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SAMPLA
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceann de na seacht gceist.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
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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 cead agat áireamhán leictreonach a úsáid.
Measúnófar Caighdeán na Cumarsáide Scríofa i gceist 6(a) agus i
gceist 7.
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An léaráid thíos, taispeánann sí trasghearradh trí chroí daonna.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

A

B

Taobh deas
den chroí

Taobh clé
den chroí
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(a) Sainaithin na struchtúir atá lipéadaithe.
A agus B.
A
B

[2]

(b) Luaigh dhá fháth a bhfuil balla an mhéadailín chlé níos tibhe ná balla
an mhéadailín dheis.

[2]

4

Triúr ban, a bhfuil gach duine acu tuairim is 40 bliain d’aois, agus nach
bhfuil duine ar bith acu cleachta le haclaíocht rialta a dhéanamh, bhí
plean acu roinnt traenála a dhéanamh lena gcuid corpacmhainne a
fheabhsú. Rinne dochtúir socrú dóibh roinnt tástálacha measúnaithe
sláinte a bheith acu roimh thús a chur leis an traenáil. Sa chéad tástáil,
rinneadh imscrúdú ar fheidhm chroí gach mná ag úsáid leictreacardagram
(ECG).
(c) Tá na rianta ECG a fuarthas don triúr ban (A, B agus C) taispeánta
thíos
Do gach rian ECG, sainaithin an bhean a léiríonn an patrún sin.

[3]

gnáthbhuille an chroí
fibriliú méadailíneach
bradacairde

Bean A

0

1

2

3

4

5 am (soicindí)

Cineál de bhuille an chroí...................................................
Bean B
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5 am (soicindí)

Cineál de bhuille an chroí...................................................
Bean C

0

1

2

3

4

5 am (soicindí)
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(d) Léirigh tástálacha gurbh é 2.5 dm3 toilleadh beo othair agus dm3
gurbh é a ráta cuisle ar fos ná 100 buille sa nóiméad.
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(i) Cad é an rud é toilleadh beo?

[1]
(ii) Luaigh cén fáth nach mbeadh an t-othar seo ábalta aclaíocht a
dhéanamh ar feadh tréimhse fhada mar gheall ar a ráta cuisle
agus a tomhas don toilleadh beo.

[2]

6

2

Tá léaráid de chóras riospráide an duine ar taispeáint thíos.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

traicé

easnacha

A
scamhóg

B

(a) (i) Ainmnigh na codanna lipéadaithe A agus B.
A
B

[2]

(ii) Cuir síos ar an dóigh a dtarraingítear aer isteach sna scamhóga
le linn análaithe.

[3]

7

Tá eimfiséime ar fhear scothaosta. Seo riocht ina bhfuil ballaí na
n-ailbheolas damáistithe agus lagaithe, mar atá taispeánta thíos.
Ailbheolais Normálta
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Ailbheolais ó dhuine a bhfuil
eimfiséime air

Píobán
broinceach

Ailbheolais
Ailbheolais

Broincín
sleabhctha

© ttsz/iStock/Thinkstock

(b) Agus faisnéis sa léaráid in úsáid agat, cuir síos ar an dóigh a dtéann
eimfiséime i bhfeidhm ar an aerspás in aghaidh gach ailbheolais agus
ar líon na n-ailbheolas.

[2]
(c) Tógadh fear isteach san ospidéal agus ionfhabhtú niúmóine air.
Déanann altra tástáil ar chuid d’fheidhmeanna a choirp.
(i) Ainmnigh an meaisín a mbainfeadh an altra úsáid as le sáithiú
ocsaigine a chuid fola a thomhas.
[1]
(ii) Ó na luachanna a tugadh thíos, cuir ciorcal thart ar an leibhéal
sáithithe normalach d’ocsaigin san fhuil d’fhear atá ina shláinte.
35%

45%

75%

95%
[1]

8

An graf thíos, taispeánann sé cuar normalach díthiomsúcháin
ocsaigine ag teocht choirp de 37 °C
An fear a raibh niúmóine air, fuarthas go raibh teocht choirp
ardaithe aige.

125
370C

100
% sáithiúcháin
de haemaglóibin
le hocsaigin
75

50
25
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14

Páirtbhrú Ocsaigine/kPa

(iii) Tarraing líne ar an ghraf le héifeacht theocht ardaithe an choirp
ar an chuar díthiomsúcháin ocsaigine a thaispeáint.
[2]

9
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3

Rinneadh leibhéil glúcóis fola a thomhas i nduine sláintiúil thar thréimhse
d’ocht n-uair an chloig. Tá na torthaí taispeánta sa tábla thíos.

Am
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Leibhéil Glúcóis Fola
mgdL -1
75
115
85
70
95
75
120
95
85

(a) (i) Breac na torthaí seo ar an ghrafpháipéar.

10

[2]
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(ii) Cuir síos ar na treochtaí atá taispeánta sa ghraf.

Don Scrúdaitheoir
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[2]
(b) An lá dár gcionn, rinne an duine aclaíocht bhríomhar idir 09:00 agus
10:00.
(i) Bain úsáid as líne daiseanna ar an ghraf lena léiriú an dóigh a
bhfreagródh na leibhéil glúcóis fola. Mínigh do fhreagra.

[2]
(ii) Cé acu hormón a tháirgfí mar fhreagairt ar athruithe ar ghlúcós
fola mar gheall ar aclaíocht bhríomhar? Mínigh do fhreagra.

[2]

11

(a) Rinneadh leibhéil vitimín D i bhfuil trí dhuine (A, B agus C) a thomhas
sa gheimhreadh, sa tsamhradh agus san fhómhar. Taispeánann an
graf seo na leibhéil seo thar am do gach duine A, B agus C.

Vitimín D Aonaid Threallacha

4

Duine C

Duine B

Duine A

Geimhreadh

Samhradh

Fómhar

© CCEA

(i) Cuir síos ar na treochtaí atá le feiceáil sa ghraf do dhaoine A, B
agus C.

[3]

12

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

(ii) Luaigh aon mhíniú amháin ar na torthaí atá taispeánta do dhuine
A i gcoibhneas le duine B.

[1]

(iii) Luaigh dhá mhíniú ar na torthaí do dhuine C.

[2]
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(b) Tá diaitéiteach ag déanamh imscrúdú ar chothú i measc páistí
meánscoile.

Don Scrúdaitheoir
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(i) Le linn an imscrúdaithe, fuarthas gur 75 g é meániontógáil
laethúil saille na bpáistí agus gur 1800 kcal é a meániontógáil
laethúil fuinnimh.
Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte nár chóir go mbeadh
níos mó ná 30% d’fhuinneamh an duine teacht ó shaillte san
aiste bia.
100 g den tsaill, cuireann sé 836.5 kcal d’fhuinneamh ar fáil.
Cé acu céatadán d’fhuinneamh na bpáistí a thagann ó shaill?
Taispeáin do chuid oibre.

%

[2]

Le linn an imscrúdaithe, fuarthas go raibh 22% de na páistí
murtallach.
(ii) Luaigh trí éifeacht a dtiocfadh leis a imirt ar shláinte an duine
san am atá le teacht má bhíonn an duine murtallach agus é ina
pháiste.

[3]

14

(c) Cuireann lipéid ar bhia le daoine roghanna folláine a dhéanamh faoi
bhia. An lipéad atá taispeánta thíos, cuireann sé faisnéis ar fáil do
phíotsa iomlán. Is é 2000 kcal an Iontógáil Tagartha (RI) mholta do
dhuine fásta.

Fuinneamh

2549kJ
609kcal

Saill

Sáitheáin

31.9g 15.6g
46%

78%

Siúcraí

Salann

9.7g 2.14g
11%

36%

% d’Iontógáil Tagartha
Toirteanna tipiciúla sa 100g: Fuinneamh 655kJ/ 157kcal

Comhlánaigh an lipéad don fhuinneamh trí chéatadán RI an duine
fásta a chuireann leathchuid den phíotsa seo ar fáil a ríomh.
Taispeáin do chuid oibre.

RI Duine fásta

15

% [1]
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5

Iarradh ar eolaí spóirt imscrúdú a dhéanamh ar éifeacht leibhéil na
haclaíochta a mhéadú ar chóras cardashoithíoch lúthchleasaithe.
Bhain sí úsáid as monatóir ráta chroí a bhraitheann cuisle agus brú fola.
Rinne na lúthchleasaithe bogshodar ar fhaid dhifriúla ama ar mheaisín
reatha.
(a) (i) Luaigh dhá chritéir a úsáideadh nuair a roghnaíodh na
lúthchleasaithe lena chinntiú go raibh na torthaí bailí.

[2]
(ii) Mínigh aon toisc amháin eile a dtiocfadh léi smaoineamh
orthu lena chinntiú go mbeadh na torthaí a bailíodh le linn an
imscrúdaithe iontaofa.

[2]

16
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(b) Cuir síos ar an dóigh a dtiontaítear an fuinneamh i nglúcós i bhfoirm
ar féidir í a úsáid do ghníomhaíocht cille.

[5]
(c) Ba mhaith le lúthchleasaí clár traenála a leanúint lena chinntiú go
bhfuil a chórais chardashoithíocha agus riospráide ag obair chomh
héifeachtach agus is féidir don riospráid aeróbach.
Mínigh cad chuige a bhfuil sé níos fearr do mhatáin an lúthchleasaí
riospráid a dhéanamh go haeróbach ná go hanaeróbach.

[2]

17

Don Scrúdaitheoir
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(d) Fuarthas go raibh toirt buille de 80 cm³ ag an lúthchleasaí. Ríomh
toirt na fola a rachaidh trí thaobh clé an chroí gach uair le meánráta
croí de 72 buille sa nóiméad. Taispeáin do chuid oibre.

cm³ hˉ¹

Toirt na fola san uair =

18

[1]

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

6

(a) Léiríonn taighde go raibh feabhsú leanúnach ann i sláinte daoine
agus tá méadú foisteanach ann in ionchas saoil mar fhianaise leis
sin. Déan anailís ar an dóigh a dtig le heaspa gníomhaíochta fisicí
tionchar a bheith aici ar ionchas saoil.

Don Scrúdaitheoir
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Déanfar cáilíocht na cumarsáide scríofa a mheasúnú sa cheist seo.

[8]

19

(b) Pléigh cé acu comhairle a thabharfadh dochtúir d’othar a bhí ag
iarraidh a mheáchan a laghdú le murtall a chosc, trí gach ceann de
na modhanna seo a leanas.
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(i) Aiste Bia
(ii) Gníomhaíocht fhisiceach
(i) Di Aiste Bia et

(ii) Gníomhaíocht fhisiceach

[6]

20

7

Déan cur síos agus luacháil ar cheithre shainéifeacht dhíobhálacha a
bheadh ar chailín 19 mbliana d’aois a bhfuil leibhéal.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

Ba chóir go mbeadh plé i do fhreagra ar an chostas don tsochaí de na
héifeachtaí seo le mí-úsáid leanúnach alcóil.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo

[8]

21

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Uimhir Lárionaid

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
2017

Uimhir Iarrthóra

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe AS 3
ag measúnú

Gnéithe de Cheimic Fhisiceach i
bPróisis Thionsclaíocha

[CÓD]
SAMPLA
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna
spásanna chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceann de na seacht gceist.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 75 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.
Tarraingítear d’aird ar an Bhileog Sonraí atá le húsáid in éineacht leis
an cheistpháipéar seo.
Tá cead agat áireamhán leictreonach a úsáid.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist 1(c)(ii) agus i
gceist 7
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1

Tá dalta ag déanamh imscrúdú ar an athrú eantalpachta le linn
imoibriúcháin neodrúcháin. Bhain sé úsáid as 50 cm3 de 1M d’aigéad
hidreaclórach agus chuir sé é le 50 cm3 de 1M hiodrocsaíd sóidiam. Is
imoibriúchán eisiteirmeach é. Tá an chothromóid don imoibriúchán agus
torthaí an dalta taispeánta i bhFíor 1 thíos.
HCl + NaOH  NaCl + H2O
Teocht ag an
tús/°C

Teocht Uasta/°C

Mais na
n-imoibreán/g

24.5

30.7

100

Fíor 1

(a) Sainmhínigh an téarma eisiteirmeach.

[1]
(b) I bhFíor 1.1, lipéadaigh na haiseanna thíos agus tarraing léaráid
leibhéil eantalpachta don imoibriúchán seo.

bhFíor 1.1

[3]
(c) (i) Leis an turgnamh eantalpachta neodrúcháin a bhfuil cur síos air
thuas a dhéanamh, roghnaigh dhá cheann de na píosaí fearais is
tábhachtaí a bheadh fóirsteanach.

24

[2]
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(ii) Cuir síos ar mhodh turgnamh a d’úsáidfeadh an dalta leis an
athrú eantalpachta a úsáidtear le linn an imoibriúcháin seo a
chinneadh.
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Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

[6]
(iii) Luaigh aon fhoinse earráide le linn an turgnaimh seo.

[1]
(d) Ríomh an fuinneamh teasa atá aistrithe don imoibriúchán seo.
(Glac leis gur 4.18 J g-1 oC-1) é an saintoilleadh teasa.
Taispeáin do chuid oibre.

Freagra
Aonad
25

[4]

2

Is minic a mbaineann próisis cheimiceacha sa tionsclaíocht úsáid as
catalaígh, mar shampla, úsáidtear iarann i monarú amóinia.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

(a) Scríobh cothromóid chothromaithe siombailí d’fhoirmiú na hamóinia ó
nítrigin agus hidrigin.
[2]
(b) Sainmhínigh an téarma catalaíoch.

[1]
(c) Cén tosca imoibriúcháin a úsáidtear le linn táirgeadh amóinia?
Teocht:
Brú:

[2]

(d) Tá imoibriúchán inchúlaithe i gceist le táirgeadh amóinia.
(i) Sainmhínigh an téarma imoibriúchán inchúlaithe.

[1]
(ii) Cad é an coinníoll atá de dhíth le cothromaíocht dhinimiciúil a
bhaint amach?

[1]

26

3

Dónn própán le fuinneamh a scaoileadh.
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H

H
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C

H

H

H

H

+ 5

O=O

3

O=C=O

+ 4H

O

H
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(a) I bhFíor 2, úsáid na sonraí den meán-nasceantalpacht a tugadh thíos
le hathrú eantalpachta a ríomh do dhóchán 1 mhól de phrópán.
Nasc

Meán-nasceantalpacht kJmol -1

C-C

347

C-H

413

C=O

799

O-H

467

O=O

495
Fíor 2

Taispeáin do chuid oibre.

kJ mol-1 [4]
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(b) Is féidir Dlí Hess a úsáid le hathruithe eantalpachta a ríomh mar
eantalpacht foirmithe própáin (C3H8), nach féidir a thomhas le
turgnamh.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

(i) Luaigh Dlí Hess.

[2]
(ii) Cuir síos ar an dá phríomhdhóigh ar féidir eantalpacht foirmithe a
chinneadh don phrópán.

[2]
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4

Is amhábhar tábhachtach í ocsaíd chailciam i dtáirgeadh na suiminte.
Déantar í a tháirgeadh ó dhianscaoileadh teirmeach na haolchloiche
(CaCO3), tá an chothromóid ar taispeáint thíos:
CaCO3



CaO

+

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

CO2

(a) Ríomh maiseanna móilíneacha coibhneasta na haolchloiche agus na
hocsaíde cailciam.
CaCO3

[1]

CaO

[1]

(b) Ríomh an mhais d’aolchloch a bheadh de dhíth le 518 kg d’ocsaíd
chailciam a tháirgeadh. Glac leis go bhfuil táirgeacht 100% ann.

kg

[4]

(c) Go praiticiúil, beidh an táirgeacht níos ísle ná 100%. Luaigh aon
chúis amháin leis seo.

[1]
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5

Baintear úsáid as aigéad sulfarach ag úsáid an Phróisis Teagmhála. An
chéad dá chéim, léirítear iad leis na cothromóidí thíos.
Céim 1:
Céim 2:

S(s) + O2(g)

SO2(g)

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)

An léaráid thíos (Fíor 3) taispeánann sí cuar dáileacháin MaxwellBoltzmann do mheascán de dhé-ocsaíd sulfair agus ocsaigin (Céim 2) ag
teocht T, san áit ar Ea an fuinneamh gníomhachtúcháin.

Líon na
móilíní le
fuinneamh
tugtha

Fuinneam

Ea

© CCEA

Fíor 3

(a) Ar an léaráid thuas, sceitseáil an cuar dáileacháin don mheascán
chéanna ag teocht níos airde.
[1]
(b) Bain úsáid as na cuair dháileacháin seo lena mhíniú cad chuige a
bhfuil an t-imoibriúchán ag Céim 1 níos gasta ag teocht níos airde.

[2]
(c) Ainmnigh an catalaíoch atá de dhíth i gCéim 2.
[1]
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(d) (i) Is féidir a rá gur próiseas leanúnach é an Próiseas Teagmhála.
Sainmhínigh an téarma próiseas leanúnach.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
Marcanna Athmharc

[1]
(ii) Luaigh aon bhuntáiste amháin agus aon mhíbhuntáiste amháin a
bhaineann le próiseas leanúnach a úsáid agus déan measúnú ar
a suntasacht do tháirgeoir ceimiceán sa tionsclaíocht.

[4]
(e) Ní mór d’innealtóirí ceimiceacha smaoineamh ar chostais nuair a
dhéanann siad próisis thionsclaíocha a fhorbairt.
(i) Luaigh aon chostas amháin caipitil agus aigéad sulfarach á
mhonarú.

[1]
(ii) Luaigh aon chostas díreach amháin agus aigéad sulfarach á
mhonarú.

[1]
(iii) Luaigh aon chostas neamhdhíreach amháin agus aigéad
sulfarach á mhonarú.

[1]
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6

Tá ceimiceoir anailíseach ag dul a dhéanamh toirtmheascadh le tiúchan
an aigéid eatánóch i sampla fínéagair a ríomh ag úsáid codanna 25 cm3
de thuaslagán caighdeánach de 0.1 M de hiodrocsaíd sóidiam. Tá an
chothromóid don imoibriúchán taispeánta thíos.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
(a) Cuir síos ar an nós imeachta le tuaslagán caighdeánach de
hiodrocsaíd sóidiam a tháirgeadh.

[5]
(b) (i) Ainmnigh táscaire fóirsteanach don toirtmheascadh seo.
[1]
(ii) Luaigh an t-athrú datha ag an chríochphointe.
Ó

go dtí

32

[2]
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(c) Tá torthaí an cheimiceora taispeánta thíos.

Don Scrúdaitheoir
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Léamh tosaigh an
bhuiréid/cm3

Léamh deiridh an
bhuiréid/cm3

Títear/
cm3

Garbh

0.0

22.5

22.5

1ú go cruinn

22.5

43.7

2ú go cruinn

0.0

21.1

Marcanna Athmharc

Meántítear/cm3
Comhlánaigh an tábla torthaí thuas agus ríomh an meántítear.

[2]

(d) (i) Ríomh líon na mól de hiodrocsaíd sóidiam a úsáidtear sa
toirtmheascadh.

móil

[2]

(ii) Bain úsáid as an meántítear le tiúchan an aigéid eatánóch sa
tsampla fínéagair a ríomh.

mol dm-3 [1]
(iii) An sampla fínéagair ar baineadh úsáid as sa toirtmheascadh,
rinneadh é a chaolú ó bhuidéal d’fhínéagar brandáilte trí 25 cm3
a chur le fleascán toirtmhéadrach 250 cm3 agus an tuaslagán
a dhéanamh suas le huisce driogtha. Ríomh tiúchan an
bhunfhínéagair bhrandáilte.

mol dm-3 [1]
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7

Ba mhaith le comhlacht monaraithe ceimiceán monarcha nua ceimiceán
a thógáil i gceantar uirbeach i dTuaisceart Éireann. Luacháil an dóigh a
dtiocfadh leis an chomhlacht maolú a dhéanamh ar an drochthionchar a
dtiocfadh lena tógáil imirt ar:
•
•
•
•

ar phlandaí agus ar ainmhithe na háite;
ar an bhonneagar áitiúil (iompar, soláthar fuinnimh, srl.);
mar gheall ar an chlampar a thiocfadh léi a dhéanamh; agus
mar gheall ar na dramhtháirgí a dtiocfadh léi iad a chruthú.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

[10]
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LEATHANACH BÁN
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Uimhir Lárionaid

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
2017

Uimhir Iarrthóra

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe AS 5
ag measúnú

Eolaíocht Ábhair

[CÓD]
SAMPLA
AM
1 uair 30 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 75 an marc iomlán don pháipéar seo.
Léiríonn figiúirí idir lúibíní atá priontáilte ar thaobh na láimhe deise de
leathanach na marcanna atá ag dul do gach ceist nó do gach cuid de
cheist.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist 1(b) agus i
gceist 6(d).
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amháin
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7
8
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1

(a) Roghnaítear ábhair d’úsáid ar leith bunaithe ar roinnt tosca difriúla.
Cuid de na fachtóirí is tábhachtaí ná airíonna fisiceacha na n ábhar.
Sainmhínigh na hairíonna seo a leanas:
(i) seoltacht theirmeach

[1]
(ii) somhúnlaitheacht

[1]
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(b) Déan mínchóireáil ar thurgnamh a dtiocfaí é a úsáid le tástáil a
dhéanamh ar chruas sampla de chruach carbóin.

Don Scrúdaitheoir
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Déanfar cáilíocht na cumarsáide scríofa a mheasúnú sa cheist seo.

[8]

39

2

(a) Fíor 2.1, ar an chéad leathanach eile, taispeánann sé an graf struis is
straidhne d’fhad poileitiléine.
(i) I gcás gurb é 1.13 × 10-7 m2, achar trasghearrtha an ábhair,
ríomh an fórsa a bhí de dhíth le strus de 40,000 kPa a
tháirgeadh.
Taispeáin do chuid oibre.

Fórsa =

N [2]

(ii) Ón ghraf, taispeáin gur tuairim is 210,000 kPa é Modal Young na
poileitiléine.

[3]
(iii) Ar Fhíor 2.1 lean líne an oiriúnaithe is fearr ar ais chuig an
bhunphointe agus aimsigh an strus neasach atá de dhíth le
straidhn de 0.100 a spreagadh
Strus:

kPa

[2]
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Strus/Pa

41

0
0.000

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0.100

0.200

0.300

Straidhn

0.400

0.500

An léaráid thíos, (Fíor 2.1) taispeánann sí graf an struis agus na straidhne d’fhad poileitiléine.

0.600

© CCEA

0.700

(b) Scrúdaigh Fíor 2.2 thíos, a léiríonn graif an struis agus na straidhne
do dhá ábhar, A agus B.

Strus/Pa
stress

Ábhar A

Brisphointe

Ábhar B

Straidhn
Straidhn
© CCEA

Fíor 2.2

(i) Cé acu ábhar, A nó B, is mó a bheadh fóirsteanach le hualach
trom a chrochadh uaidh? Mínigh do fhreagra.
Ábhar:

[1]

Míniú:

[1]
(ii) Cé acu ábhar atá ábalta an síneadh is mó a dhéanamh? Mínigh
do fhreagra.
[1]

Ábhar:
Míniú:

[1]
(iii) Cé acu ábhar a bhfuil an Modal Young is mó aige? Mínigh do
fhreagra.
Ábhar:

[1]

Míniú:

[1]
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3

Is polaiméir teirmithéachtach crua, righin, briosc í bácailít. A luaithe
agus atá sí téachta go crua, ní féidir í a athchruthú. Tá dlús ard ag
pola(próipéin) agus is polaiméir teirmeaplaisteach é.
(a) Cé acu de na struchtúir A, B nó C thíos arb í Bácailít í?

Don Scrúdaitheoir
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[1]

(b) Cé acu de na struchtúir A, B nó C thíos ar pola(próipéin) é?

A

B

[1]

C
© CCEA

(c) Mínigh cad chuige a bhfuil Bácailít righin.

[1]
(d) Luaigh dhá shampla de tháirgí a monaraíodh ag úsáid Bácailíte.

[2]
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4

(a) Fíor 4.1, taispeánann sé léaráid shimplithe cháithníní do mhiotal.

Don Scrúdaitheoir
Amháin
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© CCEA

Fíor 4.1

(i) Comhlánaigh an léaráid trí na lipéid atá de dhíth a chur
isteach.

[2]

(ii) Mínigh go soiléir cén dóigh a bhfágann an socrúchán seo gur
seoltóirí maithe teasa agus leictreachais iad na miotail.

[2]
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(iii) Tugtar an seoltas teirmeach atá ag sorcóir mhiotalach leis an
chothromóid thíos:
Seoltas teirmeach = k
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A
I

Is é k seoltacht theirmeach an ábhar
Is é A achar trasghearrtha an tsorcóra
Is é I fad an tsorcóra
In áit sorcóra mhiotail áirithe, cuirtear sorcóir difriúil isteach
den ábhar chéanna agus den fhad chéanna ach a raibh an
trastomhas dhá oiread ní ba mhó aige. Cad é mar atá seoltas
teirmeach an tsorcóra nua seo i gcomparáid leis an bhuncheann?

[2]

45

(a) (i) Is cóimhiotal é ionbhár. Tá an nicil ar cheann amháin dá
chomhábhair. Cad é an comhábhar eile?

Don Scrúdaitheoir
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[1]
An graf thíos, léiríonn sé an dóigh a n-athraíonn comhéifeacht
na forbartha teirmí, α, den ionbhár de réir mar a mhéadaíonn
cionnroinn na nicile ann.
(ii) Cad é an céatadán neasach de gach comhábhar i sampla
Ionbháir nuair is íosmhéid í a chomhéifeacht forbartha teirmí?
% Ni =

%

% an chomhábhair eile =

%

[2]

comhéifeacht forbartha teirmí/ K-1

5

0

10

20
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40

50

60

% Nicile
© CCEA

Cé gur féidir le hinneall cairr ardú chuig teochtaí measartha ard,
ba chóir nach bhforbródh an loine, chomh fada agus is féidir.
Is é is comhéifeacht forbartha teirmí ann, an méadú codánach ar
an toirt nuair a ardaíonn an teocht 1°C.
Ag am amháin, mholtaí go mbeadh Ionbhár fóirsteanach mar
ábhar le loiní a dhéanamh in innill na gcarranna rásaíochta
ardfheidhmíochta
(iii) Cé acu airí den Ionbhár a fhágann go bhfuil sé fóirsteanach don
fheidhm seo?

[1]
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(iv) Cé acu cionroinn de nicil a d’úsáidfeá i loine d’inneall
ardfheidhmíochta?
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[1]
(b) Déantar roinnt miotal agus cóimhiotal a ullmhú trí phróiseas ainéalta.
(i) Cuir síos go soiléir ar cad is ainéaladh ann.

[1]
(ii) Luaigh aon airí amháin a bhaineann le miotal ainéalta.

[1]
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6

(a) Cad é is bithábhar ann?

Don Scrúdaitheoir
Amháin

[1]
(b) Is ábhar é cruach dhosmálta a úsáidtear go coitianta d’ionchlannáin
mháinliachta. Is rogha iontach ábhair é agus is féidir a rá go bhfuil sé
bithfhulangach. Cad é a chiallaíonn ábhar bithfhulangach?

[1]
(c) Cineál ábhair ar a dtugtar bithghloine, feabhsaíonn sé foirmiú
cnáimhe nuair a úsáidtear é in ionchlannáin in othair. Bíonn an t
ábhar seo páirteach in aistriú ian taobh istigh den othar agus mar
gheall air sin, ní féidir a rá go bhfuil sé bithfhulangach. Cén cineál
bithábhair atá ann?
[1]
(d) Cuir argóint ar fáil ar son nó in éadan úsáid na nanaitheicneolaíochta.
Sa fhreagra s’agat, ba chóir duit plé a chur isteach de na buntáistí
agus na rioscaí cuí.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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[8]
(e) Mínigh an dóigh a n-úsáidtear nanaifheadáin aonbhalla (cineál
nanaifheadáin charbóin) i gcóireáil ailse agus an dóigh ar
fheabhsaigh a n-úsáid éifeachtúlacht chóireáil na hailse.

[4]

49

(a) (i) Cad iad na sainghnéithe d’ábhar písileictreach?

Don Scrúdaitheoir
Amháin
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[2]
Taispeánann Fíor 7.1 léaráid shimplithe den tsúil dhaonna le tonn
ultrafhuaime ag taisteal ina treo.

Criostal
písileictreach
Tonn ionsaitheach

Coirne
Lionsa

Brathadóir
voltais
Reitine
Tonn fhrithchaite

Scannán solúbtha
© CCEA

Fíor 7.1

Aon tonn fhrithchaite, cuireann sé an scannán ag crith, fáisceann seo
an criostal agus braitear voltas. Taispeánann Fíor 7.2 sí cuid den
ghraf aschuir voltais.

Coirne

Voltas

7

Lionsa

Am
© CCEA

Fíor 7.2

(ii) Comhlánaigh Fíor 7.2 leis an voltas a thaispeáint a bheadh
cruthaithe ag frithchaitheamh ón reitine. Lipéadaigh aon
bhuaiceanna a tharraingíonn tú.
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[3]

(b) Taispeánann Fíor. 7.3 an struchtúr ginearálta atá ag ciorcad
ilchodach tollánaithe chandamaigh.
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Ábhar inslithe
Ábhar seoltach
Ilchodach tollánaithe
chandamaigh
Ábhar seoltach

Ábhar seoltach

Soláthar voltais agus
ciorcadra eile
Fíor 7.3

Mínigh an difríocht sa toradh don chiorcad seo nuair:
(i) nach gcuirtear brú ar bith i bhfeidhm ar an ábhar inslithe.

[1]
(ii) a chuirtear méid beag brú i bhfeidhm ar an ábhar inslithe.

[1]
(iii) Luaigh feidhm fhéideartha don chineál seo de leagan amach
agus luaigh buntáiste thar leaganacha amach leictreach atá ann
cheana féin.
Feidhm:
Buntáiste:
[2]
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(c) (i) Sa spás thíos cuir síos ar struchtúr na graifíte agus úsáid léaráid
le cuidiú leat.

Léaráid [1]

[2]
(ii) Cuir síos ar struchtúr na graiféine.

[1]
(iii) Luaigh aon dóigh amháin ina bhféadfaí nanaifheadáin charbóin
a úsáid i suíomh leighis.

[1]
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8

(a) Is féidir a rá go bhfuil leathsheoltóirí de p-chineál nó de n-chineál
ábhair.
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Cuir síos, i dtéarmaí na leictreon amháin, ar an difríocht idir ábhar
den p-chineál agus ábhar den n-chineál.

[2]
(b) Is comhpháirteanna dé-óidí nach ligeann do shruth sreabhadh ach
san aon treo amháin. Tógtar iad ag úsáid prionsabail leathsheoltóirí.
Cuir síos, go gairid, ar an dóigh a dtógtar dé-óid agus ar an dóigh ar
baineadh amach tul-laofacht agus cúl-laofacht.

[3]
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Uimhir Lárionaid

ADVANCED
General Certificate of Education
2018

Uimhir Iarrthóra

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe A2 2
ag measúnú

An Cheimic Orgánach

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLA
AM
1 uair 45 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 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.
Tarraingítear d’aird ar an bhileog Sonraí atá le húsáid in éineacht leis
an scrúdpháipéar.
Measúnófar Caighdeán na Cumarsáide Scríofa i gceist 8(a).
Tá cead agat áireamhán leictreonach a úsáid.
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1

(a) I bhFíor 1, luaigh an fhoirmle mhóilíneach, an fhoirmle struchtúrach
agus an fhoirmle chnámharlaigh do pheantán.
Foirmle mhóilíneach
Foirmle struchtúrach

Fhoirmle
chnámharlaigh
(léaráid líneach)
[3]
Fíor 1

(b) Ainmnigh na comhdhúile seo a leanas de réir ainmníocht IUPAC
(Aontas Idirnáisiúnta na Glan-Cheimice agus na Ceimice Feidhmí).
(i)
CH3CH2CH2CH2CH2OH

(ii)
CH3

|

CH3CH2CHCH2OH
(iii)
CH3

|

CH3CHCH2CH2OH
(iv)
CH3

|

CH3CCH2OH

|

CH3
[4]
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2

(a) Sainmhínigh na téarmaí:
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(i) sraith homalógach

[1]
(ii) feidhmghrúpa

[1]
(b) Tarraing na struchtúir do na comhdhúile seo a leanas:
(i) bút-2-éin

(ii) 2-meitiolbút-2-éin

(iii) 2,3–démheitiolbút–2–éin

[3]
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(c) Nuair a rinneadh anailís, fuarthas go raibh 12.0 g de charbón,
2.0 g de hidrigin agus 16.0 g d’ocsaigin ag comhdhúil a raibh
mais mhólarach de 60 g mól -1 aici. Cad é foirmle mhóilíneach na
comhdhúile?
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[3]
(d) Is hidreacarbón slabhra dhírigh í comhdhúil X a bhfuil 85.7% carbón
de réir maise aici. Faigh foirmle eimpíreach chomhdhúil X.

[3]
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(e) Déan machnamh ar an tseicheamh imoibrithe seo a leanas i
bhFíor 2:
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Fíor 2

(i) Ainmnigh an mheicníocht faoi choinne thiontú na heitéine go
bróimeatán.

[2]
(ii) Tarraing sreabhscéim a léireoidh an mheicníocht faoi choinne
thiontú na heitéine go bróimeatán.

[3]
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(iii) Tá cuid de thrí speictream infridhearg A, B agus C tugtha thíos.
Is iad na speictrim atá ann ná na cinn a bhaineann le heatánól,
aigéad eatánóch agus eatánóáit eitile ach ní gá go mbeadh siad
san ord sin.
● Táirgeann naisc O–H ionsúcháin dhoimhne leathana idir
2500–3500 cm–1.
● Táirgeann naisc C=O ionsúcháin dhoimhne ghéara idir
1650–1750 cm–1.
Sainaithin gach comhdhúil óna speictream.

