • gan áit leis na huibheacha a bhreith [2]

 (d) Cuireann sin ar chumas do na héin óga/na héin fhásta éalú (isteach 
i bpáirceanna eile)/gnáthóg a bhogadh/beireann uibheacha ar an 
imeall/ní mharaíonn na meaisíní na héin [1]

6 (a) (i) Níos gasta/cosantach/níl am smaointeoireachta i gceist [1]

  (ii) Corda an dromlaigh [1]
   An lámh a tharraingt ar shiúl [1] [2]

 (b) Dhá cheann ar bith as:
  • is iad na faireoga a tháirgeann hormóin
  • taistealaíonn siad san fhuil
  • ní théann siad i bhfeidhm ach ar orgáin áirithe ar a dtugtar  

 spriocorgáin
  • gníomhaíonn siad níos moille
  • gníomhaíonn siad thar thréimhse ama níos faide
  • is ceimiceáin iad hormóin/tá an néarchóras leictreach [2]

 (c) (i) Dhá cheann ar bith as:
  • tá an leibhéal glúcós fola níos airde ag an tús do dhuine a bhfuil  

 diaibéiteas air
  • éiríonn leibhéil ghlúcós fola níos airde go gasta do dhuine a bhfuil  

 diaibéiteas air
  • titeann leibhéil ghlúcós fola níos fadálaí do dhuine a bhfuil  

 diaibéiteas air
  • ní bhíonn leibhéil ghlúcós fola ag baint cothromaíocht amach do  

 dhuine a bhfuil diaibéiteas air
  • tá leibhéil ghlúcós fola níos airde do dhuine a bhfuil diaibéiteas  

 air [2]

  (ii) An paincréas [1]

5

8
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7 (a) (i) Gach pointe breactha mar is ceart [2] nó 
   5 phointe ceart [1]
   Líne cheart ag ceangal na bpointí [1] [3]

  (ii) 100 – 27 [1]
   73 [1] [2]

 (b) Anaclanna dúlra/stoc éisc a chosaint/conarthaí idirnáisiúnta/cleachtais 
talmhaíochta [1]

8 (a) Dhá cheann ar bith as:
  •	 tá	méadú	tagtha	(gach	bliain)	ar	líon	na	ndaoine	(fireann	agus	 
   baineann) a bhfuil ailse chraicinn orthu ó 1975/thar am
  • tá líon na mbaineannach le hailse chraicinn (i gcónaí) níos airde  
	 	 	 ná	líon	na	bhfireannach
  • sa bhliain 2010 bhí rátaí na gcásanna d’ailse chraicinn sna  
	 	 	 fireannaigh	agus	sna	baineannaigh	mar	an	gcéanna
  • nuair a ardaíonn ráta na gcásanna den ailse chraicinn sna  
	 	 	 baineannaigh,	ardaíonn	sé	sna	fireannaigh	fosta	 [2]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith as:
   • méadaíonn riosca Shiondróm Down le haois
   • faoi aois 35 bíonn riosca breith anabaí níos mó ná riosca  
    Shiondróm Down
   • os cionn aois 35 bíonn riosca Shiondróm Down níos mó ná  
    riosca breith anabaí [2]

  (ii) Creideamh láidir/gan a bheith ag iarraidh cinneadh eiticiúil a  
   dhéanamh/má tá páistí eile sa teaghlach/freagairt chuí ar bith  
   eile [1]

 (c) Sóchán [1]

6

6



187

MARCANNA
AR FÁIL

9 Inneachar táscach
 • tástáil in vitro déantar cógais nó drugaí a fhorbairt sa tsaotharlann/

tástáilte ar chealla/ar fhíocháin
 • an oibríonn an druga
 • tástáil ar ainmhithe, is é sin, tástáil a dhéanamh ar ainmhithe beo/

córais iomlána choirp/roimh thástáil ar dhaoine
 • tá a lán daoine in éadan tástáil ar ainmhithe ar chúiseanna eiticiúla –

mínithe
 • is féidir le héifeacht dhifriúil a bheith ag druga ar ainmhí ná ar dhuine 

(mar gur speiceas difriúil é an cine daonna)
 • tugtar drugaí do dhaoine i dtrialacha cliniciúla
 • lena fháil amach an oibríonn an druga ar dhaoine/cad é an dáileog a 

bheas de dhíth/an bhfuil fo-iarmhairtí ar bith ann
 • ceadúnaithe le húsáid nuair a thaispeántar go bhfuil cógais nó drugaí 

éifeachtach/sábháilte (gan fo-iarmhairtí nó gan ach fo-iarmhairtí 
teoranta)

 

Leibhéal Freagairt Marc

A

Caithfidh	iarrthóirí	téarmaí	cuí	a	úsáid	síos	tríd	
le cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a 
mbeadh ar an antaibheathach úr seo dul tríd sula 
bhféadfaí é a thabhairt go sábháilte do dhaoine 
ag úsáid sé go hocht gcinn de na pointí thuas. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach mhaith agus is de chaighdeán ard iad 
an fhoirm agus an stíl.

[5]–[6]

B

Caithfidh	iarrthóirí	téarmaí	cuí	a	úsáid	tríd	síos	
le cur síos a dhéanamh ar na céimeanna a 
mbeadh ar an antaibheathach úr seo dul tríd sula 
bhféadfaí é a thabhairt go sábháilte do dhaoine 
ag úsáid trí go cúig cinn de na pointí thuas. 
Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht agus 
gramadach shásúil agus is de chaighdeán sásúil 
iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as ceann amháin nó 
dhá cheann de na pointí thuas. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta le cur síos a dhéanamh ar na 
céimeanna a mbeadh ar an antaibheathach 
úr seo dul tríd sula bhféadfaí é a thabhairt go 
sábháilte do dhaoine. Tá úsáid theoranta bainte 
acu as saintéarmaí. Is de chaighdeán teoranta iad 
foirm agus stíl.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

    [6] 6
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10 (a) (i) 70 bsn [1]

  (ii) 100% [1]

  (iii) C [1]
   Méadaíonn croíráta níos lú le linn aclaíochta/filleann ar an 

ghnáthráta níos gasta [1] [2]

 (b) Bíonn tréimhsí fada san ospidéal/treimhsí fada tinnis agus mar sin de, 
saor ón obair i gceist [1]

  De ghnáth tuismitheoirí (in áit páistí) mar sin de, níl duine ar bith ann  
le hairgead a shaothrú/le haire a thabhairt do pháistí óga/freagra cuí 
eile [1] [2]

    Iomlán

6
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1 (a) (i) Gach pointe breactha mar is ceart [2] nó 
   5 phointe ceart [1]
   Líne cheart ag ceangal na bpointí [1] [3]

  (ii) 100 – 27 [1]
   73 [1] [2]

 (b) Anaclanna dúlra/stoc éisc a chosaint/conarthaí idirnáisiúnta/
  cleachtais talmhaíochta [1]

