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1 uair an chloig. 
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Scríobh d’Uimhir Lárionaid agus d’Uimhir Iarrthóra sna spásanna chuige sin ag barr an 
leathanaigh seo.
Ní mór duit na ceisteanna a fhreagairt sna spásanna chuige sin. 
Ná scríobh taobh amuigh den achar bhoscáilte ar gach leathanach nó ar leathanaigh 
bhána.
Comhlánaigh le dúch dubh amháin. Ná scríobh le peann glóthaí.
Freagair gach ceann de na naoi gceist.
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1 (a) Anseo thíos tá biashlabhra simplí féaraigh ar taispeáint.

planda coinín sionnach
© Getty Images

(i) Cad é an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar an phlanda sa
bhiashlabhra seo?

Ciorclaigh an freagra ceart.

tomhaltóir tosaigh   :   tomhaltóir tánaisteach   :   táirgeoir
[1]

(ii) Cad é foinse thosaigh an fhuinnimh do gach biashlabhra?

 [1]

(iii) Comhlánaigh an abairt seo a leanas.

Seo ceann de na biashlabhraí atá le fáil san fhéarach, tá cuid mhór eile atá

cónasctha le bia-  a fhoirmiú. [1]
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[Tiontaigh an leathanach

(b) Rinneadh suirbhé agus comhaireadh an líon coiníní san fhéarach seo i mí na
Bealtaine gach bliain ar feadh trí bliana. Tá na torthaí ar taispeáint thíos.

Bliain 1 2 3

Líon coiníní 510 255 175

(i) Cuir síos ar an athrú ar an líon coiníní thar an tréimhse trí bliana.

 [1]

(ii) Luaigh cad é is féidir a tharla don líon sionnach thar an tréimhse trí bliana le
bheith mar chúis leis an athrú ar an líon coiníní.

 [1]

(iii) Luaigh rud amháin a rinneadh sa tsuirbhé seo le cinnte a dhéanamh de go
raibh na torthaí seo bailí (triail chothrom).

 [1]
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2 (a) Tá roinnt cineálacha bia agus a bhfeidhm ar taispeáint sa tábla thíos.

Comhlánaigh an tábla.

Roghnaigh ó:

iarann  :  cailciam  :  fás agus athchóiriú  :  cnámha agus fiacla sláintiúla

Cineál bia Feidhm

saill foinse fuinnimh

cuidíonn sé le fuilchealla dearga 
ocsaigin a iompar

próitéin

[2]

(b) D’athraigh sampla bia imoibrí Biuret ó ghorm go dath líolóige/corcra.
Cad é an cineál bia a bhí i láthair sa tsampla bia seo?

Ciorclaigh do fhreagra.

siúcra stáirse próitéin
[1]

(c) Is cúis le cuid mhór fadhbanna sláinte i dTuaisceart Éireann é murtall.

(i) Seachas diaibéiteas Chineál 2, luaigh fadhb shláinte amháin eile a bhfuil
baint aici le murtall.

 [1]

(ii) Is féidir an baol le murtall a laghdú trí athruithe a dhéanamh ar aiste bia
agus stíl mhaireachtála. Luaigh sampla amháin de gach cineál athraithe.

Aiste bia

Stíl mhaireachtála [2]
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LEATHANACH BÁN

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

(Leanann ceisteanna ar an chéad leathanach eile)

[Tiontaigh an leathanach
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3 (a) Sa léaráid thíos tá córas atáirgthe an fhir ar taispeáint.

Y

cadairne

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

(i) Ainmnigh an chuid atá lipéadaithe Y ar an léaráid thuas.

Roghnaigh ó:

faireog phróstatach  :  úiréadra  :  feadán speirme

 [1]

(ii) Cad é feidhm an chadairne?

 [1]

(iii) Ar an léaráid thuas, tarraing saighead sa bhosca leis an treo a thaispeáint a
dtaistealaíonn an speirm de réir mar a fhágann sí na huiríocha. [1]
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(b) (i) Is modh máinliachta frithghiniúna do na fir í vaiseachtóime. Cuir síos ar a
bhfuil déanta le linn vaiseachtóime agus mínigh an dóigh a gcoisceann sé 
seo toircheas.

 [2]

(ii) Ainmnigh modh frithghiniúna amháin eile a d’fhéadfadh fear a úsáid.