An íomhá dheiridh le teacht agus í faoi réir ceadú

[3]
[3]
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(f) Tá ceithre bhrómalcán ann leis an fhoirmle C4H9Br
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Comhlánaigh an tábla seo a leanas trí na struchtúir atá ar iarraidh a
tharraingt, an t-ainm atá ar iarraidh a lua agus an rangúchán do gach
ceann acu a chur in iúl.
(Pr = Príomhúil, Tá = Tánaisteach agus Tr = Treasach)

Struchtúr agus Ainm

Rangúchán

Pr

1-brómabútán

2-bróma-2-meitiolprópán

1-bróma-2-meitiolprópán

[6]
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3

(a) (i) Tarraing agus ainmnigh isiméir struchtúrach amháin leis an
fhoirmle mhóilíneach C4H8
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[2]
(ii) Tarraing an dá steiré-isiméir de pheint-2-éin, agus luaigh cé acu
a thaispeánann nó nach dtaispeánann na móilíní isiméireacht
chiostrasach.

[4]
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(b) Tá trí imoibriú orgánacha dhifriúla tarraingthe thíos. Sa spás atá
curtha ar fáil, faigh amach cad é an cineál imoibrithe atá ag tarlú.
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Cás 1

Cás 2

Cás 3

[3]
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4

Bórón, B, tá an uimhir adamhach 5 aige agus foirmíonn sé fluairíd, BF3
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(a) Úsáidtear BF3 le tús a chur le cineálacha áirithe de pholaiméiriú
suimiúcháin de chomhdhúile neamhsháithithe.
(i) Is sampla de chomhdhúil neamhsháithithe í eitéin.
Cuir síos ar an nascadh idir na hadaimh charbóin in eitéin. Ní
mór duit léaráid lipéadaithe a tharraingt.

[2]
(ii) Luaigh cad é a chiallaíonn polaiméiriú.

[1]
(b) Tá plaisteach éadathach a úsáidtear le soilse a chlúdach déanta
ó mheataicrioláit mheitile trí phróiseas atá cosúil le polaiméiriú
na heitéine. Comhlánaigh an chothromóid trí fhoirmle an aonaid
athfhilltigh a thabhairt.

meitea-aicrioláit

[1]
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(c) Úsáidtear polaiméiriú suimiúcháin le rubar sintéiseach a dhéanamh
darb ainm feinileitéin (stiréin). Cad é foirmle eimpíreach na
polaiméire rubair shintéisigh.
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[1]
(d) Cuir síos ar thurgnamh a thaispeánann polaiméiriú comhdhlúthúcháin
i dtáirgeadh níolóin.
Ba
•
•
•
•
•

chóir go mbeadh an méid seo a leanas i do fhreagra:
Fearas [1]
Ceimiceáin a úsáidtear [2]
Modh [3]
Guaiseacha (a bhaineann go sonrach le ceimiceáin a
úsáidtear) [1]
Bearta rialaithe [1]

[8]

65

5

(a) Úsáidtear driogadh codánach d’amhola le breoslaí hidreacarbóin a
tháirgeadh. Tá móilíní heipteadeacáin ag codán an díosail a bhfuil
an fhoirmle C17H36 acu. Táirgeann dóchán neamhiomlán an díosail
aonocsaíd charbóin
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(i) Scríobh cothromóid do dhóchán neamhiomlán an heipteadeacáin
le haonocsaíd charbóin a fhoirmiú.
[2]
(ii) Cad é atá feistithe ar sceithchóras an chairr le haonocsaíd
charbóin a thiontú ina dé-ocsaíd charbóin agus uisce?

[1]
(iii) Foirmítear roinnt ocsaídí eile a d’fhéadfadh bheith dochrach mar
thoradh ar dhóchán taobh istigh d’inneall an chairr.
Sainaithin dhá dhóigh ar féidir na gáis seo a athrú le go mbeadh
laghdú ar astuithe dochracha dá bharr.

[2]
(b) Táirgeann craiceáil theirmeach na hidreacarbón fadslabhrúil,
hidreacarbóin a bhfuil slabhraí níos giorra acu.
Scríobh cothromóid do chraiceáil theirmeach an heipteadeacáin
ina dtáirgtear eitéin agus próipéin i gcóimheas 2:1, gan ach táirge
amháin eile.
[2]
(c) Is féidir eitéin agus próipéin a thiontú ina poileitéin agus polapróipéin
faoi seach.
(i) Ainmnigh an cineál imoibrithe a bhaineann le próipéin a thiontú
ina polapróipéin nó eitéin a thiontú ina poileitéin.
[2]
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(ii) Tá poileitéin támh go ceimiceach agus mar sin tá straitéisí cuí
bainistithe dramhaíola de dhíth. Is é loscadh dóigh amháin le
dramhaíl plaisteach a dhiúscairt.
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Ainmnigh dhá mhodh mhalartacha le dramhaíl pholaiméire a
bhainistiú.
[1]
[1]
(iii) Tagann saincheisteanna timpeallachta eile chun cinn ó loscadh
na bplaisteach.
Luaigh modh amháin inar féidir polaiméirí a mhonarú le deireadh
a chur le saincheisteanna timpeallachta mar seo?

[1]
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6

(a) Úsáidtear comhdhúile orgánacha sa leigheas agus i ngarchabhair.
Ba é eitéin ceann de na chéad ainéistéisigh a úsáideadh i máinliacht;
tá eitéin inlasta áfach agus anois úsáidtear an haileatán (CF3CHBrCl)
ina háit.
Tarraing foirmle struchtúrach na heitéine.

[1]
(b) (i) Sainaithin tástáil cheimiceach ar féidir í a úsáid le difríocht
mhóilíneach idir eitéin agus eatán a thaispeáint. Cuir isteach
cothromóid chothromaithe siombailí.
Tástáil

[1]

Cothromóid

[1]

(ii) Tá foirmle C2H2 ag an hidreacarbón eitín. Cad é a bhreathnófar
nuair a dhéantar an tástáil seo le heitín? Luaigh fáth le do
fhreagra.
Breathnú

[1]

Fáth

[1]
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7

(a) Déantar plandolaí a chruachan trína n-imoibriú le gás hidrigine ag
thart ar 60ºC.
Taispeántar an t-imoibriú ginearálta thíos.
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(i) Cad é an cineál imoibrithe é seo?
[1]
(ii) Ainmnigh an tsubstaint a chuirtear leis, leis an phróiseas a
dhéanamh níos gasta.
[1]
(b) (i) Tabhair an t-ainm IUPAC (Aontas Idirnáisiúnta na Glan-Cheimice
agus na Ceimice Feidhmí) ar an alcól seo a leanas.

[1]
(ii) Scríobh cothromóidí cothromaithe le táirgeadh an eatánóil a
thaispeáint
•
•

trí choipeadh an ghlúcóis
trí hiodráitiú na heitéine

Tabhair dhá choinníoll ar a laghad atá de dhíth ar gach próiseas
agus luaigh dhá bhuntáiste agus/nó mhíbhuntáiste ghaolmhara a
bhaineann leis na próisis.
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[10]
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(iii) Sreabhléaráid in úsáid agat, taispeáin imoibrithe an alcóil
phríomhúil le déchrómáit photaisiam (VI). Cuir isteach tuar ar
thoradh ar thástálacha ábhartha ar bith a d’fhéadfaí a úsáid le
hanailís a dhéanamh ar na táirgí.
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RCH2OH
▼

[2]
Tuartha:

[4]
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8

(a) Tá an t-imoibriú a úsáidtear i dtáirgeadh an aspairín ar taispeáint
thíos.

Cuirtear farasbarr d’ainhidríd aicéiteach le haigéad salaicileach
i láthair catalaígh le haspairín a dhéanamh. Ansin, déantar an
meascán a théamh agus ansin cuirtear uisce leis, leis an imoibriú a
mhúchadh. Ansin, is féidir an táirge amh a bhailiú.
Do chuid eolais ar an imoibriú seo in úsáid agat, forbair agus
beachtaigh an dearadh praiticiúil agus na nósanna imeachta le
sampla íon tirim den chomhdhúil seo a dhéanamh.
Ba
•
•
•
•
•

chóir duit na rudaí seo a leanas a chuimsiú:
feidhm an chatalaígh;
an nós imeachta beachtaithe;
an modh triomaithe;
na riachtanais COSHH ar leith le cur ar chumas an imoibrithe seo
a bheith déanta ag leibhéal tionsclaíoch; agus
plé ar na tosca a bhaineann leis an chatalaíoch don imoibriú
seo ar ghá do mhonaróir a chur san áireamh nuair atá pleanáil á
déanamh le tabhairt faoi tháirgeadh tráchtála an aspairín.

Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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[8]
(b) Úsáideadh 3.0 g d’aigéad salaicileach le haspairín a ullmhú agus
fuarthas 2.47 g.
C7H6O3 + C4H6O3 → C9H8O4 + C2H4O2
Ríomh táirgeacht chéatadánach an aspairín.

[2]
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Uimhir Lárionaid

ADVANCED
General Certificate of Education
2018

Uimhir Iarrthóra

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe A2 3
ag measúnú

Fisic Mhíochaine

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLA
AM
1 uair 45 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 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 cead agat áireamhán leictreonach a úsáid.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa i gceist 5(b).

Don Scrúdaitheoir
amháin
Uimhir
Ceiste

1
2
3
4
5
6
7
8
Marc
Iomlán
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1

(a) (i) Luaigh raon do chroí-theocht normálta an choirp.
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[2]
(ii) Luaigh an riocht míochaine ina bhfuil croí-theocht chorp an duine
ró-íseal.
[1]
(iii) Cuir síos ar an dóigh a dtaispeánfadh an riocht seo ar rian
leictreacardagraim (ECG).
[1]
(b) Mínigh an dóigh a n-úsáidtear an teirmeastar i dteirmiméadar
leictreonach le teocht a thomhas.

[4]

76

Marcanna Athmharc

2

(a) (i) Is féidir cóireáil a chur ar ailse trí raidiseatóp a ionphlandú go
hinmheánach. Tabhair fáthanna ar chóir gur astaíre alfa nó béite
é an raidiseatóp agus ní hastaíre gáma.

[4]
(ii) Mínigh cad chuige a mbeadh sé de bhuntáiste raidiseatóip a
ionphlandú go hinmheánach seachas radaiteiripe sheachtrach a
úsáid.

[2]
(iii) Mínigh cad chuige a mbeadh sé de mhíbhuntáiste raidiseatóp a
ionphlandú go hinmheánach seachas radaiteiripe sheachtrach a
úsáid.

[2]
(b) (i) Cuir leathré fhisiceach raidiseatóip i gcomparáid le leathré
bhitheolaíoch raidiseatóip.

[2]
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(ii) Baintear úsáid as an raidiseatóp Teicnéitiam-99 go forleathan in.
íomháú liachta. Tá tairiseach meatha de 0.1155 u-1.
Taispeáin gur 6 uair an chloig í leathré Teicnéitiam-99.

[3]
(iii) Tá gníomhaíocht 20,000 Bq ag sampla de Theicnéitiam-99 nuair
a bhaineann sé Roinn na Fisice Míochaine amach in ospidéal.
Ríomh gníomhaíocht an tsampla 20 uair an chloig i ndiaidh dó an
t-ospidéal a bhaint amach.
Taispeáin do chuid oibre.

Gníomhaíocht =

Bq [3]

(c) Tugann an tábla faisnéis faoi roinnt raidiseatóp.
Luaigh cé acu raidiseatóp is fóirsteanaí le úsáid mar rianaire le córas
díleá duine a imscrúdú. Mínigh do rogha.
Raidiseatóp
V

Leathré
8 uair an chloig

W

7 nóiméad

X
Y

6 uair an chloig
20 bliain

Radaíocht astaithe
Alfa radaíocht agus
béite radaíocht
Béite-radaíocht agus
gámaradaíocht
Gámaradaíocht
Alfa-radaíocht agus
gámaradaíocht

[4]
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(d) Luaigh dhá réamhchúram sábháilteachta a úsáideann fisiceoir
míochaine le monatóireacht a dhéanamh ar na contúirtí a bhaineann
le raidiseatóp agus cosaint a thabhairt ina gcoinne.

[2]
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3

(a) (i) Cad é is ultrafhuaim ann?
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[1]
Caithfidh raideolaí íomhá ultrasonach a fháil den domlas. Is
orgán é an domlas atá suite go domhain istigh sa cholainn.
Tá 3 mheaisín íomháithe ultrasonacha ag an ospidéal mar a
thaispeántar thíos.
Meaisín
A
B
C

Raon Minicíochta/Hz
1 - 6 MHz
6 - 12 MHz
12 - 15 MHz

(ii) Luaigh cé acu meaisín is fóirsteanaí le híomhá ultrasonach a
fháil den domlas agus tabhair fáth le do fhreagra.

[2]
(b) (i) Bíonn scanacháin ag brath ar mhacallaí ultrafhuaime ó
theorainneacha idir fíocháin.
Luacháil an tábhacht a bhaineann le sainchoisceas fuaime i
scanadh ultrasonach.

[3]
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(ii) Is é an sainchoisceas fuaime atá ag dhá chineál fíochán choirp:
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Z1 = 1.70 x 106 kg m-2 s-1
Z2 = 1.38 x 106 kg m-2 s-1
Ríomh déine comhéifeacht an fhrithchaithimh nuair a
thaistealaíonn an ultrafhuaim ó fhíochán Chineál 2 go dtí fíochán
Chineál 1.

Déine comhéifeacht an fhrithchaithimh =

[4]

(iii) Mínigh cad chuige a gcuirtear glóthach ar chraiceann an othair
sula ndéantar scanadh ultrafhuaime.

[2]
(c) Cuir úsáid scanachán ultrasonach A agus B i gcomparáid agus i
gcodarsnacht le chéile.

[4]
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4

(a) Luaigh na hairíonna atá ag X-ghathanna.
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[4]
(b) (i) Comhlánaigh an tábla thíos le cur síos ar fheidhm gach páirte de
fheadán X-gha.
Ainm na páirte
Catóid téite
Feadán folmhaithe
Cásáil luaidhe
Anóid

Feidhm na páirte

[4]
(ii) Mínigh cad chuige a rothlaítear an anóid i bhfeadán X-gha.

[2]
(c) Mínigh cad chuige a dtáirgeann X-ghathanna íomhánna
ardchodarsnachta de chnámha briste.

[2]
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(d) Cuir diagnóis bunaithe ar X-ghathanna gnásúla i gcomparáid agus i
gcodarsnacht le scanacháin CAT.

[4]
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5

(a) Cuir síos ar an dóigh a mbainfeadh dochtúir úsáid as
sfigmeamanaiméadar le brú fola othair atá 25 bliain d’aois a thomhas
mar chuid de scrúdú ginearálta sláinte.

[2]
(b) Thug otharcharr fear 84 bliain d’aois le tráma go dtí rannóg timpistí
agus éigeandála in ospidéal áitiúil.
Luaigh difríochtaí sa ghnáthamh a d’úsáidfeadh an dochtúir le brú
fola an fhir seo a aimsiú i gcomparáid leis an othar i bPáirt (a) agus
déan iad a luacháil.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

[6]
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6

(a) (i) Taistealaíonn solas i línte díreacha i snáithín optúil.
Cuir síos agus tabhair míniú ar an dóigh a bhféadfadh solas
taisteal tríd an snáithín optúil cuartha thíos ó Phointe A go dtí
Pointe B
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.

croí

cumhdra

[3]
(ii) Comhlánaigh an léaráid thuas le conair an gha ionsaithe sa
tsnáithín a thaispeáint.

[1]

(b) Mínigh cad é a tharlódh dá mbeadh an snáithín ró-chamtha.

[2]
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(c) Déan comparáid idir struchtúr agus feidhm na mbeart comhleanúnach
agus na mbeart neamh-chomhleanúnach i snáithíní optúla a
úsáidtear in ionscóp.

[4]
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7

(a) Sainaithin sé phrionsabal fhisiceacha a bhaineann le scanachán ÍAM
(MRI).

[6]
(b) Cuir scanachán ÍAM agus scanachán CAT i gcomparáid agus i
gcodarsnacht le chéile.
I do fhreagra, ba chóir duit na rudaí seo a leanas a mhíniú:
•
an fáth arbh fhearr scanachán ÍAM ná scanachán CAT do bhean
torrach; agus
•
an fáth nach mbeadh scanachán ÍAM fóirsteanach d’othair le
hionphlanduithe miotail.

[6]
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8

Cuir síos go mionsonrach ar thurgnamh le leathré phrótachtanaim
radaighníomhach a aimsiú.
Cuimsigh na rudaí seo a leanas i do fhreagra:
•
léaráid lipéadaithe den fhearas
•
cur síos ar an dóigh a n-ullmhaítear an fhoinse
•
cur síos ar an nós imeachta turgnamhach
•
na tomhais atá le glacadh
•
an dóigh a ndéantar na tomhais a phróiseáil le luach na leathré a
fháil
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[8]
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LEATHANACH BÁN
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ADVANCED
General Certificate of Education
2018

Uimhir Iarrthóra

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe A2 5
ag measúnú

Géinitic, Taighde ar Ghaschealla agus Clónáil

[CÓD]
PÁIPÉAR SAMPLA
AM
1 uair 45 nóiméad.
TREOIR D’IARRTHÓIRÍ
Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna
chuige sin ag barr an leathanaigh seo.
Scríobh do fhreagraí sna spásanna chuige sin sa scrúdpháipéar seo.
Freagair gach ceann de na hocht gceist.
EOLAS D’IARRTHÓIRÍ
Is é 100 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 3(c) agus
7(a).
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Taispeánann Fíor 1 cuid de mhóilín ADN.
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Fíor 1

(a) (i) Is polaiméir é ADN. Cad é an fhianaise atá sa léaráid gur
polaiméir é ADN?

[1]
(ii) Ainmnigh codanna na léaráide atá lipéadaithe C, D agus E.
Cuid C
Cuid D
Cuid E

[3]
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(iii) Ba thímín iad 34% de na bunanna i ngearrthóg ADN.
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Comhlánaigh an tábla le hainmneacha agus céatadáin na
mbunanna eile a thaispeáint.
Ainm an bhuin

Céatadán

Tímín

34

34

[2]
(b) Tá 51 aimíonaigéad i struchtúr príomhúil polaipeiptíde.
(i) Luaigh íosmhéid bunanna ADN atá de dhíth le códú do na
haimíonaigéid sa pholaipeiptíd seo.

[1]
(ii) Tá níos mó ná an líon seo bunanna sa ghéin don pholaipeiptíd
seo.
Luaigh an fáth.

[1]
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(c) Tabhair trí phríomhdhóigh ina mbíonn RNA difriúil le ADN.
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1

2

3
[3]
(d) Tá trí phríomhchineál RNA ann, agus is teachtaire RNA agus RNA
traschuir beirt acu. Tabhair míniú ar an ról atá ag RNA Traschuir
(tRNA).

[2]
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2

(a) Déantar tástálacha ar othair in ospidéal le diaibéiteas a dhiagnóisiú.
Taispeánann Fíor 2 thíos tiúchaintí de ghlúcós fola agus de
ghlúcagón ag duine folláin roimh bhéile a ithe, lena linn agus ina
dhiaidh.

An íomhá dheiridh le teacht agus í faoi réir ceadú cóipchirt

Fíor 2

(i) Taispeánann na graif thuas na hathruithe ar thiúchan an
ghlúcagón fola a tharlaíonn thar tréimhse trí huaire an chloig.
Bain úsáid as na graif thuas agus luaigh an fáth a dtarlaíonn na
hathruithe seo
.

[3]
(ii) Ainmnigh an chuid den cholainn a thálann glúcagón.

[1]
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(b) Daoine a bhfuil diaibéiteas orthu, ní féidir leo an inslin atá de dhíth
orthu a tháirgeadh. In imscrúdú ospidéil, d’ól othar a raibh diaibéiteas
air cuid de thuaslagán glúcóis. Tomhaiseadh tiúchan an ghlúcóis ina
chuid fola ar eatraimh rialta.
Taispeántar na torthaí i bhFíor 3 thíos.

Tiúchan Glúcóis
Fola/mg sa 100cm3

Am/uaireanta
Deoch
tuaslagáin
glúcóis

© CCEA

Fíor 3

Luaigh dhá fháth ar laghdaigh tiúchan an ghlúcóis i ndiaidh aon uair
an chloig cé nach raibh aon inslin i bhfuil an othair seo.
Fáth 1:

[1]
Fáth 2:

[1]
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(c) Déantar inslin i sainchealla agus tá dhá shlabhra polaipeiptíde (A
agus B) inti atá déanta de 51 aimíonaigéad san iomlán.
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I ndiaidh foirmiú na pró-insline, ar móilín ‘réamhtheachtach’ tosaigh
í, baintear seicheamh nascach d’aimíonaigéid ar shiúl agus tá dhá
shlabhra fágtha ann a fhoirmíonn inslin.
Tá achoimre ar seo i bhFíor 4 thíos.

seicheamh nasctha
d’aimínaigéid
baineadh an
seicheamh
nasctha de
mRNA

X

slabhra-A
A
COOH

NH2
droichid
déshuilfíde

B
slabhra-B

droichid
déshuilfíde

Pró-inslin
(móilín réamhtheachtaí)

slabhra-B
B

Inslin
(móilín gníomhach)

© CCEA

Fíor 4

Bain úsáid as an fhaisnéis atá curtha ar fáil i bhFíor 4:
(i) Sainaithin próiseas X.
X:

[1]

(ii) Luaigh an fhianaise a léiríonn nach gcódaíonn ach géin amháin
don inslin.

[1]
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(d) Is orgánaidí beaga iad ribeasóim atá páirteach i sintéis próitéine.
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(i) Cuir síos go hachomair ar ról na ribeasóm i sintéis próitéine.

[2]
(ii) Is minic a bhíonn a lán ribeasóm ag obair ar an dual chéanna
mRNA, i ‘mbaill the’ áitiúla de shintéis próitéine. Is féidir
cainníochtaí móra de pholaipeiptíd ar leith a dhéanamh ar an
dóigh seo. Luaigh dhá bhuntáiste a bhaineann leis seo.
1

2

[2]
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3

Tá an acmhainneacht ag gaschealla cuid mhór galar a chóireáil amhail
diaibéiteas. Is é bás nó mífheidhm ceall áirithe is cúis leis na galair seo.
(a) (i) Cad é a chiallaíonn gaschill?
[1]
(ii) Má oibríonn teiripí gascheall mar atáthar ag dúil leo, cad é an ról
a bheas ag gaschealla i gcolainn an othair?

[1]
Níl gaschealla ó dhaoine fásta fóirsteanach do chuid mhór riochtaí agus
tá taighdeoirí ag dúil le húsáid a bhaint as gaschealla suthacha ó shuth
sé lá d’aois atá ag forbairt.
(b) Cad é an difear idir gaschill shuthach agus gaschill ó dhuine fásta?

[2]
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(c) Is iomaí duine atá i gcoinne gascheall suthach a úsáid ar chúinsí
eiticiúla. Tá daoine eile ann a shíleann go bhfuil cúiseanna maithe
eiticiúla ann leis an taighde seo a dhéanamh.
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Tabhair breac-chuntas ar dhá argóint a úsáidtear ar an dá thaobh
agus déan iad a luacháil.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.

[6]
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4

(a) Déan cur síos ar cad é is haemaifilia ann agus cad é is cúis léi.
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[2]
(b) Cad é an riosca a bhain le Fachtóir VIII a fháil ó fhoinsí nádúrtha
amhail séiream fola i dtosach báire?

[1]
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(c) Is féidir innealtóireacht ghéiniteach a dhéanamh ar chaoirigh le
fachtóir IX a tháirgeadh sa bhainne a dhéanann a bhfaireoga
mamacha. Is próitéin é Fachtóir IX a úsáidtear le haemaifilia B a
chóireáil. Léiríonn Fíor 5 thíos na céimeanna sa phróiseas seo.
Céim
1

Gearrtar géin d’Fhachtóir IX
ó ADN daonna

Céim
2

Greamaítear géin smugairle
róin den ghéin daonna

Céim
3

Greamaítear tionscnóir ADN
ó chaora de

Céim
4

Cuirtear cóipeanna den ADN seo
isteach i núcléis de chealla
coirp ó chaoirigh

Céim
5

Déantar gach núicléas a
thrasphlandú isteach in ubhchill
caorach an áit ar baineadh an
núicléas bunaidh asti

Céim
6

Deighleann an ubhchill le suth
a fhoirmiú. Déantar gach suth
a ionchlannú in útaras caorach
éagsúil.
Fíor 5
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(i) Códaíonn an ghéin smugairle róin atá greamaithe don ghéin
daonna Fachtóir IX (Céim 2) do phróitéin a bhreonn glas faoi
sholas fluaraiseach. Mínigh an fheidhm leis an ghéin seo a
ghreamú.
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[2]
(ii) Is cúis é an tionscnóir ADN ó chaora (Céim 3) le tras-scríobh
géinte a chódaíonn faoi choinne próitéiní a fhaightear i mbainne
caorach.
Luaigh an buntáiste a bhaineann leis an tionscnóir ADN seo a
úsáid.

[2]
(d) Theip ar a lán iarrachtaí le hainmhithe trasghéineacha a tháirgeadh.
Is beag beobhreith a bhíonn ann mar thoradh ar an iliomad suthanna
a ionchlannaítear.
(i) Luaigh fáth amháin nach mbíonn ach fíorbheagán
beobhreitheanna ann mar thoradh ar an iliomad suthanna a
ionchlannaítear.

[2]
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(ii) Tá sé tábhachtach go mbíonn eolaithe go fóill ag tuairisciú na
dtorthaí ar iarrachtaí le hainmhithe trasghéineacha a tháirgeadh,
fiú má theipeann orthu. Mínigh an fáth.

[2]
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5

Is féidir méarlorgaireacht DNA a úsáid le daoine a shainaithint. Is sampla
amháin é d’úsáid mhéarlogaireacht DNA ná athair páiste a dheimhniú.
Taispeánann an léaráid thíos méarloirg ADN páiste, máthair an pháiste
agus beirt fhear a mhaíonn gurb iad athair an pháiste iad.
Is de thoradh ar leictreafóiréis glóthaí í Fíor 6 thíos. Tagraíonn na
huimhreacha do na barraí ar na méarloirg ADN.

Fear A

Fear B

Páiste

Máthair

Fíor 6

(a) (i) Cad é mar a scartar bloghanna ADN óna chéile trí phróiseas
leictreafóiréis glóthaí?

[2]
(ii) Cad é an fheidhm atá leis an ghlóthach agaróis?

[1]
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(iii) Cad é an fheidhm atá le ruaim ghorm ‘rianaithe’ a chur leis na
samplaí ADN?
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[2]
(iv) Tá lucht diúltach ag ADN agus tá sé sin tábhachtach sa
phróiseas leictreafóiréis glóthaí. Cad é mar oibríonn an próiseas
seo go héifeachtach mar gheall ar an lucht diúltach seo?

[2]
(b) Ní mheaitseálann ach leath na mbarraí de mhéarlorg ADN an pháiste
le méarlorg ADN na máthar. Mínigh cad chuige.

[1]
(c) Cé acu den bheirt fhear, A nó B, is dóichí gurb é athair an pháiste
é? Mínigh do rogha, ag úsáid na n-uimhreacha ar na méarloirg ADN.
Ba chóir duit tagairt a dhéanamh i do fhreagra do gach duine den
cheathrar.

[4]
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Tá an chuil torthaí Drosophila melanogaster, go hiomlán fóirsteanach
d’imscrúduithe géiniteacha agus baineadh úsáid aisti don fheidhm seo go
forleathan le blianta fada.
Is é dearg an dath normálta ar shúil Drosophilia ach tá foirm bhánsúileach
ann fosta. I ngéinitic dhath ná súl, tá súil dearg (R) ceannasach ar shúil
bhán (r) agus tá oidhreachtúlacht dhath na súl gnéasnasctha (ar dhóigh
atá cosúil le riochtaí gnéasnasctha i ndaoine).
(a) Luaigh na géinitíopaí atá ag:
(i) fireannach a bhfuil súile dearga aige

[1]
(ii) baineannach a bhfuil súile bána aici

[1]
(b) I gcrosáil áirithe, rinneadh baineannach deargshúileach a chrosáil le
fireannach deargshúileach.
Taispeántar an sliocht a táirgeadh sa tábla seo a leanas.
Súile dearga

Súile bána

Fireannaigh

48

53

Baineannaigh
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(i) Úsáid léaráid ghéiniteach le torthaí na crosála seo a mhíniú.

[3]
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(ii) Mar a tharlaíonn leis an chuid is mó de na crosálaigh
ghéiniteacha, níl líon an tsleachta sa chrosáil seo ag teacht go
díreach leis an chóimheas a tuaradh. Luaigh ainm na tástála
staitisticiúla ar féidir í a úsáid má bhíonn líon breathnaithe an
tsleachta difriúil go suntasach leis an líon ionchais.
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[1]
(c) In Drosophila, tá na géinte (crómasóm nach gnéaschrómasóm é) do
chineál an sciatháin agus do dhath an choirp suite ar uathshóim ar
leith agus mar sin de, faightear ó oidhreacht iad go neamhspleách.
Tá sciathán normálta ceannasach ar sciathán iarmharach agus tá
dath normálta coirp ceannasach ar dhath éabainn coirp.
Nuair a rinneadh crosáil idir cuil torthaí a raibh sciatháin normálta
agus dath normálta coirp uirthi agus ceann a raibh sciatháin
iarmharacha agus dath éabainn coirp uirthi, táirgeadh sliocht a raibh
ceithre fheinitíopa éagsúla le feiceáil orthu.
Úsáid léaráid ghéiniteach le torthaí na crosála seo a mhíniú.
(Bíodh A = sciathán normálta agus B = dath normálta coirp.)

[4]
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(d) Luaigh dhá fháth a bhfuil Drosophila melanogaster go hiomlán
fóirsteanach d’imscrúduithe géiniteacha.
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1

2
[2]
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Is é is trasghéin ann géin nó ábhar géiniteach a aistríodh ó orgánach
amháin go horgánach eile go nádúrtha nó trí aon teicníc ghéiniteach ar
bith eile.
Is iomaí deis idir mhíochaine agus thráchtála atá ann mar gheall ar
ghéintheicnolaíocht trí tháirgeadh na n-orgánach trasghéineach seo agus
sa ghéinteiripe.
(a) Tabhair breac-chuntas ar na próisis ina bhfaightear na géinte
inmhianaithe agus déan luacháil ar a n-aistriú isteach i gcealla
orgánach ina dhiaidh sin.
Déan tagairt i do fhreagairt do na deacrachtaí a d’fhéadfadh tarlú sna
próisis seo.
Measúnófar caighdeán na cumarsáide scríofa sa cheist seo.
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[10]
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(b) Déan turgnamh a phleanáil ina mbaintear úsáid as an einsím binide
le bainne a chatalú ina cháis. Cuimsigh mionsonraí uile an phróisis
lena n-áirítear teicnící cainníochtúla, réamhchúraim shábháilteachta
agus buntáiste agus míbhuntáiste a bhaineann le binid a úsáid i
gcomparáid le cíomóisin.

[8]
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8

Sa dara pháipéar acu ar struchtúr ADN, chuir Watson agus Crick síos ar
an dóigh a mbeadh patrún athdhéanta ann dá bharr struchtúr ADN:
“...briseann na naisc hidrigine roimh dhúbláil, agus díchornann an dá
shlabhra agus scarann siad óna chéile. Gníomhaíonn gach slabhra ansin
mar theimpléad le slabhra úr compánach a dhéanamh air féin, sa dóigh
is go mbeidh dhá phéire slabhra againn i ndeireadh na dála, an áit nach
raibh ach ceann amháin againn roimhe seo.”
Tugtar macasamhlú leath-imchoimeádach air seo.
Tá a fhios againn inniu gur seo an patrún atá in úsáid ag cealla beo,
ach sna cúig bliana ó mhol Watson agus Crick é agus an turgnamh
deifnídeach, bhí macasamhlú leath-imchoimeádach conspóideach agus
bhíothas ag smaoineamh ar phatrúin eile.
(a) Ainmnigh an dá theoiric eile a bhí ann ar mhacasamhlú ADN agus
mínigh go hachomair na teoiricí sin.
[1]

(i) Teoiric 1:
Míniú:

[2]
(ii) Teoiric 2:

[1]

Míniú:

[2]
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(b) (i) Mínigh go mionsonrach samhail den mhacasamhlú
leath-imchoimeádach.
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[2]
(ii) Déan luacháil ghéar ar an fháth ar glacadh leis an tsamhail den
mhacasamhlú leath-imchoimeádach thar an dá shamhail eile.

[4]

114

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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LEATHANACH BÁN
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SCÉIM MARCÁLA
ROINNTEOIR TOSAIGH
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SCÉIM MARCÁLA
ROINNTEOIR CÚIL
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General Certificate of Education

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte

TREORACHA GINEARÁLTA
MARCÁLA

119

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 fhreagairtí iarrthóirí.
Cuspóirí measúnaithe
Anseo thíos, tá na cuspóirí measúnaithe do Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte GCE.
Ba cheart d’iarrthóirí a bheith in ann:
CM1

Eolas agus tuiscint a léiriú ar idéanna, próisis, teicnící agus nósanna imeachta
eolaíochta.

CM2

Eolas agus tuiscint ar idéanna, próisis, teicnící agus nósanna imeachta eolaíochta a
chur i bhfeidhm: i réimse de chomhthéacsanna teoiriciúla agus praiticiúla; agus sonraí
cáilíochtúla agus cainníochtúla á láimhseáil, le fadhbanna eolaíochta a réiteach.