2 (a) Dhá cheann ar bith as:
  •	 tá	méadú	tagtha	(gach	bliain)	ar	líon	na	ndaoine	(fireann	agus	 
	 	 	 baineann)	a	bhfuil	ailse	chraicinn	orthu	ó	1975/thar	am
  • tá líon na mbaineannach le hailse chraicinn (i gcónaí) níos airde  
	 	 	 ná	líon	na	bhfireannach
  • sa bhliain 2010 bhí rátaí na gcásanna d’ailse chraicinn sna  
	 	 	 fireannaigh	agus	sna	baineannaigh	mar	an	gcéanna
	 	 •	 nuair	a	ardaíonn	ráta	na	gcásanna	den	ailse	chraicinn	sna	 
	 	 	 baineannaigh,	ardaíonn	sé	sna	fireannaigh	fosta	 [2]

 (b) (i) Dhá cheann ar bith as:
  • méadaíonn riosca Shiondróm Down le haois
  • faoi aois 35 bíonn riosca breith anabaí níos mó ná riosca  
   Shiondróm Down
  • os cionn aois 35 bíonn riosca Shiondróm Down níos mó ná riosca  
   breith anabaí [2]

  (ii) Áitiús reiligiúnach/gan a bheith ag iarraidh cinneadh eiticiúil a  
	 	 	 dhéanamh/má	tá	páistí	eile	sa	teaghlach/freagairt	chuí	ar	bith	 
   eile [1]

 (c) Sóchán [1]

6

6
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3 Inneachar táscach:
 •	 tástáil	in	vitro	déantar	cógais	nó	drugaí	a	fhorbairt	sa	tsaotharlann/

tástáilte ar chealla/ar fhíocháin
	 •	 an	oibríonn	an	druga
 • tástáil ar ainmhithe, is é sin, tástáil a dhéanamh ar ainmhithe beo/

córais iomlána choirp/roimh thástáil ar dhaoine
 • tá a lán daoine in éadan tástáil ar ainmhithe ar chúiseanna eiticiúla –

mínithe
 •	 is	féidir	le	héifeacht	dhifriúil	a	bheith	ag	druga	ar	ainmhí	ná	ar	dhuine	

(mar	gur	speiceas	difriúil	é	an	cine	daonna)
 •	 tugtar	drugaí	do	dhaoine	i	dtrialacha	cliniciúla
 •	 lena	fháil	amach	an	oibríonn	an	druga	ar	dhaoine/cad	é	an	dáileog	a	

bheas	de	dhíth/an	bhfuil	fo-iarmhairtí	ar	bith	ann
 •	 ceadúnaithe	le	húsáid	nuair	a	thaispeántar	go	bhfuil	cógais	nó	drugaí	

éifeachtach/sábháilte	(gan	fo-iarmhairtí	nó	gan	ach	fo-iarmhairtí	
teoranta)

Leibhéal Freagairt Marc

A

Caithfidh	iarrthóirí	téarmaí	cuí	a	úsáid	tríd	síos	
le	cur	síos	a	dhéanamh	ar	na	céimeanna	a	
mbeadh	ar	an	antaibheathach	úr	seo	dul	tríd	sula	
bhféadfaí é a thabhairt go sábháilte do dhaoine 
ag úsáid sé go hocht gcinn	de	na	pointí	thuas.	
Baineann	siad	úsáid	as	litriú,	poncaíocht	agus	
gramadach	mhaith	agus	is	de	chaighdeán	ard	iad	
an	fhoirm	agus	an	stíl.

[5]–[6]

B

Caithfidh	iarrthóirí	téarmaí	cuí	a	úsáid	tríd	síos	
le	cur	síos	a	dhéanamh	ar	na	céimeanna	a	
mbeadh	ar	an	antaibheathach	úr	seo	dul	tríd	sula	
bhféadfaí é a thabhairt go sábháilte do dhaoine 
ag úsáid trí go cúig cinn	de	na	pointí	thuas.	
Baineann	siad	úsáid	as	litriú,	poncaíocht	agus	
gramadach	shásúil	agus	is	de	chaighdeán	sásúil	
iad	an	fhoirm	agus	an	stíl.

[3]–[4]

C

Baineann iarrthóirí úsáid as ceann amháin nó 
dhá cheann	de	na	pointí	thuas.	Baineann	siad	
úsáid	as	litriú,	poncaíocht	agus	gramadach	
theoranta	le	cur	síos	a	dhéanamh	ar	na	
céimeanna a mbeadh ar an antaibheathach úr 
seo	dul	tríothu	sula	bhféadfaí	é	a	thabhairt	go	
sábháilte	do	dhaoine.	Tá	úsáid	theoranta	bainte	
acu	as	saintéarmaí.	Is	de	chaighdeán	teoranta	iad	
foirm	agus	stíl.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

    [6] 6
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4 (a) (i) 70 bsn [1]

  (ii) 100% [1]

  (iii) C [1]
   Méadaíonn croíráta níos lú le linn aclaíochta/filleann ar an 

ghnáthráta níos gasta [1] [2]

 (b)	 Bíonn	tréimhsí	fada	san	ospidéal/treimhsí	fada	tinnis	agus	mar	sin	de,	
saor ón obair i gceist [1]

	 	 Tuismitheoirí/aithreacha	a	bhíonn	ann	de	ghnáth,	mar	sin	de,	níl	duine	
ar bith ann le hairgead a shaothrú/le haire a thabhairt do pháistí óga/
freagra	cuí	eile	[1]	 	[2]

5 (a) (i) Gaiméití ceart [1]
   Sliocht ceart [1] [2]

  (ii) rr ciorclaithe [1]

  (iii) 1:3  [1]

 (b) (i)	 Is	cuid	de	ADN	(DNA)	í	géin/cuid	bheag	de	chrómasóm	a	
chódaíonn do shaintréith/phróitéin [1]

	 	 	 Is	foirmeacha	malartacha	de	ghéin	iad	ailléilí	[1]
   Ní dhá ghéin éagsúla iad [2]

  (ii) Ailléil (géin) cheannasach atá léirithe/tá an tsaintréith le feiceáil  
   más heitrisigeach/sáraíonn an ailléil chúlaitheach [1]
   Bíonn an ailléil chúlaitheach i bhfolach mar gheall ar an ailléil  
	 	 	 cheannasach/ní	fheictear	an	tsaintréith	mura	bhfuil	sí	 
   homaisigeach [1] [2]

6 (a) 7/28 [1] 25% [1]  [2]

 (b) (i) Teachtairí ceimiceacha a thaistealaíonn san fhuil	chuig	 
   spriocorgán (na trí chomhpháirt i gcló trom san áireamh = 2;  
   aon dá cheann = 1) [2]

  (ii)	 Aon	lá	ó	12–14	go	cuimsitheach	 [1]

  (iii)	Coinníonn	sé	líneáil	an	útarais	[1]	mar	ullmhúchán	don	 
   toircheas [1]  [2]

  (iv)	Athraíonn	leibhéil	hormón	[1]	agus	stadann	forbairt	an	ubháin/ 
	 	 	 stadann	ubhsceitheadh	[1]	 [2]

6

8

9
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7 (a) (i) Cealla simplí [1]
   a dtig leo deighilt le cealla a fhoirmiú den chineál chéanna [1] [2]

  (ii) Tairbhe – cóir leighis na leoicéime/cóir leighis cheannródaíoch/ 
   an fhéidearthacht go bhféadfaí riochtaí atá doleigheasta anois  
   a leigheas [1]

   Riosca – impleachtaí eiticiúla/aistriú víreas/foirmiú siadaí [1] [2]

