
Socruithe Measúnachta
Do na Scrúduithe Teastais 2022

Lúnasa 2021

Rinneadh coigeartuithe breise ar na 
scrúdpháipéir i mí an Feabhra 2022, 
agus tá rochtain orthu anseo.

 Is coigeartuithe sa bhreis iad seo ar 
na coigeartuithe a rinneadh roimhe 
seo. Mar sin féin, i gcásanna áirithe, 
glacann na coigeartuithe breise seo 
ionad na gcoigeartuithe a leagtar 
amach sa cháipéis seo.

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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Réamhrá

Leagtar amach sa doiciméad
nuashonraithe seo na socruithe
measúnachta leasaithe do scoláirí 
iarbhunscoile a dhéanfaidh 
scrúduithe teastais sa scoilbhliain 
2021/22. Tá na socruithe seo deartha 
chun an cur isteach ar fhoghlaim na 
scoláirí i rith na paindéime COVID-19
a chur san áireamh. Thángthas ar na
hoiriúnuithe trí phlé idir an Roinn
Oideachais (RO), Coimisiún 
na Scrúduithe Stáit (CSS), an 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta (CNCM) agus 
croípháirtithe leasmhara.

Toisc go bhfuil uathriail shuntasach
ag scoileanna maidir le cinneadh a
dhéanamh ar conas foghlaim a chur
in ord agus a eagrú do scoláirí ina
gcuid scoileanna féin, ní bheadh aon
leasú, a leagfaí síos go lárnach 
ar an gcuraclam agus ar chúrsaí 
staidéir, éifeachtach do scoláirí atá ag 
tabhairt faoi na scrúduithe teastais in 
2022. Dá bharr sin, is é an bealach is 
iomchuí chun na dúshláin a tharla do 
scoláirí a léiriú agus a chur san
áireamh ná leasuithe ar na
scrúduithe teastais a ionchorprú in

2022, ar aon dul leis na coigeartuithe 
tosaigh a rinneadh ar son na scoláirí 
a thug faoi na scrúduithe sin in 2021.

Os rud é go raibh tionchair éagsúla ag
caillteanas na foghlama trí dhúnadh
scoileanna ar rannpháirtíocht na
scoláirí ina gcúrsa staidéir,
beidh na hoiriúnuithe a chuirfear i 
bhfeidhm ar leas bhuanna na scoláirí 
agus fágfar gnáthstruchtúr foriomlán 
na scrúduithe slán. I roinnt cásanna, 
cuirfidh na bearta  leasaithe breis 
ama ar fáil don teagasc trí, mar 
shampla, an obair ullmhúcháin 
do scrúduithe praiticiúla a laghdú. 
Ina theannta sin, eiseofar faisnéis 
maidir le hobair chúrsa níos luaithe
 sa scoilbhliain.

Rinneadh athruithe ar na socruithe
measúnaithe náisiúnta agus aird
chuí á tabhairt ar phrionsabail an
chothromais, na cothroime agus
na hiomláine, mar baineann na
prionsabail sin le measúnú agus
le scrúduithe agus tagraíonn siad 
do chomparáidí idir scoláirí, de réir
ábhair agus de réir bliana.
Ar an iomlán, is féidir féachaint

ar na hathruithe mar léiriú agus 
aitheantas cóir ar chaillteanas an ama 
foghlama cheana féin, ag cur san
áireamh roinnt caillteanas foghlama 
teagmhasach a d’fhéadfadh tarlú le 
linn na scoilbhliana 2021/22 freisin. 
Soláthraítear leis na socruithe sin 
soiléireacht, cinnteacht agus dearbhú 
do scoláirí, dá dtuismitheoirí/
gcaomhnóirí, do mhúinteoirí agus do 
scoileanna  roimh thús na scoilbhliana 
2021/2022.

Sonraítear sa doiciméad seo na
socruithe measúnachta leasaithe
do gach ábhar/tuairiscín modúil san
Ardteistiméireacht bhunaithe, san
Ardteisteiméireacht Fheidhmeach, i
nGairmchlár na hArdteistiméireachta
agus i gcláir na Sraithe Sóisearaí.
Nuair a chliceálann tú ar theideal an
ábhair chuí, tabharfar chuig
an leathanach thú ina sonrófar na
socruithe áirithe don ábhar sin.

20
22
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Cuntasaíocht Eolaíocht Talmhaíochta Sean-Ghréigis

Mata Feidhmeach Araibis Ealaín (lena n-áirítear 
Ceardaíocht) 

Bitheolaíocht Gnó Ceimic

Staidéar Clasaiceach Eolaíocht 
Ríomhaireachta Staidéar Foirgníochta

Grafaic Dearaidh 
agus Cumarsáide Eacnamaíocht Innealtóireacht

Béarla Fraincís Tíreolaíocht

Gearmáinis Léann Eabhrach Stair

Eacnamaíocht  
Bhaile – Eolaíoch agus 

Sóisialta
Gaeilge Iodáilis

Seapáinis Laidin Matamaitic

Ceol Fisic & Ceimic Corpoideachas

Fisic Liotuáinis Mandairínís

Polainnis Polaitíocht 
agus an tSochaí Portaingéilis

Oideachas 
Reiligiúnach Rúisis Spáinnis 

Teicneolaíocht Teangacha 
Neamhchuraclaim

Clár an 
Ardteistiméireacht 

Fheidhmeach

Liosta de 
Chomhpháirteanna  

Measúnaithe

An 
tSraith 
Shinsearach

 AN TSRAITH SHINSEARACH

Do scrúduithe na 
hArdtestiméireachta bunaithe, na 
hArdteistiméireachta Feidhmí agus 
Gairmchlár na hArdteistiméireachta, 
ní bheidh aon athrú ar fhad na 
scrúduithe scríofa. Maidir le hábhair 
na hArdteistiméireachta
bunaithe, cuirfear roghanna breise ar 
fáil ar na scrúdpháipéir, mar a leagtar 
amach ar leathanach an ábhair chuí.

Maidir le hábhair ina n-eisíonn CSS
faisnéis maidir le tionscadail le linn na
scoilbhliana 2021/22, is é atá i gceist
de ghnáth iad sin a eisiúint ceithre
seachtaine ar a laghad níos luaithe
ná mar is gnách. Moltar do 
mhúinteoirí na tionscadail sin a 
phleanáil agus a chur i gcrích a 
luaithe agus is féidir, le linn an chláir 
staidéir, i gcomhthéacs na mbeart a 
bhaineann le comhairle sláinte poiblí 
ag an am.  I gcás na n-ábhar sin inar
foilsíodh mionfhaisnéis an obair 
chúrsa le linn na scoilbhliana 
2020/21 agus a chaithfear a chur 
chun críche ar dháta le linn na 
scoilbhliana 2021/22, cuirfear na 
gnáth-spriocdhátaí lena gcomhlánú i 
bhfeidhm.

Is féidir teacht ar na socruithe
measúnaithe coigeartaithe don 
ATF agus don GCAT trí chliceáil a 
dhéanamh ar theideal an chláir ar 
dheis.
   

Rinneadh coigeartuithe breise ar na 
scrúdpháipéir i mí an Feabhra 2022, 
agus tá rochtain orthu anseo.

 Is coigeartuithe sa bhreis iad seo ar 
na coigeartuithe a rinneadh roimhe 
seo. Mar sin féin, i gcásanna áirithe, 
glacann na coigeartuithe breise seo 
ionad na gcoigeartuithe a leagtar 
amach sa cháipéis seo.

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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Ealaín Staidéar Gnó Léann 
Clasaiceach

Béarla Fraincis Gearmáinis

Tíreolaíocht Stair Eacnamaíocht 
Bhaile

Gaeilge Grafaic Iodáilis

An Léann Giúdach Innealtóireacht Matamaitic

Ceol Oideachas 
Reiligiúnach Eolaíocht

Spáinnis Theicneolaíocht  
Adhmaid

Teicneolaíocht  
Fheidhmeach 

An 
tSraith 
Shóisearach

AN TSRAITH SHÓISEARACH

Maidir leis an tSraith Shóisearach,
d’fhoilsigh an Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta
(CNCM) na socruithe athbhreithnithe
do Mheasúnuithe Rangbhunaithe
(MRB) do scoláirí atá ag gabháil
isteach sa tríú bliain in 2021, agus tá
siad ar fáil anseo:  
 
Socruithe athbhreithnithe MRB do
scoláirí sa tríú bliain in 2021/22.
 
