
Léaráidí Bitheolaíochta 

Ceist 1: 
 

 

 

(i) Sainaithin an t-orgánach a thaispeántar sa léaráid.  

(ii) Cén ríocht lena mbaineann an t-orgánach sin?  

(iii) Ainmnigh na codanna lipéadaithe A, B agus C.  

(iv) 1. Tabhair ról, seachas daingniú, le haghaidh struchtúir X.  

2. Déan cur síos ar an gcaoi a gcuireann X an ról seo i gcrích.  

(v) Cén téarma a chuireann síos ar mhodh cothaithe an orgánaigh seo.  

(vi) Deirtear gur eocarótach atá cealla an orgánaigh seo. Tabhair dhá shaintréith de chealla eocarótacha.  

(vii) Cén téarma comhfhreagrach a mbaintear úsáid as chun cur síos ar chealla baictéaracha? 

 

Ceist 2: 
Ainmnigh na codanna seo a leanas. 

 



 

Ceist 3: 
Ainmnigh A agus B 

 

 

Ceist 4: 
Ainmnigh A, B, C agus D 

 

 

Ceist 5: 
Ainmnigh A, B agus C (nód – Slat /Cocais / Bís) 

 

 



Ceist 6: 
Ainmnigh A agus B. 

 

 

Ceist 7: 
 

1. Ainmnigh na céimeanna A, B, C agus D.  

2. Mínigh céard a bhíonn ag tarlú le linn chéim C 

3. Céim céim a úsáidtear do  sreabhadh leanúnach 

 i bpróiseáil bia 

4. Léirigh an céim is dóichí a tharlódh giniúint ionspór. 

 

 

Ceist 8: 
Ainmnigh an struchtúr seo? 

Cén focal a usáidtear chun cur síos ar chruth an dá éadan ar na cealla sin? 

Tá fuilchealla dearga níos leithne ná ribeadáin áirithe. Cén ghné de na fuilchealla dearga a 

ligeann dóibh a mbealach a dhéanamh trí na ribeadáin chaola? 

Ainmnigh an móilín i bhfuilchealla deargaaiompraíonn ocsaigin? 

Maireann fuilchealla dearga an duine ar feadh thart ar 120 lá. Tabhair cúis leis sin atá 

bunaithe ar chomhdhéanamh na gceall sin? 

Luaigh áit sa chorp ina ndéantar: 1. Fuilchealla dearga a tháirgeadh. 2. Fuilchealla dearga a bhriseadh síos, de ghnáth. 

Iompraítear fuilchealla dearga sa phlasma fola. Ainmnigh an leacht iompair sa duine nach mbíonn fuilchealla dearga 

ann 

  



Ceist 9: 

 

(i) Is féidir cur síos ar mhatán croí mar fhíochán crapthach. Mínigh an bhrí leis an téarma folínithe.  

(ii) Cén seomra den chroí a bhfuil an méid is mó matáin ina bhalla? 

(iii) Luaigh an gnáthamh (procedure) a lean tú chun comhla chorránach a nochtadh 

(iv) Cén fheidhm atá ag comhla chorránach?  

(v) Agus tú ag dioscadh an croí cá háit ar aimsigh tú túsphointe an artaire chórónaigh?” 

Ceist 10: 

 

(i) A - Artaire, B - Feith, C - Ribeadán  

(ii) Bain úsáid as ceann de na litreacha A, B, C, chun fuileadán a mheaitseáil le gach ceann ar leith de na ráitis 

seo a leanas.  

1. Iompraíonn sé fuil chuig an gcroí.  

2. Tá comhlaí ann.    

3. Tugann sé fuil go dtí matán an chroí.  

4. Tá frithbhualadh (pulse) ann.  

5. Seachadann sé substaintí chuig cealla. 

  



Ceist 11: 
  

Luaigh an litir a sheasann do gach ceann díobh seo: 

1. An t‐aorta,  2. Féith iomprach an ae;   3. An fhéith 

scamhógach;   4. An vena cava.      

(ii) Luaigh na hathruithe a tharlaíonn san fhuil de réir 

mar a bhogann sí tríothu seo:      

1. Na scamhóga,     2. Na duáin.      

(iii) Ainmnigh fuileadán amháin a bhíonn ar mhórán 

ocsaigine, nó luaigh an litir chuí sa léaráid.        

(iv) Deirtear gur córas dúnta atá i gcóras imshruthaithe 

an duine. Céard a chiallaíonn córas imshruthaithe 

dúnta?    

 

 

 

Ceist 12: 
 Cad é an feidhm a téann leis na comhlaí? 

 

 

Ceist 13: 
Ainmnigh na cinéal cille a bhfuil na lipéid A, agus B orthu. 

 

                                                                          

  



Ceist 14: 
Ainmnigh A, B  agus C. 

 

Trasghearadh trí Artaire                Trasghearadh trí Fhéith 

Ceist 15: 
 

 

(i) Ainmnigh A, B agus C     

(ii) Cén cineál fuileadáin atá in A? 

(iii) Dá n-amharcfaí ar thrasghearradh de A faoin micreascóp, luaigh difear amháin idir é agus trasghearradh 

trí B. 

(iv) Tabhair dhá fheidhm atá ag an gcóras limfeach.  

(v)         Tabhair bealach amháin ina bhfuil difear idir an limfe agus an fhuil.  

(vi)        Ainmnigh príomhfhuileadán a iompraíonn an fhuil in B ar ais chuig an gcroí.        

 

Ceist 16: 
Taispeántar mionsonraí micreascópacha ina bhfuil ailbheolas agus ribeadán as scamhóg dhaonna 

 

(i) Ainmnigh an fuileadán as a n‐éiríonn an ribeadán. 

(ii) Tabhair trí ghné ar bith d’ailbheolais nó dá ribeadáin a fhágann gur féidir gás a mhalartú go héifeachtach. 



Ceist 17: 

 

Taispeántar mionsonraí micreascópacha i scamhóg an duine sa léaráid.  

(i) Cuir lipéid ar chodanna A, B agus C.  

(ii) Tabhair dhá ghné de na struchtúir sa léaráid a chuidíonn le malartú éifeachtach gáis.  

(iii) Ainmnigh neamhord den chóras análaithe agus luaigh:  

1. Cúis a d’fhéadfadh a bheith leis.  

2. Bealach chun é a sheachaint.  

3. Bealach chun é a chóireáil.  

       (iv)         Cén gás, a bhíonn tuaslagtha san fhuil, ar féidir leis análú níos doimhne nó níos tapúla a chur ar siúl? 