 (b)	 Tá	scrios	nó	dochar	a	dhéanamh	ar	an	tsuth	i	gceist/in	éadan	
creideamh reiligiúnach [1]

 
 
8 (a) (i)	 Inchinn	agus	corda	an	dromlaigh	(an	dá	cheann	de	dhíth)	 [1]

  (ii) Matáin [1]

 (b) (i) De réir mar a mhéadaíonn trastomhas na néarchille, méadaíonn  
	 	 	 luas	na	ríge	 [1]

  (ii) 64 – 40 [1]

   24 [1] [2]

 (c)	 Tá	freagairt	hormónach	níos	fadálaí	ná	néar-ríoga	 [1]

9 (a)	 Dorset,	bíonn	an	chuid	is	mó	acu	geal,	agus	Manchain	bíonn	an	chuid	
is mó dorcha [1]

 	 Tagairt	chuí	déanta	don	duaithníocht	[1]
	 	 Nasc	idir	dath	agus	creachóireacht	[1]	 [3]

 (b)	 An	chuid	is	mó	de	na	leamhain,	is	den	chineál	gheal	iad	(i	ngach	
ceantar)/laghdaíonn na leamhain is dorcha [1] 

 	 I	ngach	ceantar	tá	an	cineál	geal	oiriúnaithe	níos	fearr/níl	leamhain	
níos dorcha chomh hoiriúnaithe céanna [1]  [2]

 (c) Athrú/oiriúnú i speiceas/cineál orgánaigh/foirmítear speicis úra [1]
   thar am [1] [2]

 (d)	 Is	féidir	leamhain	aonaracha	a	scaradh	go	furasta	ina	ngrúpaí	 [1]

    Iomlán

5

6

8
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1 (a) D  [1]

 (b) C  [1]

 (c) Siombail fhóirsteanach faoi choinne aire (!) [1]

 (d) Dhá cheann ar bith as:
  • níos éifeachtaí go físiúil/cuidsúlach
  • tuigtear go hidirnáisiúnta
  • níos fusa a léamh/dóibh siúd nach bhfuil léamh acu [2]

2. (a) comhdhlúthú [1]
  leá [1] [2]

 (b) Léaráid cheart, mar atá thíos

   [1]

3 (a) 

  

Ceimiceán pH Dath táscaire uilíoch

hiodrocsaíd 
sóidiam 13 [1] corcra

clóiríd sóidiam 7 glas [1]

aigéad 
hidreaclórach 1 [1] dearg [1]

 [4]

 (b)  tóireadóir/méadar/logálaí sonraí pH [1]

 (c)  tuaslagáit [1]
  tuaslagóir [1]
  tuaslagán [1] [3]

5

3
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 (d)  Gach píosa fearais tarraingthe mar is ceart bronn [1] (uasmhéid 3) 
Lipéid chearta ar thrí phíosa fearais ar a laghad [1]

  

dóire Bunsen

tríchosach

uige

mias ghalaithe 

 [4]

4 (a)  An chrómatagrafaíocht [1]

 (b)  Ní thuaslagfaidh líne pheann luaidhe san uisce/cur isteach ar na 
torthaí [1]

 (c) 3  [1]

 (d) Gorm [1]

5 (a)  E [1]
  C [1]
  D [1] [3]

 (b) Miotail alcaileacha [1]
  NaCl [1]
  Meendeleev [1] [3]

 (c)  Fluairín [1]
  Ar [1]
  Xeanón [1] [3]

6 (a) Bain úsáid as an méid chéanna miotail/an méid chéanna uisce [1]

 (b) Ní bheadh boilgeoga ar bith eile ag teacht uaidh/gás scaoilte/ miotal 
imithe as radharc [1]

 (c) 2, 3, 1 (dhá cheann ar bith san ord cheart, gnóthaíonn [1]) [2]

 (d)  Potaisiam [1]

7 (a)  Tá polaitéin solúbtha/measartha éadrom/saor (aon dá cheann) [1] 
Mínithe mar is ceart [1], m.sh. éadrom agus mar sin de, ní chuireann 
an mála le meáchan an ualaigh [2]

 (b)  Níolón [1]
  Tá sé solúbtha [1] agus láidir [1] [3]

© CCEA

12

4

9

5

5
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8 (a) Z [1]
  Dónn sé le pop díoscánach [1] [2]

 (b)  Birín beo [1]
  athlasann [1] [2]

9 (a) (i) Alcáin  [1]

  (ii) 

   

H  H  

H—C —C—H

H  H  [1]

 (b) Inneachar táscach:
  • níl ach carbón agus hidrigin i hidreacarbón
  • is iad dé-ocsaíd charbóin agus uisce na táirgí a fhoirmítear
  • dé-ocsaíd charbóin/gáis scaoilte
  • cuireann sé leis an iarmhairt cheaptha teasa/ina chúis le téamh  
   domhanda 
  • aon iarmhairt den téamh dhomhanda. m.sh. athrú aeráide / 
   oighearchaidhpeanna polacha ag leá /níos mó athruithe  
   antoisceacha ar an aimsir
 

 

Leibhéal Freagairt Marc

A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid tríd 
síos le cur síos a dhéanamh ar dhóchán na 
hidreacarbón, ag úsáid cúig nó sé cinn de na 
pointí thuas, i seicheamh loighciúil.  Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
mhaith  agus is de chaighdeán ard iad an fhoirm 
agus an stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí le 
cur síos a dhéanamh ar dhóchán na hidreacarbón 
ag úsáid trí nó ceithre cinn de na pointí thuas, 
i seicheamh loighciúil. Baineann siad úsáid as 
litriú, poncaíocht agus gramadach shásúil agus is 
de chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar dhóchán na 
hidreacarbón ag úsáid ceann amháin nó dhá 
cheann de na pointí thuas. Níl siad seo curtha 
i láthair i seicheamh loighciúil, áfach. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta agus is teoranta an úsáid a bhain siad 
as saintéarmaí. Is de chaighdeán teoranta iad 
foirm agus stíl.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint é. [0]
  

  [6]

4

8
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10 (a) 

Bliain 1700 1750 1800 1850 1900 1950

Céatadán   
dé-ocsaíd charbóin 
san atmaisféar

0.028 0.028 0.028 0.029 0.030 0.032

  Bronn aon mharc amháin do gach dhá fhreagra atá ceart.  [2]

 (b)  Fanann leibhéal an CO2 tairiseach go dtí 1800 [1]
  Éiríonn an leibhéal ansin [1] [2]

 (c) Aon luach níos mó ná 0.040 [1]

    Iomlán

5
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1 (a)  Tá polaitéin solúbtha/measartha éadrom/saor (aon dá cheann) [1] 
  Airí mínithe [1], m.sh. éadrom ionas nach gcuireann an mála le 

meáchan an ualaigh [2]

 (b)  Níolón [1]
  Tá sé solúbtha [1] agus láidir [1] [3]

2 (a) Z [1]
  Dónn sé le pop díoscánach [1] [2]

 (b)  Birín beo [1]
  athlasann [1] [2]

3 (a) (i) Alcáin  [1]

  (ii) 

   

H  H  

H—C —C—H

H  H  [1]