CM3

Réimse d’fhaisnéis, d’idéanna agus d’fhianaise eolaíoch a anailísiú, a léirmhíniú agus
a luacháil le:
•
breithiúnais a dhéanamh agus tátail a bhaint (lena n-áirítear maidir le
saincheisteanna); agus
•
dearadh agus nósanna imeachta praiticiúla a mhínchóireáil.

Cáilíocht fhreagairtí na n-iarrthóirí
Nuair a bhíonn siad ag marcáil scrúdpháipéar, ba chóir do scrúdaitheoirí cáilíocht fhreagairtí a
lorg a léiríonn an leibhéal aibíochta a mbeifí ag dúil leis, ar bhonn réasúnta, ag dalta 17 nó 18
mbliana d’aois óir is é sin an aois atá ag formhór iarrthóirí scrúduithe GCE.
Solúbthacht sa mharcáil
Níltear ag dúil le scéimeanna marcála bheith iomlán saintreorach. Ní thig le scéim marcála 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
mheasúnú. 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 GCE 17 nó 18 mbliana d’aois.
Gan aon mharc a bhronnadh
Is ar fhreagairtí bailí amháin ba chóir marcanna a bhronnadh agus níor chóir marcanna a
bhronnadh ar fhreagra atá go huile agus go hiomlán contráilte nó míchuí.
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Áirimh a mharcáil
Agus freagraí á marcáil a bhaineann le háirimh, ba chóir do scrúdaitheoirí an riail ‘iompair
earráid tríd’ a chur i bhfeidhm sa dóigh nach ngearrfar pionós ar iarrthóirí níos mó ná uair
amháin de bharr earráid ríomhaireachtúil. Le pionós ar an iarrthóir a sheachaint, is féidir
marcanna a bhronnadh san áit a ndéantar conclúidí nó tátail atá ceart ó na háirimh mhíchearta
a rinne siad.
Cineálacha scéimeanna marcála
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
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.
D’fhonn cuidiú le scrúdaitheoirí atá an treoir seo a leanas.
•
•
•

Feidhmíocht tairsí: Freagairt a thuilleann creidiúint sa leibhéal más ar éigean agus
ar chóir marc a bhronnadh uirthi ag bun an raoin nó in aice leis sin.
Feidhmíocht idirmheánach: Freagairt a thuilleann go follasach creidiúint sa leibhéal
agus ar chóir marc a bhronnadh uirthi i lár an raoin nó in aice leis sin.
Ardfheidhmíocht: Freagairt a chomhlíonann go hiomlán an cur síos 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.
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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.
Tá úsáid fhorleathan chruinn ann de sainstór cuí focal. Tá cur i láthair, litriú, poncaíocht agus
gramadach ar chaighdeán ard go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.

122

ADVANCED SUBSIDIARY (AS)
General Certificate of Education
2017

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe AS 2
ag measúnú

Córais Choirp an Duine

[CÓD]
SAMPLA

SCÉIM
MARCÁLA

123

1

(a) A: Aorta/áirse aortach
B: Artaire scamhógach

[2]
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(b) Dhá cheann ar bith de:
Fuil atá ag fágáil an mhéadailín dheis, bíonn sí faoi bhrú níos lú ná
fuil atá ag fágáil an mhéadailín chlé
Bíonn brú níos airde ar thaobh na láimhe clé den chroí (glac leis an
mhalairt)
Fuil atá ag fágáil an mhéadailín dheis, ní thaistealaíonn sí ach a fhad
leis na scamhóga Bíonn fuil ag fágáil an mhéadailín chlé ag taisteal
níos faide
Fuil ag fágáil an mhéadailín chlé, taistealaíonn sí chuig an chuid eile
den chorp
Ní mór do bhalla an mhéadailín chlé a bheith níos tibhe ná balla an
mhéadailín dheis leis an bhrú is airde a chruthú.
[2]
(c) B: Buille an chroí normalach
C: Fibriliú méadailíneach
A: Bradacairde

[3]

(d) (i) An méid uasta aeir ar féidir é a análú amach/isteach.

[1]

(ii) Beath-thoilleadh atá níos ísle ná normalach/beath-thoilleadh
normalach = 3.1 dm3 [1]
Tá buille an chroí atá normalach/róghasta/taicéacairde ag an
othar. [1]
2

(a) (i) A: matán idireasnach
B: scairt

[2]
[2]

(ii) Crapann matáin idireasnacha
Bogann easnacha suas (agus/nó amach)/
aon cheann [1]
méadaíonn creat na n-easnacha
Crapann an scairt
Bogann an scairt anuas/éiríonn sí cothrom
íonn cuas tóracsach/brollaigh ó thaobh méide/toirte de [1]
An brú thart ar na scamhóga, íslíonn sé i gcomparáid leis an bhrú
atmaisféarach/cruthaítear folús/laghdaíonn brú sna scamhóga i
gcomparáid le brú taobh amuigh de na scamhóga [1]
Ní mór don tseicheamh a bheith loighciúil.
(b) Lagaíonn ballaí inmheánacha an ailbheolais agus sa deireadh,
briseann siad, rud a chruthaíonn spás mór aeir amháin. Níos lú
ailbheolas [1]; spás aeir níos mó in aghaidh gach ailbheolais [1]
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[3]

[2]

10

(c) (i) Ocsaiméadar (cuisle)

[1]

(ii) 95%

[1]

(iii) Ardú i dteocht an choirp is cúis le hathrú deaschliathánach ag cur
in iúl finíocht íslithe ag haemaglóibin d’ocsaigin [1]
Túsphointe céanna ag 37°C nó
Rianaíonn líne faoi líne 37°C - athrú deaschliathánach nó
Críochnaíonn líne faoi líne 37 °C ag 14 kPa [1]
[2]

11

(a) (i) Línte díreacha tarraingthe trí na pointí agus graf lipéadaithe
(teideal, lipéadaí agus aonaid aise, scála oiriúnach aiseanna)
mar is cuí.
[2]

Líneghraf a thaispeánann an dóigh a n-athraíonn leibhéil
ghlúcóis i nduine sláintiúil thar thréimhse 8 n-uaire an chloig
140

Leibhéil Glúcóis Fola/Aonaid threallacha
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Is léiriú pictiúrtha é seo ar an dóigh ar chóir an graf a tharraingt
agus a lipéadú.
(ii) Tá leibhéil glúcós fola íseal ar mhúscailt (07.00) agus méadaíonn
siad le linn ithe [1] (bricfeasta, 07.00-08.00; 10.00-11.00 smailc;
lón 12.00–13.00)), ag laghdú tar éis gach béile. [1]
[2]
(b) (i) Thosódh líne daiseanna ar ghraf le leibhéil glúcós fola ag laghdú
09.00–10.00. [1] Ísliú leibhéil glúcós fola mar gheall ar ghá le
matáin le glúcós le haghaidh gineadh fuinnimh. [1]
[2]
(ii) Glúcagón [1] Spreagann Glúcagón an t-ae le glicigin a thiontú
chuig glúcós, a scaoilfí isteach san fhuil le leibhéil glúcós fola a
ardú. [1]
[2]
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8

4

(a) (i) Tá leibhéil ísle vitimín D ag Pearsa A sa gheimhreadh, sa
tsamhradh agus san fhómhar. [1] Tá leibhéil ísle sa gheimhreadh,
leibhéil arda sa tsamhradh agus meánleibhéil san fhómhar
ag Pearsa B. [1] Tá leibhéil arda vitimín D ag Pearsa C sa
gheimhreadh, sa tsamhradh agus san fhómhar. [1]
[3]

MARCANNA
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(ii) Sa tsamhradh, nochtann Pearsa B a chraiceann do sholas na
gréine, ach Pearsa A, ní nochtann sé a chraiceann do sholas
na gréine - fanann sé taobh istigh nó caitheann uachtar gréine a
bhlocálann UV gach uair nuair a bhíonn sé amuigh faoin ghrian.
[1]
(iii) Pearsa C, tá leibhéil arda de vitimín D aige i ngach séasúr, tá
an duine seo ag tógáil forlíonadh Vitimín D agus mar sin de, níl
leibhéil vitimín D ina chuid fola ag brath ar sholas na gréine agus
mar sin de, fanann siad ard [1]
nó caitheann an duine seo an geimhreadh agus an fómhar in
aeráid a bhfuil solas na gréine ann ar fud na bliana ionas go
bhfanann a leibhéil vitimín D go hard. [1]
[2]
(b) (i) 75×8.365=627.38 kcal; 627.38/1800×100=34.9%
Áireamh agus freagra ceart [2]
Áireamh nó freagra ceart nó 75.8×8.365=627.38 [1]
(ii) Trí cinn ar bith as:
•
galar cardashoithíoch (méadaithe)
•
aitéiriscléaróis (mhéadaithe)
•
artairí caolaithe
•
(riosca méadaithe de) stróc
•
(riosca méadaithe de) dhiaibéiteas
•
ailt nimhiúla
•
(riosca méadaithe de) (oisté-)airtríteas

[2]

[3]

(c) 609/2 = 304.5
304.5/2000 x 100=15.22% iontógáil tagartha duine fhásta
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[1]

12

5

(a) (i) Ba chóir go mbeadh aon dá cheann de na rudaí seo a leanas
inchomparáide idir lúthchleasaithe: aois; sláinte; leibhéal
corpacmhainne; méid/meáchan/ICM (Innéacs CorpMhaise);
inscne/meascán inscne [2]
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(ii) Aon cheann amháin de thomhais athdhéanta; aiste bia
lúthchleasaí; luas/gastacht; bunráta croí [1] míniú cuí ar an dóigh
a gcuireann seo le hiontaofacht [1]
[2]
(b) Tarlaíonn glicealú sa chíteaplasma. [1] Anseo, déantar glúcós
a bhriseadh anuas ina phiorúváit [1] sula dtéann sé isteach sa
mhiteacoindre [1] le gur féidir leis an nasc-imoibriúchán tarlú
Déantar DAN (Dénúicléitíd Adainín Nicitíonaimíde) (NAD) a laghdú
sa nascthimthriall agus i dtimthriall Krebs araon, chomh maith le
trífhosfáit adanóisín (ATP). [1] Déantar an chuid is mó den ATP sa
tslabhra iompair leictreon. [1]
[5]
(c) Níos mó fuinnimh do chrapadh na matán [1] (cionn is) go ngineann
riospráid aeróbach níos mó ATP (ná riospráid anaeróbach) nó
carnadh den aigéad lachtach (thiocfadh leis bheith míchompordach)
[1]
[2]
(d) 80×72×60=345600 cm3 uair an chloig−1
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[1]

12

6

(a) Inneachar táscach
•
Méadaíonn an bhagairt ar an tsláinte, méadaíonn an seans
go dtiocfadh galair mar ghalar croí, diaibéiteas chineál 2, ailsí,
m.sh. ailse chíche, ailse drólainne agus ailse goile, a nascadh le
hiompraíocht neamhghníomhach, rud a laghdaíonn ionchas saoil.
•
Tá meastachán déanta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
go dtarlaíonn tuairim is trí mhilliún bás sa bhliain de dheasca an
mhurtaill. Tá nasc soiléir idir easpa gníomhaíochta agus murtall.
•
Le glúin anuas, tharla laghdú ar leibhéil de ghníomhaíocht
fhisiceach i gcúrsaí oibre mar gheall ar an dul chun cinn atá
déanta sa teicneolaíocht.
•
Tá an rud céanna fíor maidir le gníomhaíochtaí sa teach. Tá
saol níos neamhghníomhaí ag daoine agus tá sé sin ag imirt
drochthionchair ar a sláinte agus ag cur isteach ar ionchas saoil.
•
Léirigh taighde go bhfuil suas le ceann as gach deich de na
básanna anabaí le cur síos don easpa aclaíochta.
•
Léirigh taighde go bhfuil nasc díreach idir droch-chorpacmhainn
agus rátaí galair agus rátaí básanna níos airde.
•
De réir taighde a rinneadh sa RA, rinneadh meastachán gurbh é
80-82.5 bliain an meán-ionchas saoil do na mná agus 78.5 bliain
do na fir. Agus sin ráite, tá tionchar á imirt air seo ag na tosca
riosca sláinte is mó atá roimh an náisiún inniu, lena n-áirítear
tobac agus úsáid dhochrach alcóil.
Is é galar cardashoithíoch an marfóir is mó go fóill, agus tá an
ailse sa dara háit.
•
Tá neamhionannais bhuana fhorleathana sa tsláinte, agus bíonn
ionchas saoil níos ísle i gceantair nach bhfuil chomh saibhir.
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile.
Thuas, tá an t-inneachar táscach don cheist seo. Leantar leis na
tuairiscí banda leibhéal thíos.
Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála
•

Ar dóigh
Ar a laghad sé
phointe tháscacha
san áireamh

•

Eolas agus tuiscint den
scoth ar an dóigh a dtig
le heaspa aclaíochta fisicí
tionchar a imirt ar ionchas
saoil.
Léiríonn cumas den
scoth anailís a dhéanamh
ar an nasc idir easpa
gníomhaíochta fisicí agus
ionchas saoil.
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[7]–[8]
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Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála
•

Ar dóigh (ar lean.)

•

•

•
Go maith
Ar a laghad ceithre
phointe tháscacha
san áireamh
•

Tá caighdeán na
cumarsáide scríofa ar
dóigh. Roghnaíonn agus
úsáideann an t-iarrthóir foirm
agus stíl scríbhneoireachta
chuí go rathúil. Tá ábhar
ábhartha eagraithe le méid
áirithe soiléireachta agus
léirchruinnis. Tá úsáid
fhorleathan chruinn ann den
téarmaíocht speisialaithe.
Tá cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach
d’ardchaighdeán agus
cinntíonn siad go bhfuil an
bhrí soiléir
Eolas agus tuiscint den
scoth ar an dóigh a dtig
le heaspa aclaíochta fisicí
tionchar a imirt ar ionchas
saoil.
Léiríonn cumas maith anailís
a dhéanamh ar an nasc idir
easpa gníomhaíochta fisicí
agus ionchas saoil.
Tá caighdeán na
cumarsáide scríofa 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. Tá úsáid
imleor ann den tsainfhoclóir.
Tá cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach
inniúil go leor leis an chiall a
dhéanamh soiléir.
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Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála

Eolas agus tuiscint
bhunúsach ar an dóigh a
dtig le heaspa aclaíochta
fisicí tionchar a imirt ar
ionchas saoil.
•
Léiríonn cumas bunúsach
anailís a dhéanamh
ar an ghaol idir easpa
gníomhaíochta fisicí agus
ionchas saoil.
•
Tá caighdeán na
cumarsáide scríofa
Bunúsach
bunúsach. Déanann an
Ar a laghad pointe
t-iarrthóir roghnú teoranta
amháin táscach
agus baineann sé úsáid
san áireamh
theoranta as foirm agus
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.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra

Marcanna

•

6

[1]–[3]

[0]

(b) (i) Aiste bia (1 mharc do gach pointe suas le huasmhéid de 3)
•
Aiste bia chothrom a ithe, déanta den chineál cheart agus
den méid cheart cothaitheach/Aiste bia chothrom a ithe ina
bhfuil an méid ceart carbaihiodráití, saillte, próitéiní, vitimíní,
mianraí, snáithín agus uisce/Ba chóir go mbeadh aiste bia
chothrom déanta de 55%-60% carbaihiodráití, 25%-30%
saillte agus 10%-15% próitéiní.
•
Mínigh gur gá tabhairt faoin chothromaíocht fuinnimh
ionas go bhfuil ionchur an fhuinnimh cothrom le haschur
an fhuinnimh, bainfidh an cliant cothromaíocht neodrach
fuinnimh amach. Faoi láthair, tá neamhchothroime ann, ina
bhfuil ionchur an fhuinnimh níos mó ná aschur an fhuinnimh.
•
Míníonn go gcoinneoidh sé córas an choirp ag feidhmiú go
ceart agus go laghdaíonn sé seansanna an mhurtaill má itear
an chainníocht agus na teaglamaí cearta bia.
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(ii) Gníomhaíocht fhisiceach (1 mharc do gach pointe suas le
huasmhéid de 3)
•
Míníonn go dtarlaíonn murtall mar gheall ar
neamhchothroime fuinnimh, barraíocht calraí isteach, gan go
leor calraí dóite. Imríonn méid na haclaíochta a dhéanann
duine gach lá tionchar air seo.
•
Má choinníonn duine gníomhach, is féidir leis sin cuidiú leo
fanacht ar mheáchan fholláin nó meáchan a chailleadh. Is
féidir leis riosca an mhurtaill a ísliú.
•
Molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte gur chóir do
dhaoine fásta, ar mhaithe leis an dea-shláinte, dhá uair go
leith nó a choibhéis sin d’aclaíocht fhisiceach mheasartha
suas go dtí aclaíocht thréan a fháil gach seachtain.
•
Míníonn go gcuidíonn gníomhaíocht fhisiceach le saill sa
chorp a laghdú trí mais na matán a thógáil nó a chaomhnú
agus trí fheabhas a chur ar chumas an choirp calraí a úsáid.
[6]
[6]
7

Inneachar táscach a bhaineann go sainiúil le siomptóim a dtiocfadh le
bean óg a bheith aici agus a dtiocfadh le hiarrthóir iad a chosaint go
réasúnach.
•

Ró-úsáid alcóil agus ionsaitheacht mar thoradh uirthi/cuidiú leighis de
dhíth/ualach ar an NHS/tionchar ar an tsochaí cosanta
•
Gortuithe neamhbheartaithe amhail timpistí bóthair, titim, dó nó bá is
cúis le hualach ar NHS/ar shochaí/ar theaghlach/le bás
•
Gortuithe beartaithe faoi thionchar alcóil nó drugaí amhail robáil,
iompraíocht fhrithshóisialta, ionsaí gnéasach, foréigean teaghlaigh
agus a mbíonn póilíneacht breise nó costais eile don tsochaí de dhíth
mar gheall air
•
Fadhbanna teaghlaigh/caidrimh bhriste agus ualach ar chúirteanna
nó ar sheirbhísí sóisialta
•
Nimhiú alcóil agus tionchar ar NHS/ar theaghlach
•
Ardbhrú fola agus riochtaí croí/inchinne atá bainteach leis
•
Tionchar leighis amhail galar ae/dochar néaróg/fadhbanna gnéis/
gaistríteas
•
Ualach fostaíochta ar an fhostóir mar gheall ar dhaoine a bheith
as láthair/riosca san ionad oibre nó aon tuairim chuí eile má tá sí
cosanta mar is cóir.
Ba chóir go mbeadh míniú agus cosaint shoiléir ar na mórcheisteanna
fadtréimhseacha is mó a bhaineann le bean óg mar atá ráite sa cheist.
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14

Leibhéal

Ar dóigh

Go maith

Bunúsach

Freagairt
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Áitíonn na hiarrthóirí trí cinn nó níos mó
de na pointí atá roghnaithe go hábhartha
ag nascadh na héifeachta láithrí lena
hiarmhairtí níos fadtéarmaí. Tá úsáid
fhorleathan chruinn ann de théarmaíocht
chuí eolaíochta. Tá cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach den
scoth. Úsáideann siad an fhoirm agus
stíl scríbhneoireachta is cuí. Tá ábhar
ábhartha eagraithe le soiléire agus
comhleanúnachas.
Áitíonn iarrthóirí go soiléir dhá cheann
de na pointí a roghnaíodh go hábhartha
ag nascadh na héifeachta láithrí
lena hiarmhairtí níos fadtéarmaí. Tá
úsáid fhorleathan agus chruinn ann
de théarmaíocht chuí eolaíochta. Tá
cur i láthair, litriú, poncaíocht agus
gramadach inniúil go leor leis an chiall a
dhéanamh soiléir. Baineann siad úsáid
as foirm chuí agus stíl scríbhneoireachta
chuí. Tá tagairt mhaith ann do
theicneolaíocht eolaíoch.
Sainaithníonn iarrthóirí go soiléir ceann
amháin de na pointí ar a laghad.
B’fhéidir go mbeadh roinnt earráidí
litrithe, poncaíochta agus gramadaí
ann ach tá an fhoirm agus an stíl de
chaighdeán sásúil. Tá tagairtí do roinnt
téarmaí speisialta ann.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra.

[6]–[8]

[3]–[5]

[1]–[2]

[0]

8
Iomlán
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1

(a) Imoibriúchán ina bhfuil eantalpacht na dtáirgí níos lú ná eantalpacht
na n-imoibreán.
[1]
(b) X-ais: conair imoibrithe/réim an imoibriúcháin [1]
Y-ais: eantalpacht [1]
Imoibreáin níos airde ná táirgí [1]
eantalpacht

imoibreáin
táirgí

Conair imoibrithe / méid an imoibrithe

[3]
(c) (i) Dhá cheann ar bith de:
calraiméadar/cupán polaistiréine [1]
buiréad/pípéad [1]
teirmiméadar [1]

[2]

(ii) Indicative content:
•
Cuirtear 50 cm3 NaOH sa chalraiméadar/chupán polaistiréine
•
Déantar teocht an NaOH a thaifeadadh
•
Cuirtear isteach 50 cm3 HCl ag an teocht chéanna
•
Déantar an meascán imoibriúcháin a shuaitheadh
•
Déantar an teocht a thaifeadadh go dtí go mbainfear an
uasteocht amach
•
Úsáid q=cm∆T
[6]
Leibhéal
freagartha

Ar dóigh

Go maith

Critéir Mharcála
Cuireann iarrthóirí in iúl go measartha
soiléir an próiseas de thurgnamh a
dhéanamh le hathrú eantalpachta
a chinneadh. Úsáideann siad litriú,
poncaíocht agus gramadach den
scoth agus tá an fhoirm agus an stíl de
chaighdeán sármhaith ag úsáid a cúig
nó a sé de na pointí táscacha.
Cuireann iarrthóirí cur síos maith ar
fáil den phróiseas de thurgnamh a
dhéanamh le hathrú eantalpachta a
chinneadh. Baineann siad úsáid as
litriú, poncaíocht agus gramadach
mhaith agus is de chaighdeán ard iad
an fhoirm agus an stíl ag úsáid trí cinn
nó ceithre cinn de na pointí táscacha.
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[5]−[6]

[3]–[4]
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Bunúsach

Cuireann iarrthóirí cur síos teoranta ar
fáil ar an phróiseas de thurgnamh a
dhéanamh le eantalpacht agus athrú
a chinneadh. Baineann siad úsáid
as litriú, poncaíocht agus gramadach
theoranta agus is de chaighdeán
bunúsach iad an fhoirm agus an stíl.
Ceann nó dhó de na pointí táscacha in
úsáid.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra
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[1]–[2]

[0]

(iii) Caillteanas teasa don timpeallacht nó rudaí fóirsteanacha eile [1]
(d) q = cm∆T [1]
q = 4.18 × 100 × 6.2 [1]
q = 2591.6 [1] J [1]
nó 2.59 kJ
(Cuir marcáil iarmhartach i bhfeidhm)
2

(a) N2 + 3H2

[4]

2 NH3

17

[2]

(b) Méadaíonn ráta imoibriúcháin

[1]

(c) Teocht: 600 – 700 K [1]
Brú: 200 – 300 atm [1]

[2]

(d) (i) Imoibriúchán a tharlaíonn sa treo chun tosaigh agus siar araon [1]
(ii) Córas druidte
3

[1]

(a) Imoibreáin: 694 + 3304 + 2475 = 6473 [1]
Táirgí: 4794 + 3736 = 8530 [1]
6473 – 8530 = [1]
-2057 [1]
(Cuir marcáil iarmhartach i bhfeidhm)

7

[4]

(b) (i) Tá athrú eantalpachta imoibriúcháin neamhspleách ar an
bhealach a ghlactar [1]
Chomh fada agus go bhfuil na riochtaí tosaigh agus deiridh mar
an gcéanna [1]
[2]
(ii) –
–
–

Is féidir eantalpachtaí caighdeánacha foirmiúcháin a úsáid
táirge ∆HF imoibreán – ∆Hf = ∆Hp [1]
is féidir táblaí nasc-eantalpachta a úsáid
fuinneamh naisc na n-imoibreán - fuinneamh naisc na dtáirgí
= foirmiú ∆HF [1]
[2]
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4

(a) 100 [1]
56 [1]
(b) móil = mais/RMM
móil = 518000/56 [1]
= 9250 [1]
cóimheas 1:1
mais aolchloiche = 9250 × 100 = 925000 [1]
925 kg [1]
(Cuir marcáil iarmhartach i bhfeidhm)
(c) Fo-imoibriúcháin/ caillteanas táirge san aistriú/rudaí eile atá
fóirsteanach

5

[2]
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[4]

[1]

(a) Cuar tarraingthe leis an achar chéanna buaic ar dheis agus níos ísle
[1]
(b) Níos mó cáithníní le fuinneamh níos mó ná an fuinneamh
gníomhachtúcháin [1] mar sin de, níos mó imbhuailtí rathúla agus
ráta imoibriúcháin níos gasta [1]
[2]
(c) Ocsaíd vanaidiam (V) (V2O5)

[1]

(d) (i) Suimítear na himoibreáin de réir mar a bhaintear na táirgí as

[1]

(ii) Ní mór do dhaltaí ráiteas atá áitithe go comhleanúnach a
dhéanamh agus réasúnaíocht nasctha a thabhairt ag cosaint cad
chuige a bhfuil sé seo chomh suntasach.
Buntáistí a dtiocfaí iad a áitiú:
rátaí táirgeachta níos airde/rátaí táirgeachta níos gasta [1],
déanann próiseas leanúnach atá fóirsteanach do tháirgeacht/
mhonarú ar an mhórscála atá inmharthana ar bhonn
eacnamaíoch [1]
nó
costais oibre níos ísle/próiseas níos uathoibrithe [1]
déanann próiseas leanúnach atá fóirsteanach do tháirgeacht atá
inmharthana ar bhonn eacnamaíoch [1]
nó
cúis ar bith eile atá ábhartha ó thaobh eolaíochta de agus
réasúnaíocht nasctha [1 mharc do gach ceann]
(1 × [2])
Míbhuntáistí a dtiocfaí iad a áitiú:
is iondúil go n-úsáidtear teicneolaíocht chasta [1]
nasctha le caipiteal ard/na costais a bhaineann lena chur ar bun,
cruthaíonn sé bacainn le hinmharthanacht eacnamaíoch [1]
nó
droch-inrochtaineacht le cothabháil a dhéanamh [1] nasctha le
costas ard/ródhaor [1] nó
cúis ar bith eile atá ábhartha ó thaobh eolaíochta de agus
réasúnaíocht nasctha [1 mharc do gach ceann]
(1 × [2])
[4]
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(e) (i) Ceann amháin ar bith as:
•
trealamh/gaireas/ionstraimí
•
foirgnimh/áiseanna stórála
•
leictreachas/solas/cumhacht
•
dearadh/fiacha innealtóireachta
•
nó ceann eile atá fóirsteanach

6
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[1]

(ii) Ceann amháin ar bith as:
•
amhábhair
•
breosla
•
pacáistiú/gabhdáin stórála
•
iompar
•
nó ceann eile atá fóirsteanach

[1]

(iii) Ceann amháin ar bith as:
•
costais oibre
•
cothabháil
•
costais dáileacháin
•
cíos
•
billí fóntais
•
nó ceann eile atá fóirsteanach

[1]

(a) Aon chúig:
Tomhais meáchan NaOH agus déan é a thuaslagadh in
uisce driogtha [1]
Suaith [1]
Aistrigh chuig fleascán toirtmhéadrach [1]
Sruthlaigh fleascán/slat suaite [1]
Líon suas a fhad leis an mharc calabrúcháin [1]
Cuir stopallán isteach agus tiontaigh bun os cionn [1]

[5]

(b) (i) Feanóltailéin

[1]

(ii) Bándearg [1] go dtí éadathach [1]

[2]

(c) 21.2, 21.1 [1]
21.63 [1]

[2]

(d) (i) n = cv
n = 0.1 × 0.02115 [1]
n = 0.0025 [1]

[2]

(ii) 0.0025/0.02125 = 0.12

[1]

(iii) 0.12 × 10 = 1.2
(Cuir marcáil iarmhartach i bhfeidhm)

[1]
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Inneachar táscach
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Thig le hiarrthóirí uasmhéid de dhá phointe tháscacha a scóráil i ngach
rannán.
Flóra/fána
•
suirbhé réamhthógála den fhlóra/fhána atá ann cheana féin
•
pleanáil a dhéanamh ar an dóigh le tionchar an tógála ar an ghnáthóg
a laghdú
•
pleanáil a dhéanamh ar athchóiriú an tírdhreacha san am atá le
teacht
•
smaoineamh ar láithreáin athfhorbraíochta a úsáid le tionchar ar an
timpeallacht a mhaolú
Bonneagar
•
impleachtaí costais mar gheall ar chóngaracht do sheirbhísí áitiúla a
anailísiú
•
anailís a dhéanamh ar impleachtaí do sholáthair fuinnimh agus uisce
•
smaoineamh ar impleachtaí do riosca do bhia ag an tsuíomh
•
anailís a dhéanamh ar an tsuíomh is fearr dó i dtéarmaí áiseanna,
iompair agus fórsa oibre
Callán
•
pleanáil a dhéanamh ar bhearta le fuaim a mhaolú
•
smaoinigh ar éifeacht an challáin ar áitritheoirí áitiúla
•
cinntigh go bhfuil an callán a ghintear taobh istigh de threoirlínte an
rialtais
•
polasaithe cosanta don lucht oibre a phleanáil
Dramhaíl
•
pleanáil a dhéanamh le dramhaíl de gach sórt a íoslaghdú
•
anailís a dhéanamh ar na toirteanna réamh-mheasta agus diúscairt
shábháilte a phleanáil
•
bearta slándála a phleanáil le contúirt a laghdú don phobal áitiúil
•
treoirlínte FSS a leanúint ar stóráil, ar iompar agus ar dhiúscairt

138

Leibhéal

Freagairt

Marcanna

Déanann iarrthóirí luacháil shoiléir ar seacht
gcinn nó níos mó de phointí ábhartha
nasctha. Tá úsáid fhorleathan chruinn ann de
théarmaíocht chuí eolaíochta. Tá cur i láthair,
Ar dóigh
litriú, poncaíocht agus gramadach ar dóigh.
Baineann siad úsáid as an fhoirm agus an stíl
is cuí den scríbhneoireacht. Tá ábhar ábhartha
eagraithe le soiléire agus léirchruinneas.
Déanann iarrthóirí luacháil shoiléir ar cheithre
cinn, cúig cinn nó sé cinn de na pointí ábhartha
nasctha. Tá úsáid fhorleathan chruinn ann
de théarmaíocht chuí eolaíochta. Tá cur i
Go maith láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach
inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
Baineann siad úsáid as foirm agus stíl chuí den
scríbhneoireacht. Tá tagairt mhaith ann do
théarmaíocht eolaíoch.
Sainaithníonn iarrthóirí go soiléir ceann amháin,
dhá cheann nó trí cinn de na pointí. B’fhéidir
go bhfuil roinnt earráidí sa litriú, sa phoncaíocht
Bunúsach
agus sa ghramadach ach tá foirm agus stíl de
chaighdeán sásúil. Tá tagairtí do roinnt téarmaí
speisialta ann.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra
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[8]−[10]

[4]−[7]

[1]−[3]

[0]
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Iomlán
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1

(a) (i) Tomhas ar chumas ábhair teas a sheoladh

[1]

(ii) Tomhas ar chumas dífhoirmiú (bheith sínte ina shreanga) faoi
strus
[1]
(b) Inneachar táscach:
•
Tástáil Chruais Vickers a shainaithint mar thástáil chuí do
chruach charbóin
•
pirimid le bonn cearnógach
•
136° idir aghaidheanna
•
ualach fórsa idir 1g agus 100 kg
•
am atá i bhfeidhm 10–15 s
•
fiarthrasnáin d’eangú tomhaiste
•
ualach fórsa a roinnt ar achar eangaithe
Tabharfar creidiúint do gach pointe bailí eile atá cosanta go réasúnach.
Leantar leis na tuairiscí banda leibhéal thíos.
Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála
•

•

•
Ar dóigh

Eolas agus tuiscint
den scoth ar thástáil a
dhéanamh ar ábhar ag
úsáid tástáil chuí.
Léiríonn cumas ar dóigh
an próiseas turgnamhach a
mhínchóireáil lena n-áirítear
an dóigh a dtógfar torthaí,
am na feidhme agus an
dóigh a ndéanfar na torthaí
a phróiseáil.
Tá caighdeán na
cumarsáide scríofa ar
dóigh. Roghnaíonn agus
úsáideann an t-iarrthóir foirm
agus stíl scríbhneoireachta
chuí go rathúil. Tá ábhar
ábhartha eagraithe le méid
áirithe soiléireachta agus
léirchruinnis. Tá úsáid
fhorleathan chruinn ann den
téarmaíocht speisialaithe.
Tá cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach
d’ardchaighdeán agus
cinntíonn siad go bhfuil an
bhrí soiléir.
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Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála

Eolas agus tuiscint mhaith ar thástáil a
dhéanamh ar ábhar ag úsáid tástáil chuí.
•
Léiríonn cumas maith an próiseas
turgnamhach a mhínchóireáil lena
n-áirítear an dóigh a dtógfar torthaí, am
na feidhme agus an dóigh a ndéanfar na
torthaí a phróiseáil.
•
Tá caighdeán na cumarsáide scríofa
Go maith
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. Tá úsáid imleor ann den
tsainfhoclóir. Tá cur i láthair, litriú,
poncaíocht agus gramadach inniúil go
leor leis an chiall a dhéanamh soiléir.
•
Eolas agus tuiscint bhunúsach ar thástáil
a dhéanamh ar ábhar ag úsáid tástáil
chuí.
•
Léiríonn cumas bunúsach an próiseas
turgnamhach a mhínchóireáil lena n
áirítear an dóigh a dtógfar torthaí, am na
feidhme agus an dóigh a ndéanfar na
torthaí a phróiseáil.
•
Tá caighdeán na cumarsáide scríofa
Bunúsach
bunúsach. Déanann an t-iarrthóir
roghnú teoranta agus baineann sé
úsáid theoranta as foirm agus 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.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra
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•