 

Ceist 18: 

 

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B C agus D orthu.  

(ii) Cén chuid lipéadaithe a dtarlaíonn malartú gás ann?  

(iii) Cén fheidhm atá ag cuid A?  

(iv) Tá fáinní loingeáin in B agus C. Luaigh feidhm atá ag na fáinní sin.  

(v) Mol cúis a bhfuil caitheamh toitíní go dona do na scamhóga. 

  



Ceist 19: 
(i) Cén chéim den timthriall a léirítear le X?  

(ii) Tabhair ainm an dá phróiseas, a bhfuil páirt ag DNA iontu, a 

tharlaíonn le linn chéim X.  

1. ……………………………………. 2. ……………………………………...........  

(iii) Agus staidéar á dhéanamh ar an miotóis, roinntear ina ceithre chéim 

í, ar son na héascaíochta. Liostaigh iad seo san ord ceart, ag tosú ag A.  

(iv) Cé acu ceann de na céimeanna sa mhiotóis atá liostaithe agat in (c) 

ina mbeifeá ag súil leis na snáithíní fearsaide a fheiceáil agus iad ag 

crapadh? 

(v) Mínigh an téarma uimhir dhioplóideach  

(vi) Cén téarma a úsáidtear le cur síos ar ghrúpa de neamhoird an choirp ina gcailleann cealla gnáthrialú na 

miotóise?  

Ceist 20: 
(i) Ainmnigh A, B agus C. A …………………… B ………………..…….. C …............. 

(ii) Cén staid den mhiotóis a léirítear anseo?  

(iii) Tabhair cúis le do fhreagra.  

(iv) Céard é uimhir dhioplóideach an núcléis seo atá ag gabháil faoin     miotóis?  

(v) Luaigh ról amháin an struchtúir A.  

(vi) Mol cúis nach dtarlaíonn cilldeighilt i bhfuilchealla aibí dearga an duine 

(vii) Gabhann cuid de na cealla i gcorp an duine faoin méóis. Tabhair feidhm a 

mháin leis an méóis.  

 

Ceist 21: 
(i) Cén cineál micreascóip a úsáidtear i saotharlann na scoile 

chun breathnú ar chealla den saghas seo?  

(ii) Tá an chéad chill i staid an phrópais. Luaigh dhá theagmhas 

atá léir don tsúil agus a tharlaíonn le linn an phrópais.  

(iii) Ar an bhfótagraf, cén litir ar chill a tá i mbun meiteapas.  

(iv) Ar an bhfótagraf, cén litir atá ar chill atá I mbun anapas.  

(v) I ndiaidh na miotóise, deighiltear an chill ina dá chuid. Tarlaíonn an próiseas seo ar bhealaí éagsúla i 

gcealla ainmhí agusigcealla planda. Déan cur síos ar a dtarlaíonn i gcealla ainmhí agus i gcealla planda le 

linn na céime sin.  

Cealla ainmhí…scoilt 

Cealla planda…déantas pláta 

  



Ceist 22: 
(i) Ainmnigh an chéim seo den mhiotóis.  

(ii) Tabhair gné den léaráid a chuidigh leat an chéim seo a aithint. 

(iii)Ainmnigh na codanna den léaráid a bhfuil na lipéid A agus B orthu. 

(iv) Cén fheidhm atá ag an miotóis in orgánaigh aoncheallacha?  

(v) Tabhair feidhm amháin ag an miotóis in orgánaigh ilcheallacha.  

(vi)Tabhair suíomh amháin ina dtarlaíonn an mhiotóis i bplandaí blátha. 

(vii)Céard é uimhir dhioplóideach an núcléis seo atá ag gabháil faoin     miotóis?  

Ceist 23: 
Bí ábalta gach chéim a tharraingt faoi 2n = 4 agus 2n = 6 sa chill deighilt mhiotóis. 

Ceist 24: 
Mínigh conas a úsáidtear Teoiric na Láithreach Gníomhaí (le léaráid) chun sainiúlacht einsímí a mhíniú. 

 

Ceist 25: 

Sa spás atá ar fáil tarraing léaráid lipéadaithe den ghaireas a d’úsáid tú chun gníomhaíocht na heinsíme teanntaithe 

(díluailithe) a iniúchadh.  

 

  



Ceist 26: 

Taispeántar cuid de mhiondéanmhas cillscannáin sa léaráid thíos. 

 

(a) Ainmnigh na móilíní atá na lípéid A agus B orthu. 

(b) Tá próisis éagsúla ann trínar féidir le móilíní gluaiseacht trí chillscannáin.  Ainmnigh dhá phróiseas dá leithéid. 

(c) Mol cúis a bhfaightear an orgánaid a bhíonn páirteach sa riospráid aeróbach ina méideanna éagsúla i gcealla 

éagsúla.   

 

Ceist 27: 

(i) Luaigh feidhm na codanna a bhfuil na lipéid A, E agus O orthu sa learáid.  

 

(ii) Tá 10× marcáilte ar lionsa E agus 40× marcáilte ar lionsa O. Féachtar ar chill trí na 

lionsaí E agus O. Tá trastomhas de 0.8 mm ar íomhá na cille. Céard é fíor-trastomhas na cille?  

 

 

 

Ceist 28: 
 

 

Luaigh feidhm agus ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid orthu sa learáid. 

 

 

  

  



Ceist 29: 
 

(a) Taispeántar cuid de thrasghearradh tríd an stéig bheag sa léaráid.  

(i) Ainmnigh na struchtúir X agus Y.  

(ii) Cén próiseas a bhíonn ina thoradh ar chrapadh an dá chuid i 

bhfíochán Z?  

(iii) I do fhreagarleabhar, luaigh cé acu ceann díobh seo a leanas is 

cruinne a chuireann síos ar pH an ábhair sa stéig bheag. 

Aigéadach.   Neodrach.   Alcaileach. 

(iv) Ainmnigh dhá fhaireog a sheolann an t-ábhar a thálann siad 

isteach sa stéig bheag.  

(v) 1. Céard iad baictéir shiombóiseacha?  

2. Tabhair dhá fheidhm atá ag baictéir shiombóiseacha i gconair an bhia sa duine. 

(vi) Cén áit i gconair an bhia sa duine is mó a n-ionsúitear uisce? 