 (b) Inneachar táscach:
  • níl ach carbón agus hidrigin i hidreacarbón
  • is iad dé-ocsaíd charbóin agus uisce na táirgí a fhoirmítear
  • dé-ocsaíd charbóin/gáis tugtha amach
  • cuireann leis an iarmhairt cheaptha teasa/tarlaíonn téamh  
   domhanda mar gheall air
  • aon iarmhairt den téamh dhomhanda. m.sh. athrú aeráide / 
   oighearchaidhpeanna polacha ag leá/níos mó athruithe  
   antoisceacha ar an aimsir

 

5

4
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A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid tríd 
síos le cur síos a dhéanamh ar dhóchán na 
hidreacarbón, ag úsáid cúig nó sé cinn de na 
pointí thuas, i seicheamh loighciúil. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
mhaith agus is de chaighdeán ard iad an fhoirm 
agus an stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí 
cuí le cur síos a dhéanamh ar dhóchán na 
hidreacarbón ag úsáid trí nó ceithre cinn de na 
pointí thuas, i seicheamh loighciúil. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
shásúil agus is de chaighdeán sásúil iad an 
fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar dhóchán na 
hidreacarbón ag úsáid ceann amháin nó dhá 
cheann de na pointí thuas.  Níl siad seo curtha 
i láthair i seicheamh loighciúil, áfach.  Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta agus is teoranta an úsáid a bhain siad 
as saintéarmaí. Is de chaighdeán teoranta iad 
foirm agus stíl.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint é. [0]

    [6] 8
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4 (a) 
Bliain 1700 1750 1800 1850 1900 1950

Céatadán 
den CO2 san 
atmaisféar

0.028 0.028 0.028 0.029 0.030 0.032

  Bronn aon mharc amháin do gach dhá fhreagra atá ceart.  [2]

 (b)  Fanann leibhéal an CO2 tairiseach go dtí 1800 [1]
  Éiríonn an leibhéal ansin [1] [2]

 (c) Aon luach níos mó ná 0.040 [1]

5 (a)  Buí  [1]

 (b) Uisce [1]

 (c) 8 ÷ 9 = 0.89  [1]

6 (a) Cóirithe cearta leictreonacha tarraingthe 
  Mg: 2.8.2 [1]
  O: 2.6 [1] [2]

 (b) Trí cinn ar bith as:
  • Cailleann Mg dhá leictreon
  • Éiríonn Mg ina chóiriú leictreonach 2.8
  • Gnóthaíonn O 2 leictreon
  • Éiríonn O ina chóiriú leictreonach 2.8 [3]

 (c) Mg2+ [1]
  O2– [1] [2]

7 (a)  Leictreachas a úsáid [1] le comhdhúil a bhriseadh anuas [1] [2]

 (b) An leictreoid [1] dhiúltach [1] [2]

 (c) Gnóthaíonn iain alúmanaim [1] 3 leictreon [1] le héirí ina n-adaimh 
alúmanaim [2] [2]

 (d) Al3+ + 3e → Al  (marc amháin do gach taobh den chothromóid) [2]
        [1]        [1]

 (e) Carbón/graifít [1]
  Támh/seolann leictreachas [1] [2]

 (f) Táirgtear ocsaigin [1]
  a dhéanann imoibriúchán leis an anóid/a dhéanann an anóid/carbón a 

chaitheamh [1] [2]

 (g) Spárálann sé acmhainní an Domhain [1]

5

3

7

13
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8 (a) 700 + 50 + 250 + 250 + 20 + 230 = 1500 [1]
  750 ÷ 1500 × 100 = 50% [1] [2]

 (b)  (i) I5 [1]

  (ii) 6 ocsaigin [1]
   2 hidrigin [1] [2]

  (iii) Hidrigin [1]

 (c)  CaCl2 [1]
  H2O + CO2 [1] [2]

 (d) (i) Rinne sé boilgeoga níos gasta/chríochnaigh an t-imoibriúchán  
   níos luaithe/gás déanta níos gasta [1]

  (ii) In aigéad níos tiubhaithe, tá níos mó cáithníní den aigéad ann [1]
   Má tá níos mó cáithníní ann, ciallaíonn sin go mbeidh níos mó  
   imbhuailte rathúla ann [1]
   Ciallaíonn níos mó imbhuailte rathúla go bhfuil ráta imoibriúcháin  
   níos gasta ann [1] [3]

  (iii) Aoluisce [1]
   Tiontaíonn sé ó éadathach go modartha [1] [2]

 (e) Eisiteirmeach [1]

    Iomlán

15

60
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1 (a)  Ceithre shiombail chearta [2]
  Dhá nó trí shiombail chearta [1]
  Ciorcad iomlán [1] [3]

 (b)  Níos teo/Bolgán níos gile [1] mar go bhfuil an voltas níos airde [1]
  nó
  Léamh níos airde ar an aimpmhéadar [1] mar go bhfuil níos mó srutha 

ann [1] [2]

 (c) (i) A [1]

  (ii)  C      [1] 

2 (a) [1] mharc do gach líne cheart thíos

 

Ón Ghrian chuig painéal 
gréine suite ar dhíon.

Ó phláta te leictreach trí 
bhun pota miotail.

Ón eilimint i gciteal 
leictreach leis an uisce uilig 

atá sa chiteal a théamh.

Cás

Seoladh

Comhiompar

Radaíocht

Modh taistil teasa

 [3]

 (b)  35 + 15 + 15 + 10 = 75 [1]
  100 – 75 = 25 [1] [2]

 (c) (i)  10 (mbliana) [1]

  (ii) Balla [1]
   Costas suiteála is saoire [1]
   nó
   Díon [1]
   Tréimhse is giorra le haisíoc a dhéanamh [1]           [2]

  (iii)  Níos lú breosla ceannaithe       [1] 

7

9



209

MARCANNA
AR FÁIL

3  (a) 	Gáma	→	cóireáil	ailse	[1]
	 	 Solas	infheicthe	→	grianghrafadóireacht	[1]	
 	 Micreathonnta	→	cócaireacht	[1]	 [3]

 (b)  Micreathonnta/infridhearg [1]

4 (a) (i)  Am d’fhithis amháin [1]

  (ii) 	Teocht/luas	fithiseach	 [1]

  (iii)  Dhá cheann ar bith as: 
   Úránas/Neiptiún/Satarn [2]

 (b) (i) Cráitéar [1]

  (ii)  Cóiméad/astaróideach [1]

  (iii)  D agus E ([1] mharc an ceann)   [2] 

4

8
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5 (a) Inneachar táscach:
  • is trí thonnchreathanna a fhoirmítear tonnta
  • iompraíonn tonnta fuinneamh
  • fadtonnta + trastonnta
  • fadtonnta = tonnchreathanna sa treo chéanna le taisteal na toinne
  • trastonnta = tonnchreathanna go dronuilleach le taisteal na toinne
  • fuaim = fadtonnta agus tonnta solais = trastonnta 
  • taistealaíonn fuaim níos moille ná solas
  • is féidir le solas dul trí fholús
 

 