Ní mór do gach scoláire MRB amháin 
ar a laghad a chur i gcrích i ngach 
ábhar agus i ngach gearrchúrsa. Tá 
síneadh ama curtha leis na dátaí chun 
MRB1 a chur i gcrích sa scoilbhliain 
nua, i gcás an chuid is mó de na 
hábhair. Níor cuireadh síneadh ama 
leis na spriocdhátaí le haghaidh 
MRB 1 a chur chun críche i gcás na 
n-ábhar seo a leanas: Amharc-Ealaín, 
Teicneolaíocht Fheidhmiúil, 
Innealtóireacht, Grafaic agus 
Teicneolaíocht ábhar – Adhmad, 
toisc go dtosaíonn an MRB2 agus an
obair phraiticiúil/tionscadail sna 
hábhair sin go luath sa scoilbhliain.  
Ní cheanglófar ar scoláirí a
dhéanfaidh na scrúduithe deiridh
sa tSraith Shóisearach in 2022
Tascanna Measúnaithe a dhéanamh
do na hábhair bhainteacha. Beidh an
tuairiscín grád a bhronnfar ar na
hábhair seo bunaithe ar an bpáipéar
scrúdaithe amháin. Tá socruithe ar
leith curtha i bhfeidhm maidir le Ceol,
Amharc-Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile,
Teicneolaíocht ábhar – Adhmad,
Teicneolaíocht Fheidhmiúil, 
Innealtóireacht agus Grafaic agus
mionsonraítear iad sin sa mhír chuí.

https://ncca.ie/ga/an-tsraith-sh%C3%B3isearach/meas%C3%BAn%C3%BA-agus-tuairisci%C3%BA/na-socruithe-athbhreithnithe-chun-meas%C3%BAnuithe-rangbhunaithe-a-chur-i-gcr%C3%ADch-le-haghaidh-choh%C3%B3irt-scol%C3%A1ir%C3%AD-2018-2021
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Cuid 1 - Cuntasaíocht Airgeadais
C1 - 120 marc

C2, C3, C4 - freagair dhá cheann ar bith 

Cuid 2 - Cuntasaíocht Airgeadais

Cuid 3 - Cuntasaíocht Bainistíochta

CUNTASAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Ard & Gnáth

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Soláthrófar C1 malartach breise (Aonair/ 
Cuideachta/Déantúsaíocht) chun rogha a 
sholáthar.
 
C2, C3 agus C4 - gan aon leasú.

Beidh C. 5 ar Léirmhíniú na gCuntas 

Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

• Is é 300 marc an marc iomlán don pháipéar 
scríofa. 

• Maireann an páipéar 2.5 uair an chloig don 
dá leibhéal. 

• Dearfar an páipéar samplach a fhoilseofar i 
bhFómhar 2020 chun páipéir scrúdaithe ó 
2022 ar aghaidh a eiseamláiriú. Beidh dhá 
roinn ann, A agus B  

 » I Roinn A beidh sraith ceisteanna 
gearra neamhghaolmhara ann (10 
gceist ag 10 marc an ceann) (beidh cuid 
acu struchtúrtha, cuid acu sionoptach 
agus i gcuid eile beidh meascán den dá 
cheann ann). Roinnt rogha inmheánach 
ar dhá cheist.  

 »  I Roinn B beidh ceisteanna fada ann 
(cúig cheist ann agus ceithre cheist 
le freagairt ag 50 marc an ceann), 
agus ina measc beidh ceisteanna 
struchtúrtha, ceisteanna sionoptacha 
agus meascán den dá chineál ceiste 
ann.

EOLAÍOCHT 
TALMHAÍOCHTA 

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA

Tá treoir bhreise maidir leis an Mionteagasc ar 
fáil i Nóta Faisnéise CSS

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
 
Ní dhéanfar aon choigeartú ar an marc 
formiomlán a dháilfear ná ar fhad an scrúdaithe.
Deánfar na coigeartuithe seo a leanas ar an 
scrúdphaipéar:
 

•  Roinn A – méadófar ar an rogha, beidh 
ar an iarrthóir 10 gceist a fhreagairt 
as an 12 cheist a sholáthrófar. Ina 
theannta sin, cuirfear roinnt roghanna 
inmheánacha ar fáil trí roghnaíocht a 
thabhairt laistigh de cheithre cheist.  

 » Roinn B – méadófar ar an rogha, beidh 
ar an iarrthóir 4 cheist a fhreagairt as 
an 6 cheist a sholáthrófar, agus cuirfear 
roghanna inmheánacha ar fáil i ndá 
cheist. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Iomlán de 4 cheist 

• Ceist 1  
• Ceist 2  
• Ceist 3 

Téacs atá leagtha síos* (féach thíos) 
Freagair Cuid A (i) Aistrigh ón nGréigis agus 
(ii) Freagair trí cheist ar bith as cúig cheist 
san iomlán 
nó Cuid B (i) Aistrigh ón nGréigis agus (ii) 
Freagair trí cheist ar bith as cúig cheist san 
iomlán 

• Ceist 4 
Freagair trí cheist (ar stair, ealaín agus 
ailtireacht, agus litríocht).  
Ceann ó roinn A (ceithre cheist san iomlán). 
Ceann ó roinn B (ceithre cheist san iomlán). 
Agus ceann ó cheachtar roinn.   

*Téacs atá leagtha síos 
The Joint Association of Classical Teachers’ 
Greek Course: The Intellectual Revolution (arna 
fhoilsiú ag Cambridge University Press, 2ú 
leagan 2015): Cuid III Plato, Leathanaigh 131 – 
151, leathanach 131 agus leathanach 151 san 
áireamh. (Sleachta sa Ghréigis agus sleachta 
aistrithe, ó Apology and Phaedo le Plato)  
nó 
The Joint Association of Classical Teachers’ 
Greek Course: A World of Heroes (arna fhoilsiú 
ag Cambridge University Press, 2ú leagan 
2015): Cuid I Homer, Leathanaigh 6 – 53, 
leathanach 6 agus leathanach 53 san áireamh. 
(Sleachta sa Ghréigis agus sleachta aistrithe, ón 
Iliad, le Homer Leabhar XXII.) 

SEAN-GHRÉIGISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA 
 

• Gan aon leasú
• Gan aon leasú
• Ceist 3  

3 A (i) agus 3 B (i) Laghdaigh an méid téacs atá 
leagtha síos a bhfuil staidéar le déanamh air** 
(féach thíos)  
3 A (ii) Rogha inmheánach mhéadaithe: Freagair 
trí cinn ar bith as seacht gceist san iomlán  
3 B (ii) Rogha inmheánach mhéadaithe: Freagair 
trí cinn ar bith as seacht gceist san iomlán 

• Ceist 4  
Freagair trí cinn ar bith as liosta d’ocht gceist.  
(Baintear an gá le freagra a thabhairt ó roinn A 
agus roinn B araon.) Clúdóidh na hocht gceist 
an réimse céanna ábhar (ar stair, ealaín agus 
ailtireacht, agus litríocht) agus mar a bhí sna 
blianta roimhe sin. 

Laghdú ar an Téacs atá leagtha síos 
Ardteistiméireacht (Ardleibhéal) in 2022:
The Joint Association of Classical Teachers’ Greek 
Course: The Intellectual Revolution  (arna fhoilsiú ag 
Cambridge University Press, 2ú eagrán 2015) – Cuid 
I Euripides, lgh 7 – 38, gach leathanach san áireamh 
(chomh fada le líne 450, deireadh Mhír 23). (Sleachta 
sa Ghréigis agus sleachta aistrithe ó Medeia de chuid 
Euripides).
Nó
The Joint Association of Classical Teachers’ 
Greek Course: A World of Heroes (arna fhoisiú ag  
Cambridge University Press, 2ú eagrán 2015) – Cuid 
II Herodotus, lgh 82 – 112, gach leathanach san 
áireamh, (chomh fada le líne 323, deireadh Mhír 
30). (Sleachta sa Ghréigis agus sleachta aistrithe ó 
Herodotus I agus  VII).

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Iomlán de thrí cheist

• Ceist 1 
• Ceist 2  

Téacs atá leagtha síos* (féach thíos)
Freagra Cuid (i) Aistrigh ón nGréigis agus 
Cuid (ii) Freagair ceithre cheist ar bith as sé 
cheist san iomlán

• Ceist 3 
Freagair trí cheist (ar stair, ealaín agus 
ailtireacht, agus litríocht). 
Ceann ó roinn A (ceithre cheist san iomlán).
Ceann ó roinn B (ceithre cheist san iomlán).
Agus ceann ó cheachtar roinn. 
 

*Téacs atá leagtha síos 
Reading Greek — Text and Vocabulary (arna 
fhoilsiú ag Cambridge University Press, an 2ú 
leagan 2007), Ranna Cúig Déag go Fiche (iad ar 
fad san áireamh).

SEAN-GHRÉIGISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 

• Gan aon leasú
• 2 (i) Laghdú ar an méid den téacs atá leagtha 

síos atá le foghlaim** (féach thíos)
2 (ii) Rogha inmheánach a mhéadú: Freagair 
ceithre cheist ar bith as ocht gceist san iomlán 

• Freagair trí cinn ar bith as liosta d’ocht gceist. 
(Baintear an gá le freagra a thabhairt ó roinn A 
agus roinn B araon.) Clúdóidh na hocht gceist 
an réimse céanna ábhar (ar stair, ealaín agus 
ailtireacht, agus litríocht) agus mar a bhí sna 
blianta roimhe sin.

 
**Téacs atá leagtha síos laghdaithe 
The Joint Association of Classical Teachers’ Greek 
Course: Reading Greek — Text and Vocabulary (arna 
fhoilsiú ag Cambridge University Press, an 2ú 
leagan 2007), Ranna a Cúig Déag go naoi déag (iad 
ar fad san áireamh).
 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

MATA FEIDHMEACHAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.   
 