[4]–[6]

[1]–[3]

[0]
[8]
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2

(a) (i) Fórsa = Strus × Achar Dromchla Chuair (CSA) [1]
Fórsa = 40,000 × 103 × 1.13 × 10-7
Fórsa = 4.52 (N) [1]

[2]

(ii) Grádán graif/triantán mór [1]
Áireamh fóirsteanach do thriantán [1]
Modal Young fóirsteanach do thriantán tarraingthe
(210,000 kPa go neasach) [1]

[3]

(iii) Líne chruinn an oiriúnaithe is fearr [1]
Is fiú 4000 kPa gach rannán y
An trasnú ag 0.1000 (Straidhn) = 24,000 kPa [1]

[2]

(b) (i) Ábhar A [1]
Is féidir leis an strus is mó a fhulaingt [1]

3

4
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[2]

(ii) Ábhar B [1]
Téann tríd an straidhn is mó (roimh bhriseadh) [1]

[2]

(iii) Ábhar A [1]
Grádán níos crochta [1]

[2]

(a) C

[1]

(b) A

[1]

(c) Déanann tras-slabhraí an struchtúr righin

[1]

(d) Dhá cheann ar bith as:
gutháin, raidiónna, seodra, feistis leictreacha nó aon rud eile atá
fóirsteanach

[2]

(a) (i) Barr = leictreon (dílogánaithe) [1]
Bun = ian (deimhneach) [1]

[2]

(ii) Leictreoin saor le bogadh [1] thig leo fuinneamh (teasa) a
iompar [1]

[2]

(iii) Barra nua seoltas níos mó [1] de réir fachtóra de 4 huaire [1]

[2]
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5

(a) (i) Iarann
(ii) 36%

+
-

[1]
1% [1] agus 64% + 1% [1]

[2]

(iii) Ní fhorbraíonn mórán nuair a mhéadaíonn teocht
(iv) 36%

+
-

[1]

1%

[1]

(b) (i) Miotal te ag fuarú go mall

[1]

(ii) Ainnéalta: furasta le gearradh nó furasta le múnlú
6

(a) Ábhar curtha isteach sa chorp
(mar chuid de ghaireas ionchlannaithe leighis)

[1]
[1]

(b) Níor diúltaíodh é nó aon tocsainí a scaoileadh, ní raibh ach
fíorbheagán acu ann [1]

[1]

(c) Bithghníomhach

[1]

(d) Inneachar táscach ar chóir d’iarrthóirí comparáid agus codarsnacht
a dhéanamh orthu.
Tairbhí a roghnaíodh go cuí (deimhneach) le bheith cosanta go
réasúnach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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nasc le monarú mionchruinn ag feabhsú réimse táirgí ar féidir iad
a tháirgeadh
athúsáid ábhar trí úsáid na nanaitheicneolaíochta le saol
trealaimh a dheisiú nó a shíneadh
mionadúchán nasctha le máinliacht nua-aimseartha agus tionchar
fhorbairt na nanabotaí
cruthúcháin chógaisíochta
nanaimhíochaine in úsáid le limistéir a leigheas agus a chóireáil
nach bhfuil an míochaine atá againn anois chomh éifeachtach
leo, amhail nasc le cóireáil ailsí na bhfear
glanadh suas tocsainí nasctha le hoibríochtaí ar nós glantacháin
do thubaistí timpeallachta
athchúrsáil nasctha le húsáid na teicneolaíochta le réabhlóid a
dhéanamh ar phróisis reatha athchúrsála
laghdú a dhéanamh ar ídiú acmhainní trí theicneolaíocht a úsáid
le héifeachtúlacht a fheabhsú
dídhíolamóirí le haghaidh úsáid mhíleata

Rioscaí roghnaithe go cuí (diúltach) le bheith cosanta go
réasúnach:
Airm leis na rudaí seo a leanas a chuimsiú:
•
airm mhionadacha/pléascáin mhionadacha nasctha leis an
fhéidearthacht le nádúr na cogaíochta nó na sceimhlitheoireachta
nua-aimseartha a athrú
145

7

Nanaimheaisíní Gan Srian leis seo a chuimsiú:
•
cás an ghú ghlais mínithe le nasc a dhéanamh le cás diúlach de
na nanaimheaisíní féin-mhacasamhlaithe
Teicneolaíocht Faireachais le seo a chuimsiú:
•
monatóireacht nasctha le saol a bhaineann le ‘Deartháir Mór’
•
bíonn an rianú nasctha le laghdú ar shaoirse phearsanta an
duine/nasc le gníomhaíochtaí coiriúla nó sceimhlitheoireachta
Tugtar creidiúint do phointí eile atá curtha in iúl go maith nó cosanta
go maith.
Tugtar creidiúint d’argóintí réasúnaithe ar son nó in éadan na húsáide
ábhartha atá luaite.
Leibhéal

Freagairt

Déanann iarrthóirí luacháil shoiléir agus
nascann trí cinn nó níos mó de na pointí
cuí. Tá úsáid fhorleathan chruinn ann de
théarmaíocht chuí eolaíochta. Tá cur i
Ar dóigh
láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach
ar dóigh. Úsáideann siad an fhoirm
agus stíl scríbhneoireachta is cuí. Tá
ábhar ábhartha eagraithe le soiléire agus
comhleanúnachas.
Déanann iarrthóirí luacháil shoiléir ar dhá
phointe chuí agus déanann siad nasc
eatarthu. Tá úsáid fhorleathan chruinn ann
de théarmaíocht chuí eolaíochta. Tá cur i
Go maith láthair, litriú, poncaíocht agus gramadach
inniúil go leor leis an chiall a dhéanamh
soiléir. Baineann siad úsáid as foirm agus
stíl chuí den scríbhneoireacht. Tá tagairt
mhaith ann do théarmaíocht eolaíochta.
Sainaithníonn iarrthóirí aon phointe go
soiléir. B’fhéidir go mbeadh roinnt earráidí
litrithe, poncaíochta agus gramadaí ann
Bunúsach
ach tá an fhoirm agus an stíl de chaighdeán
sásúil. Tá tagairtí do roinnt téarmaí
speisialta ann.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra.
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[1]–[3]

[0]
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(e) Nanaifheadáin aonbhalla, cuireann siad feabhas ar an intuaslagthacht
[1]. Mar gheall air seo, is féidir seachadadh níos éifeachtúla a
dhéanamh ar dhrugaí/díriú a dhéanamh ar shiadaí [1]
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agus
•
•

cóireálacha reatha, maraíonn nó baineann siad cealla
normalacha amach/cruthaíonn fo-iarsmaí diúltacha [1]
Nanaifheadáin charbóin mar fheithiclí le drugaí a sheachadadh,
díríonn siad ar chealla ailse le dáileogacht níos ísle ná mar a
úsáideann gnáthdhrugaí/ní dhéanann siad dochar do chealla
sláintiúla/laghdaíonn siad fo-iarsmaí [1]

nó
míniú eolaíochta eile ar úsáid a foilsíodh [1] le fáth bailí ar an fháth ar
fheabhsaigh seo cóireáil ailse [1]
[4]
7

(a) (i) Táirgeann strus voltas [1] cruthaíonn voltas straidhn [1]

15

[2]

(ii) Líne dhíreach chothrománach [1] níos faide ná an dá cheann
roimhe [1] spíce voltais lipéadaithe reitine [1]
[3]
(b) (i) Gan sreabhadh srutha/ní oibríonn ciorcad
(ii) Sreabhann sruth/oibríonn ciorcad

[1]
[1]

(iii) Sampla fóirsteanach d’fheidhm agus de bhuntáiste, m.sh. is féidir
méarchláir ríomhaire a dhéanamh tanaí agus solúbtha, gutháin
phóca le scáileán tadhaill indéanta in áit cnaipí
[2]
(c) (i) Léaráid de struchtúr graifíte le struchtúr cíor mheala a thaispeáint
[1] naisc le trí cinn eile [1]
naisc laga idir cisil [1]
[3]

8

(ii) Ciseal graifíte atá aon adamh ar tiús

[1]

(iii) Úsáid fhóirsteanach – lódáil drugaí, braiteoir ocsaíde nítrí,
scafalra fíocháin srl.

[1]

(a) p-chineál  easpa leictreon [1]
n-chineál  farasbarr leictreon [1]

14

[2]

(b) n-chineál + p-chineál ábhair nasctha nó a gcoibhéis [1]
tul-laofacht - n-chineál go teirminéal diúltach nó p-chineál go
deimhneach [1]
cúl-laofacht - n-chineál go teirminéal deimhneach nó p-chineál go
diúltach [1]
[3]

5

Iomlán

75
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1

(a)
Foirmle
mhóilíneach
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C5H12

Foirmle
struchtúrach
H

H

H

H

H

H

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H

Fhoirmle
chnámharlaigh
(léaráid líneach)

[3]
(b) (i) Peantán-1-ól [1]
(ii) 2-meitiolbútan-1-ól [1]
(ii) 3-meitiolbútan-1-ól [1]
(iv) 2,2-démheitiolprópán-1-ól [1]
2

[4]

(a) (i) Is sraith de chomhdhúile é sraith homalógach a bhfuil airíonna
cosúla agus an fhoirmle ghinearálta chéanna acu, agus iad
éagsúil de ghnáth maidir le paraiméadar singil – cosúil le fad an
tslabhra carbóin. [1]
(ii) Is grúpa adamh ar leith é feidhmghrúpa taobh istigh de mhóilín
orgánach atá freagrach as imoibrithe sainiúla ceimiceacha den
mhóilín sin/cinntíonn sé airíonna na fine. [1] (Caithfidh daltaí
sainmhíniú iomlán a lua gan rud ar bith fágtha ar lár)
[2]
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7

(b) (i) bút-2-éin
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H

Nó

C

C

H3C

H
CH3
[1]

(ii) 2-meitiolbút-2-éin

H 3C

C

C

H3C

H
CH3

[1]
(iii) 2,3–démheitiolbút–2–éin

H
H

C

H
H

C
H
H

C

C

H 3C
H
H
C

C

C

H3C

CH3
CH3
[1]

H

H
C

H

H
(c) Sainaithin na trí mhais mhólaracha go léir mar is ceart [1]
(12.0 g carbón = 1 mhól de charbón
2.0 g de H = 2 mhól
16.0 g de O = 1 mhól)
Is í CH2O an fhoirmle eimpíreach
Is é 30 g/mól meáchan móilíneach an mhóilín seo. [1]
60/30 = 2 mar sin, is é C2H4O2 an fhoirmle mhóilíneach [1]

[3]

(d) % H = 14.3 [1]
C : H = 85.7/12.01 : 14.3/1.01 = 7.14 : 14.16 [1]
Is é CH2 an fhoirmle eimpíreach [1]

[3]
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(e) (i) Suimiúchán [1] leictrifileach [1]
(ii)

[2]
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H
H
H
H
H
H
|
|
|
|
|
|
H—C=C—H → H—C―C—H → H―C―C―H
δ+
H
|
+ :Br ―
|
|
|
H
H
Br

δBr
Déphol/H in HBr tagann sé i dtreo an C=C [1]
Struchtúr an charbacaitiain idirmheánaigh [1]
Ian bróimíde (Br ) [1]

[3]

(iii) A = Aigéad eatánóch [1]
B = Eatánóáit eitile [1]
C = Eatánól [1]

[3]

(f)
Struchtúr agus Ainm

Rangú

1-brómabútán

2-bróma-2-meitiolprópán

1-bróma-2- meitiolprópán

2-brómabútán

[6]
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25

3

(a) (i) Ceann ar bith as:
H 2C

CH2

H2C

CH2
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Cioglabútán

Isiméir cheart [1]
Ainm ceart [1]

[2]

(ii) Cios peint - 2 - éin

H2CH3C
C C
H
Z

CH3
H

Tras peint - 2 - éin

H2CH3C
C C
H
E

H
CH3

Struchtúr ceart [1] do gach ceann (2 × [1])
Lipéadú ceart cis/tras luaite [1] do gach ceann (2 × [1])

[4]

(b) Cás 1 Suimiúchán [1]
Cás 2 Malartú [1]
Cás 3 Díbirt [1]

[3]
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9

4

(a) (i) Nasc/cur síos  amháin ar nasc/léaráid  le forluí de sp3
fhithiseáin a thaispeáint [1]
Nasc/cur síos amháin  de  nasc/léaráid le forluí cliathánach de
p-fhithiseáin a thaispeáint [1]

An íomhá dheiridh le teacht agus í faoi réir ceadú cóipchirt
[1]

[1]

[2]

Bronnfar marcanna trí léaráid agus trí phointí cearta marcála mar
atá léirithe.
(ii) A lán/go leor aonad (beag) a chomhcheangal nó a lán ailcéiní/
móilíní le haonad/móilín mór/fada a dhéanamh
[1]
(b)

H

>C
H

CH3
C

H

CO2CH3

[1]

n

(c) Foirmle eimpíreach: CH

[1]

(d) Fearas (dhá cheann ar a laghad ó): [1]
•
Eascra
•
Pionsúirín/Teanchair
•
Seastán agus teanntán
Ceimiceáin a úsáidtear (dhá cheann ar bith as): [2]
•
1,6-diaminohexane
•
Decanedioyl dichloride
•
Cyclohexane
•
Water
Modh (trí cinn ar a laghad as): [3]
•
Tuaslaig 1,6-dé-aimíniheacsán in uisce driogtha in eascra.
Lipéadaigh é A.
•
Tuaslaig déchlóiríd deacándé-óile in eascra eile le
•
cioglaiheacsán. Lipéadaigh é B.
•
Doirt an tuaslagán go cúramach ó eascra B isteach i dtuaslagán
A síos trí shlat ghloine.
•
Ní mheascann an dá phas leachtacha agus ná measc an
meascán ar chor ar bith.
•
Bain úsáid as teanchair/pionsúirín leis an níolón atá foirmithe ag
comhéadan an dá thuaslagán a tharraingt amach.
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Guaiseacha (ceann ar bith as): : [1]
•
Tá an t-aigéad clóiríd creimneach
•
Is greannaitheoir é 1,6-dé-aimíniheacsán
•
Tá cioglaiheacsán iontach inlasta
•
Tá cioglaiheacsán tocsaineach má dhéantar é a ionanálú nó a
ionghabháil
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Bearta Rialaithe (ceann ar bith as): [1]
•
Wear eye protection
•
Wear gloves when pulling out the nylon thread.
•
The room should be well ventilated and there must be no sources
of ignition.
[8]
5

13

(a) (i) Ceachtar acu: C17H36 + 17 12 O2 → 17CO + 18H2O
Nó: 2C17H36 + 35O2 → 34CO + 36H2O
(ii) Tiontaire catalaíoch

[2]
[1]

(iii) Dí-ocsáidiú na n-ocsaídí nítrigine (ocsaíd nítrigine, aigéad
nítreach, ocsaíd nítriúil, níotraití, ocsaíd nítreach) isteach ina
nítrigin agus ocsaigin eiliminteach. [1]
Tiontaire catalaíoch brataithe le miotail lómhara (nó miotal lómhar
ar leith), ligeann sé d’imoibriú ocsdí tarlú. [1]
[2]
(b) Ceachtar acu: C17H36 → 2C2H4 + C3H6 + C10H22
Nó: C17H36 → 4C2H4 + 2C3H6 + C3H8

[2]

(c) (i) Polaiméiriú [1] suimiúcháin [1]

[2]

(ii) Athchúrsáil [1] úsáid mar bhunábhar don chraiceáil [1]

[2]

(iii) Bain dramhgháis thocsaineacha as le linn an phróiseis [1] nó
glactar le freagairt ar bith eile atá bailí [1]
[1]
6

(a)

H

12

H
C= C

H

H
[1]

(b) (i) Tástáil: Uisce bróimín á chur leis [1]
Cothromóid: C2H4(g) + Br2 (aq) → C2H4Br2 (aq) [1]
(ii) Dídhathaíonn uisce bróimín [1]
Tá eitín neamhsháithithe [1]

[2]
[2]
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5

7

(a) (i) Hidriginiúchán

[1]

(ii) Catalaíoch nicile

[1]

(b) (i) 3-meitilpeantán-2-ól

[1]

(ii)
Marcanna
Cothromóidí

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

2

C2H4+H2O → C2H5OH

2

35–55°C, giosta, gan
ocsaigin
(dhá cheann ar bith acu)

2

300°C, 60atm,,
H3PO4 tiubhaithe
(dhá cheann ar bith
acu)

2

Coinníollacha

Buntáistí/
Míbhuntáistí
a bhaineann
le gach
ceann acu

Marcanna

•
•
•
•
•

Sa choipeadh, is acmhainn in-athnuaite é siúcra
cána/tá eitéin neamh-inathnuaithe.
Is próiseas ísealteicneolaíochta é cóipeadh/ is
próiseas ardteicneolaíochta é hiodráitiú.
Is próiseas leanúnach é híodráitiú/is
baiscphróiseas é coipeadh.
Déanann hiodráitiú eatánól go gasta/ tá coipeadh
fadalach.
Déanann hiodráitiú eatánól íon/ní dhéanann
coipeadh eatánól íon.

Dhá cheann ar bith as na rudaí thuas

2
[10]

(iii)
Alcól príomhúil (RCH2OH)

Aildéad (RCHO) [1]

Aigéad Carbocsaileach (RCO2H) [1]

[2]
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Cuirtear cúpla braon d’aildéad leis an imoibrí (Benedict nó
Fehling) [1] agus téitear an meascán go réidh i ndabhach uisce
the ar feadh cúpla nóiméad. [1]
Aildéad
Táirgeann an tuaslagán gorm deascán
dúdhearg d’ocsaíd chopair(I) [1]
Aigéad
(Ceann ar bith as)
carbocsaileach Tugann Na2CO3 (i láthair meatánóil) salann,
CO2 agus uisce
Dí-ocsaídiúchán ag úsáid LIAlH4 nó NaBH4 a
thugann alcól príomhúil
Tugann PCl5 clóiríd aigéadach + POCl3 agus
gás HCl (múch bhán lán gaile)
Tugann aigéad carbocsaileach + alcól, eistear +
uisce Tugann aigéad carbocsaileach + NaOH,
salann agus uisce [1]
[4]
8

(a) Inneachar táscach
Feidhm an chatalaígh:

•

an t-imoibriú a dhéanamh níos
gasta

Gnáthamh beachtaithe:

•

téigh fleascán i ndabhach uisce ar
fiuchadh ar feadh 15–20 nóiméad
– le cosaint ar cad chuige gur am
cuí é seo
bain an fleascán as an
dabhach uisce agus cuir 10 ml
d’oighearuisce go fadalach leis
ionas go dtig leis an ainhidríd
aicéiteach neamhimoibrithe
dianscaoileadh le cosaint/míniú ar
an uainiú
fuaraigh an fleascán in uisce
fuar go dtí go bhfuil criostalú
comhlánaithe, le réasúnaíocht
eolaíoch
scag, ag úsáid uisce driogtha agus
tonnadóir Büchner – glan an táirge
soladach a bhaineann leis an
íonacht a chinntiú
an scagpháipéar leis an táirge a
bhaint ar shiúl agus a thriomú thar
oíche i ngoradán nó 48 uair an
chloig i dtriomadán – le cosaint
eolaíoch

(Bronntar uasmhéid
trí phointe tháscacha
faoi choinne nósanna
imeachta)

•

•

•

Modh triomúchán:

•
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19

Riachtanais COSHH

•

(Bronntar uasmhéid
dhá phointe tháscacha
do riachtanais COSHH)

•

•

Tosca a bhaineann le
catalaíoch:

•

(Bronntar uasmhéid
dhá phointe tháscacha
do phlé ar chatalaíoch)

•

•

spéaclaí cosanta/lámhainní/cóta
saotharlainne a chaitheamh nó
múchlann a úsáid
modhanna COSHH a leanúint
maidir le dramhaíl nó doirteadh a
dhiúscairt
ceann amháin ar bith acu seo a
leanas:
– aigéad salaicileach –
dochrach/greannach
– ainhidríd aicéiteach –
creimneach
– aigéad aicéiteach – inlasta/
creimneach
costas – cé acu atá nó nach bhfuil
cosaint ar phraghas an chatalaígh
san aonad aspairín táirgthe
am – cé acu atá nó nach bhfuil
an laghdú ar am an imoibriúcháin
suntasach i gcomparáid leis an am
a tógadh gan an catalaíoch
tocsaineacht – cé acu a thógann
nó nach dtógann an catalaíoch
fadhbanna tocsaineachta a mbíonn
costas breise ag baint leis
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Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála

Cosnaíonn iarrthóirí go soiléir
na céimeanna cuí go léir
atá le déanamh ina dhiaidh
sin, atá de dhíth le sampla
Ar dóigh
íon tirim d’aspairín ar ghrád
Ní mór seacht
saotharlainne a tháirgeadh.
bpointe tháscacha Cosnaíonn iarrthóirí i
ar a laghad a
gceart gach réamhchúram
sábháilteachta réasúnta.
bheith ann
indicative points
Baineann siad úsáid as litriú,
poncaíocht agus gramadach
mhaith agus tá an fhoirm agus
an stíl ar chaighdeán sármhaith.
Cuireann iarrthóirí cur síos
maith ar fáil ar na céimeanna
atá le déanamh ina dhiaidh
sin (le roinnt cosanta), atá
Maith
de dhíth le sampla íon
tirim d’aspairín ar ghrád
Ní mór ceithre
saotharlainne a tháirgeadh.
phointe tháscacha
Cosnaíonn iarrthóirí i gceart
ar a laghad a
roinnt réamhchúraim réasúnta
bheith ann
shábháilteachta. Baineann siad
indicative points
úsáid as litriú, poncaíocht agus
gramadach mhaith agus is de
chaighdeán maith iad an fhoirm
agus an stíl.
Cuireann iarrthóirí cur síos
teoranta ar fáil ar na céimeanna
atá le déanamh ina dhiaidh
sin, atá de dhíth le sampla
Bunúsach
íon tirim d’aspairín ar ghrád
saotharlainne a tháirgeadh. Is
Ní mór dhá
beag sábháilteacht atá ann,
phointe tháscacha
má tá sábháilteacht ar bith ann.
ar a laghad a
Baineann siad úsáid as litriú,
bheith ann
poncaíocht agus gramadach
mhaith agus is de chaighdeán
bunúsach iad an fhoirm agus
an stíl.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra

Marcanna

[6]–[8]

[3]–[5]

[1]–[2]

[0]
[8]
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(b)

3 = 0.022
138
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Is é 1:1 an cóimheas
Móil aspairín = 0.022
0.022 × 180 = 3.96g [1]
Táirgeacht chéatadánach =

2.47
× 100 = 62.4 % [1]
3.96
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1

(a) (i) 36.5 – 37.2 oC (mharc do gach ceann)
(ii) Hipirteirme

[2]
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[1]

(iii) Bradacairde nó buille an chroí níos fadalaí ná gnáthbhuille an
chroí
[1]
(b) Bíonn méadú ar fhriotaíocht (i roinnteoir poitéinsil ciorcaid) mar gheall
ar laghdú ar an teocht [2]
(Más athrú ar fhriotaíocht mar gheall ar athrú ar theocht amháin atá
ann, bronn 1 mharc)
Bíonn méadú ar voltas mar gheall ar mhéadú ar fhriotaíocht [2]
(Más athrú ar voltas mar gheall ar athrú ar fhriotaíocht amháin atá
ann, bronn 1 mharc)
Glac lena mhalairt d’argóint i dtéarmaí teochta méadaithí do
chreidiúint iomlán.
[4]
2

(a) (i) •
•
•
•

Tá sé níos ianaithe ná gáma
Maróidh sé cealla ailse níos gasta
Tá níos lú fo-iarmhairtí leis
Níl sé chomh treáite céanna mar sin de, is lú an seans go
ndéanfadh sé dochar do chealla eile
•
Caithfidh gámaradaíocht seachtrach dul trí chealla eile
(4 phointe ar bith, 1 mharc do gach ceann acu)
[4]

(ii) Aimsíonn sé ailse ar dhóigh níos dírí [1]
Cóireáil leanúnach atá ag dul ar aghaidh (gan sos don othar) [1]
[2]
(iii) Ionrach don ionphlandú, mar sin de, tá riosca infhabhtaithe ann
[1]
Lobhfaidh an t-ionphlandú agus ní bheidh sé chomh héifeachtach
céanna [1]
[2]
(b) (i) Is é is leathré fhisiceach ann an t-am a ghlacann
sé le gníomhaíocht an tsampla leathadh [1]
Is é is leathré bhitheolaíoch ann an t-am a ghlacann
sé le leath an raidiseatóip a bhaint amach as an cholainn [1]
(ii)

(iii) A
A

[2]

T1/2= 0.693/λ [1]
= 0.693/0.1155 [1]
= 6 uair an chloig [1]

[3]

= Aoe-λt [1]
= 20000 e(-0.1155 x 20) [1]
= 1985 (Bq) [1]

[3]
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8

(c) X
•
•

[1]

Tá an leathré fada go leor leis an rianú a chomhlánú
Tá sé gairid go leor nach mbeadh an t-othar radaighníomhach ar
feadh tamaill fhada
•
Astaíonn an fhoinse gáma mar sin de, is féidir léi an cholainn a
threá
•
Is í an fhoinse is lú ianaithe
(1 mharc do gach pointe le hurchair go dtí uasmhéid 3)
[3]

3

(d) •
Íoslaghdaigh am an nochta
•
Tlú a úsáid
•
Cosaint luaidhe a úsáid
•
Stóráil shábháilte
•
Dáileogmhéadar a úsáid (faoi choinne monatóireachta)
(Dhá phointe ar bith, 1 mharc do gach cheann acu)

[2]

(a) (i) Fuaim na minicíochta níos mó ná 20 kHz.

[1]

(ii) Meaisín A [1]
Tá sé riachtanach an mhinicíocht is lú a úsáid mar tá an
chumhacht is treáití aici [1]

MARCANNA
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22

[2]

(b) (i) Trí cinn ar bith as:
•
Bíonn SAI (sainchoisceas fuaime) éagsúil ag ábhair éagsúla
(agus ag fíocháin éagsúla colainne)
•
Bíonn SAI ag méadú de réir dlús méadaitheach fíochán
•
Bíonn frithchaitheamh na hultrafhuaime is lú ann nuair atá an
difríocht is lú ann san SAI ag teorainn
•
Is féidir go mbeadh drochthionchar ar scanacháin ag ábhair
shaorga i láthair sa cholainn
[3]
(ii) R = (Z1 - Z2)2 / (Z1 + Z2)2 nó a choibhéis [1]
R = (1.70 x 106 - 1.38 x 106)2 / (1.70 x 106 + 1.38 x 106)2
(1 mharc deal ina uimhreoir, 1 don ainmneoir) [2]
R = 0.01 [1]

[4]

(iii) Le frithchaitheamh a laghdú nó a chosc [1]
mar bíonn coisceas fuaime ag an ghlóthach cosúil le coisceas
fuaime an chraicinn [1]
[2]
(c) Ultrasonach A - bíonn scanacháin ag tomhas aimplitiúide [1] agus
baintear úsáid astu le fad slí a thomhais. [1]
Ultrasonach B – bíonn scanacháin ag tomhas gile [1]
agus baintear úsáid astu le híomhá a tháirgeadh. [1]
[4]
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4

(a) Tonnta d’ardfuinnimh [1]
Tonnta d’ardmhinicíocht (nó de thonnfhad gairid) [1]
Radaíocht ianúcháin [1]
Tonnta leictreamaighnéadacha [1]

[4]

(b) (i) •
•
•
•

[4]

Táirgeann sé leictreoin [1]
Coisceann sé ar imbhuailtí (le cáithníní aeir) [1]
Cosc ar éalú x-ghathanna [1]
e− a luasghéarú nó x-ghathanna a tháirgeadh [1]

(ii) Cosc a chur ar róthéamh [1]
Ionas go mbuaileann leictreoin ar chodanna éagsúla den
sprioc-anóid [1]
(c) Ionsúnn cnámh agus fíochán bog araon x-ghathanna[1]
Is fearr cnámh ná fíochán bog ag ionsú x-ghathanna [1]
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[2]
[2]

(d) Scanacháin CAT
•
Tá scanacháin CAT- 3T cé go bhfuil x-gha 2T
•
Bíonn CAT ag taispeáint fíochán bog, bíonn x-gha ag taispeáint
cnámh
•
Tá dáileog níos mó x-gha tugtha d’othar i scanachán CAT
•
Tá tamall níos faide i gceist le scanacháin CAT a íomháú ná
x-gha
•
Tá scanacháin CAT níos daoire ná x-ghathanna
[4]
(4 mhír ar bith 1 mharc do gach ceann acu)
(Ní mór d’iarrthóir fianaise shoiléir a léiriú ar nasc cuí trí chomparáid
nó codarsnacht cheart idir scanacháin CAT agus gnáth x-gha le go
mbronnfar marc air.)
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(a) Dhá ceann ar bith as:
•
Cuirtear cufa thart ar uachtar na láimhe
•
Líontar an cufa le haer
•
Déantar imshruthú na fola a mhonatóiriú le steiteascóp
•
Leantar ar aghaidh leis an líonadh aeir go dtí go stopann
imshruthú na fola
•
Ligtear an t-aer as an chufa go fadalach
•
Nótáiltear brú siostólach nuair a thosaíonn imsruthú na fola
•
Leantar ar aghaidh ansin leis an aer a ligean as
•
Nótáiltear brú diastólach nuair nach gcluintear an t-imshruthú [2]
(b) Inneachar táscach:
•
Glacfar líon léamha thar tréimhse ama ionas go mbeidh diagnóis
chruinn ann
•
Má tá an t-othar faoi bhrú is féidir go mbeidh léamh míchruinn
ann
•
Tá sé riachtanach go mbeidh an t-othar suaimhneach/saor ó
bhuairt ionas go mbeidh léamh cruinn ann
•
Beidh ar an dochtúir cógas reatha an othair a athbhreithniú
lena n-áirítear nuair a chaitheadh é nó b’fhéidir go sílfidh sé go
mbeidh éifeacht aige seo ar an léamh.
•
Tabharfar creidiúint d’aon phointe eile atá cosanta go cuí.
Leibhéil
Freagartha

Ar dóigh

Maith

Critéir Mharcála
Cuireann iarrthóirí in iúl go soiléir an dóigh
a n-úsáidfeadh cleachtóir míochaine
Sfigmeamanaiméadar leis an bhrú fola a
thomhas ag tagairt do chás sonrach tugtha.
Tagraíonn iarrthóirí do cheithre phointe
cosanta san inneachar tháscach.
Tá an fhoirm agus an stíl go hiomlán cuí
agus baintear úsáid fhorleathan as téarmaí
eolaíocha.
Tá litriú, poncaíocht agus gramadach uilig ar
chaighdeán sármhaith.
Cuireann iarrthóirí cur síos teoranta ar fáil ar
an dóigh a mbainfeadh cleachtóir míochaine
úsáid as Sfigmeamanaiméadar leis an bhrú
fola a thomhas ag tagairt do chás sonrach
tugtha.
Tagraíonn iarrthóirí do dhá nó trí phointe
cosanta san inneachar tháscach.
Tá an fhoirm agus an stíl chuí agus tá roinnt
úsáide de théarmaí eolaíocha ann.
Tá litriú, poncaíocht agus gramadach uiligar
chaighdeán maith.
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[5]–[6]

[3]–[4]
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Leibhéil
Freagartha

Critéir Mharcála

Cuireann iarrthóirí cur síos an-teoranta ar
fáil ar an dóigh a mbainfeadh cleachtóir
míochaine úsáid as Sfigmeamanaiméadar
leis an bhrú fola a thomhas.
Tagraíonn iarrthóirí do cheithre phointe
cosanta san inneachar tháscach.
Bunúsach
Tá an fhoirm agus an stíl bunúsach agus
is beag tagairt tá déanta do théarmaí
eolaíocha má tá tagairt ar bith ann.
Tá an phoncaíocht agus an gramadach go
holc agus is féidir go mbeadh earráidí sa
litriú ann.
Ní fiú aon chreidiúint é an freagra

Marcanna

[1]–[2]

[0]
[6]

6
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8

(a) (i) Tá an chomhéifeacht athraonta ag an chroí níos mó ná mar atá
sé ag an chumhdach [1] Míniú ann go bhfuil an uillinn chriticiúil
bheag ag an teorainn idir an croí/cumhdach [1]
Bíonn athfhrithchaitheamh inmheánach iomlán ag an teorainn
chroí-chumhdach [1]
[3]
(ii) Léaráid a thaispeánann athraonadh ar iontráil agus TIR (i = r) ag
gach teorainn
[1]
(b) Dá lúbfadh uillinn an ionsaithe d’fhéadfadh sí a bheith níos lú ná an
uillinn chriticiúil [1]
Agus athraonadh isteach sa chumhdach dá bharr [1]
[2]
(c) Comhleanúnach - bíonn comhthreomhaireacht á coinneáil ag na
snáithíní [1]
- le híomhá a aistriú [1]
Neamhchomhleanúnach - bíonn snáithíní dírithe go randamach [1]
- leis (an sprioc) a shoilsiú [1]
[4]