Leibhéal Freagairt Marc

A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid tríd 
síos le cur síos a dhéanamh ar na cosúlachtaí 
agus na difríochtaí idir tonnta fuaime agus tonnta 
solais (úsáid cúig cinn ar a laghad de na pointí 
thuas). Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht 
agus gramadach mhaith agus is de chaighdeán 
ard iad an fhoirm agus an stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí 
cuí le cur síos neamhiomlán a dhéanamh ar na 
cosúlachtaí agus na difríochtaí idir tonnta fuaime 
agus tonnta solais (úsáid trí nó ceithre cinn de 
na pointí thuas). Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach shásúil agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Déanann iarrthóirí cur síos ar na cosúlachtaí 
agus na difríochtaí idir tonnta fuaime agus tonnta 
solais (úsáid ceann amháin nó dhá cheann 
de na pointí thuas). Níl siad seo i seicheamh 
loighciúil, áfach. Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach theoranta agus is 
beag úsáid a bhain siad as saintéarmaí. Is de 
chaighdeán teoranta iad foirm agus stíl.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

    [6]

 (b)  330 × 0.06 [1]
  19.8 m [1] [2] 

6 (a) Airm núicléacha [1]
  X-ghathanna ó ospidéil [1] [2]

 (b) 90 – 24 [1]
  = 66 [1] [2]

8
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 (c) 1 = alfa
  2 = gáma
  3 = béite
  1 nó 2 ceart [1]
  3 cinn uilig ceart [2]     [2]  

7 (a) (i)  De réir mar a mhéadaíonn teocht, méadaíonn cumhacht [1]

  (ii)  Cinéiteach/gluaiseacht [1] 
 
 (b) 240×5 = 1200 [1]
  1200 = 1.2 kW [1]
  60 céim ón ghraf +/– 1 [1]
  (ceadaigh earráid tugtha ar aghaidh don mharc deiridh)              [3]

8 (a)  Cosúlacht = méadaíonn an dá rud le luas [1]
  Méadaíonn fad coscánaithe i bhfad níos mó/ráta níos gasta [1] [2]

 (b) (i) 15 [1]
 
  (ii)  27 [1]
  
 (c)  Dálaí olca ar an bhóthar/boinn rotha olca/droch-choscáin [1]  

a laghdaíonn frithchuimilt/greim [1]      [2]

9  (a) (i) Gás [1]

  (ii)  De réir mar a mhéadaigh praghas, baineadh úsáid as níos lú  
   ola [1]

  (iii)  Dhá cheann ar bith as:
   • pobal níos mó
   • tuilleadh fearas
   • daoine ag úsáid na bhfearas go ceann tréimhse níos faide [2]

 (b)  Dhá cheann ar bith as:
  • iarsmaí plandaí agus ainmhithe
  • na milliúin de bhlianta
  • ardbhrú/teas dian [2]

 (c)  Gaoth/gréine  [1]

    Iomlán

6

5

6

7

60
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1 (a) Airm núicléacha [1]
  X-ghathanna ó ospidéil [1] [2]

 (b) 90 – 24 [1]
  = 66 [1] [2]

 (c) 1 = alfa
  2 = gáma
  3 = béite
  1 nó 2 ceart [1]
  Ní 3 cinn uilig ceart [2]     [2]  

2 (a) (i)  De réir mar a mhéadaíonn teocht, méadaíonn cumhacht [1]

  (ii)  Cinéiteach/gluaiseacht [1]

 (b) 240 × 5 = 1200 [1]
  1200 = 1.2 kW [1]
  60 céim ón ghraf +/– 1 [1]
  (ceadaigh earráid tugtha ar aghaidh don mharc deiridh)              [3]

3 (a)  Cosúlacht = méadaíonn an dá rud le luas [1]
  Méadaíonn fad coscánaithe i bhfad níos mó/ráta níos gasta [1] [2]

 (b) (i) 15 [1]
 
  (ii)  27 [1]
  
 (c)  Dálaí olca ar an bhóthar/boinn rotha olca/droch-choscáin [1]  

a laghdaíonn frithchuimilt/greim [1]      [2]

4  (a) (i) Gás [1]

  (ii)  De réir mar a mhéadaigh praghas, baineadh úsáid as níos lú  
   ola [1]

  (iii)  Dhá cheann ar bith as:
   • pobal níos mó
   • tuilleadh fearas
   • daoine ag úsáid na bhfearas go ceann tréimhse níos faide [2]

 (b)  Dhá cheann ar bith as:
  • iarsmaí plandaí agus ainmhithe
  • na milliúin de bhlianta
  • ardbhrú/teas dian [2]

 (c)  Gaoth/gréine/geoiteirmeach/taoide/bithmhais  [1] 

6

5

6

7
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5 (a) (i)  900 – 700 [1]
   200 [1] [2]

  (ii)  De réir mar a mhéadaíonn cumhacht, méadaíonn aschur  
   solais [1]
	 	 	 Úsáideann	halaigin	níos	lú	cumhachta	ná	filiméad	leis	an	méid	 
   chéanna solais a tháirgeadh/cosúil do DSF (CFL) agus  
   halaigin [1] [2]

 (b) 	Úsáideann	dlúthsholas	fluaraiseach	DSF	(CFL) níos lú leictreachais 
ná	filiméad	leis	an	tsolas	chéanna	a	tháirgeadh	[1]

  Níos lú breoslaí iontaise in úsáid/níos éifeachtúla [1]      [2]

6 (a) (i)  A2 = 0.2
   A3 = 0.2
   A4 = 0.4
   1 nó 2 ceart [1]
   Na 3 cinn uilig ceart [2] [2]

  (ii)  Bolgán 1 = 3V [1]
   Bolgán 4 = 3V [1] [2]

 (b) (i) Bogann sleamhnán agus athraíonn sin fad sreinge [1]
   De réir mar a mhéadaíonn fad na sreinge, méadaíonn  
   friotaíocht [1]
   De réir mar a mhéadaíonn friotaíocht, laghdaíonn an sruth atá  
   ag sreabhadh. [1] [3]

  (ii) Lasc mhaolúcháin/rialaitheoir fuaime [1]

 (c) (i) De réir mar a mhéadaíonn achar, laghdaíonn friotaíocht [1]

  (ii) An t-ábhar as a bhfuil sé déanta    [1]

6

10
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7 Inneachar táscach:
 • seoladh trí sholaid
 • cáithnín pacáilte go dlúth le chéile i solaid
 • bíonn tonnchreathanna ag cur teasa/fuinnimh ar aghaidh
 • is seoltóirí iad miotail
 • comhiompar tríd leachtanna agus gáis
 • níl leachtanna/gáis theo chomh dlúth céanna
 • éiríonn leachtanna/gáis theo ar shiúl ón teas
 • sruth comhiompair socraithe

 

Leibhéal Freagairt Marc

A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid tríd 
síos le míniú a thabhairt ina iomláine ar an dóigh 
a dtaistealaíonn teas trí sholaid, leachtanna agus 
gáis (ag úsáid sé cinn ar a laghad de na pointí 
thuas). Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht 
agus gramadach mhaith agus is de chaighdeán 
ard iad an fhoirm agus an stíl.

[5]–[6]

B

Úsáideann iarrthóirí roinnt saintéarmaí cuí le 
míniú neamhiomlán a thabhairt ar an dóigh a 
dtaistealaíonn teas trí sholaid, leachtanna agus 
gáis (ag úsáid ceithre cinn nó cúig cinn de 
na pointí thuas). Baineann siad úsáid as litriú, 
poncaíocht agus gramadach shásúil agus is de 
chaighdeán sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Míníonn iarrthóirí an dóigh a dtaistealaíonn teas 
trí sholaid, leachtanna agus gáis (ag úsáid ceann 
amháin go trí cinn de na pointí thuas). Níl siad 
seo i seicheamh loighciúil, áfach. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
theoranta agus is beag úsáid a bhain siad as 
saintéarmaí. Is de chaighdeán teoranta iad foirm 
agus stíl.