Tá rogha an-leathan cheana féin sa scrúdú seo. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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LÉAMHTHUISCINT

 

LITRÍOCHT 
 
Caithfidh iarrthóirí freagra a thabhairt ar an dá 
cheist  a leagtar amach in  dhá cheann ar bith  
de na trí réimse a leanas:
•  An Córán (35 mharc X 2)
•  Véarsaíocht chlasaiceach na hAraibise (35 

mharc X 2)
•  Prós nua-aimseartha na hAraibise (35 

mharc X 2)

San iomlán freagraíonn iarrthóirí ceithre cheist 
sa chuid litríochta den pháipéar. 

ÚSÁID TEANGA/GRAMADACH 
 
 

SCRÍBHNEOIREACHT LEANÚNACH/

CUMADÓIREACHT 
 
 

ARAIBISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

LÉAMHTHUISCINT

Gan aon leasú.

LITRÍOCHT

Cuirfear méadú ar leibhéal na roghanna ar fáil 
d’iarrthóirí. Bainfear é sin amach trí:
Lena n-áirítear ceist bhreise amháin i ngach 
ceann de na réimsí a leanas: 
• An Córán (35 mharc X 3)
• Véarsaíocht chlasaiceach na hAraibise (35 

mharc X 3)
• Prós nua-aimseartha na hAraibise (35 

mharc X 3)

Bheadh ar iarrthóirí freagra a thabhairt ar  aon 
cheithre cinn de na naoi gceist a chuirtear ar fáil. 

ÚSÁID TEANGA/GRAMADACH 
 
Gan aon leasú.

SCRÍBHNEOIREACHT LEANÚNACH/

CUMADÓIREACHT 
 
Gan aon leasú.

 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA 

Bunaithe ar threoir a d’eisigh CSS, caithfidh 
gach iarrthóir taighde agus forbairt a dhéanamh 
ar dhá dhéantúsán agus iad a fhorghníomhú le 
linn tréimhse obair chúrsa. 

SCRÚDÚ PRAITICIÚIL A NDÉANTAR 

FEITHEOIREACHT AIRINATION

Scrúdú a ndéantar feitheoireacht air ina 
ndéanann iarrthóirí dhá líníocht de shamhail in 
dhá staidiúir shocraithe dhifriúla. 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Trí chuid -  

•  Ealaín na hÉireann
•  Ealaín na hEorpa (1,000 AD – an lá atá 

inniu ann), 
•  Tuiscint don Ealaín
 
Freagair ceist amháin ó gach roinn. 

EALAÍN (LENA 
N-ÁIRÍTEAR 
CEARDAÍOCHT)

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA 

Déanfaidh gach iarrthóir taighde agus forbairt ar 
aon déantúsán amháin é a fhorghníomhú le linn 
na tréimhse céanna oibre is gnách. Eiseofar an 
fhaisnéis níos luaithe le dáta deiridh lár mhí an 
Mhárta.

SCRÚDÚ PRAITICIÚIL A NDÉANTAR 

FEITHEOIREACHT AIRINATION

Ní dhéanfar an chomhpháirt seo a mheas in 2022

Ní dhéanfar na marcanna a bhaineann leis an 
gcomhpháirt seo a ath-leithdháileadh agus 
déanfar Ealaín a mharcáil agus a ghrádú ag úsáid 
na gcomhpháirteanna eile bunaithe ar a ngnáth-
leithdháiltí marcanna.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Trí chuid -  

• Ealaín na hÉireann
• Ealaín na hEorpa (1,000 AD  – an lá atá inniu 

ann),
• Tuiscint don Ealaín
 
Freagair trí cheist san iomlán: ceist amháin ó dhá 
roinn ar bith agus an triú cheist ó aon cheann de na 
trí roinn.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 

Páipéar roinnte ina thrí chuid; A, B agus C.
Is é 400 marc an marc iomlán don pháipéar.
Páipéar 3 huaire an chloig ar an dá leibhéal.

Roinn A.  - ceisteanna gearra (C1 go C6) - cúig 
cheist le freagairt as sé cheist.

Roinn B.  - Ceisteanna praiticiúla éigeantacha 
(Ceist 7 go Ceist 9) - dhá cheist as trí cheist le 
freagairt.  (Tá 22 gníomhaíocht éigeantach ag an 
gcúrsa). 

Roinn C – Ceisteanna fada (C10 go C15) - 
ceithre cheist le déanamh as sé cheist. Tá dhá 
chuid as trí chuid le déanamh go hinmheánach 
ag dhá cheann de na ceisteanna fada. Bronntar 
60 marc an ceann ar cheisteanna.

BITHEOLAÍOCHT  AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Cuirfear rogha mhéadaithe ar fáil trí 
cheisteanna breise a sholáthar.  I Roinn A beidh 
ceisteanna 1 go 7 (ceisteanna 1 go 6 roimhe 
seo).  I Roinn B beidh ceisteanna 8 go 10 
(ceisteanna 7 go 9 roimhe seo)  agus i Roinn C 
beidh ceisteanna 11 go 17 (ceisteanna 10 go 15 
roimhe seo). 

Roinn A – Cuimseofar ceist ghearr amháin 
bhreise - Ceisteanna 1, 2, 3, 4, 5, 6 agus 7.
Freagróidh na hiarrthóirí aon chúig cheist as 
seacht gceist.

Roinn B – ailíneofar gach ceann de na trí cheist 
le haonad foghlama ar leith nó le cuid d’aonad:
•  Measúnófar gníomhaíochtaí ó Aonad 1, 

fo-aonad 2.1 agus 2.5 ag Ceist 8 - ocht 
gcleachtadh san iomlán.

•  Ní bheidh ach gníomhaíochtaí ó fho-aonad 
2.2 ag C9. - seacht gcleachtadh san iomlán 
(ceann amháin ag an ard leibhéal).

•  Ní bheidh ach gníomhaíochtaí ó Aonad 3 
ag C10 - seacht gcleachtadh san iomlán.

Roinn C.  - Rogha a mhéadú trí cheisteanna 
breise a áireamh
• Tabharfar isteach ceist fhada iomlán 

bhreise ie chomh maith le C13 beidh C14 
struchtúrtha ar an gcaoi chéanna.

• Cuirfear cuid (d) bhreise leis an dá cheist 
seo a leanas C16 agus C17 (C14 agus C15 
roimhe seo). I ngach ceann den dá cheist 
seo beidh rogha de cheithre chuid ag 
iarrthóirí le dha chuid ar bith a fhreagairt.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Cuid 1 - Ceisteanna Gearra
Freagair ocht gceist as 10 gceist.

Roinn 2 - ABQ (4, 5, 6),
Aonaid 4, 5, 6

Cuid 3 - Ceisteanna Fada
Ceisteanna Fada - ceithre cheist le freagairt
Ceist amháin le freagairt ó Chuid 1, dhá cheist 
le freagairt ó Chuid 2, agus an 4 ú  ceist le 
freagairt ó Chuid 1 nó 2

GNÓAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Ard

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Freagair ocht gceist as 12 cheist.

Gan aon leasú. Mar sin féin, i bhfianaise na 
rogha a tugadh isteach sa scrúdú, beidh CSS 
feasach ar líon focal an ABQ.

Cuid 1 agus Cuid 2 - rogha mhéadaithe le 
ceithre cheist i ngach ceann (ie ceist bhreise 
amháin i gcuid 1)

Ní mór d’iarrthóirí 1 cheist amháin a fhreagairt 
ó Chuid 1 agus 1 cheist amháin a fhreagairt ó 
Chuid 2 & dhá cheist ar bith eile a fhreagairt.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Cuid 1 - Ceisteanna Gearra
Freagair 10 gceist as 15 cheist

Roinn 2  -  Ceisteanna Fada 
1 cheist le freagairt ó Chuid 1 agus 2 cheist ó 
Chuid 2, agus an 4ú  ceist ó Chuid 1 nó ó Chuid 
2

GNÓAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Gnáth

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Gan aon leasú.  

Cuid 1 agus Cuid 2 - rogha mhéadaithe le 
ceithre cheist i ngach ceann (ie ceist bhreise 
amháin i gcuid 1)

Ní mór d’iarrthóirí ceist amháin ó Chuid 1 agus 
ceist amháin ó Chuid 2 a fhreagairt & dhá cheist 
ar bith eile.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 

Socrú reatha:

Freagair ocht gceist ar fad; caithfidh dhá cheist 
ar a laghad as Roinn A a bheith san áireamh 
anseo.

Tá C4 (k) agus C11 (c) bunaithe ar na Roghanna.

CEIMICAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Leasú:

Freagair ocht gceist ar bith.

Beidh 12 chuid i gCeist 4 agus caithfear 8 a 
fhreagairt.  Beidh an chéad 11 chuid, 4(a) go 
4(k), bunaithe ar an Siollabas Lárnach, agus 
beidh Ceist 4(I) bunaithe ar na Roghanna.  

