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Eacnamaíocht Bhaile:
Bia agus Cothú
Páipéar Scríofa

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH
AM
2 uair an chloig

TREORACHA D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Freagair gach ceann den dá cheist déag.

Don Scrúdaitheoir
amháin
Uimhir
Ceiste

1
2
3

EOLAS D’IARRTHÓIRÍ

4

Is é 120 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní ar thaobh na láimhe deise de leathanaigh na
marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceisteanna 10, 11
agus 12.

5
6
7
8
9
10
11
12
Marcanna
Iomlána

3

Marcanna

Is roinn ilrogha é seo. Moltar duit gan níos mó ná 5 nóiméad a chaitheamh ar
an roinn seo.
Léigh na ráitis seo a leanas agus cuir tic sa bhosca taobh le gach freagra
ceart. Ná ticeáil ach bosca amháin do gach ráiteas.
1

(a) Cén bia acu seo a leanas nach bhfuil fóirsteanach do veigeatóir?
A

pónairí bácáilte

B

oráistí

C

bagún

D

rís bhruite

[1]

(b) Roghnaigh brí cheart LGC (PAL) mar a bhaineann sé le riachtanais
fuinnimh duine:
A

Bileog Chomhairle d’Othair

B

Foghlaim Luathaithe Daltaí

C

Teorainn Gníomhú Fisiceach

D

Leibhéal Gníomhaíocht Choirp

[1]

(c) Sainaithin an cineál de bhreiseán bia a úsáidtear i dtáirgeadh bia
chun nach scarfar comhábhair óna chéile:
A

leasaithigh

B

dathúcháin

C

eiblitheoirí

D

blasóirí

[1]
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(d) Cén ráiteas acu seo a leanas is fearr a chuireann síos ar an bhrí atá
leis an mharc :

LMCNI ©2016

A

luach ar airgead

B

earra iompórtála ón tSín

C

orgánach

D

arna tháirgeadh de réir sraith shainithe caighdeán

[1]

(e) Cén ráiteas acu seo a leanas a thugann an treoir cheart maidir le
hiontógáil salainn duine fásta?
A

2g ar a mhéad sa lá

B

6g ar a mhéad sa lá

C

4g ar a mhéad sa tseachtain

D

8g ar a mhéad sa tseachtain

[1]

(f) Cén meascán acu seo a leanas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le
lobhadh na bhfiacla?
A

plaic, uisce agus próitéin

B

baictéir, siúcra agus aigéad

C

uisce, saill agus siúcra

D

baictéir, bainne agus salann

[1]
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2

(a) Folínigh dhá bhia nár chóir do dhuine a ithe má tá ailléirge orthu le
huibheacha.

curaí sicín

uibheagán

arán

sailéad torthaí

maonáis

anraith glasraí

Scrúdaitheoir Amháin
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[2]
(b) Do gach ceann acu seo a leanas mínigh píosa amháin comhairle do
dhuine a bhfuil ailléirge air le cnónna:
comhairle cothaithe

[2]
comhairle stíl mhaireachtála

[2]

6

3

(a) Cuir síos ar dhá chonstaic a d’fhágfadh nach mbeadh lánúin níos
sine ina dtomhaltóirí éifeachtacha.
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1

[2]
2

[2]
(b) Roghnaíonn roinnt daoine bia a cheannach ó shiopa feirme. Cosain
an rogha seo.

[3]
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4

(a) Déantar bia a fhás, a thógáil nó a ghabháil.
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Comhlánaigh an tábla thíos le sampla de bhia amháin do gach
foinse.
Fás

Tógáil

Gabháil

[3]
(b) Mínigh cad é is brí le ‘próiseáil phríomhúil’ i dtaca le táirgeadh bia.

[2]
(c) Úsáidtear cruithneacht le harán a tháirgeadh.
Cuir na céimeanna táirgthe seo a leanas san ord cheart le bia a
dhéanamh sa deireadh le díol san ollmhargadh.
Muilleoireacht Feirmeoireacht Miondíoltóireacht Báicéireacht

Táirgeadh aráin
Céim 1
Céim 2
Céim 3
Céim 4
[4]
(d) Sainaithin breiseán bia amháin a úsáidtear le harán a tháirgeadh.
[1]
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5

Tá an-éileamh ar mhearbhia mar rogha béile.
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Béile
(An sciar)

Iasc agus
sceallóga

Píotsa le
cáis

Sicín milis
searbh le
rís

Tikka
masala
sicín le rís

Fuinneamh
(kcal)

660

612

445

528

Saill (g)

35

21

2.5

14.9

Salann (g)

8

3.8

2.1

1.7

(a) Agus an fhaisnéis sa tábla á cur i gcomparáid, roghnaigh an béile
mearbhia a thugann an luach cothaithe is fearr don duine. Luaigh
fáthanna le do rogha.

[6]

9

(b) Is féidir cárta dochair gan tadhall a úsáid le híoc as béile mearbhia.
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Déan luacháil ar an mhodh íocaíochta seo.

[6]
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6

San oideas seo le haghaidh Bácáil Pasta Chairibeach athraíodh trí
chomhábhar.
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Bácáil Pasta Chairibeach
Oideas bunaidh

Oideas mionathraithe

200g pasta
200g bagún stríocach

200g sicín

50g cáis chéadair
2 tbsp seatnaí mangónna

125g arbhar milis

½ tsp salainn

gráinnín piobar dubh

40g ime
40g plúr bán
575ml bainne gan bhearradh
(a) Cosain na fáthanna a mbeadh na mionathruithe ar an oideas seo mar
chuidiú ag duine a bhí buartha faoi ghalar cardashoithíoch.

[6]
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(b) (i) Is bia ardriosca sicín.
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Pléigh an dóigh ar féidir nimhiú bia ó champalabaictéir a chosc
agus tú ag láimhseáil sicín amh.

[6]
(ii) Roghnaigh an raon teochta ceart do gach ráiteas leis an tábla
thíos a chomhlánú.
5–63ºC

70–75ºC

-18ºC nó faoina bhun

Ráiteas

1–4ºC

Raon teochta

Contúirteach i dtaca le fás
baictéarach
Teocht mholta cuisneora
Croí-theocht bia cócaráilte
Teocht mholta reoiteora

[4]

12

(c) Cuir síos ar an dóigh a gcosnaíonn cleachtóir sláinte chomhshaoil an
tomhaltóir trí bhia a choinneáil sábháilte.