[1]–[2]

D Ní	fiú	aon	chreidiúint	an	fhreagairt. [0]

    [6]

8  (a) Meáchan/domhantarraingt agus friotaíocht aeir/frithchuimilt  
(aon dá cheann)            [1]

 (b) Luas foisteanach [1]
  mar gheall ar fhórsaí cothromaithe [1] [2]

 (c) Fanann meáchan mar an gcéanna agus méadaíonn friotaíocht  
aeir       [1] 

6

4
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9 (a) 24 ÷ 1.5 [1]
  16 [2] [2]

 (b) (i) 5500 – 6000 [1]

  (ii) Tá an Ghrian níos teo [1]  
   Tá an Ghrian níos gile [1] [2]

  (iii)  Den chineál chéanna méide/aoise [1]

 (c)  Trí cinn ar bith as:
  • pléascadh ollmhór/borradh
  • 14 bhilliún bliain ó shin
  • ó shingilteacht
  • deannach, gás agus damhna scaipthe gach áit [3]

 (d)  Teoiric na Foistine  [1]

    Iomlán

10

60
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Leabhrán A

Tasc 1

1 (a) Úsáid céir choinnle le biorán ordóige a ghreamú den cheann/sa 
tsuíomh chéanna ar gach slat [1]

  Las dóire Bunsen faoi nascoír lárnach slaite/doirt uisce atá ar 
fiuchadh ón chiteal isteach san umar [1] 

  
  An pointe deiridh nuair a thiteann bioráin de gach slat [1]

  Tomhais am (a thógann sé ar gach biorán titim) [1] [4]

 (b) (i) Féidearthacht dóiteáin/go ndófaí duine nó rud [1]

  (ii) Cuir fearas i dtreoir i bhfad ar shiúl ó réada a dtiocfadh leo dó/
coinnigh fad slí cuí ar shiúl ón dóire Bunsen/ná bog an t-umar 
i ndiaidh é a líonadh le huisce te/coinnigh clár ar an chiteal/
freagairt chuí eile [1]

 (c) (i) Tábla comhlánaithe mar is cuí (m.sh. ábhar na slat i gcolún na 
n-ábhar) [1]

  (ii) Scálú cuí ar na haiseanna [1]
   Gach barra ceart [2] (3 nó 4 bharra ceart [1]) [3]

  (iii) Gach ábhar san ord cheart [2]
   (dhá cheann ar bith i seicheamh ceart [1]) [2]

 (d) Slata den tiús chéanna/fad/bioráin ordóige céanna/méid céanna 
céarach/freagra cuí eile

  (Dhá cheann ar bith acu) [2]

 (e) Déan an t-imscrúdú arís [1]

2 (a) (i) Teirmiméadar [1]

  (ii) An toirt chéanna uisce [1]

  (iii) An mhais chéanna [1]

 (b) (i) Ar eagla go ndófaí cuid de sular thosaigh sé ag téamh                   
an uisce [1]

   Mura ndéanfaí sin ní bheadh an t-ardú teochta léirithe mar is 
ceart/ní triail chothrom a bheadh ann [1] [2]

  (ii) An chéad trí cholún comhlánaithe [1]
   Áirimh ceart don ardú ar an teocht [1] [2]

15



221

MARCANNA
AR FÁIL  (iii) Freagra ag teacht le tábla na dtorthaí [1]

   Nasc leis an ardú is mó ar an teocht [1] [2]

 (c) (i) 46 [1]

  (ii) Cosúlacht – bhí an t-ardú is mó ag an bhagún/bhí an t-ardú is lú 
ag an bhriosca/ord na mbianna mar an gcéanna i dtéarmaí ardú 
teasa [1]

   Difríocht – arduithe níos mó i nGrúpa 2/arduithe níos lú i  
nGrúpa 1 [1] [2]

  (iii) Ábhar inslithe [1]
   Caillteanas teasa laghdaithe [1] [2]

 (d) Bheadh teocht an uisce mar an gcéanna tríd síos [1]

    
     lomlán do Leabhrán A

15

30
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Tasc 1

1 (a) Úsáid céir choinnle le biorán ordóige a ghreamú den cheann/sa 
tsuíomh chéanna ar gach slat [1]

  Las dóire Bunsen faoi nascóir lárnach slaite/doirt uisce atá ar 
fiuchadh ón chiteal isteach san umar [1]

  Is é an pointe deiridh nuair a thiteann bioráin de gach slat [1]

  Tomhais am (a thógann sé ar gach biorán titim) [1] [4]

 (b) Cuir fearas i dtreoir i bhfad ar shiúl ó réada a dtiocfadh leo dó/
coinnigh fad slí cuí ar shiúl ón dóire Bunsen/ná bog an t-umar i 
ndiaidh é a líonadh le huisce te/coinnigh clár ar an chiteal/freagairt 
chuí eile [1]

 (c) (i) Tábla comhlánaithe mar is cuí (m.sh. ábhar na slat i gcolún na n 
ábhar) [1]

  (ii) Scálú cuí agus lipéadú cuí ar na haiseanna [1]
   Gach barra ceart [2] (3 nó 4 bharra ceart [1]) [3]

  (iii)  Gach ábhar san ord cheart [2]
   (dhá cheann ar bith i seicheamh ceart [1]) [2]

 (d) Slata den tiús chéanna/fad/bioráin ordóige céanna/méid céanna 
céarach/freagra cuí eile (dhá cheann ar bith) [2] 

 (e) Ní raibh an t-uisce sa tsoitheach chomh te/níos lú teasa ón dóire 
Bunsen (lasair bhuí in úsáid) [1] thóg sé níos faide le go leor teasa a 
bheith aistrithe feadh na slat leis an chéir a leá [1] [2] 15
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Tasc 2

2 (a) (i) Tá gach colún comhlánaithe mar is ceart [1] 
   Áirimh ceart don ardú teochta [1] [2]

  (ii) Freagra ag teacht le tábla na dtorthaí [1] 
   Nasc leis an ardú teochta is mó [1] [2]

  (iii) Trí cinn ar bith as:
• mais chéanna den bhrioscóg
• brioscóg coinnithe an fad céanna ón phromhadán fiuchta
• brioscóga coinnithe go dtí go bhfuil siad dóite ar fad (chomh 

fada agus is féidir)
• an toirt chéanna uisce
• promhadán fiuchta den chineál chéanna
• freagra cuí eile [3]

  (iv) Dhá cheann ar bith as:
• ní raibh an bhrioscóg dóite ar fad
• baineadh úsáid as roinnt fuinnimh leis an ghloine a théamh
• fuinneamh caillte san atmaisféar [2]

 (b) (i)  46    [1]

  (ii) Cosúlacht – bhí an t-ardú is mó ag an bhagún/bhí an t-ardú is lú 
ag an bhriosca/ord na mbianna de réir ardú ar an 

   teas [1]
   Difríocht – arduithe níos mó i nGrúpa 2/arduithe níos lú i 
   nGrúpa 1 [1] [2]