Beidh 4 chuid i gceist 11 agus caithfear 
dhá cheann a fhreagairt. Beidh Ceist 11(a) 
agus Ceist 11(c) bunaithe ar an Siollabas 
Lárnach agus beidh Ceist 11(d) bunaithe ar na 
Roghanna. 

Tá Ceist 4(I) agus 11(d) sa áireamh chun freastal 
ar na múinteoirí agus na scoláirí a chaith am ar 
na Roghanna le linn an chúigiú bhliain. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 

Tá an páipéar scrúdaithe roinnte ina thrí 
Ghrúpa. Tríd is tríd, tá an chéad Ghrúpa 
stairiúil, an dara ceann liteartha agus baineann 
an tríú ceann leis an ealaín/an ailtireacht (le 
fealsúnacht). Tá roinnt Ábhar i ngach Grúpa. Tá 
ceithre cheist i ngach Ábhar. Ní mór d’iarrthóirí 
ceithre Ábhar a roghnú. Caithfidh siad Ábhar 
amháin a roghnú as gach Grúpa agus is féidir 
leo an ceathrú hÁbhar a roghnú as aon Ghrúpa. 
Roghnaíonn iarrthóirí a gcuid ceisteanna mar a 
leanas: dhá cheist as dhá cheann de na hÁbhair 
roghnaithe acu agus ceist amháin as gach ceann 
den dá Ábhar eile. 

STAIDÉAR 
CLASAICEACH

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ní mór d’iarrthóirí freagra a thabhairt ar cheist 
amháin as Ábhar i ngach ceann den trí Ghrúpa. 
Ansin is féidir leo na trí cheist atá fágtha acu a 
roghnú as aon Ábhar, suas go dtí trí cheist ar a 
mhéad ó aon Ábhar amháin.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA: COMHLEIBHÉAL

Le comhlánú thar dheich seachtaine, ag tosú 
i mí Eanáir, chun déantúsán ríomhaireachtúil 
agus tuarascáil 2500 focal a chruthú. Tá an 
obair chúrsa bunaithe ar Shnáithe 3 den tson-
raíocht churaclaim, agus aon cheann nó gach 
ceann de na ceithre Thasc Foghlama Feidhmí á 
meas.

In 2020 bhí trí ghné bhunúsacha agus ceithre 
ardghné ag baint leis an déantúsán ríomhairea-
chtúil.

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Roinn A.  - comhlánaigh gach ceann den 12 
cheist ghearra
Roinn B.  - comhlánaigh na 3 cheist fhada 

Roinn C.  - comhlánaigh 1 cheist ríomhchlárú-
cháin

Déantar teangacha ríomhchlárúcháin Javascript, 
HTML agus Python a mheas.

EOLAÍOCHT 
RÍOMHAIREACHTA

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ AR AN OBAIR CHÚRSA

• Méadófar ar an tréimhse ama chun an 
tionscadal a chríochnú go 12 sheachtain. 
Eiseofar an mionteagasc ar an gCéadaoin an 
15 Nollaig 2021 agus is é an dáta deiridh lena 
chur chun críche ná Dé Máirt, an 22 Márta 
2022. 

• Cuirfear múinteoirí ar an eolas maidir le cé 
acu dhá cheann de na ceithre Thasc um 
Fhoghlaim Fheidhmeach (TFFanna) a bheidh 
mar phríomhfhócas san obair chúrsa do 2022. 
Ligfidh sé seo do mhúinteoirí díriú go príomha 
ar an dá TFF sin idir mí Meán Fómhair agus 
eisiúint na faisnéise maidir leis an obair chúrsa 
i mí na Nollag. Bheadh cead fós ag iarrthóirí 
na scileanna a ghnóthaigh siad ón dá TFF eile 
a úsáid, má rinneadh staidéar orthu, ach go 
mbeidís in ann an tionscadal obair chúrsa a 
chríochnú go leordhóthanach gan ach an dá 
TFF liostaithe críochnaithe acu. 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A - comhlánaigh 9 gceist as 12 cheist 
ghearra. 

Roinn B - comhlánaigh dhá cheist as trí cheist 
fhada. 

Roinn C - ní bheidh ach dhá chuid sa cheist, 
seachas trí cinn mar a bhí le feiceáil sa pháipéar 
samplach. Beidh ceist oscailte i gcuid (b) agus 
tabharfar cead d’iarrthóirí a réiteach féin ar thasc 
ríomhchlárú a dhearadh. 
Is é Python an t-aon teanga ríomhchlárúcháin atá le 
measúnú sa scrúdpháipéar.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA: COMHLEIBHÉAL
 
Le comhlánú thar dheich seachtaine, ag tosú 
i mí Eanáir, chun déantúsán ríomhaireachtúil 
a chruthú agus tuarascáil 2500 focal a scrío-
bh. Tá an obair chúrsa bunaithe ar Shnáithe 3 
den tsonraíocht churaclaim, agus aon cheann 
nó gach ceann de na ceithre Thasc Foghlama 
Feidhmí á meas.

In 2020 bhí trí ghné bhunúsacha agus ceithre 
ardghné ag baint leis an déantúsán ríomhairea-
chtúil.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A - comhlánaigh an 12 cheist ghearra go 
léir
Roinn B - comhlánaigh na 3 cheist fhada
Roinn C - comhlánaigh 1 cheist ríomhchlárú-
cháin

Déantar teangacha ríomhchlárúcháin Javascript, 
HTML agus Python a mheas.

EOLAÍOCHT 
RÍOMHAIREACHTA

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ AR AN OBAIR CHÚRSA

• Méadófar ar an tréimhse ama chun an 
tionscadal a chríochnú go 12 sheachtain. 
Eiseofar an mionteagasc ar an gCéadaoin 
an 15 Nollaig 2021 agus is é an dáta 
deiridh lena chur chun críche ná Dé Máirt, 
an 22 Márta 2022. 

• Cuirfear múinteoirí ar an eolas maidir le 
cé acu dhá cheann de na ceithre Thasc 
um Fhoghlaim Fheidhmeach (TFFanna) 
a bheidh mar phríomhfhócas san obair 
chúrsa do 2022. Ligfidh sé seo do 
mhúinteoirí díriú go príomha ar an dá TFF 
sin idir mí Meán Fómhair agus eisiúint na 
faisnéise maidir leis an obair chúrsa i mí 
na Nollag. Bheadh cead fós ag iarrthóirí na 
scileanna a ghnóthaigh siad ón dá TFF eile 
a úsáid, má rinneadh staidéar orthu, ach go 
mbeidís in ann an tionscadal obair chúrsa 
a chríochnú go leordhóthanach gan ach an 
dá TFF liostaithe críochnaithe acu.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A - comhlánaigh 9 gceist as 12 cheist 
ghearra. 
Roinn B - comhlánaigh dhá cheist as trí cheist 
fhada.
Roinn C - ní bheidh ach dhá chuid sa cheist, 
seachas trí cinn mar a bhí le feiceáil sa pháipéar 
samplach. Beidh ceist oscailte i gcuid (b) agus 
tabharfar cead d’iarrthóirí a réiteach féin ar 
thasc ríomhchlárú a dhearadh. 
Is é Python an t-aon teanga ríomhchlárúcháin 
atá le measúnú sa scrúdpháipéar.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Caithfidh iarrthóirí freagra a thabhairt ar  Cheist 
1  (éigeantach) (60 marc) agus  ceithre  cheist 
eile ó naoi (60 marc an ceann). 

TÁSTÁIL SCILEANNA PRAITICIÚLA 

(COMHLEIBHÉAL) 
 
Iarrtar ar iarrthóirí tástáil scille phraiticiúil 4 
uair a chloig a dhéanamh sa chéad seachtain de 
Bhealtaine.

COMHPHÁIRT: OBAIR CHÚRSA

 (COMHLEIBHÉAL)
 
Ní mór d’iarrthóirí déantúsán, fóilió dearaidh 
agus trí thurgnamh a chur isteach mar chuid 
dá n-obair chúrsa. Caithfidh an obair chúrsa a 
bheith críochnaithe faoin Aoine dheireanach i 
mí Aibreáin. 

STAIDÉAR 
FOIRGNÍOCHTA

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Rogha mhéadaithe sa scrúdú scríofa. Iarrthóirí 
le cúig ó 10 gceist a fhreagairt.

TÁSTÁIL SCILEANNA PRAITICIÚLA 

(COMHLEIBHÉAL) 

Gan aon leasú.  

COMHPHÁIRT: OBAIR CHÚRSA 

(COMHLEIBHÉAL)

• Bainfear an ceanglas maidir le turgnaimh 
do scrúduithe 2022. Déanfar na marcanna 
a ath-leithdháileadh ar fud na gcodanna 
eile den scéim mharcála don déantúsán (50 
%) agus fóilió dearaidh (50 %).

• ‘Treoir d’iarrthóirí’ maidir le hobair chúrsa 
2022 le heisiúint go luath i mí Mheán 
Fómhair in ionad mhí na Samhna. 