[3]
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7

(a) Cuir síos ar fheidhmeanna na gcothaitheach seo a leanas le linn
toirchis:
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fóláit

[2]
próitéin

[2]
iarann

[2]
(b) Mínigh cén fáth nár chóir na bianna seo a leanas a ithe le linn
toirchis:
ae

[2]
torthaí agus glasraí nach bhfuil nite

[2]
14

8

(a) Mínigh dhá fhachtóir a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leis an mhéadú
ar mhurtall óige.
1

[2]
2

[2]
(b) Pléigh ábhar imní sláinte amháin a d’fhéadfadh teacht ar dhuine
anonn sa tsaol mar gheall ar mhurtall óige.

[2]
(c) Mínigh dhá chúis a bhfuil sé tábhachtach go n-íosfadh leanbh scoile
níos mó éisc.
1

[2]
2

[2]
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9

(a) Úsáid an fhaisnéis ar an lipéad iógairt leis na ceisteanna thíos a
fhreagairt:
Comhábhair Bhreise:
Sútha Talún (6%), Banana (4%)
Siúcra cána amh, grán buí
mionathraithe
Stáirse
Comhairle ailléirge
Is féidir go mbeidh
rian cnónna ann

Scrúdaitheoir Amháin
Marcanna Athmharc

Oiriúnach do veigeatóirí

Iógart beo beagmhéathrais
Sútha Talún agus Banana

Saor ó Ghlútan

Faisnéis chothaithe
Luachanna tipiciúla sa 100g

Fuinneamh
Próitéin
Carbaihiodráit
ar siúcraí di
Saill
ar sáithithe di
Snáithín
Sóidiam

Déanta sa RA faoi choinne
Country Foods
125 Kingsway, Londain
WX2B 6NH

Úsáidtear na bithchultúir Lactobacillus

Country
Foods’ lowagus
fat yogurt
is made with biocultures
Úsáid faoi: féach dáta ar chlaibín
acidophilus
Bifidobacterium
lactis
Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis.

le hiógart beagmhéathrais de chuid
Country Foods a dhéanamh

Le tuilleadh eolais a fháil
gabh i dteagmháil linn le do thoil
ag: www.eatwell.gov.uk

Image: © delmonte1977 / iStock / Thinkstock
Text: © Crown Copyright Tá faisnéis earnáil phoiblí istigh ann ceadúnaithe faoi
Cheadúnas Oscailte Rialtais v3.0

(i) Sainaithin dhá mhír d’fhaisnéis éigeantach.

Sainaithin dhá mhír d’fhaisnéis dheonach.

[4]
(ii) Mínigh cén fáth a d’fhéadfadh cáiréas fiacla tarlú má itear an
iógart seo.

[2]

16

(b) Mínigh cén fáth a bhfuil luachanna céatadánacha luaite le haghaidh
cuid de na comhábhair bhreise liostaithe.

[2]
(c) Mínigh an buntáiste cothaitheach mar gheall ar iógart a chur le réim
bia mná atá buartha faoina cnámhshláinte.

[2]
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Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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10 ‘‘Cailleann an gnáth-theaghlach i dTuaisceart Éireann thart ar £60 sa mhí
mar gheall ar bhia a chur amú”.
© WRAP 2016

Déan anailís ar an ráiteas seo agus luaigh straitéisí is féidir le teaghlaigh
a úsáid le cur amú bia a laghdú.

[9]

18

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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11 Déan measúnú ar raon dreasachtaí airgeadais a úsáideann miondíoltóirí
bia le dul i gcion ar an bhia a roghnaíonn tomhaltóirí.

[9]
19

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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12 Úsáid an Treoir Dhea-Chothaithe (Eatwell Guide) chun lón pacáilte a
mholadh agus a chosaint a riarfadh ar riachtanais chothaitheacha fear 25
bliana d’aois a oibríonn ar shuíomh tógála.

Treoir Dhea-Chothaithe

Seiceáil an lipéad
ar bhianna pacáistithe

Úsáid an Treoir Dhea-Chothaithe le cuidiú leat cothromaíocht de bhia níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe
a fháil. Léiríonn sé an méid de gach a n-itheann tú ba chóir teacht ó gach biaghrúpa.
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GACH BIA + GACH DEOCH

© Cóipcheart Crown 2016
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[12]
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SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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2019

Eacnamaíocht Bhaile:
Bia agus Cothú
Tasc Measúnaithe Rialaithe
Bia agus Cothú Praiticiúil
[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH
TREORACHA DON TASC MEASÚNAITHE RIALAITHE
Ní mór duit:
Codanna A, B, C, D, agus E den tasc a chomhlánú.
Foinsí ar bith a úsáidtear sa téacs a admháil agus tagairt a dhéanamh dóibh. Leabharliosta
mionsonraithe a chur isteach.
Cloígh leis na teorainneacha focal do gach roinn. Do shaothar a chur faoi bhráid i bhfillteán A4
le clúdach bog.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Tá ualú 50% ag dul leis an aonad seo.
Is é 120 an marc iomlán don aonad seo.

23

Tasc Measúnaithe Rialaithe Samplach do Chuid 2: Bia agus Cothú Praiticiúil
Anseo thíos tá an tasc measúnaithe rialaithe do Chuid 2: Bia agus Cothú Praiticiúil. Ní mór
d’iarrthóirí codanna A – E a chomhlánú.
Tasc
Tá galar cardashoithíoch (GCS) (CVD) ar an phríomhchúis le bás sa
RA (British Heart Foundation). Féadann réim bia shláintiúil cuidiú
le baol GCS (CVD) a laghdú. Déan réimse mias a phleanáil agus a
ullmhú ina léirítear an chomhairle a thugtar do dhuine a bhfuil baol
GCS (CVD) air.

Teorainn Focal

Cuid A Taighde agus tuairimí

800 focal

Cuid B Rogha a Chosaint

1500 focal

Cuid C Pleanáil
Cuid D Gníomhaíocht Phraiticiúil
Cuid E Luacháil

1200 focal

Marc iomlán ar fáil : 120
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SCÉIMEANNA MARCÁLA
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SCÉIMEANNA MARCÁLA
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TREORACHA GINEARÁLTA
MARCÁLA
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Treoracha Ginearálta Marcála
Intreoir
Is é príomhchuspóir na scéime marcála seo a chinntiú go marcáiltear scrúduithe go beacht,
go comhsheasmhach agus go cothrom. Sa scéim mharcála, tugtar léiriú do scrúdaitheoirí ar
chineál agus ar réimse de fhreagairtí iarrthóirí ar dócha gur fiú creidiúint iad. Leagtar amach inti
fosta na critéir ba chóir dóibh a fheidhmiú agus iad ag tabhairt marcanna ar fhreagraí iarrthóirí.
Cuspóirí measúnaithe
Thíos tá cuspóirí measúnaithe don Eacnamaíocht Bhaile: Bia agus Cothú.
Ba chóir do dhaltaí bheith ábalta:
CM1

An t-eolas agus an tuiscint acu ar raon comhthéacsanna a thabhairt chun cuimhne, a
roghnú agus a chur in iúl.