  (iii) Ábhar inslithe [1]
   Caillteanas teasa laghdaithe [1] [2]

  (iv) Bheadh teocht an uisce mar an gcéanna tríd síos [1]

      
      Iomlán

15

30
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Roinn A

1 (a) B – buí-dearg – neamhláithreach [1]  
C – dubh – i láthair [1] [2]

 (b) dorcha [1] stáirse [1] [2]

 (c) (i) B: Bheadh sé deacair an iaidín a fheiceáil dá mbeadh an  
duilleog glas [1]

  (ii) A – eatánól [1]
   B – dabhach uisce/uisce [1] [2]

  (iii) Tá an t-eatánól inlasta [1]

  (iv) Lena dhéanamh bog [1] ionas gur féidir leis an duilleog luí 
cothrom ar an tíl bhán [1]

    [2]

    

10
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2 (a) Inneachar táscach:

• bain píosa d’fhíochán eipideirmeach d’oinniún (nó fíochán 
coibhéiseach)

• cuir in uisce ar shleamhnán
• cuir sleamhnán clúdaigh ar a bharr (bain úsáid as snáthaid 

bhiorach)
• cuir an sleamhnán ar phláitín an mhicreascóip
• bog an réadlionsa / stáitse ar shiúl óna chéile (leis an lionsa a 

chosaint)
• fócasaigh ar chumhacht íseal ar dtús
• ansin fócasaigh ar chumhacht ard (níos airde)

  
Leibhéal Freagairt Marc

A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid tríd síos 
le cur síos a dhéanamh ar an dóigh le sleamhnán a 
ullmhú agus le micreascóp a fhócasú, ag úsáid sé 
nó seacht gcinn de na pointí thuas, i seicheamh 
loighciúil. Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht 
agus gramadach mhaith agus is de chaighdeán ard 
iad an fhoirm agus an stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí cuí 
le cur síos a dhéanamh ar an dóigh le sleamhnán 
a ullmhú agus le micreascóp a fhócasú, ag úsáid 
trí go cúig cinn de na pointí thuas, i seicheamh 
loighciúil. Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht 
agus gramadach shásúil agus is de chaighdeán 
sásúil iad an fhoirm agus an stíl.

[3]–[4] 

C

Cuireann iarrthóirí síos ar an dóigh le sleamhnán a 
ullmhú agus/nó le micreascóp a fhócasú ag úsáid 
ceann amháin nó dhá cheann de na pointí thuas.  
Níl siad seo curtha i láthair i seicheamh loighciúil, 
áfach. Baineann siad úsáid as litriú, poncaíocht 
agus gramadach theoranta agus is teoranta an 
úsáid a bhaineann siad as saintéarmaí. Is de 
chaighdeán teoranta iad foirm agus stíl.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint é [0]
   
   [6]



230

MARCANNA
AR FÁIL

 (b) (i) X – cillbhalla [1]
   Y – núicléas [1] [2]

  (ii) Fásann cealla oinniúin faoi thalamh [1]
   Níl clóraplastaí ach sna cealla atá sa tsolas [1] [2]

 (c) (i) 95/5 [1]
   19 [1] [2]

  (ii) Is de mhéideanna difriúla iad cealla, mar sin de, b’fhéidir 
go mbeadh uimhreacha difriúla ag gach dalta/b’fhéidir gur 
chomhairigh roinnt daltaí codanna de chealla [1]

    
    Roinn A Iomlán

13

23
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Roinn B

3 (a) (i) Dhá cheann ar bith as:
• spéaclaí cosanta a chaitheamh
• sciathbhrat sábhála a úsáid
• méideanna beaga miotail a úsáid
• freagairt chuí eile [2]

  (ii) An Hidrigin [1]

 (b) (i) Potaisiam – sóidiam – cailciam – copar
   (gach ceann ceart [2]; aon dá cheann sa tseicheamh  

cheart [1]) [2]

  (ii) An méid céanna miotail in úsáid [1] 

  (iii) Níos imoibríche  [1]

4 (a) Léaráid ina bhfuil tonnadóir scagtha [1] scagpháipéar [1] 
  eascra [1]
  Lipéid chearta [1] [4]

 (b) (i) Uilíoch [1]
   An t-aon táscaire le hidirdhealú a dhéanamh idir réimse leathan 

de luachanna pH [1] [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:
• níl sé ag brath ar an dalta breithiúnas a dhéanamh/tá sé 

oibiachtúil
• is féidir pH a thabhairt go dtí ionad amháin de dheachúlacha
• is féidir é a úsáid le pH a thaifeadadh thar am [2]

 (c) (i) Léaráid – buiréad lipéadaithe [1]
    eascra le haigéad [1]

   Cur síos – cuir an t-alcaile leis an aigéad [1] 
    taifead an pH [1]
    tarlaíonn neodrú nuair atá pH 7 bainte amach [1] [5]

  (ii) pH [1]

  (iii) 100 cm3 [1]
   Le neodrú a dhéanamh [1]
   ar an aigéad hidreaclórach [1] [3]

    Roinn B Iomlán

7

17

24
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Roinn C

5 (a) Ligeann Dalta A don rialóir titim [1]
  Beireann Dalta B air chomh gasta agus is féidir [1]
  An fad slí a thiteann an rialóir, is táscaire é den aga 
  frithghníomhúcháin/dalta leis an titim is giorra, tá an frithghníomh is 
  gasta aige/aici [1]
  Déan arís agus dalta B ag ligean don rialóir titim [1] [4]

 (b) Déan arís [1]

 (c) (i) 0.47 + 0.38 + 0.36  = 1.21 [1]
   40.3 [1] [2]

  (ii) Is giorra an t-aga frithghníomhúcháin do M ná J  [1]
   Don bheirt daltaí, laghdaíonn an aga frithghníomhúcháin le 

cleachtadh [1] [2]

6 (a) (i) Lipéad A sa mhéadar uachtair [1]
   Lipéad V sa mhéadar íochtair [1] [2]

  (ii) I dtreocheangal [1]

  (iii) Athraigh an sruth [1]

  (iv) Saighead ag díriú ar shiúl ón teirminéal dhiúltach / i dtreo 
teirminéal deimhneach  [1]

 (b) (i) Gach ceann de na cúig phointe ceart [2]  
trí/ceithre phointe ceart [1]

   Líne chuí an oiriúnaithe is fearr trí na pointí [1] [3]

  (ii) 1.5 (A) [1]

  (iii) De réir mar a mhéadaíonn sruth, méadaíonn an voltas [1]

  (iv) Friotaíocht = 1.5/4.5 [1]
   = 0.33 (Ω) [1] [2]

 (c) Dhá cheann ar bith as:
• an fad céanna den tsreang (friotaíochta)
• cadhnra céanna
• voltmhéadar/aimpmhéadar céanna [2]

  Roinn C Iomlán

    Iomlán

9

14
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Roinn A

1 (a) (i) Inneachar táscach:
• bain píosa d’fhíochán eipideirmeach d’oinniún (nó fíochán 

coibhéiseach)
• cuir in uisce ar shleamhnán
• cuir sleamhnán clúdaigh ar a bharr (bain úsáid as snáthaid 

bhiorach)
• cuir an sleamhnán ar stáitse an mhicreascóip
• bog an réadlionsa / stáitse ar shiúl óna chéile (leis an lionsa 

a chosaint)
• fócasaigh ar chumhacht íseal ar dtús
• ansin fócasaigh ar chumhacht ard (níos airde)

Leibhéal Freagairt Marc

A

Ní mór d’iarrthóirí saintéarmaí cuí a úsáid 
tríd síos le cur síos a dhéanamh ar an dóigh 
le sleamhnán a ullmhú agus le micreascóp a 
fhócasú, ag úsáid sé nó seacht gcinn de na 
pointí thuas, i seicheamh loighciúil. Baineann 
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
mhaith agus is de chaighdeán ard iad an fhoirm 
agus an stíl.