• Sa doiciméad ‘Treoir d’iarrthóirí’, beidh 
an scéim mharcála athbhreithnithe san 
áireamh ina leagtar béim ar riachtanais 
obair chúrsa, leithdháiltí marcanna do 2022 
agus moladh le heisiúint chun comhairle a 
thabhairt d’iarrthóirí agus do mhúinteoirí 
machnamh cúramach a dhéanamh ar 
roghnú obair chúrsa in 2022 i bhfianaise 
na tréimhse dúnta scoile sa scoilbhliain 
2020/21 agus caillteanas breise a 
d’fhéadfadh tarlú in athuair.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Caithfidh iarrthóirí freagra a thabhairt ar Cheist 1  
(éigeantach) (50 marc) agus  trí cheist eile as ocht 
gceist (50 marc an ceann). 

TÁSTÁIL SCILEANNA PRAITICIÚLA 

(COMHLEIBHÉAL) 

Iarrtar ar iarrthóirí tástáil scille phraiticiúil 4 
uair a chloig a dhéanamh sa chéad seachtain de 
Bhealtaine.

COMHPHÁIRT: OBAIR CHÚRSA 

(COMHLEIBHÉAL)
 
Ní mór d’iarrthóirí déantúsán, fóilió dearaidh 
agus trí thurgnamh a chur isteach mar chuid dá 
gcuid obair cúrsa. Caithfidh an obair chúrsa a 
bheith críochnaithe faoin Aoine deireanach i mí 
Aibreáin. 

STAIDÉAR 
FOIRGNÍOCHTA

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Rogha mhéadaithe sa scrúdú scríofa. Iarrthóirí 
le ar bith ceithre cheist  ó naoi a fhreagairt.

TÁSTÁIL SCILEANNA PRAITICIÚLA 

(COMHLEIBHÉAL) 

Gan aon leasú.  

COMHPHÁIRT: OBAIR CHÚRSA 

(COMHLEIBHÉAL)

• Bainfear an ceanglas maidir le turgnaimh 
do scrúduithe 2022. Déanfar na marcanna 
a ath-leithdháileadh ar fud na gcodanna 
eile den scéim mharcála don déantúsán (50 
%) agus fóilió dearaidh (50 %).

• ‘Treoir d’iarrthóirí’ maidir le hobair chúrsa 
2022 le heisiúint go luath i mí Mheán 
Fómhair in ionad mhí na Samhna. 

• Sa doiciméad ‘Treoracha d’iarrthóirí’, beidh 
an scéim mharcála athbhreithnithe san 
áireamh ina leagtar béim ar riachtanais 
obair chúrsa, leithdháiltí marcanna do 2022 
agus moladh le heisiúint chun comhairle a 
thabhairt maidir le breithniú a dhéanamh 
ar roghnú obair chúrsa in 2022 i bhfianaise 
na tréimhse dúnta scoile sa scoilbhliain 
2020/21 agus caillteanas breise a 
d’fhéadfadh tarlú in athuair.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TASC DALTAÍ

Aschur 1: leathanach nó dó a mholtar
Aschur 2: Dhá leathanach nó trí a mholtar 
 Aschur 3 Leathanach amháin a mholtar 
50 Marc 

Aschur 4: Comhad cóimeála leictreonach 
amháin, móide codanna comhaid 
neamhtheoranta. Comhad eDrawing

Aschur 5: Cruachóipeanna SolidWorks -dhá go 
ceithre leathanach a mholtar.
Aschur 6: lch. amháin
Aschur 7: Dhá go ceithre leathanach a mholtar.
Aschur 8: Leathanach amháin a mholtar.
Aschur 9: Dhá go ceithre leathanach a mholtar 
móide comhaid Leictreonacha SolidWorks.
60 Marc

Gan aon srian ar chodanna a cruthaítear
Punann iomlán: 14 leathanach ar a mhéad.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Socrú reatha: 
Roinn A (Príomhchuid):  Ceithre cheist, freagair 
trí cheist ar bith. Is fiú 20 marc an ceann gach 
ceist i Roinn A.   
 
Roinn B (Príomhchuid):  Trí cheist, freagair dhá 
cheist ar bith. Is fiú 45 marc an ceann gach ceist 
i Roinn B.   
 
Roinn C (Roghnach):  Cúig cheist, freagair aon 
dá cheist ar bith de na roghanna a ndearna tú 
staidéar orthu. Is fiú 45 marc an ceann gach 
ceist i Roinn C.  

GRAFAIC DEARAIDH 
AGUS CUMARSÁIDE

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

TASC DALTAÍ

Aschur 1 & Aschur 2 le comhcheangal: tri 
leathanach ar a mhéad a mholtar 
Aschur 2 (a bhíodh mar Aschur 3): Moltar 
leathanach amháin ar a mhéad 
50 Marc  
Aschur 3 (a bhíodh mar Aschur 4): Comhad 
cóimeála leictreonach amháin ar a mhéad, 
móide uasmhéid de 10 gcuid comhaid (gan níos 
lú ná cúig cinn ar a laghad), nuair is iomchuí. 
Comhad eDrawing 
Aschur 4 (a bhíodh mar Aschur 5): Cóipeanna 
crua SolidWorks - dhá lch a mholtar
 
Níl an Léiriúchán réalaíoch grianghraif  
(a bhíodh mar Aschur 6) ag teastáil a thuilleadh. 
50 Marc 

Aschur 5 (a bhíodh mar Aschur 7): Uasmhéid trí 
lch. a mholtar  
Aschur 6 (a bhíodh mar Aschur 8): lch. amháin 
a mholtar 
Aschur 7 (a bhíodh mar Aschur 9): Uasmhéid 
trí lch a mholtar móide comhaid Leictreonacha 
SolidWorks  
60 Marc  
Cúig chuid ar a laghad agus gan níos mó ná 10 
gcuid ann 
Punann iomlán: 10 leathanach ar a mhéad 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Leasú: 
Roinn A (Príomhchuid):  Ceithre cheist, freagair 
trí cheist ar bith. Is fiú 20 marc an ceann gach 
ceist i Roinn A.   
 
Roinn B (Príomhchuid):  Trí cheist, freagair dhá 
cheist ar bith. Is fiú 60 marc an ceann gach ceist 
i Roinn B.  
 
Roinn C (Roghnach):  Cúig cheist, freagair aon 
cheist ar bith de na roghanna a ndearna tú stai-
déar orthu. Is fiú 60 marc an ceann gach ceist i 
Roinn C. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TASC DALTAÍ

Socrú reatha:
Aschur 1: lch. amháin nó dhá lch a mholtar 
Aschur 2: dhá-trí leathanach a mholtar
Aschur 3: lch. amháin a mholtar
50 Marc

Aschur 4: 1 chomhad cóimeála leictreonach, 
chomh maith le codanna comhaid neamhtheoranta. 
Comhad eDrawing
Aschur 5: Cóipeanna crua SolidWorks - lch. amháin 
go trí lch a mholtar 
Aschur 6: lch. amháin
60 Marc

Aschur 7: lch. amháin nó dhá lch a mholtar
Aschur 8: lch. amháin a mholtar
Aschur 9: 1 lch. amháin go trí lch a mholtar móide 
comhaid Leictreonacha SolidWorks
50 Marc

Gan aon srian ar chodanna a chruthaítear
Punann iomlán: 12 leathanach ar a mhéad

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A (Príomhchuid):  Ceithre cheist, freagair trí 
cheist ar bith. Tá 20 marc an ceann ag gabháil le 
gach ceist i Roinn A.  

Roinn B (Príomhchuid):  Trí cheist, freagair dhá 
cheist ar bith. Tá 45 marc an ceann ag gabháil le 
gach ceist i Roinn B.  

Roinn C (Roghnach):  Cúig cheist, freagraíonn 
iarrthóirí dhá cheist ar bith de na roghanna a 
ndearnadh staidéar orthu. Tá 45 marc an ceann ag 
gabháil le gach ceist i Roinn C.

GRAFAIC DEARAIDH 
AGUS CUMARSÁIDE

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

TASC DALTAÍ

Leasú:
Aschur 1 & Aschur 2 le comhcheangal: dhá leathanach 
ar a mhéad a mholtar
Aschur 2 (a bhíodh mar Aschur 3): lch. amháin ar a 
mhéad a mholtar
50 Marc

Aschur 3 (a bhíodh mar Aschur 4): Comhad cóimeála 
leictreonach 1 ar a mhéad, móide uasmhéid de 6 chuid 
comhaid, trí ar a laghad. Comhad eDrawing 60 marks
Aschur 4 (a bhíodh mar Aschur 5): Cóipeanna crua 
SolidWorks - Uasmhéid dhá lch a mholtar 
Níl an léiriúchán réalaíoch grianghraif (a bhíodh mar 
Aschur 6) ag teastáil a thuilleadh.
60 Marc

Aschur 5 (a bhíodh mar Aschur 7): Uasmhéid dhá lch a 
mholtar 
Aschur 6 (a bhíodh mar Aschur 8): lch. amháin a mholtar
Aschur 7 (a bhíodh mar Aschur 9): Uasmhéid dhá lch a 
mholtar móide comhaid Leictreonacha SolidWorks 
50 Marc

Gan níos lú ná trí chuid a chruthú agus gan níos mó 
ná sé chuid ann.  
Punann iomlán: 8 leathanach ar a mhéad

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A (Príomhchuid):  Ceithre cheist, freagair trí 
cheist ar bith. Tá 20 marc an ceann ag gabháil le gach 
ceist i Roinn A.  