CM2

Scileanna, eolas agus tuiscint a chur i bhfeidhm in éagsúlacht comhthéacsanna agus
iad i mbun imscrúduithe agus tascanna a phleanáil agus a dhéanamh.

CM3

Eolas, foinsí agus fianaise a anailísiú agus a luacháil, breithiúnais réasúnaithe a
dhéanamh agus tátail a chur i láthair.

Caighdeán fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht freagra a lorg
a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 16 bliana d’aois
óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCSE.
Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim mharcála
ar bith gach freagairt a thabharfadh iarrthóir a chlúdach. I gcás freagraí nach rabhthas ag súil
leo, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a mbreithiúnas gairmiúil a fheidhmiú le bailíocht freagraí a
mheas. Má tá fadhb ar leith ag baint le freagra, ba chóir do scrúdaitheoirí treoir a iarraidh ar an
Phríomh-Scrúdaitheoir.
Marcáil dhearfach
Moltar do scrúdaitheoirí a bheith dearfach agus iad ag marcáil agus creidiúint chuí a thabhairt
don méid atá ar eolas ag daltaí, an méid a thuigeann siad agus an méid a thig leo a dhéanamh
seachas pionós a ghearradh orthu as earráidí nó as easnaimh. Ba chóir do scrúdaitheoirí
feidhm a bhaint as réimse iomlán na marcanna atá ar fáil in aon cheist ar leith agus bheith sásta
iomlán marcanna a bhronnadh ar fhreagra atá chomh maith is a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn
réasúnta, ó iarrthóir GCSE 16 bliana d’aois.
Gan aon mharc a bhronnadh
Is ar fhreagraí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir aon mharc a
bhronnadh ar fhreagra atá iomlán mícheart nó míchuí nó nach fiú creidiúint é.
Cineálacha scéimeanna marcála
Marcáiltear tascanna nó ceisteanna inar gá d’iarrthóirí freagra sínte scríofa a thabhairt ar bhonn
leibhéil freagraí a chuireann san áireamh cáilíocht na cumarsáide scríofa.
Ceisteanna eile nach bhfuil ach freagraí gairide de dhíth orthu, marcáiltear iad ar bhonn pointe
ar phointe le marcanna bronnta ar gach píosa bailí eolais a chuirtear ar fáil.
28

Leibhéil freagartha
Nuair a bhíonn siad ag socrú cén leibhéal freagra a bhíonn 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 siad ag socrú cén marc atá le
bronnadh taobh istigh de leibhéal ar leith ar fhreagra ar bith, bítear ag dúil le scrúdaitheoirí a
mbreithiúnas gairmiúil a úsáid.
D’fhonn cuidiú le scrúdaitheoirí atá an treoir a leanas:
•
•
•

Feidhmíocht tairsí: Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus ar
chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.
Feidhmíocht idirmheánach: Freagairt a thuilleann go follasach creidiúint sa leibhéal agus
ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.
Ardfheidhmíocht: Freagra a chomhlíonann go hiomlán cur síos an leibhéil 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 laistigh de leibhéil
freagartha mar seo a leanas:
Leibhéal 1: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach.
Leibhéal 2: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil.
Leibhéal 3: Tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil.
Agus léirmhíniú á dhéanamh acu ar gach cur síos ar leibhéal, ba chóir do scrúdaitheoirí tagairt
a dhéanamh don treoir mhionsonraithe thíos:
Leibhéal 1 (Bunúsach): Ní dhéanann an t-iarrthóir ach roghnú teoranta agus ní bhaineann
sé ach úsáid theoranta as foirm agus stíl chuí scríbhneoireachta. D’fhéadfadh sé go mbeadh
easpa soiléire agus comhleanúnachais in eagrú an ábhair. Is beag saintéarmaíocht atá in
úsáid. B’fhéidir nach mbeadh an chiall soiléir mar gheall ar chur i láthair, litriú, phoncaíocht agus
ghramadach.
Leibhéal 2 (Inniúil): Roghnaíonn agus úsáideann an t-iarrthóir méid réasúnta d’fhoirm agus stíl
chuí scríbhneoireachta. Tá nithe ábhartha eagraithe le roinnt soiléire agus comhleanúnachais.
Baintear úsáid as roinnt saintéarmaíochta cuí. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach
inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
Leibhéal 3 (An-inniúil): Éiríonn leis an iarrthóir an fhoirm agus an stíl scríbhneoireachta
is cuí a roghnú agus a úsáid. Tá ábhar ábhartha eagraithe le hardchéim soiléireachta agus
léirchruinnis. Tá sainfhoclóir cuí cruinn in úsáid go forleathan. Tá ardchaighdeán cur i láthair,
litrithe, poncaíochta agus gramadaí in úsáid leis an chiall a dhéanamh soiléir.

29

LEATHANACH BÁN

30

General Certificate of Secondary Education
2019

Eacnamaíocht Bhaile:
Bia agus Cothú
Páipéar Scríofa
[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLACH

SCÉIM
MHARCÁLA

31

1

Léigh na ráitis seo a leanas agus cuir tic sa bhosca taobh le gach freagra
ceart. Ná ticeáil ach bosca amháin do gach ráiteas. (CM1, CM2, CM3)

MARCANNA
AR FÁIL

(a) Cén bia acu seo a leanas nach bhfuil fóirsteanach do veigeatóir?
C bagún
(b) Roghnaigh brí cheart LGC (PAL) mar a bhaineann sé le riachtanais
fuinnimh duine:
D Leibhéal Gníomhaíocht Choirp
(c) Sainaithin an cineál de bhreiseán bia a úsáidtear i dtáirgeadh bia
chun nach scarfar comhábhair óna chéile:
C eiblitheoirí
(d) Cén ráiteas acu seo a leanas is fearr a chuireann síos ar an bhrí atá
leis an mharc cáilíochta seo:
D arna tháirgeadh de réir sraith shainithe caighdeán
(e) Cén ráiteas acu seo a leanas a thugann an treoir cheart maidir le
hiontógáil salainn duine fásta?
B gan níos mó ná 6g sa lá
(f) Cén meascán acu seo a leanas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le
lobhadh na bhfiacla?
B baictéir, siúcra agus aigéad
(6 × [1])