 

Ceist 30: 
Taispeántar sa léaráid cuid de chonair an bhia sa duine agus na struchtúir ghaolmhara 

 

Cén chuid de chonair an bhia a bhfuil an lipéad W air?  

 

Tá ducht an domlais ceangailte de X. Ainmnigh X.  

Cén chuid de chonair an bhia as a dtagann an bia isteach in W?  

 Luaigh feidhm díleá amháin ag an bpaincréas  

. 

 

 

Ceist 31: 
 

(i) Ainmnigh na codanna A, B, C, D, E agus F.  

 

(ii) Déan cur síos ar dhá fheidhm atá ag an domlas maidir leis an díleá.  

 

 

(iii) Freagair iad seo a leanas mar a bhaineann siad le liopáis:  

1. Cá dtáltar í?  

2. Cá ngníomhaíonn sí?  

3. Céard é an pH, go garbh, ag suíomh a ghníomhaithe?  

 

 

 

 

 

 



 

Ceist 32: 

Déan staidéar ar an léaráid seo agus freagair na 

ceisteanna a leanann í. 

(a) Ainmnigh X agus Y.  

(b) Cuir saigheada ar Y, ar an artaire heipiteach agus ar an 

bhféith heipiteach chun treo an tsrutha fola a léiriú.  

(c) Luaigh suíomh beacht an orgáin X i gcorp an duine.  

(d) Luaigh ról an orgáin X i bpróiseas an díleá. 

 

 

Ceist 33: 
 

Taispeántar cuid de ghearradh tríd an stéig bheag dhaonna sa léaráid. 

(a) Ainmnigh A, B, C.  

(b) Luaigh dhá bhealach ina bhfuil A curtha in oiriúint d’ionsú bia intuaslagtha. 

(c) Ainmnigh próiseas trína n-ionsúitear bia intuaslagtha san fhuil ón stéig bheag. 

(c) Cén sórt bia a ionsúitear den chuid is mó in B? 

 

 

Ceist 34:  

 

Sa léaráid, taispeántar planda a fhaightear i gceann de na limistéir 

shamplacha. Déantar amas (hits) a thaifeadadh má bhíonn pointe trasnaithe 

díreach os cionn an phlanda.  

 (i)  Cé mhéad amas (hits) a bheadh le taifeadadh ag an mac léinn don phlanda 

seo?   

  (ii)  Ríomh an clúdach céatadánach don phlanda sa limistéar samplach seo.  

  (iii)  Cén chéad chéim eile a bhféadfadh an mac léinn a thabhairt chun 

iontaofacht an tsuirbhé a fheabhsú?   

 

 

  



Ceist 35: Timthriall Nítrigine 

 

 

Ceist 36: Timthriall Carbóin 

 



 

Ceist 37: 

Sa léaráid, taispeántar struchtúr neafróin agus cuid den soláthar fola atá bainteach leis. 

 

Ainmnigh na struchtúir a bhfuil na lipéid X agus Y orthu. 

(b) Tarraing líne on mbosca ‘Sprioc‐achar’ thuas, go dtí suíomh beacht 

ar an an léaráid, chun a léiriú ina dtéann an hormón ADH i bhfeidhm.     

(c) Tabhair cuntas achomair ar thionchar ADH ar a sprioc‐achar.   

(d) Cén t‐athrú i gcomhdhéanamh na fola a spreagann tál ADH? 

(e) Ainmnigh an fhaireog inchríneach ina dtáirgtear ADH.   

 

 

 

 

 

Ceist 38: 

(i) Sa léaráid taispeántar struchtúr neafróin 

agus an soláthar fola a bhaineann leis. 

 1. Ainmnigh na codanna a bhfuil na 

huimhreacha 1 go 6 orthu. 

 2. Léirigh go soiléir le huimhir cá dtarlaíonn 

scagadh. 

 3. Ainmnigh an hormón atá bainteach le 

tréscaoilteacht an struchtúir ag 7 a athrú. 

(ii) Fuarthas amach go raibh próitéin i sampla 

fuail. 

1. An gceapfá gur gnáthrud atá ansin? 

2. Mínigh do fhreagra. 

 

(iii) Fuarthas amach go raibh glúcós i sampla fuail. 

1. An gceapfá gur gnáthrud atá ansin? 

2. Mínigh do fhreagra.  

 



Ceist 39: 

(i) Tarraing léaráid mhór lipéadaithe de ghearradh ingearach trí 

dhuán an duine. Cuir lipéid ar na codanna seo a leanas i do 

léaráid: coirtéis, meideall, peilbheas.  

(ii) Léirigh go soiléir ar do léaráid cá dtarlaíonn ath-ionsú.  

(iii) 1. Ainmnigh an fuileadán a sholáthraíonn fuil do dhuán. 2. 

Cén fuileadán as a dtagann an fuileadán a luaitear in (iii)1 thuas?  

(iv) Cén cuas den chorp a bhfuil na duáin lonnaithe ann?  

(v) Ainmnigh substaint amháin, seachas uisce, a eisfheartar san 

fhual.  

(vi) Tabhair gné den duán a léiríonn gur faireog eisicríneach 

(exocrine gland) atá ann. 

 

 

  



Ceist 40: 

Taispeántar struchtúr neafróin agus an soláthar fola atá aige sa léaráid. 

(i) Ainmnigh na codanna A, B, C, D, E agus F. 

(ii) Cén fuileadán a dtagann A as? 

(iii) Cén áit sa duán a bhfuil B lonnaithe? 

(iv) Ainmnigh an chuid den neafrón ina dtarlaíonn 

gach ceann ar leith díobh seo: 

1. scagadh, 2. athionsú aimínaigéad. 

(v) Luaigh dhá ghné den neafrón a chuidíonn leis an scagadh. 

(vi) Ainmnigh grúpa bithmhóilíní san fhuil atá rómhór le dul trí chóras 

scagtha an neafróin 

 

 

 

Ceist 41: 

Taispeántar gearradh ingearach trí chraiceann an duine sa léaráid 

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B, C agus D orthu.  

(ii) Cén chuid lipéadaithe a bhfuil ról aici san eisfhearadh?  

(iii) Ainmnigh orgán eisfheartha amháin eile sa chorp.  

(iv) Tabhair dhá fheidhm eile atá ag an gcraiceann.  

(v) Céard a tharlaíonn don struchtúr a bhfuil an lipéad A air 

nuair a bhíonn an corp an-fhuar?  