7

(a) •

Bíonn núicléis le líon corr prótón ag gníomhú mar mhaighnéid
bheaga bídeacha
•
Tá an corp i réimse láidir mhaighnéadach
•
Ailíníonn maighnéid núicléacha (nó déphoil mhaighnéadacha)
•
agus luainíonn sé thart ar threo na réimse feidhmithe
•
Tugann an bhíog raidió ar an treo dépholach bogadh ar a
mhalairt de threo
•
Nuair a bhainter an bhíog, scaoileann na núicléis, astaíonn siad
bíog raidió
•
Má tá rad-astúchán taobh istigh den chorp, is féidir an fhoinse a
shainaithint mar gheall ar an ghrádán réimse
•
Déantar comharthaí socrachta a phróiseáil le íomhá a tháirgeadh
(Bronn 1 mharc sa phointe urchar suas go dtí uasmhéid de 6)
[6]
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(b) Scanachán CT
Baineann CT úsáid as radaíocht ianúcháin [1]
Fóirsteanach do ghortú cnáimh nó íomháú scamhóga agus
cliabhraigh nó bíonn X-gha gasta [1]
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Scanachán ÍAM
Baineann ÍAM úsáid as radathonnta [1]
Tá sé fóirsteanach do fhíochán bog (m.sh. gortú ballnaisc agus
teannáin) nó gortú corda an dromlaigh nó siadaí inchinne [1]
Ní bhíonn CT fóirsteanach do mhná torracha mar gur féidir le X
ghathanna dochar a dhéanamh don pháiste sa bhroinn, ach baineann
ÍAM úsáid as radaíocht neamhianúcháin [1]
Níl ÍAM fóirsteanach mar d’fhéadfadh le réimse B ard an t-ionphlandú
a bhaint ar shiúl le fórsa [1]
[6]

12

8

Ciseal orgánach
(eatánóáit pheintil)
Feadán G-M

Buidéal poileitiléin
le ballaí tanaí
Ciseal uiscí
(tuaslagán aigéadach
de níotráit úráinile)

© CCEA

Measc níotráit úráinile i dtuaslagóir orgánach [1] Éiríonn an
prótachtainiam go barr [1]
Cuir an feadán GM cóngarach don bhuidéal [1]
Tomhais an ráta cuntais gach 10s [1]
Breac graf de Ghníomhaíocht i gcoinne Ama [1]
Úsáid an ghraif leis an am a ghlacann an ghníomhaíocht le leathadh a
aimsiú [1]
Taispeánfaidh an léaráid an leagan amach a bhfuil cur síos air thuas [1]
Lipéid chuí ar an léaráid [1]
[8]
Iomlán
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1

(a) (i) Aonaid/núicléitídí/monaiméirí/móilíní athfhillteacha
(ii) 1
2

C = naisc hidrigine [1]
D = dí-ocsairiobós [1]
Ná tabhair aird ar an tsiucra
E = fosfáit [1]
Ná tabhair aird ar fhosfar ná tabhair aird ar mhóilín

3

[1]
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[3]

(iii)
Ainm an bhúin

Céatadán

Tímín

34

Cíotóisín/Guainín

16

Adainín

34

Cíotóisín/Guainín

16

An chéad mharc d’ainmneacha cearta
An dara marc do % ceart, agus adainín ar 34%
(b) (i) 153

[2]
[1]

(ii) Bíonn roinnt réigiún den ghéin nach gcódaíonn/a thosaíonn/
stopann códú/ar tripléad é/tá dhá dual d’ADN ann
Céadaigh sóchán suimiúcháin
Ná tabhair aird ar thagairt neamhcháilithe ar shóchán
Glac le tagairtí d’iontróin agus d’easóin má tá siad tugtha le
chéile
Ná tabhair aird ar dramhaíl ADN/an iliomad athráite

[1]

(c) Tá RNA difriúil le ADN ar na dóigheanna seo a leanas:
•
Tá ribe singil ag RNA ach tá dhá ribe ag ADN [1]
•
Tá an siúcra riobós ag RNA ach tá an siúcra dí-ocsairiobós ag
ADN [1]
•
Tá an bun úraicil ag RNA ach tá an bun tímín ag DNA [1]
[3]
(d) Tógann tRNA na haimíonaigéid shonracha ón chíteaplasma agus
cuireann sé iad ar dhromchla ribeasóim [1] áit a mbíonn siad curtha
le chéile in ord shonrach le próitéin shonrach a dhéanamh [1]
[2]
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2

(a) (i) Trí
•
•
•
•
•
•
•

cinn ar bith as:
(na cealla) d’insíní Langerhans/ den phaincréas/α cealla
glúcagón ard mar -m.sh. spreagtha ag glúcós íseal
tá glicigin stóráilte san ae agus sna matáin
caithfear glicigin a thiontú ina glúcós
glúcagón íseal mar - tá glúcós sa bhéile
tá leibhéil ghlúcós ard
tagairt cheart d’inslin

(ii) Cealla d’insíní Langerhans/den phaincréas/α cealla
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[3]
[1]

(b) Dhá cheann ar bith as:
•
baintear úsáid as glúcós sa riospráid/mar fhoinse fuinnimh/ sa tsó
•
eisfheartar glúcós san fhual
•
tiontaítear glúcós ina ghlicigin sna cealla
[2]
(c) (i) Aistriú

[1]

(ii) Is polaipeiptíd amháin í pró-inslin

3

[1]

(d) (i) Dhá cheann ar bith as:
•
nascann sí frithchódóin le códóin/tRNA le mRNA
•
nádúr comhlántach na nasc idir frithchódón agus códón/
déanann sé cinnte de go mbíonn na haimíonaigéid (nó
tRNA) ag ailíniú san ord cheart
•
éascaíonn (gluaiseacht na ribeasóm) foirmiú na nasc
peiptídeach

[2]

(ii) Dhá cheann ar bith as:
•
ní gá an oiread céanna mRNA a dhéanamh
•
is féidir polaipeiptíd/próitéin a dhéanamh níos gasta
•
freagairt chuí eile

[2]

(a) (i) Cill gan sainfheidhm
Is cill í a spreagann cineálacha éagsúla ceall
([1] do 1 cheann ar bith)
(ii) Fásfaidh siad
Déantar speisialú le cealla nua a chur in áit na gceall atá
damáistithe ([1] do 1 cheann ar bith)

[1]

[1]

(b) Dhá cheann ar bith as:
•
thig le gáschill shuthach forbairt i gcinéal ar bith cille sa chorp/ tá
siad go hiomlán neamhdhifreáilte/lánacmhainneach
•
ní thig le cealla ó dhuine fásta ach forbairt ina raon teoranta
cineálacha ceall/ tá cealla ó dhuine fásta difreáilte go bpointe
áirithe cheana féin
•
Thig le gáschealla suthacha (ESCs) atáirgeadh i saothrúchán go
deo
[2]
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(c) Ceithre cinn ar bith as (ba chóir go mbeadh cosaint réasúnach
cuimsithe leis an argoint a luadh):
Argóintí ina gcoinne:
•
stádas morálta an tsutha mar dhuine poitéinsiúil mar gheall ar
thús beatha an duine i ndiaidh toirchithe
•
an argóint a dhéanamh dá mbainfí don phróiseas seo ar
bhealach ar bith, go ndéanfaí Dia de dhuine
•
meas ar an bheatha mar gheall ar thuairimí daingne
reiligiúnacha/cultúrtha/ d’fhéafadh dalta tagairt a dhéanamh do
sheasamh foirceadlach atá ag reiligiúin áirithe
•
an bealach le fána chuig chlónáil atáirgeach/tá an riosca ann go
rachfaí i dtreo na leanaí dearthóra
•
ag caitheamh le beatha mar mhodh agus chan mar sprioc féin/
ag míniú go dtosaíonn beatha ag tús na giniúna
Argóintí abhcóideachta:
•
an dualgas le eolas a chur i bhfeidhm le fulaingt daonna a
mhaolú/má tá an saineolas ann ba chóir é a úsáid
•
níl mothúcháin ag an tsuth agus ní féidir leis mothúcháin a léiriú
•
níl stádas ag an tsuth mar an gcéanna le duine beo
•
cailltear cuid mhór suthanna ag an chéim seo go nádúrtha i
ngnáthchuinsí nádúrtha
Glactar le hargóintí láidre eile atá cosanta go maith
Leibhéal

Ar dóigh

Tuairiscín
Comhlíonfaidh an freagra
mórchuid na gcritéar tugtha i
dtuairiscín an leibhéil
Éilimh a bhfuil tacaíocht acu ó
raon cuí fianaise a roghnaíodh
go cúramach agus a
ndearnadh luacháil chúramach
air le tacú leis an dá argóint is
láidre ar gach taobh.
Baintear úsáid den scoth as
faisnéis nó as idéanna faoi
eolaíocht a théann níos faide
ná iad siúd a tugadh sa cheist.
Tá argóintí eagraithe go maith
gan mórán athrá nó pointí
neamhábhartha iontu le tacú le
breithiúnais.
Léiriú beacht soiléir idéanna
gan ach mionearráidí sa
ghramadach, poncaíocht agus
sa litriú.

Raon
marcanna

Treoir leibéil don
cheist seo

Caithfidh
saincheisteanna
daonnúla agus
saincheisteanna
riosca a bheith san
argóint
agus
[5]–[6]
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b’fhéidir go gcinnfí
caighdeán na
hargóinte nó na
bpointí a rinneadh
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Éilimh a bhfuil tacaíocht acu
go pointe ó fhianaise le tacú le
breithiúnais. Baineadh úsáid
mhaith as faisnéis nó idéanna
faoin eolaíocht tugtha sa cheist
ach teoranta ina dhiaidh sin.
D’fhéadfadh nach ndearnadh
Maith
iarrthóirí argóint iomlán ar dhá
argóint láidre ó gach dearcadh.
Taispeánann an argóint
struchtúr áirithe.
Léiríodh na hidéanna le
soiléireacht mheasartha ach le
roinnt earráidí sa ghramadach,
poncaíocht agus sa litriú.
Pointí bailí ann ach níl siad
nasctha le struchtúr na
hargóinte.
Baineadh úsáid teoranta as
faisnéis úr nó as idéanna úra
Bunúsach faoi eolaíocht.
Tá formáid neamhstruchtúrtha
ann.
Earráidí sa ghramadach, sa
phoncaíocht agus sa litriú nó
ganntanas líofachta ann.
0
Mícheart nó níl freagairt ann

Tá argóint déanta
ó dhá thaobh agus
roinnt fianaise ann
do gach ceann
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[3]–[4]

Pointí ginearálta
‘b’fhéidir go rachadh
sé mícheart’ ‘róchontúirteach’’
[1]–[2]

[0]
[6]

4

(a) Is riocht géiniteach é haemaifilia mar nach dtéachtann an fhuil. [1]
Is géin lochtach is cúis leis seo mar theipeann air Fachtóir VIII/IX a
tháirgeadh [1]
[2]
(b) D’fhéadfaí gur aistríodh víris nó baictéir eile in úsáid an tséirim fola,
agus tholg cuid mhór haemaifiliach VEID/SEIF dá mbarr
[1]
(c) (i) •
•

(Gníomhaíonn sé) mar ghéin mharcála lena thaispeáint gur
tógadh/nochtadh an ghéin (daonna) [1]
Glac le: géin mharcála
Ní dhéantar ionphlandú (ach amháín) ar chealla /ar chealla
suthacha a léiríonn fluaraiseacht/ar chealla le géin an
smugairle róin [1]
[2]

(ii) Dha cheann ar bith as:
•
Bíonn Fachtóir XI i mbainne/bainte amach as bainne
•
Ní léirítear an ghéin ach i bhfaireoga mamacha/in iomarla/ níl
léiriú na géine in áit éigin eile
Ná tabhair aird ar thagairtí do bhainne
Is é ‘amháin’ an focal is tábhachtaí anseo.
•
Níl gá caoirigh a mharú (le Fachtóir IX a fháil)
[2]
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(d) (i) •
•

D’fhéadfadh Sóchán/núicléas/crómasóim/damáiste don ADN
a bheith ann/ cuireann sé isteach ar na géinte
b’fhéidir go bhfuil an chill damáiste
D’fhéadfadh sé cur isteach ar na próitéiní (a táirgeadh)
léiriú na géine/aistriúchán
Ná tabhair aird ar thagairtí do leibhéil hormón nó d’am an
ionphlandaithe

MARCANNA
AR FÁIL

NÓ
•
•

Suth/antaigin coimhthíocha
Diúltaíonn/ionsaíonn an córas imdhíonachta an suth
‘Tá an suth coimhthíoch mar sin, diúltaíodh dó’ = 2 mharc
‘Dhiúltaigh an córas imdhíonachta an suth’ = 1 mharc
‘Tá suth eisteilgthe’ = 0 mharc
[2]

(ii) Dhá cheann ar bith as:
Sábhálann sé am/airgead do dhaoine eile
Ní dhéantar an obair chéanna arís/is féidir comparáid a
dhéanamh idir na modhanna/ iad a fheabhsú nó a leasú/ ní
dhéantar na hearráidí céanna
5

[2]

11

(a) (i) Baintear úsáid as sruth leictreach [1] le móilíní ADN de
mhéideanna éagsúla a scaradh i maitrís [1] phóiriúil spúinseáil [2]
(ii) Le bloghanna ADN de mhéideanna a scaradh óna céile

[1]

(iii) Bíonn sé níos fusa na samplaí a lódáil [1] agus bíonn sé níos
fusa le haistriú ADN a rianú ó amharc tríd an ghlóthach [1]
[2]
(iv) Bíonn móilíní ocsaigine luchtaithe go diúltach á n-iompar ag
grúpaí fosfáite sa chnámh droma den ADN agus bíonn lucht
diúltach foriomlán ag cnámh droma de fhosfáit/siúcra an ADN [1]
Is féidir go dtarraingeofar an ADN luchtaithe go diúltach i dtreo
réimse deimhneach na glóthaí [1]
[2]
(b) Mar sin de, ní bhíonn ach leath ADN na máthar sna huibheacha atá
táirgthe sa mhéóis [1]
[1]
(c) Fear B [1]
Tá na huimhreacha barraí 25/28/30/31 na máthar ag an pháiste
nó
faigheann an páiste uimhreacha barra 17/19/22/24 ón mháthair [1]
Tá na huimhreacha barra 10/12/13/14 an fhir ag an pháiste
nó
faigheann an páiste uimhreacha barra 18/20/21/23 ó B [1]
Ní fhreagraíonn aon bharra/ADN/líne ó fhear A don pháiste [1]
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(a) (i) XR Y [1]
(ii) Xr Xr [1]

[2]
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(b) (i)
tuistí

{

gaiméitígéinitíopaí

XR

Xr

XR

Xr

X

XR

Y

XR

Y

Correct genetic diagram.

sliocht

{

XR

Y

XR

XR XR

XR Y

Xr

XR Xr

Xr Y
XR XR

géinitíopaí

XR Xr

baineannaigh le
súile dearga

feinitíopaí

XR Y

Xr Y

fireannaigh le
súile dearga

fireannaigh le
súile bána

Sainaithníodh géinitíopa gach ceann den tsliocht mar is ceart [1]
Sainaithníodh feinitíopa gach ceann den tsliocht mar is ceart [1]
[3]
(ii) Chi-chearnóg
[1]
(c)
tuistí

{

AaBb
gaiméitígéinitíopaí

ab

sliocht

{

géinitíopaí
feinitíopaí

AB

X
Ab

aabb [1]
ab

aB

AB

Ab

aB

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

AaBb

Aabb

aaBb

ab [1]

aabb

sciatháin
sciatháin
sciatháin
sciatháin
normálta dath normálta dath iarmharacha dath iarmharacha dath
normálta coirp éabainn coirp
normálta coirp
éabainn coirp

Sainaithníodh géinitíopa gach cinn den tsliocht mar is ceart [1]
Sainaithníodh feinitíopa gach cinn den tsliocht mar is ceart [1] [4]
(d) Dha cheann ar bith as:
•
táirgeadh líon mór sleachta i ngach crosáil
•
líon na dtréithe a fhaightear ó oidhreacht (m.sh. dath na súl,
cineál sciatháin, dath coirp) ag teacht le patrún tipiciúil Mendel/
léirítear éagsúlacht neamhleanúnach/foirmeacha leithleacha
•
freagairtí cuí eile, m.sh. timthriall gairid na beatha/níos lú
ceisteanna eiticiúla/ furasta a shaothrú/is féidir iad a choinneáil
sa tsaotharlann
[2]
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(a) Inneachar táscach:

MARCANNA
AR FÁIL

Ba chóir d’iarrthóirí na rudaí seo a leanas a phlé agus a luacháil:
Tabhair breac-chuntas ar an phróiseas a úsáideadh leis an ghéin
inmhianaithe a fháil:
•
trí thóireadóir ADN a úsáid déan an ghéin inmhianaithe a
shainaithint
•
míniú a thabhairt ar úsáid na n-ion-núicléáisí gearrtha leis an
ghéin a ghearradh amach
•
trí an ADN a ghearradh ag teaglamaí sonracha bunanna/aithint
seicheamh
•
cúl-trascrioptáis (a úsáidtear le ADN deontóra a fháil)
•
trí DNA ó mRNA (atá táirge ag an ghéin inmhianaithe) a mhonarú
•
Úsáidtear polaiméaráis ADN le ADN le dhá dhual a dhéanamh
•
baintear úsáid as meaisín géinte le géin bheag/ADN saorga a
tháirgeadh
Déantar argóint shoiléir ar na deacrachtaí a d’fhéadfadh tarlú i
gceann ar bith de na próisis thuas
[Uasmhéid 2 phointe tháscacha]
Aistriú géinte a mhíniú agus a luacháil:
•
géinte deontóirí a chuimsiú i veicteoir amhail plasmaidí
baictéaracha/baictéarafagaigh
•
míniú, ag tagairt do fhoircinn ghreamaitheacha/d’úsáid na
heinsíme gearrtha céanna i bplaismíd mar atá in ADN deontóra
•
ról na liogáise ADN maidir le ADN deontóra a ainéaladh in ADN
veicteora
•
cur síos a dhéanamh ar mhodh a chuideoidh le hiontógáil isteach
i gcealla faighteora (m.sh. turraing teasa)
•
úsáid a bhaint as géinte marcála /tóireadóirí géinte/plátáil
mhacasamhlach leis na hóstchealla siúd a ghlac isteach an ghéin
a shainaithint
•
micrinstealladh ADN isteach i gcealla ainmhithe
•
úsáid a bhaint as ‘milíní ADN’ le géinte deontóra a chur isteach i
gcealla planda
•
úsáid a bhaint as plasmaid Ti/Agrabactéir leis an ghéin a chur
isteach i gcealla planda
•
an difríocht idir orgánaigh trasghéineacha agus géinteiripe
(shómatach) (m.sh. géinteiripe nach ndíríonn ach ar chealla
sonracha)
•
úsáid aerasóil/lipeasóm/adenovirus i ngéinteiripe
Déantar argóint shoiléir ar na deacrachtaí féideartha a d’fhéadfadh
tarlú i gceann ar bith de na próisis thuas
[Uasmhéid 6 phointe tháscacha]
Is féidir le hiarrthóirí dhá phointe tháscacha a fháil ó bhreac-chuntas
ar na próisis a úsáideadh má shainaithníonn siad deacracht amháin
ar a laghad.
Is féidir le hiarrthóirí sé phointe tháscacha a fháil ó luacháil a
dhéanamh ar aistriú géinte má shainaithníonn siad deacracht amháin
ar a laghad.
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MARCANNA
AR FÁIL

Leibhéal
freagartha

Critéir Mharcála

Marcanna

Ar dóigh
[5]–[8]
bpointe
tháscacha

Déanann iarrthóirí luacháil shoiléir ar an
phróiseas mar a bhfaightear na géinte
inmhianaithe agus déanann siad a n-aistriú
isteach i gcealla orgánach a phlé i modh
réasúnach. Lena n-áirítear argóintí
réasúnacha faoi fhadhbanna nó réitigh na
bhfadhbanna a sainaithníodh mar is ceart
sna próisis. Baineann siad úsáid as litriú,
poncaíocht agus gramadach den scoth
agus tá an stíl ar chaighdeán sármhaith.

[8]–[10]

Maith
[3]–[4]
bpointe
tháscacha

Cuireann iarrthóirí modh loighciúil soiléir ar
fáil a bhféadfaí a leanúint i bpróiseas ina
bhfaightear na géinte inmhianaithe agus a
n-aistriú i ina dhiadh sin i gcealla orgánach.
Lena n-áirítear argóintí réasúnacha faoi
fhadhbanna nó réitigh na bhfadhbanna a
sainaithníodh mar is ceart sna próisis.
in the processes. Baineann siad úsáid
as litriú, poncaíocht agus gramadach
mhaith agus tá an fhoirm agus an stíl ar
chaighdeán maith.

[4]–[7]

Bunúsach
[1]–[3]
bpointe
tháscacha

Cuireann iarrthóirí cur síos teoranta ar fáil
ar an phróiseas ina bhfaightear na géinte
inmhianaithe agus ar a n-aistriú isteach ina
dhiaidh sin i gcealla orgánach. Baineann
siad úsáid as litriú, poncaíocht agus
gramadach mhaith agus tá an fhoirm agus
an stíl ar chaighdeán bunúsach.

[1]–[3]

Ní fiú aon chreidiúint é an freagra

[0]
[10]

(b) Déan cur síos soiléir ar cheithre chéim chuí leithleacha i bpróiseas
ceart déanta cáise agus mínigh iad [2]
Luaigh dhá réamhchúram sábháilteachta cuí sa phróiseas seo [2]
Déan cur síos ar gach céim ag tagairt do chainníochtaí sonracha
uimhriúla a úsáidtear

[1]

Tabhair na haonaid chuí ar chainníochtaí, m.sh. (ml,°C) [1]
Dhá cheann ar bith as:
Athraíonn binid seirbhe/blas na cáise
Comhlíonann cíomóisin éileamh méadaithe domhanda ar cháise
Comhlíonann cíomóisin olltáirgthe éileamh méadaithe ar cháise Níl
gá ann a thuilleadh le gamhna óga a mharú lena fáil [2]
[8]
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(a) I gceachtar den dá ord:
(i)+(ii) Teoiric
Teoiric an bhloghta

MARCANNA
AR FÁIL

[1]

Míniú:
Briseann móilín ón mháthair ADN ina dheighleoga [1] agus
líonann núicléitídí nua na bearnaí go beacht. [1]
[2]
Teoiric:
Hipitéis imchoimeádach

[1]

Míniú:
Gníomhaíonn an móilín iomlán ón mháthair ADN mar
theimpléad don mhacmhóilín, atá curtha le chéile ó núicléitídí
nua. [1] Ní bhíonn athrach ar an mháthairmhóilín. [1]
[2]
(b) (i) Dhá cheann ar bith as:
•
Scorann einsím dual ADN a ligeann don mhóilín scaoileadh
•
scoilteann an einsím héileacáis ADN na duail trí na naisc
hidrigine a bhriseadh leis na bunanna a nochtadh
•
bogann einsím eile trasna na mbunanna nochta agus
cruthaíonn sí dual nua comhlántach
•
bíonn roinnt móilíní polaiméaráis DNA ag gníomhú san am
chéanna
[2]
(ii) Ceithre cinn ar bith as luacháil a dhéanamh ar:
•
an dóigh a mbíonn gach cur le chéile ina ghearrthóg
leithleach den dual nua ADN
•
an dóigh a dtuarann gach samhail dáileachán difriúil den
mháthair ADN
•
an dóigh a raibh Meselson agus Stahl ábalta lorg an
mháthair ADN agus ADN nua a leanúint
•
an dóigh ar thacaigh fianaise thurgnamhach ó seo leis an
tsamhail Leath-Imchoimeádach
•
an dóigh ar bhréagnaigh fianaise thurgnamhach an tsamhail
Leath-Imchoimeádach agus Bloghta araon
[4]

12

Iomlán

100
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Teastas Ginearálta Oideachais

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte
Aonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú

Teicnící Turgnamhacha

[CÓD]
SAMPLA

TEICNÍCÍ
TURGNAMHACHA SAMPLACHA
(Is féidir na himscrúdaithe samplacha seo a leanas a úsáid mar bheo go dtí modhnóireacht
Shamhradh 2018)
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Imscrúdú Fisice: an t-am tréimhsiúil atá ag réad ascalach a chinneadh
Mar shampla, luascadán simplí
Ceannteidil
Inneachar táscach
tuairisce
Teideal
Imscrúdú ar an ghaolmhaireacht idir tréimhse agus fad do
luascadán simplí
Cuspóir

An t-am tréimhsiúil atá ag réad ascalach a aimsiú

Intreoir
Ábhair agus
Fearas

Sainmhínithe ar ghluaisne ascalach agus ar am tréimhsiúil
Puntán luascadáin, snáithe, corc scoilte, seastán freangáin,
amadóir, rialóir méadair le léaráid lipéadaithe den leagan
amach
Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
riosca de ghortú ó ghluaiseacht luascadáin
Faid dhifriúla de shnáithe a úsáid. Do gach fad de shnáithe:
•
cuir an luascadán ag gluaiseacht: ascalúcháin bheaga
•
líon áirithe d’ascalúcháin luascadáin a amú
•
déan arís agus ríomh meánluach do T
•
déan gnáthamh arís d’fhaid dhifriúla snáithe
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí
•
Graf d’am tréimhsiúil in aghaidh fhad an luascadáin
•
Graf de T2 in aghaidh fhad an luascadáin
•
Bain úsáid as an ghraf de T2 in aghaidh faid le T a ríomh
•
T2 i gcomhréir le fad an luascadáin
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua

Measúnú riosca

Nós Imeachta

Torthaí

Tátal
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CM
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
CM1
CM1, CM2

CM

CM2, CM3

CM2

CM3

Imscrúdú Fisice: friotachas miotail a chinneadh
Mar shampla, sreang mhiotail niocróim
Ceannteidil
Inneachar táscach
tuairisce
Teideal
Imscrúdú le friotachas na sreinge niocróim a thomhas

Cuspóir

Friotachas na sreinge niocróim a chinneadh

Intreoir

Sainmhíniú ar fhriotachas agus foirmle le friotachas a
chinneadh ρ = RA/I le cur síos iomlán ar gach cainníocht
Soláthar cumhachta, voltmhéadar, aimpmhéadar, fad
na sreinge niocróim, rialóir méadair, fáiscíní crogaill,
scriúthomhsaire micriméadair, agus spéaclaí sábháilteachta
agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
Soláthar cumhachta, voltmhéadar, aimpmhéadar,
fad na sreinge niocróim, rialóir méadair, fáiscíní
crogaill, scriúthomhsaire micriméadair, agus spéaclaí
sábháilteachta agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
•
Ciorcad leictreach a chur i dtreoir
•
Tomhas a dhéanamh ar fhad na sreinge coinnithe idir
fáiscíní crogaill
•
Micriméadar a úsáid le trastomhas na sreinge a fháil
•
Glac trí léamh den trastomhas ag faid dhifriúla thar
an tsreang agus ríomh an meánluach don achar
trasghearrtha
•
Cuir an soláthar leictreachais i dtreoir ar voltas
fóirsteanach agus cuir ar obair
•
Taifead na léamha ar an aimpmhéadar agus voltmhéadar
•
Déan an gnáthamh arís d’fhaid dhifriúla sreinge
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí
•
Luach do fhriotachas na sreinge niocróim
•
Luach do fhriotachas an ábhair aimsithe
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua

Ábhair agus
Fearas

Measúnú riosca

Nós Imeachta

Torthaí
Tátal
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CM
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
CM1
CM1, CM2

CM3

CM2, CM3

CM2
CM3

Imscrúdú Fisice: an fad fócasach atá ag lionsa inréimneach (dronnach) a chinneadh
Mar shampla, lionsa dronnach d’fhad fócasach 10 cm
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Imscrúdú leis an fhad fhócasach atá ag lionsa inréimnigh a
Treoraithe
chinneadh
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Le turgnamh a chríochnú leis an fhad fhócasach atá ag lionsa Treoraithe
dronnach a aimsiú
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Sainmhínithe de lionsa inréimnigh, fhad fócasach, agus fad slí CM1
réada agus íomhá agus cothromóid lionsa
Ábhair agus
CM1,
Soláthar cumhachta, binse optach - feireadh lampa le réad,
Fearas
lionsa, scáileán, rialóir méadair agus léaráid lipéadaithe den
CM2
leagan amach
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
CM3
íoslaghdú, mar shampla:
•
má bhíonn an lampa ar obair rófhada, éiríonn sé te
CM2,
Nós Imeachta
•
Ag úsáid binse optach nó rialóir méadair, déan an
CM3
feireadh lampa, an lionsa agus an scáileán a chur i líne
lena chéile
•
Bog scáileán go dtí go bhfaightear íomhá shoiléir
•
Fad slí réada agus íomhá a thomhas
•
Déan arís d’fhaid slí na bhfrithní difriúla
Torthaí
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí
CM2
•
Graf de chómhalartach fad slí na frithne in aghaidh
chómhalartach fad slí na híomhá le fad fócasach a fháil
Tátal
•
Fad fócasach aimsithe
CM3
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua
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Imscrúdú Fisice: uillinn chriticiúil do ghloine a chinneadh
Mar shampla, bloc gloine leathchiorclach a úsáid
Ceannteidil
Inneachar táscach
tuairisce
Teideal
Imscrúdú leis an uillinn chriticiúil a chinneadh do ghloine

Cuspóir

Imscrúdú leis an uillinn chriticiúil a chinneadh do ghloine ag
úsáid bloc gloine leathchiorclach

Intreoir

Sainmhínithe de fhrithchaitheamh inmheánach iomlán, uillinn
chriticiúil agus frithchaitheamh inmheánach
Páipéar, bloc gloine leathchiorclach, ga-bhosca, uillinntomhas
agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
má tá sé curtha ar obair rófhada, b’fhéidir go n-éireodh an
lampa ga-bhosca róthe
•
Tarraing thart ar bhloc, normal a thógáil
•
Solas a threorú tríd an imeall cuartha ionas go bhfuil
solas traschurtha
Méadaigh uillinn an ionsaithe go dtí uillinn athraonta 90°
•
Uillinn chriticiúil a thomhas
•
Uillinn chriticiúil aimsithe
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua

Ábhair agus
Fearas
Measúnú riosca

Nós Imeachta

Torthaí
Tátal
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CM
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
CM1
CM1, CM2
CM3

CM2, CM3

CM2
CM3

Imscrúdú Bitheolaíochta: úsáid imoibrithe cáilíochtúla le móilíní bitheolaíocha a
shainaithint
Mar shampla, tástálacha ar bhia: tástáil do charbaihiodráití (siúcraí simplí agus
coimpléascacha), próitéiní agus lipidí
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Réimse de mhóilín bitheolaíochta a shainaithint ag úsáid roinnt Treoraithe
imoibrithe cáilíochtúla
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Imscrúdú a chomhlánú ag úsáid imoibrithe le tástáil a
Treoraithe
dhéanamh do láithreacht móilíní bitheolaíocha ar leith
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Ainmneacha ceithre mhóilín bitheolaíochta agus a mblocanna CM1
tógála, na himoibrithe cáilíochtúla agus úsáid na bpróiseas
CM1,
Ábhair agus
Samplaí tástála, imoibrithe agus fearas fóirsteanach le
CM2
Fearas
gnáthamh turgnamhach cruinn a chinneadh - lena n-áirítear
leacáin, pípéid, sceanóga, pionsúiríní, srl., spéaclaí
sábháilteachta agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
CM3
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
bithghuais - is féidir samplaí neamhchócaráilte de bhia a
bheith éillithe le miocróib
CM2,
Nós Imeachta
Tástáil do charbaihiodráití (glúcós - siúcra simplí):
CM3
•
cuir tuaslagán Benedict le sampla agus téigh
•
athrú datha ó ghorm go horáiste/donnrua
Tástáil do charbaihiodráití (stáirse - siúcra coimpléascach) :
•
cuir tuaslagán caol iaidín leis
•
athrú datha ó dhonnbhuí go dúchorcra/dubh
Tástáil do phróitéiní (tástáil dé-úiréite):
•
cuir tuaslagán caol hiodrocsaíd sóidiam leis
•
cuir tuaslagán caol sulfáit chopair leis. Athrú datha ó
ghorm go vialait.
Tástáil do lipidí (tástáil eibleachta):
Do shampla soladach:
•
brúigh an sampla agus cuir i bpromhadán
•
cuir 4 cm3 d’eatánól leis agus croith
•
lig don tsolad socrú agus lig don lipid eastóscadh
•
an leacht a scinceáil isteach i bpromhadán ar leith
•
cuir 2 cm3 d’uisce dí-ianaithe
Do shampla leachtach:
•
cuir roinnt deora den tsampla isteach i bpromhadán
•
cuir 2 cm3 d’eatánól leis agus croith go maith
•
cuir 2 cm3 d’uisce dí-ianaithe leis
Tástáil do lipidí (tástáil páipéir):
•
cuir roinnt deora den tsampla le páipéar
Do gach tástáil, úsáid cóimheas le breathnuithe a dhéanamh.
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Torthaí

•

Tátal

•
•

Táblaí de thorthaí le ceannteidil chuí ag taifeadadh torthaí CM2
na dtástálacha do charbaihiodráití, do phróitéin agus do
lipidí
Sainaithint móilíní
CM3
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua

Imscrúdú Bitheolaíochta: bain úsáid as dathmhéadar le cuar calabraithe a tháirgeadh
Mar shampla, cuar calabraithe a chruthú do thiúchan stáirse
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Turgnamh le cuar calabraithe a dhéanamh do thiúchan stáirse Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Tuaslagáin de thiúchaintí difriúla a dhéanamh, calraiméadar a Treoraithe
úsáid, agus cuar calabraithe a úsáid
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Cur síos ar chalraiméadar agus cuair chalabraithe agus
CM1
calabrúchán casadh agus na húsáidí a bhaineann leo
Ábhair agus
CM1, CM2
Dathmhéadar (ionsúiteacht socraithe ag 610 nm – réigiún
Fearas
oráiste), líontóir pípéid, promhadáin, pípéid ghrádaithe,
daibhchíní, stáirse intuaslagtha (1% stáirse), uisce driogtha,
tuaslagán iaidín, spéaclaí sábháilteachta agus léaráid
lipéadaithe den leagan amach
CM3
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
dochrach/guais íseal ó thuaslagán iaidín/tuaslagán iaidín
caol
CM2, CM3
Nós Imeachta
•
Déan tuaslagán stáirse
3
•
Tomhais 0, 0.5, 11, 2, 3, 5, 7, 10 cm i bpromhadáin agus
déan 10 cm3 le huisce
•
Cuir braon amháin de thuaslagán iaidín le gach ceann
acu
•
Líon daibhchín dathmhéadair le cuid de gach ceann acu
•
Glac léamh d’ionsúiteacht ag tonnfhaid oráiste
Torthaí
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí
CM2
•
Graf d’ionsúiteacht in aghaidh tiúchana
Tátal
•
Mínítear úsáid an ghraif
CM3
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráide sa
turgnamh a lua
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Imscrúduithe Bitheolaíochta: crómatagrafaíocht a dhéanamh ar aimínaigéid
Mar shampla, aimíonaigéid a dheighilt
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Imscrúdú le haimíonaigéid a dheighilt ag úsáid
Treoraithe
crómatagrafaíocht pháipéir
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Turgnamh crómatagrafaíochta a chomhlánú le haimínaigéid a Treoraithe
dheighilt
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Sainmhínithe ar aimínaigéid, crómatagrafaíocht
CM1
Ábhair agus
Páipéar crómatagrafaíochta, feadáin ribeacha, peann luaidhe, CM1, CM2
Fearas
ninhidrin, aimínaigéid, tuaslagóir forbartha, lámhainní, spéaclaí
sábháilteachta agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
CM3
íoslaghdú, mar shampla:
•
Tá ninhidrin nimhiúil
Nós Imeachta
•
Tabhair aire gan na tuaslagáin ná na spotaí a éilliú
CM2, CM3
•
Tabhair aire gan méarloirg a fhágáil ar an pháipéar
crómatagrafaíochta
•
Tarraing líne éadrom le peann luaidhe thart ar 1 – 2 cm ó
bhun an imill fhada den pháipéar crómatagrafaíochta
•
the long edge of the chromatography paper
•
Marcáil agus lipéadaigh suíomhanna spotaí
•
Bain úsáid as feadáin ribeacha le samplaí a spotáil,
triomaigh agus athchuir faoi dhó
•
Déan páipéar a rolladh, cuir in eascra de thuaslagóra
forbartha, clúdaigh le scragall alúmanaim
•
Fág gan cur isteach ar bith ar feadh uair an chloig ar a
laghad, bain amach agus triomaigh
•
Spraeáil le ninhidrin agus triomaigh san oigheann
•
Tomhais an fad slí (Luachanna Rf)
Torthaí
Crómatagram agus tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid CM2
chuí le luachanna Rf a thaifeadadh
Tátal
•
Ó chrómatagram
CM3
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua
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Imscrúduithe Bitheolaíochta: déan turgnamh osmóise le himscrúdú a dhéanamh ar
éifeacht na tonachta ar osmóis
Mar shampla, éifeachtaí na hosmóise agus na tonachta i gcealla plandaí
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Éifeachtaí na hosmóise agus na tonachta i gcealla plandaí a
Treoraithe
imscrúdú
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Turgnamh osmóise a dhéanamh
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Sainmhínithe ar osmóis agus tonacht
CM1
Ábhair agus
CM1, CM2
Oinniún dearg, sorcóirí grádaithe, uisce driogtha, clóiríd
Fearas
sóidiam, micreascóp, sleamhnáin mhicreascóip, clúidghloine,
pípéid, teanchair, sceanóg, píosaí scagpháipéir, spéaclaí
sábháilteachta agus léaráid lipéadaithe den leagan amach
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
CM3
íoslaghdú, mar shampla:
•
earraí géara a láimhseáil agus a dhiúscairt
Nós Imeachta
•
Cuir 5ml d’uisce driogtha le gach ceann de na 3 shorcóir CM2, CM3
ghrádaithe
•
Déan tuaslagáin sailíne 0, 0.5, 2% ar a laghad
•
Déan slisní cothroma oinniúin, nótáil uigeacht, doichte srl.
•
Clúdaigh agus tum ar feadh cúpla uair an chloig, nótáil
uigeacht srl.
•
Déan sleamhnáin mhicreascóip
•
Breathnaigh difríochtaí ar mhéid folúisín, teorainneacha
cille agus líon na gceall neamhbhriste le cóimheastóir
Torthaí
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí, ar a
CM2
n-áirítear céatadán na gceall neamhbhriste agus graf
Tátal
•
Déan tátal ar éifeacht na tiúchana difriúla tuaslagáite thart CM3
ar chill plandaí
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua
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Imscrúdú Ceimice: déan tuaslagán caighdeánach agus bain úsáid as le toirtmheascadh
a dhéanamh
Mar shampla, ullmhaigh tuaslagán caighdeánach 0.01M de charbónáit sóidiam, Na2CO3
agus bain úsáid as le tiúchan d'aigéad hidreaclórach caol a aimsiú trí thoirtmheascadh
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Tuaslagán caighdeánach agus toirtmheascadh a dhéanamh
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Tuaslagán caighdeánach agus toirtmheasacadh a dhéanamh Treoraithe
ag an
mhúinteoir
CM1
Intreoir
Sainmhínithe ar thuaslagán caighdeánach agus
toirtmheascadh ag úsáid buiréid agus pípéid agus táscairí
oiriúnacha a roghnú pipette and choosing suitable indicators
CM1, CM2
Ábhair agus
Fleascán toirtmhéadrach (íosmhéid 100 cm3) le claibín,
carbónáit sóidiam, bád meáite, spadal, meátán, eascraí cm3,
Fearas
eascraí 250cm3 , fleascáin chónúla 250cm3 , pípéid bholgáin
cm3, líontóir pípéid, buiréad, seastán freangáin agus teanntáin,
tonnadóir, tíl bhán, pípéid, buidéal níocháin d’uisce dí-ianaithe,
aigéad hidreaclórach caol de thiúchan anaithnid (0.1M
go neasach), tuaslagán táscaire feanóltailéine, tuaslagán
táscaire oráiste meitile, marcóir le hearraí gloine a lipéadú,
cóta saotharlainne agus spéaclaí sábháilteachta, agus léaráid
lipéadaithe den leagan amach
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
CM3
íoslaghdú, mar shampla:
•
guais íseal - d’fhéadfadh úsáid an aigéid chaoil dochar a
dhéanamh sna súile nó i ngearradh
CM2, CM3
Nós Imeachta
•
Tuaslagán caighdeánach de charbónáit sóidiam 0.1M a
dhéanamh
•
Toirtmheascadh a dhéanamh leis an tiúchan a aimsiú de
thiúchan anaithnid de HCl
Torthaí
•
Tábla na dtorthaí le ceannteidil agus aonaid chuí, ar
CM2
a n-áirítear ríomhanna de thiúchan de thuaslagán
caighdeánach agus tiúchan deiridh d’aigéad anaithnid
Tátal
•
Luach tiúchana d’aigéad anaithnid agus plé ar earráidí i
CM3
nós imeachta turgnaimh
•
Ba choir luachálacha, teorainneacha agus foinsí earráidí
sa turgnamh a lua
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Imscrúdú Ceimice: déan breathnuithe cuí nuair atá tástálacha cáilíochtúla ceimice á
ndéanamh, amhail tástáil lasrach nó an tástáil faoi choinne iain hailíde
Mar shampla, tástálacha lasrach
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Tástálacha Lasrach (Modh Biríní Adhmaid)
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Iain mhiotail a shainaithint
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Cur síos ar anailís cháilíochtúil agus sainmhíniú ar chaitiain
CM1
agus ar ainiain
Ábhair agus
Dóirí Bunsen, mataí teasdíonacha, racaí feadán fiuchta,
CM1, CM2
Fearas
feadáin fiuchta, biríní adhmaid agus uisce driogtha

Measúnú riosca

Nós Imeachta

Torthaí
Tátal

Rogha de chúig cinn ar a laghad de na rudaí seo a leanas:
clóiríd/iaidíd litam, clóiríd sóidiam, clóirid/iaidíd photaisiam,
clóiríd rubaidiam, clóiríd chaeisiam, clóiríd chailciam, clóiríd
strointiam, clóiríd bhairiam, clóiríd chopair.
Léaráid lipéadaithe den leagan amach
Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
íoslaghdú, mar shampla:
•
guais dóite – úsáid dóire Bunsen
•
guaiseacha ceimiceacha, m.sh. clóiríd litiam (dochrach),
clóiríd sóidiam (guais íseal)
•
Cuirtear biríní adhmaid ar maos roimh ré thar oíche
•
Cuirtear promhadáin i dtreoir i raca promhadán agus tá
gach promhadán leathlíonta le tuaslagán tástála ar leith
de chlóiríd mhiotail atá marcáilte mar anaithnid A go E
•
Tum birín adhmaid sa tuaslagán clóiríde miotail agus
coinnigh é i lasair Bunsen.
•
Taifead an dath breathnaithe agus sainaithin an caitian
miotail.
•
Déan tagairt do nótaí treorach CCEA maidir le cur síos ar
dhath na lasracha faoi choinne Ceimic A-Leibhéil GCE
•
Tábla na dtorthaí a thaispeánann breathnuithe
•
Ba chóir luacháil, teorainneacha d’anailís cháilíochtúil
agus foinsí earráide sa turgnamh a thabhairt
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CM3

CM2, CM3

CM2
CM3

Imscrúdú Ceimice: glac tomhais fhóirsteanacha lenar féidir ráta imoibrithe a ríomh
Mar shampla, ráta imoibrithe an mhaignéisiam le haigéad hidreaclórach
Ceannteidil
Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Ráta Imoibrithe
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Ráta an imoibrithe cheimicigh a thomhas
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Sainmhínithe ar ráta agus an dóigh le luach a ríomh do ráta
CM1
3
CM1, CM2
Ábhair agus
Fleascán cónúil 100 cm , dallán rubair le poll amháin agus
seolfheadán a théann go díreach leis an fhleascán chónúil,
Fearas
umar nó babhla plaisteach níocháin,
2 x sorcóir tomhais 100 cm3, seastán freangáin, mol agus
teanntán,
staduaireadóir, grafpháipéar, ribín maignéisiam (faid 3 cm),
aigéad hidreaclórach caol (1M), agus léaráid lipéadaithe de
leagan amach an fhearais,
Measúnú riosca Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a
CM3
íoslaghdú, mar shampla:
•
éabhlóid de ghás hidrigine atá iontach inlasta
•
cinntigh nach bhfuil foinsí adhainte ann,
Nós Imeachta
•
Déan imoibriú (m.sh. maignéisiam agus aigéad) i
CM2, CM3
bhfleascán cónúil atá ceangailte de shorcóir tomhais
aisiompaithe in umar uisce
•
Tomhais toirt an gháis atá tugtha uaidh thar cúpla
nóiméad agus breac graf
Torthaí
•
Tábla na dtorthaí
CM2
•
Ríomh ar luach na rátaí
Tátal
•
Luach do ráta imoibrithe agus luacháil ar mhodh
CM3
•
Ba choir luachálacha, teorainneacha agus foinsí earráidí
sa turgnamh a lua
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Imscrúdú Ceimice: bain úsáid as teicnící caighdeánacha le comhdhúil orgánach a
ullmhú agus táirgeacht chéatadánach a ríomh
Mar shampla, aspairín a ullmhú
Ceannteidil Inneachar táscach
CM
tuairisce
Teideal
Comhdhúil orgánach a ullmhú
Treoraithe
ag an
mhúinteoir
Cuspóir
Comhdhúil orgánach a ullmhú agus táirgeacht chéatadánach a
Treoraithe
ríomh
ag an
mhúinteoir
Intreoir
Cur síos ar cad é is táirgeacht chéatadánach ann agus ar an
CM1
fhearas atá de dhíth le hullmhúchán orgánach a dhéanamh
Ábhair agus Ní mór don fhearas uilig a bheith tirim.
CM1, CM2
Fearas
Múchlann, bád meáite, spadal, meátán, fleascán ar chruth an
phiorra, comhdhlúthadán, sorcóir tomhais 10 cm3, pípéad, dabhach
uisce the, uisce fuar, oighear, slat ghloine, tonnadóir Buchner agus
fearas súite, buidéal níocháin d’uisce dí-ianaithe, clog-ghloine,
aigéad 2-hiodrocsaibeansóch (aigéad salaicileach), ainhidríd
eatánóch, aigéad fosfarach tiubhaithe agus léaráid den leagan
amach atá lipéadaithe go cuí
Measúnú
Rioscaí a shainaithint agus míniú ar an dóigh le riosca a íoslaghdú, CM3
riosca
mar shampla:
•
guais dóite – dabhach uisce the
•
guaiseacha ceimiceacha – tá aigéad 2 hiodrocsaibeansóch
(aigéad salaicileach) dochrach nuair a dhéantar é a ionghabháil
agus bíonn sé greannach don chraiceann agus do na súile
CM2, CM3
Nós
•
Meáigh go cruinn 1 g d’aigéad 2 hiodrocsaibeansóch (aigéad
Imeachta
salaicileach) agus cuir é i bhfleascán tirim ar chruth an phiorra
•
Cuir 2 cm3 d’ainhidríd eatánóch leis
•
Cuir ocht mbraon d’aigéad fosfarach tiubhaithe leis
•
Cuir comhdhlúthadán ar bharr an fhleascáin
•
Agus an obair ar siúl i múchlann, déan an meascán a théamh i
ndabhach uisce the, le suaitheadh, go dtí go bhfuil an solad go
léir tuaslagtha agus déan é a théamh go ceann cúig nóiméad
eile.
•
Tabhair aire agus cuir 5 cm3 d’uisce fuar leis an tuaslagán.
•
Cuir an fleascán i ndabhach d’uisce oighrithe go dtí go bhfuil
deascadh críochnaithe
•
Corraigh go bríomhar é le slat ghloine ar feadh 20 soicind leis
an deascadh a thosú
•
Scag an táirge as ag úsáid thonnadóir Buchner agus fearas
súite
•
Nigh an táirge le rud beag uisce fuar, aistrigh é go dtí clogghloine réamh-mheáite agus fág é le triomú thar oíche
•
Taifead meáchan an táirge
Torthaí
•
Ríomh na táirgeachta céatadánaí
CM2
Tátal
•
Táirgeacht chéatadánach an táirge agus luacháil an mhodha
CM3
•
Ba choir luachálacha, teorainneacha agus foinsí earráidí sa
turgnamh a lua
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad AS1: Teicnící Turgnamhacha
Réamhrá
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
San aonad seo beidh an deis agat na scileanna atá de dhíth a fhorbairt le raon teicnící
turgnamhacha a chur i ngníomh atá ábhartha do gach réimse eolaíochta.
Sa mheasúnú agat ba chóir duit punann de 12 imscrúdú a dhéanamh le gach ceann den 12
theicnic thurgnamhacha atá déanta agat in AS1 a chlúdach.
Treoirlínte don Imscrúdú
Ba chóir gach imscrúdú a chur i láthair mar thuairisc a bhfuil 1,000 focal inti. Ní mór an tuairisc
a scríobh san aimsir chaite agus a bheith neamhphearsanta. Measúnófar thú ar úsáid chuí de
théarmaíocht eolaíochta síos tríd an tuairisc. Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide
scríofa agat agus is féidir le marcanna bheith teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba
chóir duit:
•
•
•

a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach chruinn
ann;
foirm agus stíl scríbhneoireachta atá fóirsteanach don fheidhm agus don ábhar a roghnú
agus a úsáid; agus
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir mar
is cuí;

Cuirfidh do mhúinteoir teideal agus cuspóir gach imscrúdú ar fáil duit.
Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Is é 240 an marc iomlán don aonad seo. Is as 20 marc atá gach mionscrúdú.
Formáid na Tuairisce
Ba chóir go mbeadh na ceannteidil seo a leanas i ngach tuairisc:
1 Teideal
2 Cuspóir
3 Intreoir
4 Ábhair agus fearas
5 Measúnú riosca
6 Nós Imeachta
7 Torthaí
8 Tátal
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1

Teideal
Cuireann do mhúinteoir an teideal ar fáil. Do gach tuairisc, ba chóir duit a chinntiú go
bhfuil an teideal ann ina iomláine. Chomh maith leis sin, ba chóir duit d’uimhir lárionaid,
d’uimhir iarrthóra agus an dáta a chur ar an leathanach tosaigh. Ba chóir d’ainm a bheith
ann ar gach leathanach.

2

Cuspóir
Is é an cuspóir ná ráiteas gonta a chuireann síos go garbh ar fheidhm an imscrúdaithe.
Cuirfidh do mhúinteoir an fhaisnéis seo ar fáil duit agus do gach tuairisc, ní mór duit a
chinntiú go bhfuil sé curtha isteach go cruinn.

3

Intreoir [2 mharc]
Ba chóir go mbeadh aon réamheolas ar an bhfuil an t-imscrúdú bunaithe san intreoir seo;
lena n-áirítear, de réir mar is cuí, míniú ar phrionsabail, ar shainmhínithe, ar theicnící
turgnamhacha, agus torthaí ionchais (hipitéis). Chomh maith leis sin, más cuí, teoiricí
agus dlithe.

4

Ábhair agus fearas [2 mharc]
Is liosta é rannán na n-ábhar de gach fearas agus ábhar lena n-áirítear, de réir mar is cuí,
imoibrithe (ceimiceáin) agus ríomhchláir a úsáideadh leis an imscrúdú a chomhlánú. Ba
chóir léaráidí agus líníochtaí lipéadaithe den fhearas a cuireadh i dtreoir a chur isteach sa
rannán.

5

Measúnú Riosca (3 mharc]
The risk assessment should identify and explain potential safety hazards and an
explanation of how to minimise them, including, as appropriate, reference to COSHH and
CLEAPSS.

6

Nós imeachta [8 marc]
Is taifead mionchruinn céim ar chéim é an nós imeachta ar an dóigh a ndearnadh an
turgnamh ionas go bhféadfaí an turgnamh a dhéanamh arís ag úsáid do thuairisce. Ba
chóir go léireodh do nós imeachta na scileanna teicniúla agus do chumas teicnící cuí a
roghnú agus a úsáid. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí na tomhais go mionchruinn agus
go ndéanfaí iad a thomhas go beacht. Ní mór smaoineamh ar cheisteanna sláinte agus
sábháilteachta ag gach am.

7

Torthaí [2 mharc]
Is féidir breathnuithe cainníochtúla agus cáilíochtúla den imscrúdú a bheith sa rannán seo.
Torthaí Cainníochtúla – Graif agus Táblaí, agus Áirímh, Graif agus
Táblaí
Nuair a bhíonn graif de dhíth, ba chóir aird ar leith a thabhairt do na rudaí seo a leanas:
an cineál graif is cuí (m.sh. líne dhíreach nó cuar), ag úsáid an ghrafpháipéir iomláin, méid
na bpointí breactha, teideal, agus lipéid ar na haiseanna. Nuair a rinneadh a lán tomhas,
ba chóir sonraí a chur isteach i dtábla sonraí. Bíonn ceannteidil ina bhfuil figiúirí curtha
isteach faoin fhigiúr agus ba chóir go mbeadh cur síos gairid a thabhairt ar an fhigiúr. Ba
chóir go mbeadh uimhir an fhigiúir le feiceáil go soiléir. Bíonn ceannteidil os cionn an
tábla, agus ba chóir go mbeadh uimhir an tábla le feiceáil go soiléir.
Áirimh
Nuair a úsáidtear áirimh, ba chóir iad a chur isteach. Ba chóir gach áireamh a thaifeadadh
go dtí dhá ionad de dheachúlacha.
195

Torthaí Cáilíochtúla - Breathnuithe
Is cur síos scríofa cáilíochtúil é seo agus/nó sceitse de rud a chonacthas le linn an
imscrúdaithe. Is féidir é a chur i láthair i bhfoirm tábla, más é seo an fhormáid is cuí leis
an fhaisnéis a chur i láthair.
8

Tátal [3 mharc]
Sa rannán seo, beidh ráiteas gonta ann a fhreagraíonn an cuspóir. Ba chóir go mbeadh
anailís earráide ann fosta, a phléann foinsí féideartha earráide. Ba chóir duit teorainn ar
bith a shainaithint fosta agus tabhair míniú uirthi. Cuir isteach moltaí a chuimsíonn luacháil
agus mionleasú na dteicnící turgnamhacha a úsáideadh. Déantar measúnú ar cháilíocht
na cumarsáide scríofa sa rannán seo.
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Pro Forma
Uimhir Lárionaid:
Uimhir Iarrthóra:
Ainm Dalta:

Ainm Múinteora:

Teideal:
Cuspóir:
Réamhrá

Ábhair agus Fearas

Measúnú Riosca

Nós Imeachta

Torthaí

Tátal
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad AS4: Eolaíocht Inchinne
Intreoir
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
San aonad seo, beidh an deis agat d’eolas agus tuiscint ar eolaíocht na hinchinne a fhorbairt,
agus fiosrú a dhéanamh ar mhodhanna taighde agus teicneolaíochtaí a úsáidtear i bhfeidhm na
hinchinne a thuiscint.
Don mheasúnú s’agat, ba chóir duit punann fianaise a chomhlánú le do chuid eolais, tuisceana
agus scileanna a thaispeáint. Ba chóir go gclúdódh do phunann fianaise gach gné den aonad
seo agus ba chóir í a chur i láthair i bhformáidí éagsúla is mó atá fóirsteanach don rud atá á
iarraidh ort, lena n-áirítear imscrúdaithe, tuairiscí agus bileoga fíricí.
Treoirlínte Punainne
Ba chóir go mbeadh na tascanna seo a leanas san áireamh i do phunann:
•
leathanach fíricí ar struchtúr agus feidhmeanna chodanna na hinchinne, lena n-áirítear na
héifeachtaí atá ag baint le dochar do struchtúir ar leith den inchinn;
•
tuairisc ar thurgnamh saotharlainne le ábhair a imscrúdú leis an inchinn a chosaint ar
ghortú ó fhórsa teagmhála;
•
leathanach fíricí le feasacht a ardú faoi chúiseanna agus éifeachtaí an struis i measc na
ndéagóirí;
•
imscrúdú ar chúiseanna agus éifeachtaí an struis ar dhéagóirí ag eochairchéimeanna
difriúla, ceistneoir a úsáid;
•
leathanach fíricí lena mhíniú an dóigh a dtig le teoiric agus taighde maidir le cuimhne
cuidiú linn riochtaí ar nós disléicse agus néaltraithe a thuiscint;
•
imscrúdú turgnamhach ar ghné cuimhne;
•
luacháil ar mhodhanna eolaíochta agus staitistiúla a úsáidtear i staidéar ar an intinn agus
ar an inchinn; agus
•
anailís ar phíosa ar leith de thaighde ar shonraí staitistiúla agus tagairt á déanamh don
mheabhairshláinte i dTuaisceart Éireann.
B’fhéidir gur ghá níos mó tascanna a chomhlánú lena chinntiú go bhfuil fianaise curtha ar fáil
agat gur chomhlíon tú na Torthaí Foghlama don aonad iomlán. Cuirfidh do mhúinteoir treoir
breise ar fáil air seo.
Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa agat agus is féidir le marcanna bheith
teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba chóir duit:
•
a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach chruinn
ann;
•
foirm agus stíl scríbhneoireachta atá fóirsteanach don fheidhm agus don ábhar a roghnú
agus a úsáid; agus
•
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir mar
is cuí
Ní mór an tuairisc a scríobh san aimsir chaite agus a bheith neamhphearsanta.
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Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Ní mór duit taifead a choinneáil de do chuid oibre agus den fhianaise a chuirfidh tú isteach lena
measúnú. Ba chóir seo a chomhlánú ag úsáid an pro forma Taifead Punainne.
Is é 80 an marc iomlán don aonad seo.
Treoir Maidir Le Líon na bhFocal
Níor chóir seo a úsáid ach mar threoir amháin:
Leathanach Fíricí
Tuairisc
Imscrúdú
Luacháil
Anailís

500 go dtí 750 focal
1000 go dtí 1500 focal
1000 go dtí 1500 focal
500 go dtí 1000 focal
500 go dtí 1000 focail
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Sonraíocht
Tagairt

Torthaí Foghlama (TF)

Aonad AS 4: Eolaíocht Inchinne

Pro Forma Taifead Punainne

Fianaise den dóigh ar
comhlíonadh TF
Inisealacha
Múinteora/
Measúnóra

Inisealacha
Iarrthóra

Tráchtanna
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad AS 6: Cógas Leighis, Drugaí agus Trialacha Cliniciúla
Réamhrá
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
San aonad seo beidh deis agat do chuid eolais agus tuisceana a fhorbairt ar na fadhbanna
a bhaineann le cógais leighis nua a fhorbairt agus an dóigh ar gá iad a rialú. Beidh tú ag
smaoineamh ar ról na gcógas agus a dtábhacht sa ghnáthshaol. Déanfaidh tú imscrúdú
fosta ar an dóigh a ndéantar cógais leighis dhifriúla a fhorbairt agus a thriail ag an tionscal
cógaisíochta agus an dóigh a ndéantar iad a shintéisiú ó fhoinsí ceimiceacha agus nádúrtha;
agus gheobhaidh tú amach a thábhachtaí atá sé caighdeáin arda a choinneáil i gcáilíocht
cógais. Is féidir leat luacháil a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar éifeachtaí an chógais agus
an gá atá le monatóireacht.
Treoirlínte Punainne
Don mheasúnú s’agat, ba chóir duit punann fianaise a chomhlánú le do chuid eolais, tuisceana
agus scileanna a thaispeáint. Ba chóir don phunann fianaise gach gné den aonad seo a
chlúdach agus ba chóir í a chur i láthair mar:
•
thuairisc ar anailís chainníochtúil ar chógas; agus
•
tuairisc ar bhithmheasúnacht ar na cógais a bhfuil cur síos imlíneach orthu in 6.4.2 i
Rannán 3.6 den tsonraíocht.
Ní mór duit a chinntiú go bhfuil fianaise curtha ar fáil agat gur chomhlíon tú na Torthaí Foghlama
don aonad iomlán. Cuirfidh do mhúinteoir treoir breise ar fáil air seo. Ní mór dhá thuairisc a
bheith sa phunann, agus 1500-2500 focal i ngach ceann acu.
Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa agat agus is féidir le marcanna bheith
teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba chóir duit:
•
a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach chruinn
ann;
•
foirm agus stíl na scríbhneoireachta atá fóirsteanach don fheidhm agus don ábhar a
roghnú agus a úsáid; agus
•
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir mar
is cuí.
Ní mór an tuairisc a scríobh san aimsir chaite agus a bheith neamhphearsanta.
Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Ní mór duit taifead a choinneáil de do chuid oibre agus den fhianaise a chuirfidh tú isteach lena
measúnú. Ba chóir seo a chomhlánú ag úsáid an pro forma Taifead Punainne.
Is é 120 an marc iomlán don aonad seo. Is as 60 atá gach tuairisc.
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Sonraíocht
Tagairt

Toradh Foghlama (TF)

Fianaise den dóigh ar
comhlíonadh TF

Aonad AS 6: Cógas Leighis, Drugaí agus Trialacha Cliniciúla

Pro forma Taifead Punainne

Inisealacha
Múinteora/
Measúnóra

Inisealacha
Iarrthóra

Tráchtanna
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad A2 1: Modh Eolaíoch, Imscrúdú, Anailís agus Luacháil
Réamhrá
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
Beidh deis agat san aonad seo do thuiscint ar cad é is imscrúdú eolaíoch ann a léiriú.
Déanfaidh tú taighde agus beidh deis agat imscrúdú eolaíoch a roghnú, a phleanáil agus a
dhéanamh. Cuirfidh tú a dtorthaí agus a dtátail in iúl agus déanfaidh tú luacháil ar a gcuid oibre.
Treoirlínte Punainne
Ní mór duit imscrúdú eolaíoch a chomhlánú ina bhfuil Tasc 1 ar aiste é; Tasc 2 - pleananna agus
leabhar saotharlainne; Tasc 3 - tuairisc.
•

Tasc 1: Aiste
Baineann an aiste le do rogha imscrúdú eolaíoch a scríobh ar phróiseálaí focal a
dhéanann tagairt ar nós Harvard do litríocht (le huasmhéid deich dtagairt ó fhoinsí
éagsúla). Ba chóir go mbeadh 1,000–1,500 focal san aiste.

•

Tasc 2: Pleananna agus Leabhar Saotharlainne
Baineann na pleananna agus an leabhar saotharlainne:
•
le dréachtphleann tionscadail a tháirgeadh (ar scarbhileog) agus prionsabail deartha
imscrúdaithe in úsáid agat,
le hachoimre scríofa ar a tháirgeadh; triail ar obair thurgnamhach a thaifeadadh i do
leabhar saotharlainne;
•
leis an mhodh a bheachtú, na riachtanais shláinte agus sábhailteachta, prótacal
cáilíochta, teicníc anailíse ar shonraí agus/nó gnéithe eile ábhartha den staidéar;
•
plean uasdátaithe tionscadail a tháirgeadh faoi choinne an imscrúdaithe eolaíoch, ag
cuimsiú na hathruithe a tháining as an staidéar trialach; agus
•
an obair thurgnamhach a thaifeadadh i do leabhar saotharlainne.

•

Tasc 3: Tuairisc: Imscrúdú, Anailísiú agus Luacháil
Caithfidh na rudaí seo a leanas a bheith san áireamh:
•
teideal;
•
aidhm/hipitéis;
•
ábhair agus fearas;
•
measúnú riosca;
•
modh;
•
torthaí;
•
conclúid agus luacháil;
•
tagairtí; agus
•
aguisín.

Ba chóir go mbeadh 1,500–2,500 focal sa tuairisc.
Ní mór duit a chinntiú go bhfuil fianaise curtha ar fáil agat gur chomhlíon tú na Torthaí Foghlama
don aonad iomlán. Cuirfidh do mhúinteoir treoir bhreise ar fáil air seo.
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Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa agat i dTasc 1 agus i dTasc 3, agus is
féidir le marcanna bheith teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba chóir duit:
•
a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach chruinn
ann;
•
foirm agus stíl scríbhneoireachta a roghnú agus a úsáid a oireann d’aidhm agus d’ábhar na
ceiste;
agus
•
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir mar
is cuí.
Ba chóir go mbeadh an tuairisc scríofa san aimsir chaite neamhphearsanta.
Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Ní mór duit taifead a choinneáil de do chuid oibre agus den fhianaise a chuirfidh tú isteach lena
measúnú. Ba chóir seo a chomhlánú ag úsáid an pro forma Taifead Punainne.
Ba chóir duit d’uimhir lárionaid, d’uimhir iarrthóra agus an dáta a chur ar an chéad leathanach
de gach ceann de na trí thasc. Ba chóir d’ainm a bheith ann ar gach leathanach.
Is é 80 an marc iomlán don aonad seo:
•
Tasc 1: Aiste – 15 mharc.
•
Tasc 2: Pleananna agus Leabhar Saotharlainne – 20 marc
•
Tasc 3: Tuairisc – 45 marc
Formáid an Aiste
1 Teideal
Ba chóir go gcuirfeadh teideal maith ábhar an aiste in iúl. Tá sé díreach agus baintear úsáid as
eochairfhocail a d’aithneodh taighdeoirí i réimse ar leith ar an toirt.
2 Réamhrá
Ba chóir don intreoir ábhar na ceiste a chur ina chomhthéacs eolaíoch agus tugann sé cúlra
ar an ábhar. Ba chóir don intreoir an argóint nó an moladh a lua go soiléir agus an dóigh a
dtabhharfaidh tú aghaidh ar an ábhar.
3 Príomhrannán
Ba chóir go mbeadh teideal cuí ar gach rannán. Ba chóir go mbeadh faisnéis ábhartha san
áireamh agat sa rannán seo le tacaíocht a thabhairt don argóint. Ba chóir go mbeadh figiúirí
agus táblaí in úsáid le tacaíocht a thabhairt do ghnéithe éagsúla den téacs. Ba chóir go
mbeadh gach tábla agus figiúr lipéadaithe go cuí.
4 Tátal
Ba chóir go mbeadh achoimre ghairid arís eile ar aidhm an aiste sa chonclúid agus achoimre
ar na príomhphointí sa phríomhrannán. Ba chóir go leagfaí amach na tátail go soiléir agus go
hachomair agus le fáthanna ag tacú leo.
5 Tagairtí
Ba chóir go mbeadh tagairt déanta d’fhoinsí faisnéise ag úsáid chóras tagartha Harvard.