[6]
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2

(a) Folínigh dhá bhia nár chóir do dhuine a ithe má tá ailléirge air le
huibheacha. (CM1)

MARCANNA
AR FÁIL

Ní mór an méid seo a leanas a bheith i bhfreagraí:
•
uibheagán
•
maonáis
(2 × [1])

[2]

(b) Do gach ceann acu seo a leanas mínigh píosa amháin comhairle do
dhuine a bhfuil ailléirge air le cnónna. (CM1, CM2)
Ní mór do fhreagraí plé a dhéanamh ar phointe amháin ó gach roinn:
Cothaithe
•
seiceáil an lipéad ar gach bia nó ar dheoch réamhphacáistithe
lena chinntiú nach bhfuil cnónna luaite i liosta na gcomhábhar nó
i bhfógra rabhaidh
•
seachain bianna a dhíorthaítear ó chnónna nó ina bhfuil rianta
de chnónna san ullmhúchán nó sa táirgeadh nó nach bhfuil
baint shoiléir acu le cnónna nó rianta de chnónna m.sh. olaí
seasamain, gránaigh bhricfeasta, brioscaí, milseogra, srl
•
ba chóir a bheith cúramach agus tú ag ithe bia a ullmhaíodh
lasmuigh den bhaile m.sh. a réitigh tríú páirtí/ag freastal ar
chruinnithe/imeachtaí/ cóisirí mar a bhfuil bia ar fáil
Stíl mhaireachtála
•
ba chóir don duine a bhfuil an ailléirge seo air leigheas a bheith
leis gach áit a dtéann sé lena chinntiú dá réir go gcuirfear cóir
leighis chuí air láithreach
•
ba chóir bráisléad ailléirge bhia a chaitheamh a chuirfidh foireann
leighis ar an eolas i gcás éigeandála
•
ba chóir comhghleacaithe oibre/ agus an scoil a chur ar an eolas
faoin ailléirge agus ba chóir go mbeadh plean gnímh éigeandála
in áit i gcás go ndéanfaí teagmháil le cnónna de thaisme
•
agus iad ag ithe amuigh ba chóir foireann na bialainne a chur ar
an eolas. Cuireann an Ghníomhaireacht Caighdeán Bia (GCB)
(FCA) cártaí chef ar fáil a thugann tuilleadh eolais maidir le riar ar
dhaoine a bhfuil an ailléirge orthu.
•
is féidir go ndéanfaidh páistí níos óige dearmad dá n-ailléirge
bhia agus glacadh le bia nár chóir dóibh a ithe agus iad ar
cuairt ag páistí eile. Dá bhrí sin, ní mór do gach cúramóir bheith
ar an eolas faoin ailléirge agus na bearta le déanamh i gcás
éigeandála
•
cuir an páiste ar an eolas trí threoracha soiléire, simplí a thabhairt
faoi na bianna a chaithfidh sé a sheachaint agus faoi cad é ba
chóir dó a dhéanamh má itheann sé iad de thaisme
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le míniú ar an chomhairle
(2 × [2])

[4]
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(a) Cuir síos ar dhá chonstaic a d’fhágfadh nach mbeadh lánúin níos
sine ina dtomhaltóirí éifeachtacha. (CM1, CM2)

MARCANNA
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Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar na pointí seo a leanas:
•
míchumas: mar gheall ar mhíchumas fisiceach a théann i gcion
ar luaineacht is féidir nach mbeidh lánúin níos sine in ann dul
chuig siopaí áirithe agus is féidir, mar gheall ar mheath na súl,
nach mbeidh siad in ann lipéid bhia a léamh
•
aois: is féidir nach mbeidh ach eolas teoranta ag tomhaltóirí
níos sine ar reachtaíocht tomhaltais reatha agus ar a gcearta
tomhaltóirí, is féidir nach bhfuil fáil acu ar an fhaisnéis seo
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le cur síos ar an chonstaic a bhaineann le lánúin níos sine
(2 × [2])
[4]
(b) Roghnaíonn roinnt daoine bia a cheannach ó shiopa feirme. Cosain
an rogha seo. (CM1, CM2, CM3)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar na pointí seo a leanas:
•
seirbhís phearsanta: is féidir gur fearr le tomhaltóir an tseirbhís
tomhaltóirí chairdiúil agus phearsanta a thugtar, tá cuidiú le fáil ó
fhoireann a bhfuil saineolas acu ar na táirgí feirme atá ar díol
•
ag ceannach go háitiúil: tá tomhaltóir ag tacú leis an phobal
feirmeoireachta agus leis an gheilleagar áitiúil, agus ag cosaint
na timpeallachta mar gur lú taisteal cairr a dhéantar
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le réasúnaíocht theoranta don chinneadh
[3] cruinn le réasúnaíocht mhaith don chinneadh
(1 × [3])
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4

(a) Déantar bia a fhás, a thógáil nó a ghabháil. Comhlánaigh an tábla
thíos le sampla de bhia amháin i dtaca le gach foinse. (CM1)
Is féidir go ndéanfaidh
seo a leanas:
Fás
glasraí
torthaí
gránaigh
luibheanna

MARCANNA
AR FÁIL

freagraí plé ar cheann ar bith de na bianna
Tógáil
éineoil - sicín, turcaí,
lacha srl
mairteoil
muiceoil
uaineoil
fiafheoil

Gabháil
bia
mara
coinín

Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
(3 × [1])

[3]

(b) Mínigh cad é is brí le ‘próiseáil phríomhúil’ i dtaca le táirgeadh bia
(CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas:
•
bianna amha a athrú nó a thiontú ina mbianna is féidir a ithe
láithreach m.sh. duilleoga sailéid a ní, glasraí a ghearradh/a
ghearradh ina slisíní agus torthaí a fháscadh
•
bianna amha a athrú nó a thiontú ina gcomhábhair is féidir a
úsáid le táirgí eile a tháirgeadh (próiseáil thánaisteach) m.sh.
paistéaradh bainne
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn le tagairt shoiléir do tháirgeadh bia.
(1 × [2])

[2]

(c) Úsáidtear cruithneacht le harán a tháirgeadh. Cuir na céimeanna
táirgthe seo a leanas san ord cheart le bia a dhéanamh sa deireadh
le díol san ollmhargadh. (CM2)
Ní mór freagraí a bheith san ord seo a leanas:
Céim 1 : feirmeoireacht
Céim 2 : muilleoireacht
Céim 3 : bácáil
Céim 4 : miondíoltóireacht
(4 × [1])

[4]
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(d) Sainaithin breiseán bia amháin a úsáidtear le harán a tháirgeadh.
(CM1)