(vi) Is é E an fhaireog gheireach. Ainmnigh leacht a tháirgeann 

an fhaireog sin. 

 

Ceist 42: 

Ainmnigh A, B agus C 

 

 

 

 

 



Ceist 43: 

Sa léaráid, taispeántar struchtúr néaróin chéadfaigh i gcorp an duine.  

 

(a) Sainaithin an chuid sin den néarón a bhfuil an lipéad B uirthi. 

(b)  Ainmnigh an tsubstaint (no grúpa substaintí) a scaoileann A le linn néar‐ríge.    

(c)  Ainmnigh an tsubstaint a tháirgeann cill Schwann.  

(d)  Cén fheidhm atá ag an tsubstaint sin a ainmníodh in (c) le linn néar‐ríge?  

(e)  Sa bhosca atá ar fáil gar don léaráid, tarraing saighead chun treo na ríge a thaispeáint.  

(f)  Is dhá neamhord de chóras néarógach an duine iad galar Parkinson agus an phairilis.  

Roghnaigh galar Parkinson nó an phairilis agus mol an chúis a d’fhéadfadh a bheith leis agus conas is féidir é a 

chóireáil. 

Ceist 44: 

 

 

 

 

 

(a) Sainaithin na codanna A, B agus C. 

(b) Luaigh feidhm atá ag A.  

(c) Cuir saighead ar an léaráid chun treo na néar-ríge a thaispeáint. 

(d) Luaigh feidhm atá ag C.  

(e) Cuir X ar an léaráid ag pointe ina dtáltar substaint atá ina tarchuradóir néarógach. 

(f) Céard é ról an néaróin luadraigh? 



Ceist 45: 

Sa léaráid taispeántar codanna de lárchóras na néaróg an duine agus roinnt struchtúr eile a bhaineann leis. 

Meaitseáil gach aon cheann de na codanna a bhfuil na lipéid A ‒ F orthu le ceann de na hainmneacha sa liosta thíos.    

 

(ii) 1.  Tabhair feidhm atá ag an medulla oblongata.       2.  Tabhair feidhm atá ag an gceirbrín.    

(iii)   Tá idir liathábhar agus bhánábhar san inchinn.                

1.  Cén fáth a bhfuil liathábhar mar ainm air?       2.  Cén fáth a bhfuil bánábhar mar ainm air?      

(iv)   Táirgeann faireoga inchríneacha hormóin. Cad a brí leis an téarma inchríneach?    

(v)    Is sampla d’fhaireog inchríneach í an fhaireog phiotútach.        

1.  Ainmnigh hormón a thálann an fhaireog phiotútach.     2.  Tabhair feidhm atá ag an hormón sin i do chorp.          

(vi) Ainmnigh faireog amháin i gcorp an duine a bhfuil feidhm inchríneach agus feidhm eisicríneach aige 

 

Ceist 46: 

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B agus C 

orthu sa léaráid den trasghearradh de chorda an 

dromlaigh. 

 (ii) Céard é an phríomhdhifríocht struchtúrach idir A 

agus B? 

(iii) 1. Cén fheidhm atá ag na meiningí? 2. Cé mhéad 

sraith atá sna meiningí? 

(iv) Tá gníomhuithe athfhillteacha an-tábhachtach in ainmhithe. 

1. Céard is gníomhú athfhillteach ann? 

2. Tabhair breac-chuntas ar mheicníocht an ghníomhaithe athfhilltigh. 

 



Ceist 47: 

(i) Taispeántar struchtúr inmheánach chluas an duine sa 

léaráid thuas. 

 1. Ainmnigh na struchtúir a bhfuil na lipéid A, B, C orthu. 

 2. Tabhair na feidhmeanna atá ag na codanna D agus E. 

 3. Cé acu litreacha a sheasann do na codanna den chluas 

ina ngintear néar-ríoga? 

 (ii) Cén chuid den tsúil a ngintear néar-ríoga ann? 

 (iii) Mol bealach amháin a gcosnaítear an chluas. 

(iv) Mínigh cén chaoi a n-oibríonn modh ceartaithe éalang ainmnithe éisteachta nó radhairc 

 

Ceist 48: 

Taispeántar súil an duine sa léaráid. 

(i) Ainmnigh na codanna lipéadaithe V, W agus X. 

(ii) Tabhair na feidhmeanna atá ag na codanna Y agus Z. 

(iii) 1. Ballnaisc chrochta 2. Cóin 3. Néaróg optach 4. Inchinn. 

Tabhair breac-chuntas ar róil aon trí cinn díobh sin thuas sa radharc. 

(iv) Mínigh an chaoi a n-oibríonn an seall. 

(v) Mol cúis gur fearr péire súl a bheith ag duine seachas bheith ar leathshúil 

Ceist 49: 

Sa léaráid taispeántar graif de leibhéil hormóin éagsúla i gcorp mná le linn timthriall míosta. 

(a) Ainmnigh ceann amháin de na hormóin sin.  

(b) Céard a tharlaíonn san ubhagán thart faoi lá 14 

den timthriall?  

(c) Chomh maith leis an dá hormón a luadh, tá ról ag 

hormón eile, ar a dtugtar FSH, sa timthriall. (i) Cá 

dtáirgtear FSH? (ii) Tabhair feidhm amháin atá ag FSH  

(d) Cé acu graf, A nó B, a léiríonn an hormón a thálann an corpus luteum (corp buí)?  

(e) Tarraing líneghraf sa spás os cionn A agus B chun na hathruithe a tharlaíonn i dtiús an inmheitriam, in imeacht an 

timthrialla, a léiriú.  



Ceist 50: 

Sa léaráid, taispeántar córas atáirgthe an fhireannaigh dhaonna.  

(i)  Ainmnigh na codanna A, B, C, D.  

(ii)  Cén ceann de na struchtúir a bhfuil lipéad air   

ina dtáirgtear speirmchealla?  

(iii)  Cén fheidhm atá ag an gcuid ar a bhfuil lipéad C?  

(iv)  Tabhair feidhm amháin atá ag an sreabhán  

a tháirgtear sa saicín seamhain.  

(v)  Ainmnigh an gnéas‐hormón a tháirgeann an struchtúr a bhfuil 

lipéad D air.   

(vi)  Ainmnigh tréith ghnéis fhireannach thánaisteach  amháin.  