 [1]
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4 (a) Tá go leor substaintí i dtoit toitíní, amhail tarra, a dtig leo dochar tromchúiseach 
a dhéanamh don tsláinte.

(i) Ainmnigh galar amháin arb é tarra is cúis leis.

 [1]

(ii) Comhlánaigh an abairt thíos le substaint dhochrach amháin eile atá le fáil i
dtoit toitíní a ainmniú agus le cur síos a dhéanamh uirthi.

Tá substaint i dtoit toitíní a fhágann go bhfuil sé deacair éirí as caitheamh

tobac. Tugtar  ar an tsubstaint seo agus

cuirtear síos uirthi mar shubstaint  . [2]
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(b) Taispeánann an graf thíos céatadán na gcaiteoirí tobac sa RA (UK) idir 1980
agus 2010. Tugadh cosc ar fhógraíocht toitíní isteach in 2002 agus tugadh cosc
ar chaitheamh tobac san ionad oibre isteach in 2007.
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(i) Cuir síos ar an treocht atá taispeánta ag an fhaisnéis seo.

[1]

(ii) Maíodh gur éifeachtaí é an cosc ar fhógraíocht toitíní ná an cosc ar
chaitheamh tobac maidir le céatadán na gcaiteoirí tobac sa RA a laghdú.
Cad é an fhianaise ón ghraf a thacaíonn leis an ráiteas seo?

[1]
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5 (a) Sa tábla thíos taispeántar mais an tsiúcra in 100 cm3 de cheithre dheoch sú 
oráiste dhifriúla (A, B, C agus D).

© Getty Images

Deoch sú oráiste Mais an tsiúcra in 100 cm3/g

A 16

B 13

C 11

D 12

(i) Ar an eangach thíos, tarraing barrachairt leis an fhaisnéis seo a thaispeáint.
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(ii) Tá 250 cm3 i mbuidéal rialta de shú oráiste. Ríomh mais an tsiúcra i
mbuidéal 250 cm3 de shú oráiste D.

(Taispeáin do chuid oibre.)

 g [2]

(b) I ndiaidh sú oráiste a ól, méadaíonn leibhéil ghlúcóis (siúcra) san fhuil.

(i) Comhlánaigh na habairtí seo a leanas le cur síos a dhéanamh ar an dóigh a
bhfreagraíonn an corp d’ardú ar leibhéil ghlúcóis.

An hormón a laghdaíonn leibhéil ghlúcóis san fhuil, tugtar

 air agus táirgtear é sa phaincréas. 

Athraíonn an hormón seo glúcós ina , agus

is é an  an t-orgán ina dtarlaíonn sé seo. [3]

(ii) Thig le barraíocht siúcra san aiste bia bheith ina chúis le diaibéiteas
Chineál 2.
Luaigh éifeacht fhadtéarma amháin ar an chorp de dhiaibéiteas Chineál 2.

[1]
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6 (a) Rinne dalta imscrúdú ar an dóigh a ndeachaigh an líon síolta a bhí curtha i 
bpota i bhfeidhm ar mhais na síológ. Rinneadh na síológa a mheá i ndiaidh trí 
seachtaine agus ríomhadh an mheánmhais. Tá na torthaí ar taispeáint sa ghraf 
thíos.

0.0
0 5 10 15 20 25

Líon síolta an pota

M
eá

nm
ha

is
 n

a 
sí

ol
óg

/g

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

(i) Cad é meánmhais na síológ nuair a bhí 10 síol i bpota?

  g [1]

(ii) Ríomh mais iomlán na síológ nuair atá 15 shíol i bpota.

(Taispeáin do chuid oibre.)

  g [2]
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[Tiontaigh an leathanach

(iii) Cuir síos ina iomláine ar an treocht atá taispeánta ag na torthaí seo.

[2]

(b) Tá sraith de shíológa leitíse a d’fhás ó shíolta a bhí curtha ag garraíodóir ar
taispeáint sa léaráid thíos.

síológ leitíse

Foinse: Príomhscrúdaitheoir

Déanann sé cinneadh roinnt de na síológa a bhaint ar shiúl.
Mínigh ina iomláine cad chuige a bhfásfaidh na síológa leitíse atá fágtha níos 
mó má tá tuilleadh spáis acu.

[2]
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7 (a) Is ainmhí le muineál fada é an sioráf.