Roinn B (Príomhchuid):  Trí cheist, freagair dhá cheist 
ar bith. Tá 60 marc an ceann ag gabháil le gach ceist i 
Roinn B.  

Roinn C (Roghnach):  Cúig cheist, freagraíonn iarrthói-
rí aon cheist ar bith de na roghanna a ndearnadh 
staidéar orthu. Tá 60 marc an ceann ag gabháil le 
gach ceist i Roinn C.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TIONSCADAL TAIGHDE DALTAÍ 

 
Eisíodh Sampla Faisnéise le hÁbhair Taighde

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ceisteanna le Freagraí Gearra
Freagair ocht gCeist Ghearra (rogha 
inmheánach laistigh de dhá cheist)

Ceisteanna le Freagraí Fada
Freagair ceithre cheist as cúig cheist le freagraí 
fada

EACNAMAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Ard

TIONSCADAL TAIGHDE DALTAÍ 

Faisnéis le heisiúint chuig scoileanna i Meán 
Fómhair.

Tá tuilleadh eolais maidir le críochnú agus 
cur isteach an obair chúrsa agus an leabhrán 
digiteach tuairiscithe do Staidéar Taighde an 
scoláire ar fáil ar shuíomh gréasáin an CSS. 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Freagair ocht gCeist Ghearra as 10 gCeist
Rogha inmheánach laistigh de 3 cheist ag AL - 
Freagair (a) agus ceachtar (b) nó (c)

Freagair ceithre cheist as sé cheist le freagraí 
fada

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TIONSCADAL TAIGHDE DALTAÍ

Eisíodh Sampla Faisnéise le hÁbhair Taighde

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ceisteanna le Freagraí Gearra
Freagair ocht gceist le freagraí gearra le rogha in 
dhá cheann de na ceisteanna

Ceisteanna le Freagraí Fada
Freagair ceithre cheist as cúig cheist le freagraí 
fada

EACNAMAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Gnáth

TIONSCADAL TAIGHDE DALTAÍ

Faisnéis le heisiúint chuig scoileanna i Meán 
Fómhair.

Tá tuilleadh eolais maidir le críochnú agus 
cur isteach an obair chúrsa agus an leabhrán 
digiteach tuairiscithe do Staidéar Taighde an 
scoláire ar fáil ar shuíomh gréasáin an CSS.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Freagair ocht gceist as 10 gceist le freagraí 
gearra le rogha i dtrí cinn de na ceisteanna ar an 
ngnáthleibhéal - freagair (a) nó (b)

Freagair ceithre as sé cheist freagartha 
leathnaithe

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Freagraíonn Iarrthóirí  Roinn A  (50 marc)  agus  
Roinn B  (50 marc) as Ceist 1  agus  Ceithre 
cheist eile (50 marc an ceann).  Iomlán: 300 
marc.

TIONSCADAL DEARAIDH

SCRÚDÚ SCILEANNA PRAITICIÚLA 

Ceanglaítear ar iarrthóirí ábhair a ullmhú agus 
comhpháirteanna a dhéanamh, de réir liosta 
na n-ábhar agus na líníochtaí a thaispeántar in 
M74A (ML2), faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022, 
roimh sceideal na Scrúduithe Praiticiúla Inneal-
tóireachta a mhaireann trí lá. Eiseofar M74A 
(ML2) ó CSS ó lár mhí Dheireadh Fómhair 2021.

INNEALTÓIREACHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Rogha mhéadaithe (Oscailte) sa scrúdú scríofa. 
Roinn A (50 marc) agus Ceist 1 Roinn B (50 
marc), is ceisteanna neamhspleácha iad araon. 
Iarrtar anois ar iarrthóirí sé cheist ar bith as naoi 
gceist (50 marc an ceann) a fhreagairt. Iomlán: 
300 marc.

TIONSCADAL DEARAIDH

Eiseofar an tionscadail go luath i Meán Fómhair 2021. 

SCRÚDÚ SCILEANNA PRAITICIÚLA 

Ní cheanglaítear ar iarrthóirí aon chuid den 
ábhar a ullmhú don chomhpháirt scrúdaithe 
seo.

Féadfaidh an múinteoir Innealtóireachta na 
hábhair a ullmhú, agus na comhpháirteanna a 
bheidh riachtanach don scrúdú a dhéanamh, 
de réir liosta na n-ábhar agus na líníochtaí a 
eiseofar ón CSS in M74A(ML1). De rogha ar sin, 
d’fheadfadh an scoil an obair ullmhúcháin seo a 
fhoinsiú allamuigh. 

Leasófar an scéim mharcála don chomhpháirt 
seo toisc nach mbronnfar marcanna ar bith 
ar iarrthóirí as obair ullmhaithe. Leithdháilfear 
na marcanna sin ar na codanna eile den 
scéim mharcála.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard 

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Freagraíonn iarrthóirí  Roinn A  (30 marc)  agus  
Roinn B  (35 mharc) as Ceist 1  agus  trí  cheist 
eile (45 marc an ceann).  Iomlán: 200 Marc

I Roinn A, ceist 1 iarrtar ar iarrthóirí sé chuid as 
ocht gcuid a fhreagairt agus i Roinn B iarrtar ar 
iarrthóirí trí chuid as cúig chuid a fhreagairt.

DESIGN PROJECT

SCRÚDÚ SCILEANNA PRAITICIÚLA 

Ceanglaítear ar iarrthóirí ábhair a ullmhú agus 
comhpháirteanna a dhéanamh, de réir liosta 
na n-ábhar agus na líníochtaí a thaispeántar in 
M74A(ML2), faoi dheireadh mhí Aibreáin 2022, 
roimh sceideal thrí lá na Scrúduithe Praiticiúla 
Innealtóireachta. Eisíonn M74A (ML2) ó CSS ó 
lár mhí Dheireadh Fómhair 2021.

INNEALTÓIREACHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Cuir Ranna A agus Roinn B de Cheist 1 le chéile 
chun ceist neamhspleách a chruthú ar fiú 50 
marc í anois.

Sa cheist a haon nua seo, iarrtar ar iarrthóirí 
ocht gcuid ar bith as trí chuid déag a fhreagairt. 

Méadófar na hiomláin marcála do na ceisteanna 
eile ó 45 go 50 marc. 

Iarrfar ar iarrthóirí ceithre cheist ar bith as 
seacht gceist (50 marc an ceann) a fhreagairt. 
Iomlán: 200 marc.
 

DESIGN PROJECT

Eiseofar an tionscadail go luath i Meán Fómhair 2021. 

SCRÚDÚ SCILEANNA PRAITICIÚLA 

Níl iarrthóirí le baint a bheith acu le hábhar a 
ullmhú don chomhpháirt scrúdaithe seo.

Féadfaidh an múinteoir Innealtóireachta na 
hábhair a ullmhú, agus na comhpháirteanna a 
bheidh riachtanach don scrúdú a dhéanamh, 
de réir liosta na n-ábhar agus na líníochtaí a 
eiseofar ón CSS in M74A(ML1). De rogha ar sin, 
d’fheadfadh an scoil an obair ullmhúcháin seo a 
fhoinsiú allamuigh. 

Leasófar an scéim mharcála don chomhpháirt 
seo toisc nach mbronnfar marcanna ar bith 
ar iarrthóirí as obair ullmhaithe. Leithdháilfear 
na marcanna sin ar na codanna eile den 
scéim mharcála.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 1

 

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 2 
 
Roinn I: Téacs Aonair  - iarrtar ar iarrthóirí ceist 
amháin as dhá cheist a fhreagairt.

Roinn II: Staidéar Comparáideach  
Bíonn rogha ceisteanna ag iarrthóirí (ceist amháin 
as dhá cheist le déanamh) ar gach ceann de dhá 
cheann de na trí mhodh a leagadh síos le haghaidh 
staidéir i mbliain ar leith.

Roinn III: Filíocht
Socrú reatha:

Cuid A: Filíocht nach bhfacthas riamh roimhe - 
Iarrtar ar iarrthóirí ceist amháin as dhá cheist a 
fhreagairt.
Cuid B: Filíocht fhorordaithe - éilítear ar iarrthóirí 
ceist amháin as ceithre cheist a fhreagairt.

BÉARLAAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 1

Roinn I, Léamhthuiscint: Gan aon leasú.
Roinn II, Cumadóireacht: Gan aon leasú.  

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 2

Roinn I, Téacs Aonair: Gan aon leasú.
Roinn II, An Staidéar Comparáideach: Cuirfear 
ceisteanna ar gach ceann den trí mhodh a leagadh 
síos don scrúdú in 2022. Ní mór d’iarrthóirí freagra 
a thabhairt ar mhodh amháin.