(vii)  Tabhair neamhord amháin a mbíonn an neamhthorthúlacht fhireannach mar thoradh air 

 

Ceist 51: 

  Taispeántar córas atáirgthe an bhaineannaigh dhaonna sa léaráid. 

 

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B, C, D, E orthu.  

(ii) Luaigh feidhm amháin ag an gcuid a bhfuil an lipéad C air sa léaráid. 

(iii)       Cén chuid lipéadaithe a dtarlaíonn toirchiú ann de ghnáth?  

(iii) Céard a chiallaíonn an téarma frithghiniúint? (v) Tabhair modh 

frithghiniúna amháin.  

 



Ceist 52: 

Taispeántar an féatas sa bhroinn sa léaráid. 

(i) Tabhair dhá fheidhm atá ag an bplacaint. 

(ii) Tabhair na trí chéim i mbreith linbh. 

(iii) Tugtar cothú cíche do go leor leanaí tar éis a mbreithe. 

Tabhair dhá bhuntáiste bhitheolaíocha a bhaineann le cothú 

cíche. 

(iv) Céard a chiallaíonn an téarma neamhthorthúlacht? 

(v) Is modh chun neamhthorthúlacht a chóireáil an toirchiú in vitro. 

 Céard a chiallaíonn toirchiú in vitro?  

 

 

Ceist 53: 

Taispeántar gnáth-thimthriall míosta an bhaineannaigh sa léaráid 

 

(i) Céard a tharlaíonn sa bhroinn le linn an mhíostraithe (na 

laethanta 1 – 5)? 

(ii) Mínigh an téarma ubhsceitheadh. 

(iii) Céard atá i gceist leis an tréimhse thorthúlachta? 

(iv) Cá dtarlaíonn an toirchiú i gcorp an bhaineannaigh? 

(v) Mínigh an téarma ionchlannú. 

(vi) Ainmnigh dhá hormón bhaineannacha a bhfuil ról acu sa 

timthriall míosta. 

 (vii) Céard a tharlaíonn don timthriall míosta nuair a shroicheann bean an sos míostraithe? 

 



Ceist 54: 

Taispeántar cill speirme an duine sa léaráid.  

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B 

agus C orthu. 

(ii) Cén fheidhm atá ag lárphíosa na speirme? 

(iii) Ainmnigh an hormón a rialaíonn táirgeadh 

speirme. 

(iv) Tabhair cúis amháin le neamhthorthúlacht na bhfear. 

(v) Mínigh an téarma frithghiniúint. 

(vi) Ainmnigh dhá mhodh frithghiniúna. 

 

Ceist 55: 

Sa léaráid thíos, tugtar achoimre ar chuid de na hathruithe a tharlaíonn  sa bhaineannach daonna tipiciúil le linn an 

timthrialla mhíosta. Freagair na ceisteanna a leanas bunaithe ar an léaráid seo. 

 

(i)  Cad é ról an timthrialla mhíosta?  

(ii)  Ainmnigh an rud a tharlaíonn idir laethanta 1 go 5 den timthriall.  

(iii)  Is de thoradh titim mhór i leibhéal hormóin áirithe a chuirtear tús leis an rud a d’ainmnigh tú ag (ii) thuas. 

Ainmnigh an hormón.  

(iv)  Cá dtáirgtear an hormón éastraigin?  



(v)  Agus úsáid á baint as an ais ama sa ghraf thuas, sceitseáil graf i do fhreagarleabhar chun na hathruithe i leibhéil 

na héastraigine le linn an timthrialla a léiriú.   

(vi)  Ainmnigh an rud a tharlaíonn ar lá 14, agus ainmnigh an hormón is cúis leis sin.   

(vii)  Ainmnigh an struchtúr a bhíonn ann de réir mar a thagann forbairt ar fhalacail Graafian tar éis lá 14.  

(viii)  An léiríonn an graf gur tháinig bean chun a bheith torrach le linn an timthrialla mhíosta sin? Mínigh do fhreagra.   

Ceist 56: 

(i) Ainmnigh an cineál ailt a thaispeántar sa léaráid. 

 (ii) Ainmnigh an struchtúr a bhfuil an lipéad A air, a cheanglaíonn 

 matán de chnámh. 

(iv) Mínigh an chiall atá le frithphéire matán 

 

Ceist 57: 

Taispeántar struchtúr macrascópach de chuid de chnámh fhada sa léaráid.  

 (i) Ainmnigh cnámh fhada i gcorp an duine.  

(ii) Ainmnigh na codanna X, Y agus Z sa léaráid. 

(iii) Luaigh feidhm atá ag X.  

(iv) Luaigh feidhm atá ag Y. 

 

Ceist 58: 

Taispeántar fadghearradh de chnámh fhada sa léaráid. 

 

(i)   Ainmnigh codanna na léaráide a bhfuil na 

lipéid A, B, C, D orthu 

(ii) Cén áit i gcnámh droma an duine a bhfuil na dioscaí 

(iii) Cén fheidhm atá ag na dioscaí i gcnámh droma an 

duine? 

(iv) Tabhair ról de gach ceann díobh seo a leanas i gcorp 

an duine: (i) Smior buí. (ii) Smior dearg 



Ceist 59: 

Taispeántar sa léaráid alt sionóibhiach de chuid an duine. 

(a) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A, B, C orthu. 

(b) Cén cineál ailt shionóibhiaigh atá san uillinn?   

(c) Ainmnigh na struchtúir a cheanglaíonn matán le cnámh.  

(d) Ainmnigh neamhord amháin den chóras matánchnámharlaigh.  

(e) Mol cóireáil amháin ar an neamhord atá luaite thuas. 

 

Ceist 60: 

(a) Cén t-ainm coitianta a thugtar ar an gcuid sin de chnámharlach an duine? 

 (b) Tá go leor cnámh beag sa chuid sin. Cén t-ainm a thugtar ar na cnámha sin? 

 (c) Bíonn dioscaí idir na cnámha beaga sin. Céard as a ndéantar na dioscaí? 

 (d) Tabhair dhá fheidhm atá ag cnámharlach an duine. 

 

 

 

Ceist 61: 

Sa léaráid, tá trasghearradh (T.S.) de dhuille atá ag fás i gceantar grianmhar. 

(i)  Cad é ról na stómaí san fhótaisintéis?  

(ii)  Cén chuid lipéadaithe (A, B nó C) a mbeifeá ag 

súil leis an líon is mó clóraplast ina chealla?  