MARCANNA
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Is féidir go mbeidh ceann amháin acu seo a leanas sa fhreagra:
•
oibreáin éiritheacha
•
cailciam
•
iarann
•
vitimíní B-ghrúpa
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
(1 × [1])
5

[1]

Tá an-éileamh ar mhearbhia mar rogha béile.
Béile
(an sciar)

Iasc agus
sceallóga

Píotsa le
cáis

Sicín milis
searbh le
rís

Tikka
masala
sicín le rís

Fuinneamh
(kcal)

660

612

445

528

Saill (g)

35

21

2.5

14.9

Salann (g)

8

3.8

2.1

1.7

(a) Agus an fhaisnéis sa tábla á cur i gcomparáid, roghnaigh an béile
mearbhia a thugann an luach cothaithe is fearr don duine. Luaigh
fáthanna le do rogha. (CM3)
Ní
•
•
•

mór na pointí seo a leanas a phlé sa fhreagra:
faisnéis a bhaineann le calraí, saill agus salann
ráitis chomparáideacha le roghanna eile
tagairt d’fhigiúirí ón tábla

Iasc agus sceallóga
•
cion calraí is airde (660kcal) – riosca méadaithe meáchan a chur
suas
•
cion saille is airde (35g) – riosca méadaithe GCS (CVD)
•
cion salainn is airde (8g) – riosca méadaithe hipirtheannais, ach
is féidir seo a laghdú má úsáidtear táirgí beagshalainn
•
is foinse próitéin ALB (HBV) iasc a theastaíonn le haghaidh fáis
agus deisiú
•
is foinse vitimín C práta i sceallóga a theastaíonn le fíochán
tacaíochta a choinneáil
Píotsa le cáis
•
carbaihiodráit i mbonn píotsa a bheidh mar fhoinse fuinnimh,
cé go bhfuil cion calraí ard leis (612kcal) – riosca méadaithe
meáchan a chur suas
•
an dara cion saille is airde (21g) – riosca méadaithe GCS (CVD),
ach is féidir seo a laghdú má úsáidtear táirgí beagmhéathrais
36
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•
•
•
•

an dara cion salainn is airde (3.8g) – riosca méadaithe
hipirtheannais, ach is féidir seo a laghdú má úsáidtear táirgí
beagshalainn
is foinse mhaith cailciam le haghaidh cnámhshláinte mhaith í cáis
gheofar vitimín C agus cailciam as trátaí agus glasraí
má chuirtear barráin leo, tugann liamhás, mairteoil, sicín agus
piobarónaí próitéin ALB (HBV), a theastaíonn le haghaidh fáis
agus deisiú

Sicín milis searbh le rís
•
cion calraí is ísle (445kcal) – riosca laghdaithe meáchan a chur
suas
•
cion saille is ísle (2.5g) – riosca laghdaithe GCS (CVD)
•
an dara cion salainn is ísle (2.1g) – riosca laghdaithe
hipirtheannais
•
tugann sicín próitéin ALB (HBV) a theastaíonn le haghaidh fáis
agus deisiú
•
tugann rís carbaihiodráití coimpléascacha mar fhoinse fuinnimh
Tikka masala sicín le rís
•
an dara cion calraí is ísle (528kcal – riosca laghdaithe meáchan
a chur suas
•
an dara cion saille is ísle (14.9g) – riosca laghdaithe GCS (CVD)
•
cion salainn is ísle (1.7g) – riosca laghdaithe hipirtheannais
•
tugann sicín próitéin ALB (HBV) a theastaíonn le haghaidh fáis
agus deisiú
•
tugann rís carbaihiodráití coimpléascacha mar fhoinse fuinnimh
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é
Leibhéal 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta agus rogha béile á cosaint
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
cosaint theoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
Leibhéal 2 ([3]–[4])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith agus rogha béile á cosaint
•
sainaithnítear roinnt eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
Leibhéal 3 ([5]–[6])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith agus rogha béile á cosaint
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint an-inniúil curtha in iúl go beacht i gcomhthéacs na ceiste
(1 × [6])

[6]
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(b) Is féidir cárta dochair gan tadhall a úsáid le híoc as béile mearbhia.
Déan luacháil ar an mhodh íocaíochta seo. (CM1, CM2, CM3)
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Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar roinnt de na pointí seo a leanas:
Dearfach:
•
úsáideach mura bhfuil airgead tirim ag tomhaltóir
•
sláinteach toisc nach mbíonn nótaí/boinn á láimhseáil –
tábhachtach má táthar ag ithe
•
ní gá airgead tirim a iompar thart a ghoidfí nó a chaillfí
•
modh gasta íocaíochta a fhóireann don mhiondíoltóireacht
mhearbhia
Diúltach:
•
furasta cuntas a chailliúint ar chaiteachas
•
is gá airgead a bheith sa chuntas
•
ní féidir é a úsáid le haghaidh méideanna os cionn £30
•
baol calaois cárta
•
is féidir nach mbeidh áiseanna ag gach gnó mearbhia le glacadh
le cárta dochair gan tadhall
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é
Leibhéal 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar chárta dochair gan
tadhall mar mhodh íocaíochta
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
luacháil theoranta curtha in iúl go simplí don cheist
Leibhéal 2 ([3]–[4])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar chárta dochair gan tadhall
mar mhodh íocaíochta
•
sainaithnítear roinnt eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
luacháil inniúil curtha in iúl go simplí don cheist
Leibhéal 3 ([5]–[6])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith ar chárta dochair gan
tadhall mar mhodh íocaíochta
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
luacháil an-inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn i gcomhthéacs na
ceiste
(1 × [6])

[6]
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(a) Cosain na fáthanna a mbeadh na mionathruithe ar an oideas seo mar
chuidiú ag duine a bhí buartha faoi ghalar cardashoithíoch. (CM1,
CM2, CM3)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar roinnt de na pointí seo a leanas:
Sicín
•
laghdaítear saill sháithithe má chuirtear sicín isteach in áit bagúin
mar go bhfuil níos lú saille i sicín go nádúrtha
•
laghdaítear sóidiam má chuirtear sicín isteach in áit bagúin
•
laghdaítear colaistéaról má úsáidtear sicín
Arbhar milis
•
méadaítear an cion snáithíneach má úsáidtear arbhar milis a
laghdaíonn colaistéaról fola agus a chuidíonn le córas díleá
sláintiúil a choinneáil
•
má úsáidtear arbhar milis stánaithe ‘nach bhfuil siúcra/salann
breise ann,’ laghdófar riosca hipirtheannais
Piobar dubh
•
laghdaítear sóidiam má úsáidtear piobar dubh in áit salainn mar
go laghdaíonn seo riosca hipirtheannais atá ina thoisc riosca i
dtaca le galar cardashoithíoch GCS (CVD)
D’fhonn go mbronnfar an marc iomlán is gá go mbeadh an freagra
bainteach le GCS (CVD)
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é
Leibhéal 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar bhianna/ar chothaithigh
atá bainteach le galar cardashoithíoch
•
sainaithnítear cúpla pointí éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
cosaint theoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
Leibhéal 2 ([3]–[4])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar bhianna/ar chothaithigh atá
bainteach le galar cardashoithíoch
•
sainaithnítear roinnt eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
Leibhéal 3 ([5]–[6])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith ar bhianna/cothaithigh atá
bainteach le galar cardashoithíoch
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint an-inniúil curtha in iúl go beacht i gcomhthéacs na ceiste
(1 × [6])