209

Formáid na Tuairisce
1 Teideal
[2 mharc]
Ní chóir go mbeadh níos mó ná deich bhfocal sa teideal. Tá teideal maith díreach agus
baintear úsáid as eochairfhocail a d’aithneodh taighdeoirí i réimse ar leith ar an toirt.
2 Aidhm/Hipitéis
[6 mharc]
Is é an aidhm ná ráiteas gonta a thugann breac-chuntas ar fheidhm an imscrúdaithe. Is
é an hipitéis ná réiteach molta ar an mhodh eolaíoch bunaithe ar fhaisnéis atá ar eolas
cheana féin. Ní mór gur rud é a d’fhéadfaí tacú leis nó a bhréagnú trí thurgnamhaíocht nó trí
bhreathnóireacht. Tá sé tábhachtach go mbeifí in ann torthaí ar thurgnaimh sa todhcaí a thuar
ón hipitéis, agus leis na turgnaimh siúd déanta, cé acu atá nó nach bhfuil siad ag tacú leis a
raibh á dtuar. Ba chóir go mbeadh sa rannán seo, de réir mar is cuí, míniú ar na prionsabail,
sainmhínithe, teicnící turgnamhach, teoiricí agus dlíthe.
3 Ábhair agus Fearas
[3 mharc]
Is liosta é rannán na n-ábhar de gach fearas agus ábhar lena n-áirítear, de réir mar is cuí,
imoibrithe (ceimiceáin) agus ríomhchláir a úsáideadh leis an imscrúdú a chomhlánú. Ba chóir
go gcuimseofaí léaráidí agus líníochtaí lipéadaithe de leagadh amach an fhearais ann.
4 Measúnú Riosca
(3 mharc)
Ba chóir don mheasúnú riosca contúirtí féideartha sábháilteachta a shainaithint agus a mhíniú
agus míniú a thabhairt ar an dóigh lena laghdú, lena n-áirítear, de réir mar is cuí, tagairt do
COSHH agus CLEAPSS.
5 Modh
[8 marc]
Is taifead mionsonraithe céim ar chéim é an modh agus ina bhfuil míniú ar an dóigh a
ndearnadh an turgnamh sa dóigh gur féidir an turgnamh a dhéanamh arís eile ag úsáid do
thuairisce. Ba chóir go léireodh do mhodh na scileanna teicniúla atá agat agus do chumas
teicnící cuí a roghnú agus a úsáid. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí na tomhais go mionchruinn
agus go ndéanfaí iad a thaifeadadh go beacht. Is cóir go mbeidh saincheisteanna sláinte agus
sábháilteachta a ghlacadh san áireamh an t-am ar fad. Ní mór an modh a scríobh sa bhriathar
saor den aimsir chaite.
6 Torthaí
[8 marc]
Is féidir breathnuithe cainníochtúla agus cáilíochtúla den imscrúdú a bheith sa rannán seo.
Torthaí Cainníochtúla – Graif agus Táblaí, agus Áirimh7
Graif agus Táblaí
Nuair a bhíonn graif de dhíth, ba chóir aird ar leith a thabhairt do na rudaí seo a leanas: an
cineál graif is cuí (m.sh. líne dhíreach nó cuar), ag úsáid iomlán an ghrafpháipéir, méid na
bpointí breactha, teideal, agus lipéid ar na haiseanna. Nuair a rinneadh a lán tomhas, ba chóir
sonraí a chur isteach i dtábla sonraí. Bíonn ceannteidil ina bhfuil figiúirí curtha isteach faoin
fhigiúr agus ba chóir go mbeadh cur síos gairid a thabhairt ar an fhigiúr. Ba chóir go mbeadh
uimhir an fhigiúir le feiceáil go soiléir. Faightear ceannteidil os cionn an tábla, agus ba chóir go
mbeadh uimhir an tábla le feiceáil go soiléir.
Áirimh
Nuair a úsáidtear áirimh, ba chóir iad a chur isteach. Ba chóir gach áireamh a thaifeadadh go dtí
dhá ionad de dheachúlacha.
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Torthaí Cáilíochtúla - Breathnuithe
Is cur síos scríofa cáilíochtúil é seo agus/nó sceitse de rud a chonacthas le linn an imscrúdaithe.
Is féidir é a chur i láthair i bhfoirm tábla, más é seo an fhormáid is cuí leis an fhaisnéis a chur i
láthair.
7 Conclúid/luacháil
[10 marcanna]
Sa rannán seo, beidh ráiteas gonta ann a fhreagraíonn don chuspóir. Ba chóir go mbeadh
anailís earráide ann fosta, a phléann foinsí féideartha earráide. Ba chóir duit teorainn ar
bith a shainaithint fosta agus tabhair míniú uirthi. Cuir isteach moltaí a chuimsíonn luacháil
agus mionleasú na dteicnící turgnamhacha a úsáideadh. Déantar measúnú ar cháilíocht na
cumarsáide scríofa sa rannán seo.
8 Aguisíní
Tá faisnéis san aguisín nach bhfuil de dhíth leis an pháipéar a thuiscint ach, b’fhéidir go
ndéanfadh sí pointe a shoiléiriú nó a chur i gcomhthéacs.
9 Tagairtí
[5 mharc agus Aguisíní a bheith san áireamh]
Is é foinsí a lua le bradaíl a sheachaint an phríomhfheidm atá leis an rannán tagartha. Is féidir é
a úsáid fosta le argóintí a neartú, le tacaíocht ó thuairiscí agus torthaí atá ann cheana féin.
Ba chóir tagairt a dhéanamh do gach foinse. Is fearr tagairtí a chuimsiú agus tú ag scríobh do
thuairisce seachas ag an deireadh. Ba chóir duit córas tagartha Harvard a úsáid.
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Pro Forma
Uimhir Lárionaid:
Uimhir Iarrthóra:
Ainm Dalta:

Ainm Múinteora:

Teideal:
Cuspóir:
Réamhrá

Ábhair agus Fearas

Measúnú Riosca

Modh

Torthaí

Tátal
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad A2 6: Micribhitheolaíocht
Réamhrá
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
San aonad seo beidh an deis agat do chuid eolais agus tuisceana ar theoiric agus ar na
teicnící praiticiúla a thugann tuiscint bhunúsach ar an mhicribhitheolaíocht. I gcomhthéacs
eolaíocht na beatha agus feidhmeanna leighis sa tsláinte, foghlaimeoidh tú teicnící praiticiúla
i staidéar na miocrorgánach agus na micreascópachta; prótacail sláinte agus sábháilteachta
le bheith ag obair le hoibreáin bhitheolaíocha; na dálaí cóimheasa d’imscrúdú ar ráthú
caighdeáin; teicnící aiseipteacha; meáin fáis; ionaclú; goradh; cosc; agus tomhas ar fhachtóirí
fáis miocróbacha. Chomh maith leis sin, déanfaidh tú imscrúdú ar chur i bhfeidhm nua
aimseartha na miocrorgánach i dtaighde acadúil, sa tionsclaíocht tráchtála agus nuálaíochtaí
idirdhisciplíneacha STEM.
Don mheasúnú s’agat, ba chóir duit punann fianaise de 4,500–5,000 a chomhlánú (gan an
leabhar saotharlainne san áireamh). Cuirfidh tú fianaise i láthair mar thuairiscí agus leabhar
saotharlainne, ag léiriú an dóigh a gcomhlíonann tú na torthaí foghlama uilig san aonad seo.
Treoirlínte Punainne
Do gach tuairisc, ba chóir duit:
•
do chuid imscrúduithe a scríobh de réir na dtreoirlínte um thuairisc ar rang praiticiúil
caighdeánach sa tsaotharlann;
•
cuir córas tagartha Harvard i bhfeidhm;
•
cur síos a dhéanamh ar mhodheolaíocht sláinte, sábháilteachta agus timpeallachta agus
í a chur i bhfeidhm de réir chaighdeáin nua-aimseartha atá ag teacht leis an reachtaíocht
reatha;
•
cur síos a dhéanamh ar mhodheolaíocht an dearbhaithe cáilíochta agus sin a chur i
bhfeidhm de réir caighdeáin nua-aimseartha; agus
•
leabhar saotharlainne a choinneáil ina n-airítear taifead den obair a bhfuil tú ag cur i láthair
do mheasúnú.
Beidh faid dhifriúla ag na tuairiscí, ag brath ar nádúr an imscrúdaithe.
Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa agat agus is féidir le marcanna bheith
teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba chóir duit:
•
a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach chruinn
ann;
•
foirm agus stíl na scríbhneoireachta atá fóirsteanach don fheidhm agus don ábhar a
roghnú agus a úsáid; agus
•
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir mar
is cuí.
Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Is é 80 an marc iomlán don aonad seo.
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Treoirlínte um Thuairisc ar Rang Praiticiúil Caighdeánach sa tSaotharlann
Ba chóir go mbeadh seo a leanas i ngach tuairisc:
•
teideal;
•
aidhm;
•
intreoir;
•
ábhair agus fearas;
•
measúnú riosca;
•
modh;
•
torthaí;
•
conclúid agus luacháil;
•
tagairtí; agus
•
aguisín.
1. Teideal
Ní chóir go mbeadh níos mó ná deich bhfocal sa teideal. Tá teideal maith díreach agus
baintear úsáid as eochairfhocail a d’aithneodh taighdeoirí i réimse ar leith ar an toirt.
2. Aidhm
Is é is aidhm ann ráiteas gonta a thugann breac-chuntas ar fheidhm an imscrúdaithe. Ba
cheart go gcuimseofar hipitéis, más cuí. Is é is hipitéis ann réiteach molta ar an mhodh eolaíoch
bunaithe ar fhaisnéis atá ar eolas cheana féin. Ba chóir go mbeadh sa rannán seo, de réir mar
is cuí, míniú ar na prionsabail, sainmhínithe, teicnící turgnamhach, teoiricí agus dlíthe.
3. Réamhrá
Ba chóir go mbeadh aon réamheolas ar a bhfuil an t-imscrúdú bunaithe san intreoir seo; lena
n-áirítear, de réir mar is cuí, míniú ar phrionsabail, ar shainmhínithe, ar theicnící turgnamhacha,
agus torthaí ionchais (hipitéis). Chomh maith leis sin, más cuí, teoiricí agus dlíthe.
4. Ábhair agus Fearas
Is liosta é rannán na n-ábhar de gach fearas agus ábhar lena n-áirítear, de réir mar is cuí,
imoibrithe (ceimiceáin) agus ríomhchláir a úsáideadh leis an imscrúdú a chomhlánú. Ba chóir
go gcuimseofaí léaráidí agus líníochtaí lipéadaithe de leagadh amach an fhearais ann.
5. Measúnú Riosca
Ba chóir don mheasúnú riosca contúirtí féideartha sábháilteachta a shainaithint agus a mhíniú
agus míniú a thabhairt ar an dóigh lena laghdú, lena n-áirítear, de réir mar is cuí, tagairt do
COSHH agus CLEAPSS.
6. Modh
Is taifead mionsonraithe céim ar chéim é an modh ina bhfuil míniú ar an dóigh a ndearnadh an
turgnamh sa dóigh gur féidir an turgnamh a dhéanamh arís eile ag úsáid do thuairisce. Ba chóir
go léireodh do mhodh na scileanna teicniúla atá agat agus do chumas teicnící cuí a roghnú
agus a úsáid. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí na tomhais go mionchruinn agus go ndéanfaí
iad a thaifeadadh go beacht. Is cóir go mbeidh saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta a
ghlacadh san áireamh an t-am ar fad. Ní mór an modh a scríobh sa bhriathar saor den aimsir
chaite.
7.

Torthaí

D’fhéadfaí breathnuithe cainníochtúla agus cáilíochtúla den imscrúdú a bheith sa rannán seo.
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Torthaí Cainníochtúla – Graif agus Táblaí, agus Áirimh
Graif agus Táblaí
Nuair a bhíonn graif de dhíth, ba chóir aird ar leith a thabhairt do na rudaí seo a leanas: an
cineál graif is cuí (m.sh. líne dhíreach nó cuar), ag úsáid iomlán an ghrafpháipéir, méid na
bpointí breactha, teideal, agus lipéid ar na haiseanna.
Nuair a rinneadh a lán tomhas, ba chóir sonraí a chur isteach i dtábla sonraí. Bíonn ceannteidil
ina bhfuil figiúirí curtha isteach faoin fhigiúr agus ba chóir go mbeadh cur síos gairid a thabhairt
ar an fhigiúr. Ba chóir go mbeadh uimhir an fhigiúir le feiceáil go soiléir. Faightear ceannteidil
os cionn an tábla, agus ba chóir go mbeadh uimhir an tábla le feiceáil go soiléir.
Áirimh
Nuair a úsáidtear áirimh, ba chóir iad a chur isteach. Ba chóir gach áireamh a thaifeadadh go
dtí dhá ionad de dheachúlacha.
Torthaí Cáilíochtúla - Breathnuithe
Is cur síos scríofa cáilíochtúil é seo agus/nó sceitse de rud a chonacthas le linn an imscrúdaithe.
Is féidir é a chur i láthair i bhfoirm tábla, más é seo an fhormáid is cuí leis an fhaisnéis a chur i
láthair.
8. Conclúid/Luacháil
Sa rannán seo, beidh ráiteas gonta ann a fhreagraíonn don chuspóir. Ba chóir go mbeadh
anailís earráide ann fosta, a phléann foinsí féideartha earráide. Ba chóir duit teorainn ar bith
a shainaithint fosta agus tabhair míniú uirthi. Cuir isteach moltaí a chuimsíonn luacháil agus
mionleasú ar na teicnící turgnamhacha a úsáideadh.
9. Aguisíní
Tá faisnéis san aguisín nach bhfuil de dhíth leis an pháipéar a thuiscint ach, b’fhéidir go
ndéanfadh sí pointe a shoiléiriú nó a chur i gcomhthéacs.
10. Tagairtí
Is é foinsí a lua le bradaíl a sheachaint an phríomhfheidm atá leis an rannán tagartha. Is féidir
é a úsáid fosta le hargóintí a neartú, le tacaíocht ó thuairiscí agus torthaí atá ann cheana féin.
Ba chóir tagairt a dhéanamh do gach foinse. Is fearr tagairtí a chuimsiú agus tú ag scríobh do
thuairisce seachas ag an deireadh. Ba chóir duit córas tagartha Harvard a úsáid.

216

Tuairisc Pro Forma
Uimhir Lárionaid:
Uimhir Iarrthóra:
Ainm Dalta:

Ainm Múinteora:

Teideal:
Cuspóir:
Réamhrá

Ábhair agus Fearas

Measúnú Riosca

Modh

Torthaí

Tátal

Ba chóir go gcuimsítear aguisíní agus tagairtí ag deireadh gach tuairisce
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Dáta:
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Treoir Iarrthóra faoi choinne Aonad A2 9: Teicnící na Ceimice Anailísí
Réamhrá
Cuireann an treoir seo le treoracha a chuirfidh do mhúinteoir ar fáil bunaithe ar
riachtanais na sonraíochta.
Déantar an t-aonad seo a mheasúnú go hinmheánach. Ciallaíonn sé seo go ndéanfaidh do
mhúinteoir an obair a mharcáil agus go ndéanfaidh CCEA modhnóireacht uirthi.
San aonad seo forbróidh tú scileanna ag déanamh raon de theicnící anailíseacha ceimice
mar a n-úsáidtear i gcuid mhór tionscal ceimiceán, lena n-áirítear anailís thoirtmhéadrach,
crómatagrafaíocht agus dathmhéadracht.
Comhlánaíonn tú punann fianaise ar chóir go mbeadh 4,500–5,000 focal ann. Cuirfidh tú do
fhianaise i láthair mar thuairiscí (ginearálta nó praiticiúil de réir mar is cuí). Ní mór duit leathan
taifid punainne leis an dóigh ar bhain tú na torthaí foghlama uilig san aonad seo amach a léiriú.
Treoirlínte Punainne
Do gach tuairisc, ba chóir duit:
•
scríobh d’imscrúduithe de réir na dtreoirlínte um thuairisc ar rang praiticiúil
caighdeánach sa tsaotharlann nó de réir na dtreoirlínte ginearálta tuairisce de réir mar
is cuí don imscrúdú;
•
cuir córas tagartha Harvard i bhfeidhm;
•
cur síos a dhéanamh ar mhodheolaíocht sláinte, sábháilteachta agus timpeallachta
agus í a chur i bhfeidhm de réir chaighdeáin nua-aimseartha atá ag teacht leis an
reachtaíocht reatha; agus
•
cur síos a dhéanamh ar mhodheolaíocht an dearbhaithe cáilíochta agus sin a chur i
bhfeidhm ar chaighdeáin nua-aimseartha.
Beidh faid dhifriúla ag na tuairiscí, ag brath ar nádúr an imscrúdaithe.
Measúnófar thú ar chaighdeán na cumarsáide scríofa agat agus is féidir le marcanna bheith
teoranta mura bhfuil an chumarsáid soiléir. Ba chóir duit:
•
a chinntiú go bhfuil téacs inléite agus go bhfuil litriú, poncaíocht agus gramadach
chruinn ann;
•
foirm agus stíl na scríbhneoireachta atá fóirsteanach don fheidhm agus don ábhar a
roghnú agus a úsáid; agus
•
faisnéis a eagrú go soiléir agus go comhleanúnach, agus sainstór focal a úsáid de réir
mar is cuí.
Ba chóir duit oibriú go neamhspleách trí gach imscrúdú agus ní mór gur do chuid oibre féin í an
obair uilig a chuirtear isteach le measúnú a fháil. Má fhaigheann tú cuidiú ón mhúinteoir, glacfar
seo san áireamh le linn marcála.
Is é 80 an marc iomlán don aonad seo.
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Treoirlínte um Thuairisc ar Rang Praiticiúil Caighdeánach sa tSaotharlann
Ba chóir go mbeadh seo a leanas i ngach tuairisc:
•
teideal;
•
aidhm;
•
intreoir;
•
ábhair agus fearas;
•
measúnú riosca;
•
modh;
•
torthaí;
•
conclúid agus luacháil;
•
tagairtí; agus
•
aguisín.
1

Teideal
Ní chóir go mbeadh níos mó ná deich bhfocal sa teideal. Tá teideal maith díreach agus
baintear úsáid as eochairfhocail a d’aithneodh taighdeoirí i réimse ar leith ar an toirt.

2

Aidhm
Is é is aidhm ann ráiteas gonta a thugann breac-chuntas ar fheidhm an imscrúdaithe. Ba
cheart go gcuimseofar hipitéis, más cuí. Is é is hipitéis ann réiteach molta ar an mhodh
eolaíoch bunaithe ar fhaisnéis atá ar eolas cheana féin. Ba chóir go mbeadh sa rannán
seo, de réir mar is cuí, míniú ar na prionsabail, sainmhínithe, teicnící turgnamhach, teoiricí
agus dlíthe.

3

Réamhrá
Ba chóir go mbeadh aon réamheolas ar a bhfuil an t-imscrúdú bunaithe san intreoir seo;
lena n-áirítear, de réir mar is cuí, míniú ar phrionsabail, ar shainmhínithe, ar theicnící
turgnamhacha, agus torthaí ionchais (hipitéis). Chomh maith leis sin, más cuí, teoiricí
agus dlíthe.

4

Ábhair agus Fearas
Is liosta é rannán na n-ábhar an fearas agus na hábhar uilig lena n-áirítear, de réir mar is
cuí, imoibrithe (ceimiceáin) agus ríomhchláir a úsáideadh leis an imscrúdú a chomhlánú.
Ba chóir go gcuimseofaí léaráidí agus líníochtaí lipéadaithe de leagadh amach an fhearais
ann.

5

Measúnú Riosca
Ba chóir don mheasúnú riosca contúirtí féideartha sábháilteachta a shainaithint agus a
mhíniú agus míniú a thabhairt ar an dóigh lena laghdú, lena n-áirítear, de réir mar is cuí,
tagairt do COSHH agus CLEAPSS.

6

Modh
Is taifead mionsonraithe céim ar chéim é an modh ina bhfuil míniú ar an dóigh a
ndearnadh an turgnamh sa dóigh gur féidir an turgnamh a dhéanamh arís eile ag úsáid
do thuairisce. Ba chóir go léireodh do mhodh na scileanna teicniúla atá agat agus do
chumas teicnící cuí a roghnú agus a úsáid. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí na tomhais
go mionchruinn agus go ndéanfaí iad a thaifeadadh go beacht. Is cóir go mbeidh
saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta a ghlacadh san áireamh an t-am ar fad. Ní
mór an modh a scríobh sa bhriathar saor den aimsir chaite.
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7

Torthaí
D’fhéadfaí breathnuithe cainníochtúla agus cáilíochtúla den imscrúdú a bheith sa rannán
seo.
Torthaí Cainníochtúla – Graif agus Táblaí, agus Áirimh
Graif agus Táblaí
Nuair a bhíonn graif de dhíth, ba chóir aird ar leith a thabhairt do na rudaí seo a leanas:
an cineál graif is cuí (m.sh. líne dhíreach nó cuar), ag úsáid iomlán an ghrafpháipéir, méid
na bpointí breactha, teideal, agus lipéid ar na haiseanna. Nuair a rinneadh a lán tomhas,
ba chóir sonraí a chur isteach i dtábla sonraí. Bíonn ceannteidil ina bhfuil figiúirí curtha
isteach faoin fhigiúr agus ba chóir go mbeadh cur síos gairid a thabhairt ar an fhigiúr. Ba
chóir go mbeadh uimhir an fhigiúir le feiceáil go soiléir. Bíonn ceannteidil os cionn an
tábla, agus ba chóir go mbeadh uimhir an tábla le feiceáil go soiléir.
Áirimh
Nuair a úsáidtear áirimh, ba chóir iad a chur isteach. Ba chóir gach áireamh a thaifeadadh
go dtí dhá ionad de dheachúlacha.
Torthaí Cáilíochtúla - Breathnuithe
Is cur síos scríofa cáilíochtúil é seo agus/nó sceitse de rud a chonacthas le linn an
imscrúdaithe. Is féidir é a chur i láthair i bhfoirm tábla, más é seo an fhormáid is cuí leis
an fhaisnéis a chur i láthair.

8

Conclúid/luacháil
Sa rannán seo, beidh ráiteas gonta ann a fhreagraíonn an cuspóir. Ba chóir go mbeadh
anailís earráide ann fosta, a phléann foinsí féideartha earráide. Ba chóir duit teorainn ar
bith a shainaithint fosta agus tabhair míniú uirthi. Cuir isteach moltaí a chuimsíonn luacháil
agus mionleasú na dteicnící turgnamhacha a úsáideadh.

9

Tagairtí
Is é foinsí a lua le bradaíl a sheachaint an phríomhfheidm atá leis an rannán tagartha.
Is féidir é a úsáid fosta le argóintí a neartú, le tacaíocht ó thuairiscí agus torthaí atá ann
cheana féin. Ba chóir tagairt a dhéanamh do gach foinse. Is fearr tagairtí a chuimsiú ann
nuair atá tú ag scríobh do thuairisce seachas ag an deireadh. Ba chóir duit córas tagartha
Harvard a úsáid.

10 Aguisíní
Tá faisnéis san aguisín nach bhfuil de dhíth leis an pháipéar a thuiscint ach, b’fhéidir go
ndéanfadh sí pointe a shoiléiriú nó a chur i gcomhthéacs.
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Treoracha Ginearálta Tuairisce
Iarrtar ort san aonad seo roinnt tuairiscí nach bhfuil bunaithe ar scrúdú praiticiúil ar ghnéithe
fiaclóireachta a chomhlánú. Ba chóir go mbeadh na tuairiscí seo san fhormáid seo a leanas:
•
teideal;
•
intreoir;
•
torthaí príomhúla:
•
conclúid agus luacháil;
•
tagairtí; agus
•
aguisíní.
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Tuairisc Eolaíoch Pro Forma
Uimhir Lárionaid:
Uimhir Iarrthóra:
Ainm Dalta:

Ainm Múinteora:

Teideal:
Cuspóir:
Réamhrá

Ábhair agus Fearas

Measúnú Riosca

Modh

Torthaí

Tátal
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Dáta:

Tuairisc Ginearálta Pro Forma
Uimhir Lárionaid:
Uimhir Iarrthóra:
Ainm Dalta:

Ainm Múinteora:

Teideal:
Réamhrá

Príomhrannán

Conclúid/Luacháil

Ba chóir go gcuimsítear aguisíní agus tagairtí ag deireadh gach tuairisce
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Dáta:
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Aonad A2 9: Teicnící Anailíseach Ceimice
Sonraíocht
Toradh
Fianaise den dóigh ar comhlíonadh TF
Tagairt
Foghlama (TF)

Taifead Punainne Pro forma

Inisealacha
Múinteora/
Measúnóra

Inisealacha
Iarrthóra

Tráchtanna
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General Certificate of Education
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Tascanna atá ag Baint le
hAonad Measúnaithe AS 1
ag measúnú

Teicnící Turgnamhacha
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228

Bronntar [0] ar rannán ar bith nach fiú creidiúint é

Critéir Marcanna

Treoraithe ag an mhúinteoir
Treoraithe ag an mhúinteoir
Intreoir mhaith ar a n-áirítear forléargas cuí den turgnamh, agus sainmhínithe ábhartha
agus cruinn le téarmaíocht chuí eolaíochta.
Intreoir theoranta a bhféadfadh sainmhíniú cruinn agus ábhartha a bheith ann.
Ábhair agus
Léaráid lipéadaithe go heolaíoch de na hábhair agus fearas cuí, é curtha i dtreoir go
fearas
cruinn agus go neamhspleách
Léaráid lipéadaithe de na hábhair agus fearas cuí, é curtha i dtreoir le tacaíocht
mhúinteora/teicneora.
Measúnú riosca Measúnú maith riosca ina bhfuil na guaiseacha sábháilteachta go léir sainaitheanta agus
ráiteas gairid ar na torthaí guaiseacha féideartha.
Measúnú sásúil riosca ina bhfuil an chuid is mó de na guaiseacha sábháilteachta
sainaitheanta agus ráiteas gairid, ar a laghad, ar thoradh guaiseach féideartha amháin.
Measúnú bunúsach riosa ina bhfuil guaiseacha sábháilteachta áirithe sainaitheanta agus
d’fhéadfaí toradh ar ghuais fhéideartha a bheith sainaitheanta.

Teideal
Cuspóir
Intreoir

Tasc

Eolaíochtaí Beatha agus Sláinte GCE
Greillí Marcála d’Aonad Measúnaithe AS1: Teicnící Turgnamhacha

[1]

[2]

[3]

[1]

[1]
[2]

[2]

Iomlán [20]

Marcanna
Bronnta

CM3

CM1,
CM2

CM1

AO
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Tátal (luacháil,
teorainneacha,
earráid san
áireamh)

Torthaí

Nós Imeachta

Déantar gach cuid den imscrúdú go neamhspleách agus léirítear leibhéal an-mhaith
de scileanna teicniúla. Na céimeanna a úsáidtear, bíonn siad cuí i gcónaí. Tá tomhais
cruinn. Tá an nós imeachta mionsonraithe ina iomláine agus taifeadta go cruinn. Cuirtear
saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta san áireamh i rith ama agus déantar
réamhchúraimí cuí an t-am ar fad.
Déantar cuid is mó de pháirteanna an imscrúdaithe go neamhspleách agus léirítear
leibhéal sásúil de scileanna teicniúla. Na céimeanna a úsáidtear, bíonn siad cuí den
chuid is mó. Tá tomhais cruinn den chuid is mó. Déantar cuid is mó de chéimeanna an
imscrúdaithe a thaifeadadh agus tá siad cruinn. Cuirtear saincheisteanna sláinte agus
sábháilteachta san áireamh agus déantar réamhchúraimí cuí an chuid is mó den am.
Déantar an t-imscrúdú le neamhspleáchas teoranta agus léirítear leibhéal bunúsach de
scileanna teicniúla. Na céimeanna a úsáidtear, bíonn siad cuí uaireanta. Tá tomhais
cruinn uaireanta. Tá nós imeachta teoranta taifeadta a léiríonn bearnaí san eolas agus
sa tuiscint. Cuirtear saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta san áireamh in amanna
agus déantar réamhchúraimí uaireanta.
Tá tacar iomlán de thorthaí cainníochtúla agus breathnuithe cáilíochtúla taifeadta i
bhformáid chuí tháblach agus/nó ghrafach ag úsáid ceannteidil agus aonaid chuí.
Cuimsítear áirimh chomh maith agus tá siad cruinn go dtí dhá ionad de dheachúlacha.
Tá roinnt torthaí cainníochtúla agus/nó breathnuithe cáilíochtúla taifeadta i bhformáid
tháblach agus/nó ghrafach ag úsáid ceannteideal agus aonad atá cruinn uaireanta. Tá
ríomhanna san áireamh chomh maith agus tá siad cruinn.
Tátal cruinn (tátail chruinne). Na foinsí earráide sainaitheanta go cuí. Luacháil mhaith
ar an turgnamh, ag úsáid téarmaíocht chuí eolaíochta. Tá caighdeán maith ar an litriú,
poncaíocht agus gramadach agus tá foirm agus stíl na scríbhneoireachta cuí.
Tátal cruinn (tátail chruinne) den chuid is mó. Roinnt de na foinsí earráide sainaitheanta.
Luacháil shásúil ar an turgnamh, le roinnt úsáide de théarmaíocht eolaíochta.
Tátal páirtchruinn (tátail pháirtchruinne). D’fhéadfadh go mbeadh na foinsí earráide
sainaitheanta. D’fhéadfadh go mbeadh luacháil bhunúsach ar an turgnamh, le beagán
úsáide/úsáid ar bith de théarmaíocht eolaíochta. Tá caighdeán teoranta ar an litriú,
poncaíocht agus gramadach agus tá foirm agus stíl na scríbhneoireachta bunúsach.
[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

[1]–[2]

[3]–[5]

[6]–[8]

CM3

CM2

CM2,
CM3
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232

CM2 [14]

CM1 [12]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Cur i bhfeidhm teoranta
d’eolas ar idéanna, próisis,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha.

Eolas teoranta ar
bhunphrionsabail
eolaíocht na hinchinne,
ar a n-áirítear struchtúr
agus feidhmeanna na
hinchinne agus riochtaí
ábhartha fiseolaíocha
agus síceolaíocha.
Eolas bunúsach ar
mhodhanna agus teicnící
taighde atá ábhartha do
réimse na néareolaíochta.

Eolas bunúsach
ar chuid de na
heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 1

[1]–[4]

[1]–[3]

Raon
Cur i bhfeidhm sásúil
d’eolas agus tuiscint ar
roinnt idéanna, próiseas,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus/nó
praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus/
nó cainníochtúla á
láimhseáil

Eolas agus tuiscint
shásúil ar roinnt de
na bunphrionsabail
d’eolaíocht na hinchinne,
ar a n-áirítear struchtúr
agus feidhmeanna na
hinchinne agus riochtaí
ábhartha fiseolaíocha
agus síceolaíocha.
Eolas sásúil ar roinnt
modhanna agus teicnící
taighde atá ábhartha do
réimse na néareolaíochta.

Eolas sásúil ar chuid de
na heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 2

Marcála d’Aonad Measúnaithe AS4: Eolaíocht Inchinne
Raon
[5]–[7]

[4]–[6]

Cur i bhfeidhm maith
d’eolas agus tuiscint ar
réimse idéanna, próiseas,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus
praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus
cainníochtúla á
láimhseáil

Eolas agus tuiscint mhaith
ar bhunphrionsabail
eolaíocht na hinchinne,
ar a n-áirítear struchtúr
agus feidhmeanna na
hinchinne agus riochtaí
ábhartha fiseolaíocha
agus síceolaíocha.
Eolas maith ar réimse
modhanna agus teicnící
taighde atá ábhartha do
réimse na néareolaíochta..

Eolas agus tuiscint mhaith
ar chuid is mó de na
heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 3

Raon
[8]–[10]

[7]–[9]

Cur i bhfeidhm
cuimsitheach d’eolas agus
tuiscint ar réimse leathan
idéanna, próiseas, teicnící
agus nósanna imeachta
eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus
praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus
cainníochtúla á
láimhseáil

[11]–[14]

Eolas agus tuiscint iontach
ar bhunphrionsabail
eolaíocht na hinchinne,
ar a n-áirítear struchtúr
[10]–[12]
agus feidhmeanna na
hinchinne agus riochtaí
ábhartha fiseolaíocha
agus síceolaíocha.
Eolas agus tuiscint
chuimsitheach ar réimse
modhanna agus teicnící
taighde atá ábhartha do
réimse na néareolaíochta

Eolas agus tuiscint
chuimsitheach ar na
heochairchoincheapa uilig
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 4

Raon
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CM3(ii) [28]
Teoiriciúil

CM3(i) [26]
Scrúdú
Praiticiúil

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

[8]–[14]

[7]–[13]

Raon
Is de chaighdeán
maith i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh anailísiú,
léirmhíniú agus luacháil
ar thorthaí, ar fhaisnéis
eolaíochta, ar fhianaise
agus ar smaointe go
caighdeán maith ar a
n-áirítear breithiúnais
chuí agus tátail bhailí a
dhéanamh.

Tá léirmhíniú déanta go
cuí ar thorthaí agus tá
breithiúnais chuí agus
tátail bhailí san áireamh.

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go sábháilte
le fíorbheagán treorach
ón mhúinteoir. Fuarthas
torthaí le leibhéal maith
iontaofachta agus cruinnis.

Banda Marcála 3

Bronntar [0] ar obair nach fiú creidiúint í.

Is de chaighdeán sásúil
iad litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Is de chaighdeán teoranta
iad litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Tá iarracht shásúil déanta
le torthaí a léirmhíniú agus
le roinnt tátal a bhaint
astu.

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go
sábháilte le roinnt
treorach ón mhúinteoir.
Fuarthas torthaí le roinnt
iontaofachta agus cruinnis

Banda Marcála 2

Tá iarracht shásúil déanta
le luacháil, anailísiú agus
léirmhíniú a dhéanamh ar
thorthaí agus ar fhaisnéis
eolaíochta agus roinnt
tátail a bhaint astu.

[1]–[7]

[1]–[6]

Raon

Tá iarracht bhunúsach
déanta le luacháil agus/
nó anailísiú agus/nó
léirmhíniú a dhéanamh ar
thorthaí agus tátal a bhaint
astu.

Tá iarracht bhunúsach
déanta le torthaí a
léirmhíniú agus tátal a
bhaint astu.

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go sábháilte
le treoir fhairsing ón
mhúinteoir. Fuarthas
roinnt torthaí ach tá an
iontaofacht agus an
cruinneas teoranta.

Banda Marcála 1

Raon
[15]–[21]

[14]–[20]

Is de chaighdeán
iontach i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh mionleasuithe
mar thoradh ar bhrí a
bhaint as torthaí faisnéis
eolaíochta, fianaise agus
smaointe le tátail agus
luachálacha ábhartha.