(iii)  Bíonn móilíní clóraifille sna clóraplastaí. Cad é 

ról na móilíní clóraifille san fhótaisintéis?  

 (iv)  Cad iad na cáithníní a scaoiltear ón gclóraifill 

le linn chéim sholas‐spleách na fótaisintéise.  

 



Ceist 62: 

Cén ceann den dá struchtúr, A nó B, ina dtarlaíonn an 

fhótaisintéis? 

 

 

Ceist 63: 

Ainmnigh, i do fhreagarleabhar, na horgánaidí cille A agus B.  

 

 

 

 

Ceist 64: 

Tá clóraifill comhdhéanta de líocha éagsúla.  Dhá cheann díobh sin clóraifill a agus clóraifill b. 

Taispeánann an graf thíos an méid solais de dhathanna éagsúla a ionsúnn clóraifill a agus clóraifill b. 

 

(i) 1. Cé acu dathanna solais is mó a ionsúitear ag clóraifill a? 2. Cé acu dath solais is mó a ionsúitear ag clóraifill b? 

(ii) Céard a tharlaíonn do sholas buí nuair a bhuaileann sé duille? 

(iii) Mol buntáiste amháin a d’fhéadfadh a bheith ann do phlandaí as níos mó ná lí clóraifille amháin a bheith iontu. 

(iv) Ón eolas atá ar fáil ar an ngraf, mol cén chaoi a bhféadfadh saothróir tráchtála (commercial grower) an barr a 

mhéadú ina thithe gloine nó ina tholláin. 

  



Ceist 65: 

(i) Sa ghraf thíos, taispeántar na torthaí ó iniúchadh a rinne mac léinn ar an éifeacht a bhíonn ag leibhéil 

tiúchana éagsúla IAA ar fhás fréamhacha agus péacán plandaí. Déan comparáid idir éifeachtaí na 

leibhéal tiúchana éagsúil IAA ar fhás na bhfréamhacha agus ar fhás na bpéacán 

 

(ii) Tabhair dhá chúis go meastar gníomhú áicsine a bheith cosúil le gníomhú hormóin i gcorp an duine 

Ceist 66: 

Taispeántar, sa ghraf thíos, na hathruithe ar an mais thirim i bhfíochán na hinspeirme agus i bhfíochán an tsutha 

araon i síol inspeirmeach atá ag péacadh ar feadh thréimhse trí seachtaine tar éis a shíolaithe. (Is é is mais thirim ann 

ná mais fíocháin tar éis an t-uisce a bhaint as.) 

1. Mol cúis ar fearr an mhais thirim a thomhas sna hiniúchtaí seo. 

2. Mínigh an fáth a laghdaítear an mhais thirim i bhfíochán na hinspeirme 

in imeacht na dtrí seachtaine. 

3. Cén próiseas a thosaíonn ag A? 

4. An mbeifeá ag súil leis go bhfanfadh mais thirim iomlán an tsíl (an suth 

móide an inspeirm) mar an gcéanna chomh fada le A? 

        Mínigh do fhreagra.  

  



Ceist 67: 

Taispeántar planda sú talún sa léaráid agus reathaire ar fhás macphlanda as. 

 

(a) Is gas modhnaithe é an reathaire. Cén chaoi ar 

féidir é sin a aithint 

1. ó bhreathnú seachtrach?  

2. ó ghearradh tanaí de a fheiceáil faoin micreascóp 

(b) Cén téarma a úsáidtear le haghaidh an chineáil 

atáirgthe éighnéasaigh a tháirg an macphlanda? 

  

(c) Cé acu haplóideach nó dioplóideach a bheadh an macphlanda, dar leat? Mínigh do fhreagra 

(d) Cén fhianaise atá sa léaráid gur tharla atáirgeadh gnéasach chomh maith? 

(e) Tabhair modh amháin, seachas reathairí, agus nach bhfuil baint aige le síolta, a úsáideann gairneoirí 

chun plandaí nua a tháirgeadh. 

Ceist 68: 

Taispeántar planda óg ag fás i mbosca síl atá ar fiar sa léaráid. 

 

(a) As cén struchtúr sa síol ar forbraíodh A?  

(b) Ainmnigh an fhreagairt fáis a léiríonn A.  

(c) Ainmnigh an fhreagairt fáis a léiríonn B.  

(d) Mol tairbhe don phlanda as an bhfreagairt fáis a léiríonn B 

(e) Tabhair sampla de rialaitheoir a choscann fás i bplandaí.  

(f) Tabhair dhá shampla d’úsáid rialaitheoirí fáis sa ghairneoireacht. 



Ceist 69: 

Taispeántar an éifeacht atá ag tiúchan éagsúil áicsine ar an bhfréamh agus ar an bpéacán i bplanda sa ghraf. 

 

(i) Céard is áicsin ann? 

(ii) Cén tiúchan áicsine, go garbh, ag a bhfaigheann an fréamh an spreagadh is mó? 

(iii) Cén tiúchan áicsine, go garbh, ag a bhfaigheann an péacán an spreagadh is mó? 

(iv) Cén éifeacht atá ag tiúchan áicsine 10-2 páirt in aghaidh an mhilliúin ar an bhfréamh? 

(v) Tabhair dhá shampla d’úsáid áicsiní sintéiseacha (saorga). 

(vi) Déan cur síos ar thrí mhodh a úsáideann plandaí chun iad féin a chosaint ó thimpeallachtaí 

neamhfhabhracha seachtracha. 

  



Ceist 70: 

Taispeántar trasghearradh tríd an ngas ar phlanda monacotailéadónach. 

(a) Céard a chiallaíonn an téarma monacotailéadónach? 

 (b) Tabhair sampla de phlanda monacotailéadónach.  

(c) Ainmnigh na struchtúir a bhfuil an lipéad A orthu.  

(d) Cén chaoi a bhfuil a fhios agat ón léaráid gur tógadh an 

gearradh: 

 (i) ó ghas?  

 (ii) ó mhonacotailéadón 

(e) Cén leagan amach atá ar na féitheacha sna duillí ar mhonacotailéadón?  

(f) Cén difear atá idir leagan amach na bhféitheacha sna duillí ar phlandaí déchotailéadónacha agus 

monacotailéadónacha? 