[6]
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(b) (i) Is bia ardriosca sicín. Pléigh an dóigh ar féidir nimhiú bia ó
champalabaictéir a chosc agus tú ag láimhseáil sicín amh.
(CM1, CM2)
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Féadann freagraí plé a dhéanamh ar chuid de na pointí seo a
leanas:
•
clúdaigh agus cuisnigh sicín amh – sicín amh a chlúdach
agus a stóráil ag bun an chuisneora sa dóigh nach
féidir le súnna titim ar bhianna eile agus iad a éilliú le
campalabaictéir
•
ná nigh sicín amh – is féidir baictéir a scaipeadh trí splaiseáil
má nitear sicín
•
nigh uirlisí a úsáidtear – na huirlisí, boird mhionghearrtha
agus dromchlaí ar fad a úsáideadh le sicín amh a ullmhú a ní
agus a ghlanadh go maith
•
nigh lámha go maith le gallúnach agus uisce te, i ndiaidh
sicín amh a láimhseáil. Tá seo ina chuidiú le leathadh
campalabaictéar a chosc trí thraséilliú a sheachaint
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é
Leibhéal 1 ([1]–[2])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar nimhiú bia ó
champalabaictéir
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
plé teoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
Leibhéal 2 ([3]–[4])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar nimhiú bia ó
champalabaictéir
•
sainaithnítear eochairphointí a bhaineann leis an tasc agus
léirítear tuairimí orthu
•
plé inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
Leibhéal 3 ([5]–[6])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith ar nimhiú bia ó
champalabaictéir
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
luacháil an-mhaith curtha i bhfeidhm go cruinn i gcomhthéacs
na ceiste
(1 × [6])

[6]
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(ii) Roghnaigh an raon teochta ceart do gach ráiteas leis an tábla
thíos a chomhlánú. (CM2)
Ráiteas
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Raon teochta

Contúirteach i dtaca le fás

5–63°C

Teocht mholta cuisneora

1–4°C

Croí-theocht bia cócaráilte

70–75°C

Teocht mholta reoiteora

-18°C nó faoina bhun

(4 × [1])

[4]

(c) Cuir síos ar an dóigh a gcosnaíonn cleachtóir sláinte chomhshaoil an
tomhaltóir trí bhia a choinneáil sábháilte. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar roinnt de na pointí seo a leanas:
•
reachtaíocht sábháilteacht bia a chur i bhfeidhm – tá údarás
ag an chleachtóir sláinte chomhshaoil ón chomhairle ábhartha
reachtaíocht bia a chur i bhfeidhm le bia a choinneáil sábháilte
•
scrúduithe ar áitreabh bia – tá an chumhacht ag an chleachtóir
sláinte chomhshaoil caighdeáin sláinteachais ar áitreabh bia a
mheasúnú agus a rátáil, cuireann sé i bhfeidhm Scéim Rátála
Sláinteachas Bia a chuireann an pobal ar an eolas faoi thorthaí a
scrúdaithe ag cosaint an tomhaltóra dá réir
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le cur síos
[3] cruinn le cur síos agus tagairt shoiléir maidir le bia a choinneáil
sábháilte
(1 × [3])

[3]
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(a) Cuir síos ar fheidhmeanna na gcothaitheach seo a leanas le linn
toirchis. (CM1, CM2)
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Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas:
fóláit
•
de dhíth le hinchinn agus néarchóras an fhéatais a fhorbairt mar
is féidir, mar gheall ar easpa fóláite, go mbeadh spina bifida,
breith anabaí, breith roimh am nó fás fadálach ann
próitéin
•
tá gá le próitéin le haghaidh fás agus deisiú an fhéatais, agus
deisiú agus coinneáil fíochán coirp na máthar le linn agus i
ndiaidh toirchis
iarann
•
teastaíonn tuilleadh iarainn ón chorp lena chinntiú go bhfuil
soláthar dóthanach fola ag an bhabaí le hocsaigin agus
cothaithigh riachtanacha a fháil le hainéime uireasa iarainn atá
coitianta le linn toirchis a sheachaint
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le cur síos ar fheidhmiú cothaitheach le linn toirchis
(3 × [2])

[6]

(b) Mínigh cén fáth nár chóir na bianna seo a leanas a ithe le linn
toirchis. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas
ae:
•
tá ardleibhéil vitimín A ann is féidir a bheith tocsaineach má itear
barraíocht de agus a bheith ina chúis le héalangacha breithe
torthaí agus glasraí nach bhfuil nite:
•
is féidir leis na bianna seo an corp a ghalrú le tocsaplasmóis
atá in ann dochar a dhéanamh do néarchóras agus do shúile an
fhéatais
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn le tagairt shoiléir do thoircheas
(2 × [2])
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8