© Getty Images

Sa ghraf thíos tá faid muineál 64 sioráf ar taispeáint. 
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*20GSA1115*
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(i) Cad é an cineál éagsúlachta atá taispeánta ag na torthaí sa ghraf seo?

 [1]

(ii) Ríomh céatadán na sioráf a bhfuil fad meánach muiníl acu.

(Taispeáin do chuid oibre.)

 % [2]

(b) Luaigh cúis amháin le héagsúlacht i bpobal.

[1]



12682.03

*20GSA1116*

*20GSA1116*

8 (a) Modh amháin de scagthástáil ghéiniteach, baineann sé le baitín cadáis steiriúil a 
úsáid le cealla leicinn a bhailiú.

baitín cadáis steiriúil

© Arno Massee / Science Photo Library

Cuirtear an sampla de chealla leicinn chuig saotharlann ansin sa dóigh go 
bhféadtar an ADN (DNA) a eastóscadh agus a anailísiú.

(i) Luaigh buntáiste amháin a bhaineann leis an mhodh shimplí seo de
scagthástáil ghéiniteach.

 [1]

(ii) Ainmnigh an chuid den chill ina bhfuil ADN.

 [1]

(iii) Cad é an téarma a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar an ábhar
ghéiniteach uilig istigh in orgánach?

 [1]

(b) Na torthaí ó scagthástáil ghéiniteach, thaispeáin siad gur féidir go mbeidh
fadhbanna sláinte ag Dáithí san am atá le teacht. Luaigh dhá dhóigh ar féidir le
comhlachtaí árachais saoil é a chur faoi mhíbhuntáiste.

1.

2. 

[2]
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 (c) Sóchán i gcealla craicinn is cúis le hailse an chraicinn.
  Mínigh an chiall atá leis an téarma sóchán agus an dóigh a mbeadh ailse ann dá 

bharr.

  Ba chóir go gcuimseodh do fhreagra:

• toisc amháin a chuireann tús le hailse an chraicinn
• dhá fháth leis an mhéadú ar rátaí ailse an chraicinn sa Ríocht Aontaithe (RA)
• ainm riocht amháin eile arb é sóchán is cúis leis.

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

      [6]
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9 (a) Rinne cúigear daltaí imscrúdú ar an líon céimeanna in airde a d’fhéadfadh siad 
a dhéanamh in 1 nóiméad. Ansin rinne siad é seo trí huaire eile le sos gairid idir 
gach tástáil. 

Foinse: Príomhscrúdaitheoir 

  Tá na torthaí ar taispeáint sa tábla thíos.

Céimeanna in airde in 1 nóiméad

Dalta Tástáil 1 Tástáil 2 Tástáil 3 Tástáil 4

A 58 54 48 46

B 56 51 49 45

C 58 53 52 49

D 59 54 51 50

E 56 50 46 40

  (i) Luaigh an treocht atá taispeánta ag an fhaisnéis seo.

     [1]
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  (ii) Luaigh cé acu dalta (A, B, C, D nó E) nach ndéanann aclaíocht go rialta.
   Mínigh do fhreagra.

     [2]

  (iii) Bhí na daltaí páirteach i gclár aclaíochta ceithre seachtaine agus ansin rinne 
siad an t-imscrúdú arís. Luaigh dóigh amháin a bhféadfadh a gcuid torthaí 
bheith difriúil.

     [1]

 (b) Táirgeann aclaíocht leanúnach fuinneamh teasa mar gheall ar riospráid.

  (i) Comhlánaigh an chothromóid focal don riospráid.

glúcós  +  _______________  ➞  dé-ocsaíd charbóin  +  ________________  +  fuinneamh
                                                                                                                             (teasa)

     [2]

  (ii) Cad é an téarma a chuireann síos ar scaoileadh an fhuinnimh teasa i 
riospráid?

     [1]

SEO DEIREADH AN SCRÚDPHÁIPÉIR
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Uimhir Scrúdaitheora

Don Scrúdaitheoir 
amháin

Uimhir 
Ceiste Marcanna
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Iomlán

NÁ SCRÍOBH AR AN LEATHANACH SEO

Cuireadh isteach ar chead chun an t-ábhar cóipchirt uile a atáirgeadh. 
I gcásanna áirithe is féidir nár éirigh le CCEA teagmháil a dhéanamh le húinéirí cóipchirt agus beidh  
sé sásta na hadmhálacha sin a fágadh ar lár a chur ina gceart amach anseo ach é a chur ar an eolas.
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