Ceist 71: 

Taispeántar trasghearradh trí ghas déchotailéadónach sa léaráid seo 

(i) Cóipeáil an léaráid i do leabhar freagraí agus cuir an litir chuí ar do léaráid le 

gach ceann díobh 

seo a leanas a shainaithint: 

 fléam F, bonnfhíochán B, xiléim X, fíochán deirmeach D. 

(ii) Cé acu ceann de na fíocháin atá aitheanta agat ina n-iompraítear siúcraí de 

ghnáth? 

(iii) Luaigh feidhm le D. 

(iv) Le linn do chuid oibre praiticiúla rinne tú trasghearradh ar ghas agus bhreathnaigh tú air. 

 Freagair iad seo a leanas maidir leis an bpróiseas sin. 

1. Céard a d’úsáid tú chun an gearradh a dhéanamh? 

2. Cén chaoi ar thug tú taca don ghas agus an gearradh á dhéanamh agat? 

3. Cén chaoi ar aistrigh tú an gearradh chuig sleamhnán micreascóip? 

(v) Luaigh difríocht amháin idir trasghearradh trí ghas monachotailéadónach agus an trasghearradh a rinne tusa. 



Ceist 72: 

Taispeántar trasghearradh de fhréamh dhéchotailéadónach. Ainmnigh na páirteanna a bhfuil na lipéid A, B, C orthu. 

  

Ceist 73: 

Taispeántar struchtúr inmheánach dhá chuid de phlanda sa léaráid 

  

(a) Seasann na litreacha A, B, C sa léaráid do thrí chineál éagsúla fíocháin. 

 Meaitseáil gach litir díobh leis an gcineál ceart fíocháin sa liosta seo a leanas: 

• Fíochán soithíoch  

• Fíochán deirmeach  

• Bonnfhíochán  

(b) Cé acu cuid, 1 nó 2, a léiríonn fréamh óg?  

(c) Tabhair gné amháin den chuid atá roghnaithe agat a léiríonn gur fréamh atá ann. 

(d) Tabhair feidhm amháin atá ag fíochán deirmeach i bplandaí  

 

  



Ceist 74: 

Is féidir plandaí bláthanna a rangú mar mhonacotailéadónach nó déchotailéadónach. Scrúdaigh an dá phlanda sa 

léaráid seo agus freagair na ceisteanna ina diaidh.  

  

(i)  Sainaithin cé acu de na plandaí, A nó B, atá ina mhonacotailéadón.  

(ii)  Luaigh gné amháin atá ina comhartha a shainaithníonn planda mar mhonacotailéadón.  

(iii)  Sainaithin cé acu de na plandaí, A nó B, atá ina dhéchotailéadón.  

(iv)  Luaigh gné amháin atá ina comhartha a shainaithníonn planda mar dhéchotailéadón.  

(v)  Ionsúnn fréamhacha planda uisce. Luaigh feidhm amháin eile  atá ag fréamhacha planda.   

(vi)  Bíonn na trí chineál fíocháin seo a leanas i bplandaí:  

       A. Fíochán Deirmeach  B. Bonnfhíochán  C. Fíochán Soithíoch  

Meaitseáil an cineál fíocháin planda ceart leis na feidhmeanna seo a leanas:  

1. Iompar    2. Cosaint    3. Stóráil bia  

 

Ceist 75: 

Fíochán - Xiléim Fíocháin - Fléam 

    
(i) Cé acu fíochán díobh sin thuas a iompraíonn uisce ó na fréamhacha?  
(ii) Cé acu fíochán díobh sin thuas a iompraíonn bia ó na duillí?  
(iii) An bhfuil fíochán A beo nó marbh?  
(iv) Luaigh ról atá ag lignin i bhfíochán A.  
(v) Ainmnigh próiseas amháin is cúis le gluaiseacht an uisce aníos tríd an bplanda. 
(vi) Ainmnigh na struchtúir sna duillí trína n-éalaíonn an t-uisce as an bplanda.  
(vii) Is cineál amháin d’fhíochán planda é fíochán soithíoch. Ainmnigh dhá fhíochán planda. 

 



Ceist 76: 

Taispeántar an struchtúr atá ar chuid de ghas sa léaráid seo. 

 

(i) Sainaithin A, B, C agus D.  

(ii) Céard is miristéama ann?  

(iii) Luaigh suíomh sa léaráid ina mbeadh miristéama.  

(iv) Cé mhéad bliain fáis atá ar taispeáint sa léaráid? Mínigh do fhreagra.  

(v) Luaigh dhá fheidhm le gas. 

 

 

 

 

Ceist 77: 

Taispeántar gearradh ingearach trí bhláth sa léaráid seo. 

(i) Sainaithin na codanna A, B, C, D, E agus F.  

(ii) Cén fheidhm atá le A? Luaigh dhá bhealach ina bhfuil sé in 

oiriúint don fheidhm seo.  

(iii) Cé acu ceann de na codanna sin a dtáirgtear pailin ann?  

(iv) Luaigh dhá bhealach inar féidir pailin a aistriú go dtí bláth 

eile.  

(v) Céard a dhéantar in F tar éis an phailnithe agus an 

toirchithe?  

 

 

Ceist 78: 

Léirítear dhá fhoirm d’fhíochán soithíoch planda sna léaráidí, mar a fheictear faoin micreascóp iad 

(a) Ainmnigh an fíochán soithíoch seo.  

(b) Sainaithin an dá fhoirm den fhíochán seo. 

(c) Tá ballaí A agus B neartaithe le hábhar crua. Ainmnigh an 

t-ábhar seo.  

(d) Cén áit, go beacht, a bhfaightear an fíochán seo i ngas 

planda óig dhéchotaileadónaigh? 

 (e) Ainmnigh fíochán soithíoch eile.  

 

 

  



Ceist 79: 

Taispeánann an léaráid cuid de dhromchla íochtair duille mar a fheictear faoin micreascóp é. Oscailt atá in A. Cealla 

atá in B agus C. 

(i) Ainmnigh A, B, C. A  

(ii) Cén fheidhm atá ag A?  

(iii) Ainmnigh toisc a bhfuil tionchar aici ar 

thrastomhas A 

(iv) Ainmnigh na hoscailtí i ngais atá 

comhionann le A 

 

Ceist 80: 

Taispeánann an léaráid gearradh ceartingearach trí chairpéal. 

 

(i) Ainmnigh A, B, C, D, E.  

(ii) Cad a tharlaíonn don dá núicléas lipéadaithe D?  

(iii) I gcás B agus E luaigh cad a d’fhéadfadh a tharlú do gach ceann díobh 

tar éis toirchithe.  