(a) Mínigh dhá thoisc a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leis an mhéadú ar
mhurtall óige. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar dhá cheann ar bith de na pointí
seo a leanas:
•
drochréim bia – má ithimid méideanna móra de bhianna
ardfhuinnimh go rialta agus muid óg is mó ár n-iontógáil ná ár
n-aschur fuinnimh agus stóráiltear dá réir fuinneamh farasbairr sa
chorp mar shaill
•
drochnósanna itheacháin a fhorbraítear ó luathaois – má
ithimid sneaiceanna go minic de bhianna nó de dheochanna
ardfhuinnimh idir béilí, cuirimid suas meáchan mar go stóráiltear
fuinneamh farasbairr sa chorp mar shaill
•
ag ithe sciartha níos mó ná a theastaíonn – in amanna cuireann
tuismitheoirí/cúramóirí barraíocht ar an phláta agus spreagann
siad páistí lena ithe ar fad – is féidir gur mó é seo ná a
theastaíonn lena leibhéil fuinnimh a chothromú
•
easpa gníomhaíocht choirp – tá méadú ar an am a chaitheann
páistí ag amharc ar an teilifís nó ag imirt ríomhchluichí in áit a
bheith ag súgradh amuigh agus ní úsáidtear an fuinneamh ó bhia
a itear ach stóráiltear é sa chorp mar shaill
•
tréithe géiniteacha – má shaolaítear leanbh i dteaghlach ina
bhfuil na daoine róthrom, is mó seans géiniteach go mbeidh an
riocht sin air, agus is mó seans go n-íosfaidh sé barraíocht
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn le tagairt shoiléir do mhurtall óige
(2 × [2])
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(b) Pléigh ábhar imní sláinte amháin a d’fhéadfadh teacht ar dhuine
anonn sa tsaol mar gheall ar mhurtall óige. (CM1, CM2)
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Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas:
•
galar cardashoithíoch – tosaíonn sé in aois an pháiste nuair
a fhoirmítear plaic sna hartairí. Coisceann na plaiceanna seo
imshruthú na fola go dtí an croí.
•
diaibéiteas chineál 2 – i gcás leanaí murtallacha, is mó seans go
mbeidh siad murtallach agus iad fásta. Is lú éifeacht atá le hinslin
má bhíonn tuilleadh cealla saille ann.
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] cruinn le plé a bhaineann le saol an duine agus é níos sine
(1 × [2])

[2]

(c) Mínigh dhá chúis a bhfuil sé tábhachtach go n-íosfadh leanbh scoile
níos mó éisc. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar dhá cheann ar bith de na pointí
seo a leanas:
•
níl mórán calraí in iasc bán – ní chuireann an leanbh suas
meáchan, agus is lú dá réir an riosca murtall óige.
•
cailciam – maith do chnámhshláinte an pháiste – le fáil in iasc má
itear a gcnámha, m.sh. sairdíní, bradán stánaithe
•
tugann aigéid shailleacha riachtanacha óimige 3 agus 6 – mar
chuidiú leis an inchinn agus comhdhíriú a fhorbairt sa pháiste
scoile
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn le tagairt shoiléir do pháistí scoile
(2 × [2])
9

[4]

(a) Úsáid an fhaisnéis ar an lipéad iógairt leis na ceisteanna thíos a
fhreagairt. (CM1, CM2)
(i) Sainaithin dhá mhír d’fhaisnéis éigeantach:
•
ainm an táirge
•
ainm agus seoladh an déantúsóra
Sainaithin dhá mhír d’fhaisnéis dheonach:
•
faisnéis chothaithe
•
siombail athchúrsála
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
(1 × [4])

[4]
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(ii) Mínigh cén fáth a bhféadfadh cáiréas fiacla tarlú má itear an
iógart seo. Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith
de na pointí seo a leanas: (CM1, CM2)
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•

san iógart tá siúcra sa bhreis i bhfoirm siúcra cána amh agus
siúcraí a tharlaíonn go nádúrtha chomh maith atá le fáil sna
torthaí agus sa bhainne atá ina gcúis le cáiréas fiacla mar go
n-imoibríonn baictéir sa bhéal le siúcra le haigéad a fhoirmiú
a chreimeann cruan na bhfiacla
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile

[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn le tagairt shoiléir do cháiréas fiacla
(1 3 [2])

[2]

(b) Mínigh cén fáth a bhfuil luachanna céatadánacha luaite le haghaidh
cuid de na comhábhair bhreise liostaithe. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas:
•
de réir rialacháin lipéadaithe is gá céatadán na gcomhábhar a lua
mar Dhearbhú Comhábhair Chainníochtúla (QUID), má tá siad
luaite in ainm an bhia (‘Iógart Sú Talún agus Banana’) le tuilleadh
faisnéise a thabhairt don tomhaltóir ar fhíor-chomhdhéanamh an
bhia
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn ar luachanna céatadánacha sna comhábhair sa
bhreis liostaithe
(1 × [2])

[2]

(c) Mínigh an buntáiste cothaitheach mar gheall ar iógart a chur le réim
bia mná atá buartha faoina cnámhshláinte. (CM1, CM2)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
a leanas:
•
is foinse mhaith cailciam é iógart. Tá cailciam tábhachtach le
mais chnámh a choinneáil mar go laghdaíonn sé an riosca
oistéapóróise anonn sa tsaol, rud atá coitianta i measc ban i
ndiaidh meanapáis
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
[1] ráiteas simplí
[2] míniú cruinn ar na buntáistí don chnámhshláinte
(1 × [2])
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10 “Cailleann an gnáth-theaghlach i dTuaisceart Éireann thart ar £60 sa mhí
mar gheall ar bhia a chur amú”.
(www.lovefoodhatewaste.com)
Déan anailís ar an ráiteas seo agus luaigh straitéisí is féidir le teaghlaigh
a úsáid le cur amú bia a laghdú. (CM1, CM2, CM3)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo a
leanas:
Anailís ar ráiteas
•
is féidir cuid mhaith den chur amú bia a sheachaint
•
tá bunús an bhia a chuirtear amú go hiomlán inite
•
is sciar mór d’ioncam teaghlaigh TÉ é £60
•
d’fhéadfaí an t-airgead a chaitear ar bhia a chuirtear amú a
chaitheamh ar réimsí buiséid riachtanacha teaghlaigh
Straitéisí
•
béilí a phleanáil roimh ré
•
liosta siopadóireachta a scríobh agus cloí leis le tob-cheannacháin a
sheachaint
•
dátaí éaga a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil go leor seilfré ann
•
a chinntiú go bhfuil an cuisneoir ag obair ag an teocht cheart ionas
gur faide a choinneofar bia úr
•
stoc sa chuisneoir nó sa chófra a rothlú ionas gurb é an bia is sine is
túisce a úsáidfear
•
an fuílleach a chlúdach agus a stóráil sa chuisneoir nó sa reoiteoir go
mbeidh sé de dhíth
•
bia atá fágtha a úsáid go cruthaitheach m.sh. Prátaí brúite atá fágtha
a úsáid le cácaí éisc a dhéanamh
•
méid an sciar nó an líon sciartha a thomhas i gceart ionas nach
n-ullmhófar níos mó bia ná a theastaíonn
•
farasbarr bia a leasú m.sh. torthaí nó glasraí a reo
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile.
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é.
Leibhéal 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar straitéisí le cur amú bia a laghdú
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
anailís theoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
•
caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach
Leibhéal 2 ([4]–[6])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar straitéisí le cur amú bia a
laghdú
•
sainaithnítear roinnt eochairphointí a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
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•
•

anailís inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil

MARCANNA
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Leibhéal 3 ([7]–[9])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith ar straitéisí le cur amú bia a
laghdú
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
anailís an-mhaith curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
•
tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
(1 × [9])