Fanfaidh an rogha de cheisteanna inmheánacha 
laistigh de mhodhanna mar an gcéanna.
Ní mór d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh do dhá 
théacs ar a laghad sna freagraí a thugann siad ar 
cheisteanna aonair (ar fiú 70 marc iad).
Beidh na critéir chéanna measúnaithe i bhfeidhm 
d’iarrthóirí, is cuma má thagraíonn siad do dhá 
théacs nó do thrí cinn, agus iad ag freagairt 
ceisteanna ar fiú 70 marc iad i Roinn II ar Pháipéar 
2 de scrúdú Béarla na hArdteistiméireachta 
Ardleibhéal, an Staidéar Comparáideach.
I gcás ceisteanna atá i ndá chuid (ar fiú 30 nó 40 
marc iad), ní  mór d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh 
do théacs amháin mar fhreagra ar chuid (a) agus 
tagairt a dhéanamh do dhá théacs eile mar 
fhreagra ar chuid (b).
Tá na riachtanais tagartha atá leagtha amach thuas 
á léiriú i Roinn II den scrúdphaipéar 2013.
Mar is iondúil, ní mór d’iarrthóirí freagra a 
thabhairt ar dhráma Shakespeare. Is féidir leo é sin 
a dhéanamh i Roinn I, An Téacs Aonair (Othello) nó 
i Roinn II, an Staidéar Comparáideach (Macbeth, 
Othello).
Roinn III, Filíocht:
Cuid A: Filíocht nach bhfacthas riamh roimhe – 
Gan aon leasú.
Cuid B: Filíocht fhorordaithe – Cuirfear ceist 
bhreise ar an bhfilíocht san áireamh, sé sin, 
éilítear ar iarrthóirí ceist amháin as cúig cheist a 
fhreagairt. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 1

 

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 2 
 
Roinn I: Téacs Aonair  - Iarrtar ar iarrthóirí trí cheist 
a fhreagairt. 
Tá Ceist 1 (10 marc X2) agus Ceist 2 (10 marc) 
éigeantach. Tá rogha ag iarrthóirí idir trí mhír 
thástála chun ceann amháin i gCeist 3 a fhreagairt 
(30 marc an ceann)

Roinn II: Staidéar Comparáideach  
Tá rogha ceisteanna ag iarrthóirí (dhá cheist, ceist 
amháin le déanamh) ar gach ceann de dhá cheann 
de na trí mhodh a leagadh amach le haghaidh 
staidéir i mbliain ar leith.

Roinn III: Filíocht
Cuid A: Filíocht nach bhfacthas riamh roimhe 
- Iarrtar ar iarrthóirí na ceisteanna ar fad a 
fhreagairt.

Cuid B: Filíocht fhorordaithe - ceanglaítear ar 
iarrthóirí freagra a thabhairt ar dán amháin as 
ceithre dhán. Tá dhá cheist bunaithe ar liosta na 
ndánta le filí atá ar an gcúrsa Ardleibhéil agus ar 
an gcúrsa Gnáthleibhéil araon, agus dhá cheann 
ó liosta na ndánta a fhorordaítear le haghaidh 
staidéir ag an nGnáthleibhéal amháin.
Ceanglaítear ar iarrthóirí Ceist.1 a fhreagairt agus 
mír thástála amháin a fhreagairt as rogha de thrí 
cinn i gCeist 2.

BÉARLAAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 1

Gan aon leasú.

PÁIPÉAR SCRÚDAITHE SCRÍOFA 2

Roinn I, Téacs Aonair:
Ní bheidh aon cheist éigeantach ann. Iarrfar ar 
iarrthóirí dhá cheann ar bith de na ceithre cheist ar 
an bpáipéar a fhreagairt. Is fiú 30 marc gach ceist. 
Bainfear an t-athrú sin amach trí Cheist 1 & Ceist 
2 reatha a chónascadh in aon cheist amháin ina 
mbeidh trí chuid (10 marc X 3) agus gach cuid de 
Cheist 3 reatha a ainmniú mar thrí cheist aonair ar 
fiú 30 marc iad. Leathnóidh an t-athrú seo rogha 
an iarrthóra. 

Roinn II, An Staidéar Comparáideach:
Cuirfear ceisteanna sa scrúdpháipéar ar gach 
ceann den trí mhodh a leagadh síos don scrúdú 
in 2022. Fanfaidh an rogha inmheánach mar an 
gcéanna.
 

Roinn III, Filíocht
Ceist A: Dán nach bhfacthas riamh roimhe – gan 
aon leasú.
Ceist B: Filíocht fhorordaithe:
 Cuirfear dhá dhán breise san áireamh ar an 
scrúdpháipéar- ceann ó liosta dánta le filí atá ar an 
gcúrsa Ardleibhéil agus ar an gcúrsa Gnáthleibhéil 
araon, agus ceann amháin as‚ liosta na ndánta 
a fhorordaítear le haghaidh staidéir ag an 
nGnáthleibhéal amháin. Ní mór d’ iarrthóirí freagra 
a thabhairt ar dhán amháin as sé dhán. Fanfaidh an 
rogha inmheánach mar an gcéanna.
 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf


SOCRUITHE MEASÚNACHTA 2021

- 29 -

BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta dhá nóiméad déág lena 
n-áirítear plé ar “Dhoiciméad” roghnach.

LÉAMHTHUISCINT

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A.  - dhá léamhthuiscint (120 marc) 
Píosa iriseoireachta amháin agus píosa liteartha 
amháin, 60 marc an ceann. 

Roinn B.  - Cumas scríofa (100 marc) 
Tá ceist 1 éigeantach. Úsáideann sé na 
léamhthuiscintí mar phreabchlár. Freagra (a) nó 
(b) - 40 marc (thart ar 90 focal)
Freagair dhá cheist eile ó Cheisteanna 2, 3 agus 
4. Tá dhá chuid ag gach ceist, (a) nó (b) - 30marc 
(75 focal gach ceann.)
(D’fhéadfadh sé go n-áireofaí ar cheisteanna 
iontráil dialainne, r-phost, píosaí tuairime srl.…)

FRAINCISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir ar thrí 
ábhar socraithe agus chomh maith leis sin ar 
réimse téamaí/ ábhar a bheidh níos leithne, 
mar chuid den chomhrá ginearálta. Beidh an 
“doiciméad” roghnach fós ann. Is ionann na 
trí théama/ábhar agus an tsraith cheisteanna 
léiritheacha a úsáideadh in 2021. Tá fáil orthu ar 
shuíomh idirlín CSS.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A - Gan aon leasú. 
Roinn B. - Cumas scríofa (100 marc), ní mór 
d’iarrthóirí DHÁ cheist a fhreagairt 
Tá Ceist 1 fós éigeantach agus baintear úsáid 
as na sleachta léamhthuisceana mar thús maith 
chun iarrthóirí a spreagadh. Beidh trí rogha ag 
iarrthóirí anois. Ní mór dóíbh ceist (a) nó (b) nó 
(c) (ar fiú 60 marc iad) a fhreagairt (thart ar 90 
focal). 

Ní mór d’iarrthóirí ceist amháin eile a 
fhreagairt ó cheisteanna 2, 3, 4, 5 agus 6. Is fiú 
40 marc an cheist (thart ar 75 focal). Ní bheidh 
aon rogha inmheánach ar fáil i gceisteanna 2, 
3, 4, 5 agus 6.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta dha nóiméad déag lena 
n-áirítear plé ar “Dhoiciméad” roghnach.

LÉAMHTHUISCINT

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

220 marc
Roinn A.  - ceithre léamhthuiscint (160 marc) 

Cuid scríofa
Freagair dhá cheist ó Cheist 1(a) nó (b) nó
2(a) nó (b) 
(Tugtar trí phointe do dhaltaí chun freagra a 
thabhairt ar na trí cinn ar fad) nó
3(a) nó (b)
(Tugtar trí phointe do dhaltaí chun freagra a 
thabhairt ar na trí cinn).

FRAINCISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir ar thrí 
ábhar socraithe agus chomh maith leis sin ar 
réimse téamaí/ ábhar a bheidh níos leithne, 
mar chuid den chomhrá ginearálta. Beidh an 
“doiciméad” roghnach fós ann. Is ionann na 
trí théama/ábhar agus an tsraith cheisteanna 
léiritheacha a úsáideadh in 2021. Tá fáil orthu ar 
shuíomh idirlín CSS.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A - Gan aon leasú. 
Roinn B. - Cumas scríofa (100 marc), ní mór 
d’iarrthóirí DHÁ cheist a fhreagairt as 1(a), 1(b) 
2(a), 2(b), 3(a) agus 3(b).  
Ceist 1(a) - Níl aon athrú i gceist leis an triail 
cloze.
Ceist 1(b) – Foirm – ní mór d’iarrthóirí cuid a 
haon go dtí cuid a cúig a fhreagairt, agus trí cinn 
de na ceithre chuid eile atá fágtha a fhreagairt 
freisin.
Cuirfear rogha inmheánach ar fáil i gceisteanna 
2(a), 2(b), 3(a) agus 3(b). Ní mór d’iarrthóirí 
freagraí a thabhairt ar thrí phointe as an 
gcúig phointe atá sa cheist/sna ceisteanna a 
roghnaíonn siad. Marcálfar gach ceist as 30 
marc.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Cuid a hAon - Ceisteanna Gearra  - 80 marc - Tá 
12 cheist ghearra ar an bpáipéar agus déanann 
iarrthóirí iarracht 10 gcinn a fhreagairt (is fiú 
ocht marc gach ceist).