(iv) Cóipeáil an léaráid isteach i do leabhar freagraí agus cuir leis feadán na 

pailine a bhfuil a chuid fáis déanta aige. Cuir lipéid ar na núicléis san 

fheadán pailine. 

 

Ceist 81: 

Taispeántar sa ghraf an coibhneas idir ráta an trasghalaithe agus ráta na hiontógála uisce i bplanda áirithe ar lá breá 

samhraidh. 

(i) Déan cur síos ar an 

gcoibhneas idir an ráta 

trasghalaithe agus ráta na 

hiontógála uisce in imeacht 

an lae. Mol cúis leis an 

gcoibhneas seo.  

(ii) Céard iad an dá chúinse 

faoina dtarlaíonn an ráta 

trasghalaithe is airde, ar an 

lá sin?  

(iii) Ainmnigh na cealla a rialaíonn oscailt agus dúnadh na stómaí.  



(iv) Cén buntáiste a bhaineann plandaí as an gcuid is mó de na stómaí a bheith ar íochtar na nduillí?      

(v) Luaigh míbhuntáiste do phlandaí a bhaineann le ráta ard trasghalaithe.    

(vi) Céard a dhéanann plandaí mar fhreagairt ar an míbhuntáiste a luaitear in (v)?  

(vii) Ainmnigh an bheirt eolaithe Éireannacha a mhol teoiric na gluaiseachta uisce i bplandaí. 

 

Ceist 82: 

Fuarthas ainmhithe A, B, C, D, E, F, G i loch beag. Níl siad tarraingthe ar an scála céanna. Bain úsáid as an eochair a 

leanas chun gach ceann de na hainmhithe seo a aithint. Scríobh síos gach litir agus an t-ainmhí atá ag dul léi i do 

leabhar freagraí. 

 

 

  



Ceist 83: 

Taispeántar céimeanna in atáirgeadh gnéasach Rhizopus sna léaráidí.  

(i) Ainmnigh na codanna a bhfuil na lipéid A agus B orthu.  

(ii) Céard í an fheidhm atá ag B? 

 

Ceist 84: 

Taispeántar cuid de stua athfhillteach sa léaráid. 

 

(i) Ainmnigh na néaróin A, B agus C.  

(ii) Cén treo a dtarchuirtear an near-ríog A B C nó C B A?  

(iii) Ainmnigh na bearnaí beaga idir na néaróin.  

(iv) Tálann néaróin substaintí tarchuradóirí néarógacha. Cén feidhm atá acu?  

(v) Tabhair sampla de ghníomhú athfhillteach sa duine.  

(vi) Cén fáth a bhfuil gníomhaithe athfhillteacha tábhachtach sa duine? 

 

  



Ceist 85: 

Tá róil thábhachtacha ag ATP agus NAD / NADP+ in imeachtaí na cille. 

(i) Ainmnigh an tsubstaint X, déanta de thoradh cailliúint grúpa 

fosfáit.  

(ii) Tá an timthriall ATP coimeadtha ar siúl ag Y. Céard is Y ann?  

(iii) Mol ról don NAD / NADP+ in imeachtaí na cille. 

 

 

Ceist 86: 
Taispeánann an léaráid gearradh ceartingearach trí fréamh. 

(i) Ainmnigh A, B agus C. 

(ii) Ainmnigh réigiún X agus an ról atá ann. 

 

Ceist 87: 
Taispeánann an léaráid gearradh ceartingearach trí oinniún. 

(i) Ainmnigh A agus B. 

(ii) Cén fheidhm a bhíonn ag A?  

 



SEO NÓTAÍ SA BHREIS AR LÉARÁIDÍ EICEOLAÍOCHTA ATÁ TABHACHTACH DON ARDTEIST 

1. Fána a bhailiú agus modh ainmnithe in úsáid agat.  

Gaiste Ceap Tuisle: 

Cuirtear próca faoi thalamh (is gá béal an phróca a 
fhágáil ar léibhéal na talún).  Úsáidtear cloch 
chothrom suite ar chlocha beaga mar chlúdach. 
Anois tá spás ann do na h-ainmhithe dul faoi agus 
iad a ghabháil gan báisteach a bheith ábalta dul 
isteach. Bailíonn sé ciaróga talún, ar nós cláirsigh, a 
shiúlann ar an talamh. 

 
2. Is cnuastéarma an focal fíteaplanctón a chuimsíonn na horgánaigh bheaga fhótaisintéiseacha atá ina gcuid 
d’éiceachórais an uisce. Taispeánann an line sholadach sa léaráid thíos an luaineacht i líon an fhíteaplanctóin i loch 
in imeacht dhá mhí dhéag. Taispeánann na línte briste an luaineacht sa tréimhse chéanna sa teocht, sa solas agus i 
leibhéil na gcothaitheach. 

 

 
 
(i) Céard a insíonn an graf duit faoi phobal an fhíteaplanctóin? 

Laghdaíonn (nó íseal) sa gheimhreadh / méadaíonn (nó ard) san earrach nó laghdaíonn (nó íseal) san earrach 

/ iomlaoidíonn (nó íseal) sa samhradh / méadaíonn (nó ard) san fhómhar nó laghdaíonn (nó íseal) san 

fhómhar. 

(ii) Cén fáth a gceapann tú go bhfuil leibhéil na gcothaitheach ard sa gheimhreadh agus go dtiteann siad go tobann 
san earrach? 

Ionsúnn (nó úsáideann) planctóin (cothaithigh) / líon íseal planctón (sa gheimhreadh) / líon méadaitheach (nó ard) 
planctón (san earrach) / cothaithigh (bhreise) ó orgánaigh mharbha 

 

(iii) Tabhair sampla de chothaitheach neamhorgánach, a theastaíonn le haghaidh fás fíteaplanctóin, a 

mbeadh súil agat lena fháil in uisce locha. 

 

Níotráit [glac le nítrigin] 

 

 

  



3.Tá Pirimidí difriula ann. Seo cineál dóibh. 

PIRIMID Uimhreacha PIRIMID Inbhéarta 

Uimhreacha 

 

 

PIRIMID Paraisítí 
 

 

 

 

4. Bia Eangach (9 rud ar a laghad) de dhith don ardteist. Seo ceann ón páirc féirigh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Táispeánann pirimid fuinnimh cá téann fuinneamh na gréine san gnáthóg 

 

 