[5]–[6]

B

Baineann iarrthóirí úsáid as roinnt saintéarmaí 
cuí le cur síos a dhéanamh ar an dóigh le 
sleamhnán a ullmhú agus le micreascóp a 
fhócasú, ag úsáid trí go cúig cinn de na pointí 
thuas, i seicheamh loighciúil. Baineann siad 
úsáid as litriú, poncaíocht agus gramadach 
shásúil agus is de chaighdeán sásúil iad an 
fhoirm agus an stíl.

[3]–[4]

C

Cuireann iarrthóirí síos ar an dóigh le sleamhnán 
a ullmhú agus/nó le micreascóp a fhócasú 
ag úsáid ceann amháin nó dhá cheann de 
na pointí thuas. Níl siad seo curtha i láthair i 
seicheamh loighciúil, áfach. Baineann siad úsáid 
as litriú, poncaíocht agus gramadach theoranta 
agus is teoranta an úsáid a bhaineann siad as 
saintéarmaí. Is de chaighdeán teoranta iad foirm 
agus stíl.

[1]–[2]

D Ní fiú aon chreidiúint é [0]

      [6]
  (ii) Ísligh an chlúidghloine ar claonadh/úsáid snáthaid bhiorach agus 

an chlúidghloine á hísliú [1]

 (b) (i) X – cillbhalla [1]
   Y – núicléas [1] [2]
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  (ii) Aon dá struchtúr chearta sa tsuíomh cheart agus lipéid ó:
• cillscannán;
• clóraplast
• cíteaplasma
• folúisín

   (Dhá struchtúr sa tsuíomh cheart agus gan lipéad [1]) [2]

 (c) (i) 83 – (23 + 23 + 7 + 7) [1]
   23 [1]  [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:
• déan cuntas ar na cealla sin a bhfuil an chosúlacht orthu go 

bhfuil níos mó ná leath acu sa réimse radhairc
• déan cuntas orthu siúd atá ar thaobh na láimhe clé mar istigh 

(tá iad siúd ar thaobh na láimhe deise amuigh)
• freagairt chuí eile [2]

 (d) (i) Tá cealla ainmhithe níos lú (ná cealla plandaí) [1]

  (ii) Déan comparáid faoin fhormhéadú chéanna [1]

2 (a) (i) Ní mór an t-imoibrí agus an sampla a théamh [1] [1]

  (ii) Solad a fhoirmíonn taobh istigh den tuaslagán [1] [1]

 (b) (i) Bhí an méid is mó siúcra i mBia A [1]
   Bhí an méid céanna siúcra i mbia B agus i mbia C (ach níos  

lú ná in A) [1] [2]

  (ii) An t-am a thóg sé le tiontú donnrua [1] [1]

 (c) Imoibrí Dé-úiréite a chur leis an tsampla bia [1]
  Cuir deoir den tsulfáit chopair leis agus croith [1] [2]

Roinn A Iomlán

17

7

24
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Roinn B

3 (a) Léaráid – buiréad lipéadaithe [1]
   eascra le haigéad [1]
             Cur síos – cuir an t-alcaile leis an aigéad [1] 
     taifead an pH [1]
     tarlaíonn neodrú nuair atá pH 7 bainte amach [1] [5]

 (b) (i) pH [1]

  (ii) 100 cm3 [1]
   le neodrú a dhéanamh [1]
   ar an aigéad hidreaclórach [1] [3] 

 (c) (i) An táscaire a thumadh isteach sa taos fiacla [1]
   Dath táscaire a chur i gcomparáid in éadan cairt/tábla  

dathanna [1] [2]

  (ii) Dhá cheann ar bith as:
• tóireadóir pH tomhaiste go dtí ionad amháin de 

dheachúlacha
• cuspóir
• freagairt chuí eile [2]

4 (a) (i) Hidrigin  [1]

  (ii) Birín lasta a chur leis [1]
   Bíonn fuaim phléasctha ann mar gheall air [1] [2]

  (iii) Potaisiam (is mó imoibríocht) – sóidiam– cailciam – copar (is lú 
imoibríocht) (gach ceann ceart [2]; aon dá cheann sa tseicheamh 
cheart [1]) [2]

  (iv) An méid céanna miotail in úsáid [1]

  (v) Níos imoibríche  [1]

 (b) (i) 17.50 ÷ 10 [1]
   1.75 cm3/nóiméad [1] [2]

  (ii) Mhéadódh an ráta/mhéadódh sé faoi dhó [1] [1]

Roinn B Iomlán

13
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Roinn C

5 (a) Ligeann Dalta A don rialóir titim [1]
  Beireann Dalta B air chomh gasta agus is féidir [1]
  An fad slí a thiteann an rialóir, is táscaire é den aga 
  frithghníomhúcháin/dalta leis an titim is giorra, tá an frithghníomh is 
  gasta aige/aici [1]
  Déan arís agus dalta B ag ligean don rialóir titim [1] [4]

 (b) Ceithre cinn ar bith as:
• Is giorra an t-aga frithghníomhúcháin do M ná J
• Bíonn aga frithghníomhúcháin don bheirt dhaltaí ag laghdú ar 

dtús le ham
• Éiríonn aga frithghníomhúcháin do M cothrom i ndiaidh iarracht a 

trí/leanann aga frithghníomhúcháin do J ag laghdú
• Iarracht 4 do J, is toradh aimhrialta é [4]

6 (a) (i) Lipéad A sa mhéadar uachtair [1]
   Lipéad V sa mhéadar íochtair [1] [2]

  (ii) Cadhnra, aimpmhéadar agus friotóir inathraithe i  
sraithcheangal [1]

   Voltmhéadar i dtreocheangal [1] [2]

  (iii) Sleamhnán [1]
   Athraíonn fad na sreinge friotaíochta i gciorcad [1]
   Dá mhéad sreang friotaíochta sa chiorcad, is amhlaidh is ísle an 

sruth [1] [3]

 (b) (i) Gach ceann de na cúig phointe ceart [2] Trí/ceithre phointe 
chearta [1]

   Líne chuí an oiriúnaithe is fearr trí na pointí [1] [3]

  (ii) De réir mar a mhéadaíonn sruth, méadaíonn an voltas [1]

  (iii) Friotaíocht = 1.5/4.5 [1]
                    = 0.33 Ω [1] [2]

 (c) Dhá cheann ar bith as:
• an fad céanna den tsreang (friotaíochta)
• cadhnra céanna
• voltmhéadar/aimpmhéadar céanna [2]

Roinn C Iomlán

Iomlán an Pháipéir

8
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