[9]
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11 Déan measúnú ar raon dreasachtaí airgeadais a úsáideann miondíoltóirí
bia le dul i gcion ar an bhia a roghnaíonn tomhaltóirí. (CM1, CM2, CM3)
Is féidir go ndéanfaidh freagraí plé ar cheann ar bith de na pointí seo
leanas:
•
Promóisin praghsanna m.sh. ‘ceannaigh ceann, faigh ceann in aisce’,
‘trí cinn ar phraghas péire’
– luach níos fearr ar airgead
– costas laghdaithe in aghaidh an aonaid
– is féidir go mbeidh cur amú ann dá bharr mar go gceannaíonn
tomhaltóirí níos mó ná mar is gá
– níl sé chomh husáideach do theaghlach duine aonair
•

Treoirearraí caillteanais
– tomhaltóirí ábalta airgead a shábháil ar earraí bia riachtanacha
– is féidir go dtarlóidh tob-cheannacháin agus go gcaithfidh an
tomhaltóir níos mó ná a bhí beartaithe

•

Cártaí dílseachta
– tomhaltóirí ábalta pointí a charnadh le hairgead a shábháil ar
cheannacháin amach anseo
– déantar dearbháin phraghasghearrtha a oiriúnú do nósanna
caiteachais tomhaltóirí ionas gur dóichí go n-úsáidfí iad
– is féidir go seolfar faisnéis custaiméara chuig tríú páirtithe
– má fhanann tú dílis do mhiondíoltóir amháin seans go gcaillfidh
tú amach ar mhargaí níos fearr in áiteanna eile
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile
Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é

Leibhéal 1 ([1]–[3])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar an dóigh a dtéann
dreasachtaí airgid i gcion ar an bhia a roghnaíonn tomhaltóirí
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
measúnú teoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
•
caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach
Leibhéal 2 ([4]–[6])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar an dóigh a dtéann dreasachtaí
airgid i gcion ar an bhia a roghnaíonn tomhaltóirí
•
sainaithnítear roinnt eochairphointí a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
•
measúnú maith curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
•
tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil
Leibhéal 3 ([7]–[9])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas an-mhaith ar an dóigh a dtéann dreasachtaí airgid i
gcion ar an bhia a roghnaíonn tomhaltóirí
•
sainaithnítear raon eochairphointí a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
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•
•

measúnú an-inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn i gcomhthéacs na
ceiste
tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil

(1 × [9])
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[9]

12 Úsáid an Treoir Dhea-Chothaithe (Eatwell Guide) chun lón pacáilte a
mholadh agus a chosaint a riarfadh ar riachtanais chothaitheacha fear 25
bliana d’aois a oibríonn ar shuíomh tógála.
(CM2, CM3)
Oiriúnacht lón pacáilte
•
cuir isteach míreanna bia ó gach roinn
•
meascán cuí comhábhar
•
cuir isteach deoch chuí
•
léirigh riachtanais fuinnimh tógálaí fir 25 bliana
Cosaint
•
fuinneamh – ó arán, pasta agus carbaihiodráití stáirsiúla eile agus
nuair is féidir cineálacha lánghráin, cuideoidh seo le riar ar na
riachtanais fuinnimh níos airde mar gheall ar ídiú fuinnimh méadaithe,
mar seans nach leor an 2500kcal molta sa lá le riar ar a riachtanais
•
próitéin – ó fheoil, iasc, uibheacha, cáis nó pónairí le fíocháin a
dheisiú agus matáin a choinneáil
•
saillte – tá saillte maithe riachtanach do shláinte an chroí; úsáid
méideanna beaga de leatháin neamhsháithithe ar cheapairí nó olaí
mar bhlastáin shailéid agus roghnaigh bianna beagmhéathrais m.sh.
cáis nó iógart beagmhéathrais
•
iarann – de dhíth le haemaglóibin a tháirgeadh le hocsaigin a iompar
chuig matáin le fuinneamh a threisiú agus tuirse matáin a sheachaint
•
cailciam – de dhíth le cuidiú le feidhmiú matáin m.sh. arán bán
treisithe, cnónna, bianna déiríochta beagmhéathrais
•
sóidiam – chun cothromaíocht sreabháin a choinneáil; is féidir gur
mó gá a bheidh leis mar gheall ar chaillteanas allais de bharr saothar
coirp agus aimsir the
•
B vitimíní – de dhíth le fuinneamh a scaoileadh ó bhia
•
Vitimín C – le hiarann neamh-haeim a ionsú agus le feidhmiú mar
fhrithocsaídeoir, déan iarracht 5 sciar ar a laghad d’éagsúlacht de
thorthaí agus glasraí a ithe gach lá
•
sreabháin – le díhiodráitiú de bharr caillteanas allais a chosc; úsáid
uisce, bainne beagmhéathrais, deochanna gan siúcra, tae nó caife
Tabharfar creidiúint do gach freagra bailí eile.
[Bronntar [0] ar fhreagra nach fiú creidiúint é
Leibhéal 1 ([1]–[4])
Imprisean ginearálta: bunúsach
•
léirítear eolas agus tuiscint theoranta ar an Treoir Dhea-Chothaithe
agus ar riachtanais chothaitheacha
•
sainaithnítear cúpla pointe éasca a bhaineann leis an cheist agus
léirítear tuairimí orthu
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•
•

cosaint theoranta curtha i bhfeidhm go simplí don cheist
caighdeán na cumarsáide scríofa bunúsach
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Leibhéal 2 ([5]–[8])
Imprisean ginearálta: inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint mhaith ar an Treoir Dhea-Chothaithe agus
ar riachtanais chothaitheacha
•
sainaithnítear raon maith d’eochairphointí a bhaineann leis an cheist
agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint inniúil curtha i bhfeidhm go cruinn don cheist
•
tá caighdeán na cumarsáide scríofa inniúil
Leibhéal 3 ([9]–[12])
Tuairim Ghinearálta: an-inniúil
•
léirítear eolas agus tuiscint an-mhaith ar an Treoir Dhea-Chothaithe
agus ar riachtanais chothaitheacha
•
sainaithnítear raon an-mhaith d’eochairphointí a bhaineann leis an
cheist agus léirítear tuairimí orthu
•
cosaint an-inniúil curtha in iúl go beacht i gcomhthéacs na ceiste
•
tá caighdeán na cumarsáide scríofa an-inniúil
(1 × [12])
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