Rinneadh mionleasuithe
mar thoradh ar bhrí
a bhaint as torthaí, le
tátail agus luachálacha
ábhartha.

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go
neamhspleách, go
sábháilte agus go sciliúil.
Tá torthaí cuimsitheach
agus fuarthas iad le
leibhéal ard iontaofachta
agus cruinnis

Banda Marcála 4

[22]–[28]

[21]–[26]

Raon
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CM2 [12]

CM1 [8]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Iarracht déanta ar chur i
bhfeidhm teoranta d’eolas
ar idéanna, próisis,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha.

Eolas teoranta ar
fhorbairt, chatagóiriú,
fhoirmlithe agus riar na
gcógas. Eolas bunúsach
ar thrialacha ábhartha
cliniciúla. Eolas teoranta
ar na húdaráis ábhartha
rialaitheacha.

Eolas bunúsach
ar chuid de na
heochairchoincheapa.

Banda Marcála 1

Raon

[1]–[3]

[1]–[2]

Cur i bhfeidhm sásúil
d’eolas agus tuiscint ar
roinnt idéanna, próiseas,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha:
• ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus/nó
praiticiúla:
• nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus/
nó cainníochtúla á
láimhseáil

Eolas sásúil agus roinnt
tuisceana ar fhorbairt,
chatagóiriú, fhoirmlithe
agus riar na gcógas.
Eolas agus tuiscint
shásúil ar roinnt trialacha
ábhartha cliniciúla.
Eolas sásúil ar na
húdaráis ábhartha
rialaitheacha.

Eolas sásúil ar chuid de
na heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu.

Banda Marcála 2

[4]–[6]

[3]–[4]

Raon
Cur i bhfeidhm maith
d’eolas agus tuiscint ar
réimse idéanna, próiseas,
teicnící agus nósanna
imeachta eolaíocha:
• ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus
praiticiúla:
• nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus
cainníochtúla á
láimhseáil

Eolas maith agus tuiscint
mhaith ar fhorbairt,
chatagóiriú, fhoirmlithe
agus riar na gcógas.
Eolas agus tuiscint mhaith
ar thrialacha ábhartha
cliniciúla.
Eolas agus tuiscint
iontaofa ar na húdaráis
ábhartha rialaitheacha.

Eolas agus tuiscint mhaith
ar chuid is mó de na
heochairchoincheapa.

Banda Marcála 3

Greillí Marcála d’Aonad Measúnaithe AS6: Cógas Leighis, Drugaí agus Trialacha Cliniciúla
Raon
[7]–[9]

[5]–[6]

[7]–[8]

Cur i bhfeidhm cuimsitheach d’eolas agus
tuiscint ar réimse leathan
idéanna, próiseas, teicnící
agus nósanna imeachta
eolaíocha:
• ar chomhthéacsanna
[10]–[12]
teoiriciúla agus
praiticiúla;
• nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus
cainníochtúla á
láimhseáil

Eolas agus tuiscint
chuimsitheach ar
fhorbairt, chatagóiriú,
fhoirmlithe agus riar na
gcógas. Eolas agus
tuiscint mhionchruinn ar
roinnt trialacha ábhartha
cliniciúla.
Eolas sármhaith agus
tuiscint shármhaith ar
na húdaráis ábhartha
rialaitheacha.

Eolas agus tuiscint
chuimsitheach ar na
heochairchoincheapa
uilig.

Banda Marcála 4

Raon
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CM3 [40]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Is de chaighdeán teoranta
iad litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

[1]–[10]

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go sábháilte
le fíorbheagán treorach
ón mhúinteoir. Fuarthas
torthaí le leibhéal maith
iontaofachta agus
cruinnis.

Banda Marcála 3

Is de chaighdeán
maith i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh anailísiú,
léirmhíniú agus luacháil
ar thorthaí, ar fhaisnéis
eolaíochta, ar fhianaise
[11]–[20] agus ar smaointe go
caighdeán maith ar a
n-áirítear breithiúnais
chuí agus tátail bhailí a
dhéanamh.

Raon

Bronntar [0] marc ar obair nach fiú creidiúint í.

Is de chaighdeán sásúil
iad litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Tá iarracht shásúil déanta
le luacháil, anailísiú agus
léirmhíniú a dhéanamh ar
thorthaí agus ar fhaisnéis
eolaíochta agus roinnt
tátail a bhaint astu.

Tá iarracht bhunúsach
déanta le luacháil agus/
nó anailísiú agus/nó
léirmhíniú a dhéanamh
ar thorthaí agus tátal a
bhaint astu.

Banda Marcála 2
Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go
sábháilte le roinnt
treorach ón mhúinteoir.
Fuarthas torthaí le
roinnt iontaofachta agus
cruinnis.

Raon

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go sábháilte
le treoir fhairsing ón
mhúinteoir. Fuarthas
roinnt torthaí ach tá an
iontaofacht agus an
cruinneas teoranta.

Banda Marcála 1

Raon
Is de chaighdeán
iontach i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh anailísiú agus
léirmhíniú go dian ar
thorthaí, ar fhaisnéis
[21]–[30] eolaíochta, ar fhianaise
agus ar smaointe le
tátail agus measúnuithe
ábhartha ag dul le
mionleasuithe.

Tá obair thurgnamhach
agus imscrúdaithe
comhlánaithe go
neamhspleách, go
sábháilte agus go sciliúil.
Tá torthaí cuimsitheach
agus fuarthas iad le
leibhéal ard iontaofachta
agus cruinnis.

Banda Marcála 4

[31]–[40]

Raon
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CM3 [6]

CM1 [9]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Aiste

Rinneadh iarracht ar thagairt a
dhéanamh d’fhoinsí.

Tá an litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus stíl na
scríbhneoireachta ar chaighdeán
teoranta, mar aon le húsáid de
téarmaíochta eolaíoch.

Tá iarracht bhunúsach déanta le
argóint a chur i láthair agus anailís
a dhéanamh ar fhaisnéis le tátal a
bhaint aisti.

Tuiscint bhunúsach ar na hidéanna,
próisis, teicnící agus/nó nósanna
imeachta eolaíocha, le hábharthacht
teoranta don imscrúdú eolaíoch.

Tá eolas bunúsach ar chuid den
fhaisnéis ábhartha don imscrúdú
eolaíoch.

Banda Marcála 1

Raon
Tá iarracht shásúil déanta le tagairt a
dhéanamh d’fhaisnéis agus d’fhoinsí,
ag úsáid chóras tagartha Harvard.

Tá an litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus stíl na
scríbhneoireachta ar chaighdeán
sásúil mar aon le húsáid téarmaíochta
eolaíoch.

Rinneadh iarracht shásúil ar
argóint a chur i láthair agus torthaí,
saincheisteanna agus faisnéis
eolaíoch a luacháil, a anailísiú agus
a léirmhíniú le tátal a bhfuil tacaíocht
mheasartha leis a bhaint amach.

Tuiscint shásúil ar mhórchuid de
na hidéanna, próisis, teicnící agus
nósanna imeachta eolaíocha ábhartha
don imscrúdú eolaíoch.

Bronntar [0] ar obair nach fiú creidiúint í

[1]–[2]

[1]–[3]

Eolas sásúil ar mhórchuid de na
heochairchoincheapa, léirmhínithe,
saincheisteanna agus téarmaí
teicniúla ábhartha don imscrúdú
eolaíoch.

Banda Marcála 2

[3]–[4]

[4]–[6]

Raon

Banda Marcála 3

Tá tagairt déanta don fhaisnéis agus
do na foinsí uilig (deich gcinn ar a
laghad) ag úsáid chóras tagartha
Harvard.

Tá an litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus stíl na
scríbhneoireachta ar chaighdeán
sármhaith i gcónái, mar aon le húsáid
de théarmaíocht eolaíoch.

Tá an tátal gonta agus iomlán
tacaíochta ón fhianaise leis.

Rinneadh anailís mhion agus
léirmhíniú go dian ar fhaisnéis,
fianaise, saincheisteanna agus
idéanna eolaíocha agus bhí
mionleasuithe ann de thoradh ar
luachála.

Cuireadh argóint shoiléir loighciúil i
láthair.

Tuiscint shármhaith ar gach ceann
de na hidéanna, próisis, teicnící agus
nósanna imeachta eolaíocha ábhartha
don imscrúdú eolaíoch.

Eolas cuimsitheach ar mhórchuid de
na heochairchoincheapa, léirmhínithe,
saincheisteanna agus téarmaí
teicniúla ábhartha don himscrúdú
eolaíoch.

Greillí Marcála d’Aonad Measúnaithe A21: Modh Eolaíoch, Imscrúdú, Anailís agus Luacháil Tasc 1:

[5]–[6]

[7]–[9]

Raon

241

CM3 [10]

CM2 [6]

CM1 [4]

Assessment
Objective (AO)

Raon

Rinneadh measúnú teoranta ar
earráidí agus/nó guaiseacha
sábháilteachta féideartha.

Rinneadh iarracht teoranta ar an
phlean gníomhaíochta a leasú
bunaithe ar thorthaí an imscrúdaithe
eolaíoch.

Cuireadh an plean gníomhaíochta i
bhfeidhm ar leibhéal bunúsach.

Cuimsíodh luacháil shásúil ar ghnéithe
an imscrúdaithe, más cuí.

Rinneadh measúnú sásúil ar earráidí
agus guaiseacha sláinte agus
sábháilteachta féideartha.

Cuimsíodh luacháil sármhaith ar
ghnéithe an imscrúdaithe, más cuí.

Rinneadh measúnú iomlán ar
earraídí agus guaiseanna sláinte
agus sábháilteachta féideartha.

Rinneadh mionleasuithe ar an phlean
tionscadail mar is gá, bunaithe ar
thorthaí ar an obair thurgnamhach
uilig.

Rinneadh iarracht sásúil ar an phlean
tionscadail a mhionleasú bunaithe ar
thorthaí ar an obair thurgnamhach.

[4]–[7]

Cuireadh an plean tionscadail i
bhfeidhm ina iomláine agus de réir
an sceidil ag glacadh san áireamh
gach leasú a bhí de dhíth air.

[3]–[4]

TCuireadh an plean tionscadail
i bhfeidhm de réir an sceidil den
chuid is mó, ag glacadh leis go raibh
mionleasuithe de dhíth air.

Bronntar [0] ar obair nach fiú creidiúint í

[1]–[3]

[1]–[2]

Cur i bhfeidhm cuimsitheach d’eolas
agus de thuiscint ar réimse leathan
idéanna, próiseas, teicnící agus
nósanna imeachta eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí cáilíochtúla
agus cainníochtúla á láimhseáil.
Bíonn taifead na hoibre agus na
mionleasuithe cuimsitheach.

Cur i bhfeidhm sásúil d’eolas agus de
thuiscint ar roinnt idéanna, próiseas,
teicnící agus nósanna imeachta
eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí cáilíochtúla agus/
nó cainníochtúla á láimhseáil
Bíonn taifead na hoibre agus na
mionleasuithe ar chaighdeán sásúil.

Iarracht déanta ar chur i bhfeidhm
teoranta d’eolas ar idéanna, próisis,
teicnící agus/nó nósanna imeachta
eolaíocha.

Tá taifead na hoibre i leabhar
na saotharláinne ar chaighdeán
bunúsach.

Forbraíodh plean tionscadail
sármhaith a léiríonn tuiscint
dhomhain ar mhórchuid de
phrionsabail deartha an imscrúdaithe.

[2]–[3]

Tuiscint shármhaith ar gach ceann
de na smaointe, próisis, teicnící,
saincheisteanna agus nósanna
imeachta eolaíocha ábhartha don
imscrúdú eolaíoch.

Banda Marcála 3

Forbraíodh plean tionscadail sásúil a
léiríonn tuiscint sásúil ar mhórchuid de
phrionsabail deartha an imscrúdaithe.

[1]

Tuiscint shásúil ar mhórchuid de
na hidéanna, próisis, teicnící,
saincheisteanna agus nósanna
imeachta eolaíocha ábhartha don
imscrúdú eolaíoch.

Banda Marcála 2

Raon

Táirgeadh plean gníomhaíochta a
léiríonn eolas teoranta ar phrionsabail
deartha an imscrúdaithe.

Tuiscint bhunúsach ar na hidéanna,
próisis, teicnící, saincheisteanna agus/
nó nósanna imeachta eolaíocha, le
hábharthacht theoranta don imscrúdú
eolaíoch.

Banda Marcála 1

Tasc 2: Pleanáil agus Leabhar Saotharlainne

[8]–[10]

[5]–[6]

[4]

Raon

Measúnú
Riosca

Ábhair agus
fearas

Aidhm/Hipitéis

Teideal

Tasc

Tasc 3: Tuairisc

242

Bronntar [0] ar rannán ar bith nach fiú creidiúint é
Teideal cuí gonta a chuireann in iúl don léitheoir go soiléir cad é is ábhar an imscrúdaithe.
Baineadh úsáid chuí as téarmaíocht eolaíoch.
Míníonn an teideal mórchuid d’ábhar an imscrúdaithe.
Is é is aidhm ann ráiteas gonta a thugann breac-chuntas soiléir ar fheidhm an imscrúdaithe.
Tugann an hipitéis míniú ar réitigh molta bunaithe ar fhaisnéis atá ar eolas cheana féin. Is rud é
a d’fhéadfaí tacú leis nó a bhréagnú trí thurgnamhaíocht nó trí bhreathnóireacht. Tugadh míniú
cuimsitheach ar na prionsabail, sainmhínithe, teicnící turgnamhacha, teoiricí agus dlíthe, de réir
mar is cuí.
Is é is aidhm ann ráiteas a thugann breac-chuntas le roinnt soiléireachta ar fheidhm an
imscrúdaithe. Tugann an hipitéis míniú ar réiteach molta amháin ar a laghad bunaithe ar
fhaisnéis atá ar eolas cheana féin. Tugadh míniú sásúil ar na prionsabail, sainmhínithe, teicnící
turgnamhacha, teoiricí agus dlíthe, de réir mar is cuí.
Is é is aidhm ann ráiteas a thugann breac-chuntas le soiléireacht teoranta ar fheidhm an
imscrúdaithe. Rinneadh iarracht san hipitéis ar réiteach molta a mhíniú. Tugadh míniú bunúsach
ar na prionsabail, sainmhínithe, teicnící turgnamhacha, teoiricí agus/nó dlíthe.
Tá liosta ábhar agus fearas cuimsitheach agus cruinn. Cuimsítear léaráid(í) lipéadaithe
go heolaíoch de na hábhair agus den fhearas chuí, é curtha i dtreoir go cruinn agus go
neamhspleách.
Tá liosta ábhar agus fearas ina iomláine agus cruinn den mhórchuid. Cuimsítear léaráid(í)
lipéadaithe de na hábhair agus den fhearas chuí, é curtha i dtreoir le tacaíocht mhúinteora/
teicneora.
Cuirtear liosta ábhar agus fearas curtha ar fáil ach le roinnt easnamh. Bíonn tacaíocht suntasach
ón mhúinteoir/teicneoir de dhíth.
Measúnú maith riosca ina bhfuil na guaiseacha sábháilteachta go léir sainaitheanta agus ráiteas
gairid ar na torthaí guaiseacha féideartha.
Measúnú sásúil riosca ina bhfuil an chuid is mó de na guaiseacha sábháilteachta sainaitheanta
agus ráiteas gairid, ar a laghad, ar thoradh guaiseach féideartha amháin.
Measúnú bunúsach riosa ina bhfuil guaiseacha sábháilteachta áirithe sainaitheanta agus
d’fhéadfaí toradh ar ghuais fhéideartha a bheith sainaitheanta.

Critéir Marcanna

[1]

[2]

[3]

[1]

[2]

[3]

[1]–[2]

[3]–[4]

[5]–[6]

[1]

[2]

Iomlán
Marcanna
Bronnta [45]

CM3

CM1
CM2

CM1
CM2
CM3

CM1
CM2

CM
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Torthaí

Modh

Tasc

Critéir Marcanna

Bronntar [0] ar rannán ar bith nach fiú creidiúint é
Déantar gach cuid den imscrúdú go neamhspleách agus léirítear leibhéal an-mhaith de scileanna
teicniúla. Baintear úsáid as modh cuí i gcónaí. Tá na tomhais cruinn. Tá an modh mionsonraithe
ina iomláine agus taifeadta go cruinn. Tá míniú iomlán ar an mhodh a úsáideadh.
Cuirtear saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta san áireamh i rith an ama agus déantar
réamhchúraimí cuí an t-am ar fad.
Déantar cuid is mó de pháirteanna an imscrúdaithe go neamhspleách agus léirítear leibhéal
sásúil de scileanna teicniúla. Baintear úsáid as an mhodh cuí den chuid is mó. Tá na tomhais
cruinn den chuid is mó. Déantar an chuid is mó de chéimeanna an mhodha a thaifeadadh agus
tá siad cruinn. Tá míniú sásúil ar an mhodh a úsáideadh. Cuirtear saincheisteanna sláinte agus
sábháilteachta san áireamh agus déantar réamhchúraimí cuí an chuid is mó den am.
Déantar an t-imscrúdú le neamhspleáchas teoranta agus léirítear leibhéal bunúsach de scileanna
teicniúla. Baintear úsáid as modh cuí uaireanta. Tá tomhais cruinn uaireanta. Taifeadadh modh
go bpointe áirithe a thaispeánann bearnaí san eolas agus sa tuiscint. Tá míniú bunúsach ar
an mhodh a úsáideadh. Cuirtear saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta san áireamh in
amanna agus déantar réamhchúraimí uaireanta.
Tá tacar iomlán de thorthaí cainníochtúla agus breathnuithe cáilíochtúla taifeadta i bhformáid chuí
tháblach agus/nó ghrafach ag úsáid ceannteidil agus aonaid chuí. Cuimsítear áirimh chomh maith
agus tá siad cruinn go dtí dhá ionad de dheachúlacha.
Tá roinnt torthaí cainníochtúla agus/nó breathnuithe cáilíochtúla taifeadta i bhformáid chuí
tháblach agus/nó ghrafach ag úsáid ceannteidil atá cruinn uaireanta. Cuimsítear áirimh chomh
maith agus tá siad cruinn.
Rinneadh torthaí cainníochtúla agus/nó breathnuithe cáilíochtúla a thaifeadadh. Ní bhíonn
an fhormáid is cuí in úsáid i gcónaí agus bíonn ceannteidil agus aonaid míchruinn uaireanta
Cuimsítear áirimh bhunúsacha chomh maith.

Tasc 3: An Tuairisc ar leanúint

[1]–[2]

[3]–[5]

[6]–[8]

[1]–[2]

[3]–[5]

[6]–[8]

Iomlán
Marcanna
Bronnta [45]

CM2
CM3

CM2
CM3

CM
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Tagairt agus
aguisín

Luacháil

Tasc

Critéir Marcanna

Bronntar [0] ar rannán ar bith nach fiú creidiúint é
Cuirtear conclúid chruinn ghonta ar fáil a fhreagraíonn cuspóir an imscrúdaithe. Rinneadh anailís
iomlán earráidí agus sainaithníodh foinsí earráidí. Rinneadh luacháil shármhaith ar an turgnamh,
lena n-áirítear teorainneacha le mínithe. Cuimsítear moltaí a shainaithníonn mionleasú ar na
teicnící turgnamhacha a úsáideadh. Tá úsáid de théarmaíocht chuí eolaíoch ar chaighdeán
sármhaith. Tá litriú, poncaíocht agus gramadach ar chaighdeán sármhaith agus tá an fhoirm agus
stíl na scríbhneoireachta an-chuí.
Cuimsítear ráiteas a fhreagraíonn cuspóir an imscrúdaithe. Rinneadh anailís earráidí agus
sainaithníodh roinnt foinsí earraidí. Rinneadh luacháil ar an turgnamh, lena n-áirítear roinnt
teorainneacha le mínithe. Tá úsáid de théarmaíocht chuí eolaíoch ar chaighdeán maith. Tá litriú,
poncaíocht agus gramadach ar chaighdeán maith agus tá foirm agus stíl na scríbhneoireachta cuí
den chuid is mó.
Tá ráiteas conclúide curtha ar fáil. D’fhéadfaí gur sainaithníodh foinse amháin earráide ar a
laghad. D’fhéadfaí go mbeadh luacháil bhunúsach ar an turgnamh, le beagán úsáide/úsáid ar bith
de théarmaíocht eolaíoch ann. Tá litriú, poncaíocht agus gramadach ar chaighdeán teoranta agus
tá foirm agus stíl na scríbhneoireachta bunúsach.
Tá tagairt déanta don fhaisnéis agus do na foinsí uilig, ag úsáid chóras tagartha Harvard.
Cuimsítear na haguisíní cuí agus cuireann siad leis an tuairisc.
Tá iarracht shásúil déanta le tagairt a dhéanamh d’fhaisnéis agus d’fhoinsí, ag úsáid chóras
tagartha Harvard. Cuimsítear roinnt aguisíní agus tá siad cuí den chuid is mó.
Déantar iarracht ar thagairt a dhéanamh d’fhoinsí. D’fhéadfaí go gcuimsítear roinnt aguisíní.

Tasc 3: An Tuairisc ar leanúint

[1]

[2]–[3]

[4]–[5]

[1]–[3]

[4]–[7]

[8]–[10]

Iomlán
Marcanna
Bronnta [45]

CM3

CM3

CM
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CM1 [12]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Tuiscint bhunúsach ar
na smaointe, próisis,
teicnící agus/nó
modhanna eolaíocha, le
hábharthacht theoranta
don imscrúdú/don taighde
eolaíoch

Eolas bunúsach ar chuid
den fhaisnéis ábhartha
do na himscrúduithe
eolaíocha/don taighde
eolaíoch.

Eolas bunúsach
ar chuid de na
heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 1

[1]–[3]

Raon
Tuiscint shásúil ar chuid
de na hidéanna, próisis,
teicnící agus modhanna
eolaíocha ábhartha don
imscrúdú/don taighde
eolaíoch.

Eolas sásúil ar chuid de
na heochairchoincheapa,
léirmhínithe,
saincheisteanna agus
téarmaí teicniúla ábhartha
do na himscrúduithe
eolaíocha/don taighde
eolaíoch.

Eolas sásúil ar chuid de
na heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 2

Greillí Marcála d’Aonad Measúnaithe A2 6, A2 7, A2 8, A2 9, A2 10
Raon
[4]–[6]

Tuiscint mhaith ar
an chuid is mó de na
idéanna, próisis, teicnící
agus modhanna eolaíocha
ábhartha don imscrúdú/
don taighde eolaíoch.

Eolas maith ar
chuid is mó de na
heochairchoincheapa,
léirmhínithe,
saincheisteanna agus
téarmaí teicniúla ábhartha
do na himscrúduithe
eolaíocha/don taighde
eolaíoch.

Eolas agus tuiscint mhaith
ar chuid is mó de na
heochairchoincheapa
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 3

Raon
[7]–[9]

Tuiscint shármhaith
ar gach ceann de na
hidéanna, próisis,
teicnící agus modhanna
eolaíocha ábhartha do na
himscrúduithe eolaíocha/
don taighde eolaíoch.

Eolas cuimsitheach
ar chuid is mó de na
heochairchoincheapa,
léirmhínithe,
saincheisteanna agus
téarmaí teicniúla ábhartha
don himscrúdú/don
taighde eolaíoch.

Eolas agus tuiscint
chuimsitheach ar na
heochairchoincheapa uilig
a bhfuil cur síos déanta
orthu san aonad.

Banda Marcála 4

[10]–[12]

Raon

247

CM3 (i) [26]
Scrúdú
Praiticiúil

CM2 [14]

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

[1]–[4]

Raon

Rinneadh iarracht
bhunúsach ar thorthaí a
léirmhíniú agus tátal a
bhaint amach.

Tá obair thurgnamhach,
thaighde agus
imscrúdaithe
comhlánaithe go cuí agus,
nuair atá sé ábhartha, go
sábháilte le treoir fhairsing
ón mhúinteoir. Fuarthas
roinnt torthaí ach tá an
iontaofacht agus an
cruinneas teoranta.
[1]–[6]

Tá taifead na hoibre i
leabhar saotharlainne/
taifead punainne pro
forma ar chaighdeán
bunúsach.

Rinneadh iarracht
theoranta ar na hidéanna,
próisis, teicnící agus
modhanna eolaíocha a
chur i bhfeidhm.

Banda Marcála 1

Tá iarracht shásúil déanta
ar thorthaí a léirmhíniú
le roinnt tátal a bhaint
amach.

[7]–[13]

Léirmhíníodh na torthaí
go cuí agus tá breithiúnais
chuí agus tátail bhailí san
áireamh.

Tá obair thurgnamhach,
thaighde agus
imscrúdaithe
comhlánaithe mar is
cuí agus, nuair atá sé
ábhartha, go sábháilte
le fíorbheagán treorach
ón mhúinteoir. Fuarthas
torthaí le leibhéal maith
iontaofachta agus
cruinnis.

Tá obair thurgnamhach,
thaighde agus
imscrúdaithe
comhlánaithe mar is
cuí agus, nuair atá sé
ábhartha, go sábháilte
le roinnt treorach ón
mhúinteoir. Fuarthas
torthaí le roinnt
iontaofachta agus
cruinnis.

Tá taifead na hoibre
agus na mionleasuithe
cuimsitheach.

Rinneadh mionleasuithe
mar thoradh ar bhrí
a bhaint as torthaí, le
tátail agus luachálacha
ábhartha.

[21]–[26]

Cur i bhfeidhm
cuimsitheach d’eolas agus
de thuiscint ar réimse
leathan idéanna, próiseas,
teicnící agus modhanna
eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus
praiticiúla;
[11]–[14]
agus
•
nuair atá sonraí
cáilíochtúla agus
sonraí cainníochtúla
á láimhseáil

Banda Marcála 4

Tá obair thurgnamhach,
thaighde agus
imscrúdaithe
comhlánaithe go
neamhspleách, go sciliúil
agus go hiomlán agus,
nuair atá sé ábhartha,
go sábháilte. Tá torthaí
cuimsitheach agus
[14]–[20] fuarthas iad le leibhéal
ard iontaofachta agus
cruinnis.

Tá taifead na hoibre
agus na mionleasuithe ar
chaighdeán maith.

Tá taifead na hoibre
agus na mionleasuithe ar
chaighdeán sásúil.

Raon
Cur i bhfeidhm maith
d’eolas agus tuiscint ar
raon idéanna, próiseas,
teicnící agus modhanna
eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus
praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí
[8]–[10]
cáilíochtúla agus
sonraí cainníochtúla
á láimhseáil

Banda Marcála 3

Raon

Cur i bhfeidhm sásúil
d’eolas agus tuiscint ar
roinnt idéanna, próiseas,
teicnící agus modhanna
eolaíocha:
•
ar chomhthéacsanna
teoiriciúla agus/nó
praiticiúla;
agus
•
nuair atá sonraí
[5]–[7]
cáilíochtúla agus/nó
sonraí cainníochtúla
á láimhseáil

Banda Marcála 2

Raon

248

CM3 (ii) [28]
Teoiriciúil

Cuspóir
Measúnaithe
(CM)

Déantar iarracht ar
thagairt a dhéanamh
d’fhoinsí. D’fhéadfaí
go gcuimsítear roinnt
aguisíní.

[1]–[7]

[8]–[14]

Raon
Tá tagairt déanta do
mhórchuid na faisnéise
agus na bhfoinsí ag úsáid
chóras tagartha Harvard.
Na haguisíní a úsáidtear,
bíonn siad cuí den chuid
is mó.

Is de chaighdeán
maith i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh anailísiú,
léirmhíniú agus luacháil
ar thorthaí, ar fhaisnéis
eolaíochta, ar fhianaise
agus ar idéanna ar
chaighdeán maith ar a n
áirítear breithiúnais chuí/
tátail bhailí a dhéanamh.

Banda Marcála 3

Bronntar [0] ar obair nach fiú creidiúint í.

Tá iarracht shásúil déanta
le tagairt a dhéanamh
d’fhaisnéis agus d’fhoinsí,
ag úsáid chóras tagartha
Harvard. Cuimsítear
roinnt aguisíní cuí.

Tá an litriú, poncaíocht
agus gramadach,
foirm agus stíl na
scríbhneoireachta ar
chaighdeán sásúil
mar aon le húsáid
téarmaíochta eolaíoch.

Tá an litriú, poncaíocht
agus gramadach,
foirm agus stíl na
scríbhneoireachta ar
chaighdeán teoranta,
mar aon le húsáid de
téarmaíochta eolaíoch.

Banda Marcála 2
Tá iarracht shásúil déanta
le luacháil, anailísiú agus
léirmhíniú a dhéanamh ar
thorthaí agus ar fhaisnéis
eolaíochta agus roinnt
tátail a bhaint astu.

Raon

Tá iarracht bhunúsach
déanta le luacháil agus/
nó anailísiú agus/nó
léirmhíniú a dhéanamh
ar thorthaí agus tátal a
bhaint astu.

Banda Marcála 1

Raon
Tá tagairt déanta don
fhaisnéis agus do na
foinsí uilig, ag úsáid
chóras tagartha Harvard
go cuí. Cuimsítear
aguisíní cuí.

Is de chaighdeán
iontach i gcónaí iad
litriú, poncaíocht agus
gramadach, foirm agus
stíl na scríbhneoireachta,
[15]–[21] mar aon le húsáid de
théarmaíocht eolaíochta.

Rinneadh mionleasuithe
mar thoradh ar bhrí a
bhaint as torthaí faisnéis
eolaíochta, fianaise agus
idéanna le tátail agus
luachálacha ábhartha.

Banda Marcála 4

[22]–[28]

Raon

AGUISÍN
TÁBLA PEIRIADACH
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2

TÁBLA PEIRIADACH NA NDÚL
Grúpa
1

H
Hidrigin
1

11

3

12

4

14

5

N

9

C

1

Si

Carbón
6
28

Fosfar
15

7

B

Sileacan
14

Rúitéiniam
44

Róidiam
45

Pt

195

Pallaidiam
46

Au

197

Airgead
47

Caidmiam
48

16

6

19

7

4

0

He

Héiliam
2
20

Ne

Al

Bórón
5
27

73

F

Be

Alúmanam
13

Ge

O

Li

Ga

70

Ar

Zn

65

Neon
10
40

Cu

64

Fluairín
9
35.5

59

Cl

Ni

S

Beirilliam
4
24

59

Ocsaigin
8
32

Mg

Co

P

Litiam
3
23

Fe

56

Nítrigin
6
31

Na

Mn

55

Argón
18

52

Gearmáiniam Arsanaic
33
32
119
122

Clóirín
17

Maignéisiam
12

Cr

Sn

Sulfar
16

Sóidiam
11
51

In

Gailliam
31
115

Kr

V

Cd

Sinc
30
112

84

48

Ag

Copar
29
108

80

Ti

Nicil
28
106

Br

Sc

45

Pd

Se

40

Rh

Cóbalt
27
103

79

Ca

Ru

Iarann
26
101

As

39

Tc

Mangainéis
25
99

75

K

Mo

Cróimiam
24
96

Xe

Nb

Vanaidiam
23
93

Crioptón
36
131

Tíotáiniam
22
91

I

Zr

Bróimín
35
127

Y

Scaindiam
21
89

Te

Sr

Cailciam
20
88

Seiléiniam
34
128

Potaisiam
19
85

Molaibdéineam Teicnéitiam
42
43

192

Bi

209

Po

210

Teallúiriam
52

At

210

Iaidín
53

Rn

222

Xeanón
54

Sb

Rb
Niaibiam
41

Ir

Antamón
51

Siorcóiniam
40

190

Stán
50

Itriam
39

Os

Indiam
49

Strointiam
38

Re

186

Rubaidiam
37

W

184

207

Ta

181

Pb

178

Tl

Hf

204

La

139*

Radón
86

Astaitín
85

Biosmat
83

Polóiniam
84

Hg

137

Mearcair
80
285

201

Ba

Cn

133

Ór
79
272

Cs

Rg

Luaidhe
82

Platanam
78
269

Tailliam
81

Ds

175

Iridiam
77
266

173

Lu

Mt

169

Yb

Lúitéitiam
71

Oismiam
76
265

167

Tm

Itéirbiam
70

257

Hs

Copairniciam
112

165

Er

Túiliam
69

254

Lr

Bh

Rointginiam
111

162

Ho

Eirbiam
68

256

No

Láirinciam
103

Réiniam
75
262

Darmstaidiam
110

159

Dy

Hoilmiam
67

253

Md

Nóbailiam
102

Sg

Meitniriam
109

157

Tb

Diospróisiam
66

254

Fm

Meindiléiviam
101

Tungstan
74
263

Haisiam
108

152

Gd

Teirbiam
65

251

Es

Feirmiam
100

Db

Bóiriam
107

150

Eu

Gadailíniam
64

245

Cf

Éinstéiniam
99

Tantalam
73
262

Seaboirgiam
106

147

Sm

Eoraipiam
63

247

Bk

Calafoirniam
98

Haifniam
72
261

144

Pm

Samairiam
62

243

Cm

Beircéiliam
97

Rf

141

Nd

Próiméitiam
61

242

Am

Ciúiriam
96

Ac

140

Pr

Neoidimiam
60

237

Pu

Aimeiriciam
95

Lantanam
57
227

Ce

Praiséidimiam
59

238

Np

Plútóiniam
94

Bairiam
56
226

Caeisiam
55
223

Ceiriam
58

231

U

Neiptiúiniam
93

Ra

Fr

232

Pa

Úráiniam
92

Dúibniam
105

Th

Prótachtainiam
91

Rutarfoirdiam
104

Tóiriam
90

†
Achtainiam
89

Raidiam
88

a = mais adamhach choibhneasta
(neasluach)
x = siombail adamhach
b = uimhir adamhach

† 90 – 103 Sraith Achtainiam

* 58 – 71 Sraith Iantanaim

Frainciam
87

a
×
b
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