Cuid a Dó - Ceisteanna Struchtúrtha agus Aistí  
- 320 marc

Déanann iarrthóirí ceithre cheist (is fiú 80 marc 
gach ceist) mar a leanas:

• Ceist amháin ó phatrúin agus phróisis sa 
timpeallacht fhisiceach (Ceisteanna 1-3)

• Ceist amháin ón tíreolaíocht réigiúnach 
(Ceisteanna 4-6)

• Ceist amháin óna n-aonad toghthach 
roghnaithe (Ceisteanna 7-12)

• Ceist amháin óna n-aonad roghnach 
roghnaithe (Ceisteanna 13-24).

TÍREOLAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA

Níl aon athrú ar an imscrúdú tíreolaíochta. 
Ba chóir topaic amháin a roghnú ó liosta de 5 
thopaic a dáileadh ar scoileanna i Mí na Nollag 
2020. Is féidir teacht ar an liosta anseo. Ba chóir 
machnamh cúramach a dhéanamh ar cé acu 
de na sé thopaic a roghnaítear, bailiú faisnéise 
ach go háirithe, ionas gur féidir an t-imscrúdú a 
chríochnú de réir threoirlíne sláinte poiblí.  

Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Níl aon athrú ar an leithdháileadh ama agus 
marc. Gan aon leasú

Cuid a Dó - Ceisteanna Struchtúrtha agus Aistí  
- 320 marc

Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi cheithre cheist. 
Ní mór ceist amháin as trí cinn de na Ranna 
thíos a bheith san áireamh anseo:

• Roinn 1: Patrúin agus Próisis sa 
Timpeallacht Fhisiciúil (C 1-3)

• Roinn 2: Tíreolaíocht Réigiúnach 
(Ceisteanna 4-6)

• Roinn 3: Cúrsaí toghthach (Ceisteanna 
7-12)

• Roinn 4: Roghanna (Ceisteanna 13-24) 
Is féidir an ceathrú ceist a fhreagairt ó 
Roinn ar bith

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-2154240.pdf
https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Cuid a hAon - Ceisteanna Gearra  - 100 marc 
- Tá 12 cheist ghearra ar an bpáipéar agus 
déanann iarrthóirí iarracht 10 gceist a fhreagairt 
(is fiú 10 marc gach ceist).

Cuid a Dó - Ceisteanna Struchtúrtha  - 300 
marc 
Déanann iarrthóirí iarracht trí cheist a fhreagairt 
(is fiú 100 marc gach ceist) mar a leanas:

• Ceist amháin ó Phatrúin agus Próisis sa 
Timpeallacht Fhisiciúil (Ceisteanna 1-3)

• Ceist amháin ó Thíreolaíocht 
Réigiúnach(Ceisteanna 4-6)

• Ceist amháin ó Cúrsaí Toghthach 
(Ceisteanna 7-12)

TÍREOLAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA

Níl aon athrú ar an imscrúdú tíreolaíochta. 
Ba chóir topaic amháin a roghnú ó liosta de 5 
thopaic a dáileadh ar scoileanna i Mí na Nollag 
2020. Is féidir teacht ar an liosta anseo. Ba chóir 
machnamh cúramach a dhéanamh ar cé acu 
de na sé thopaic a roghnaítear, bailiú faisnéise 
ach go háirithe, ionas gur féidir an t-imscrúdú a 
chríochnú de réir threoirlíne sláinte poiblí.  

Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Fanann leithdháileadh ama agus marc mar an 
gcéanna.

Gan aon leasú.

Cuid a Dó - Ceisteanna Struchtúrtha  - 300 
marc 

Ní mór d’iarrthóirí tabhairt faoi thrí cheist. 
Caithfidh ceist amháin as dhá cheann de na 
rannáin thíos a bheith san áireamh: 

• Roinn 1: Patrúin agus Próisis sa 
Timpeallacht Fhisiciúil (Ceisteanna 1-3)

• Roinn 2: Tíreolaíocht Réigiúnach 
(Ceisteanna 4-6)

• Roinn 3: Cúrsaí Roghnacha (Ceisteanna 
7-12)

• Is féidir an tríú ceist a fhreagairt as 
ceachtar de na Roinn.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-2154240.pdf
https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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BÉALTRIAIL

Sa chás go roghnaítear an rogha seicheamh 
pictiúr - ní mór d’iarrthóirí cúig  scéal pictiúir 
a ullmhú  agus cuirtear scrúdú orthu - go 
randamach - faoi cheann amháin 

Caithfidh iarrthóirí cúig  rólghlacadh a ullmhú 
agus cuirtear scrúdú orthu - go randamach - 
faoi cheann amháin

SCRÚDÚ ÉISTEACHTA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Baineann an cheist deiridh den sliocht liteartha 
nach bhfacthas riamh roimhe le tuin/téama an 
téacs agus iarrtar ar iarrthóirí teacht ar  thrí go 
ceithre shampla  den tuin/téama sa téacs. 

Cuimsítear sa chuid a bhaineann le Gramadach 
Fheidhmeach  Ceist.1  agus Ceist.2  agus ní mór 
d’iarrthóirí freagra a thabhairt  ar an dá cheann. 

Scríbhneoireacht (Freagraíonn iarrthóirí a nó b)

Rogha (a): De ghnáth freagraíonn iarrthóirí 
ceithre phointe as ceithre phointe

Rogha (b): De ghnáth freagraíonn iarrthóirí cúig 
phointe as cúig phointe

GEARMÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Sa chás go roghnaítear an rogha seicheamh 
pictiúr - ullmhaíonn na hiarrthóirí  trí scéal 
pictiúr agus cuirtear scrúdú orthu - go 
randamach - faoi cheann amháin

Caithfidh iarrthóirí trí rólghlacadh a ullmhú agus 
cuirtear scrúdú orthu - go randamach - faoi 
cheann amháin

SCRÚDÚ ÉISTEACHTA

Gan aon leasú.
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Iarrfar ar iarrthóirí teacht ar shampla amháin nó 
dhá shampla de thuin/téama sa téacs. 

Freagróidh na hiarrthóirí Ceist.1 nó Ceist.2  le 
haghaidh marcanna iomlána.

Tabharfar cúig phointe d’iarrthóirí – ceithre cinn 
le freagairt 

Tabharfar sé phointe d’iarrthóirí – cúig cinn le 
freagairt

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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BÉALTRIAIL

Sa chás go roghnaítear an rogha seicheamh 
pictiúr - ní mór d’iarrthóirí cúig scéal pictiúr 
a ullmhú agus cuirtear scrúdú orthu - go 
randamach - faoi cheann amháin acu 

Caithfidh iarrthóirí cúig rólghlacadh a úllmhú 
agus cuirtear scrúdú orthu - go randamach - 
faoi cheann amháin

SCRÚDÚ ÉISTEACHTA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Cuimsítear sa chuid a bhaineann le Gramadach 
Fheidhmeach  C.1  agus C.2  agus ní mór 
d’iarrthóirí freagra a thabhairt ar an dá cheann. 

Éilíonn ceisteanna ar iarrthóirí (1) ainmfhocail 
chumaisc a dhíchruthú agus a gciall a scrúdú 
agus (2) an réamhfhocal ceart do na habairtí a 
roghnú (ó liosta ar leith). 

Scríbhneoireacht  
(Freagraíonn na hiarrthóirí rogha a nó b)  

Rogha (a): Tairgtear cúig phointe d’iarrthóirí 
agus freagraíonn siad cúig phointe 

Rogha (b): Scríobhann iarrthóirí trí abairt ar gach 
ceann de na cúig phictiúr [2-6].

GEARMÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Sa chás go roghnaítear an rogha seicheamh 
pictiúr - ullmhaíonn na hiarrthóirí  trí  scéal 
pictiúr agus cuirtear scrúdú orthu - go 
randamach - faoi cheann amháin acu

Caithfidh iarrthóirí trí rólghlacadh a ullmhú agus 
cuirtear scrúdú orthu - go randamach - faoi 
cheann amháin acu

SCRÚDÚ ÉISTEACHTA

Gan aon leasú.
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Freagróidh na hiarrthóirí C.1 nó C.2  le 
haghaidh marcanna iomlána. 

Rogha (a): tairgfear sé phointe d’iarrthóirí (gan 
an abairt deiridh a áireamh) - iarrthóirí le cúig 
cinn a fhreagairt 

Rogha (b): beifear ag súil go scríobhfaidh 
iarrthóirí trí abairt ar dhá cheann de na pictiúir 
agus dhá abairt ar thrí cinn de na pictiúir [2-6]. 
Beidh saoirse ag iarrthóirí na pictiúir a roghnú 
ar a scríobhfaidh siad an dhá nó trí abairt.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 

Ní mór d’iarrthóirí ceann amháin de dhá cheist 
a fhreagairt ó gach ceann de na ceithre chuid sa 
pháipéar (A,B,C agus D); roinntear gach ceist ina 
thrí chuid ar a bhfuil 25, 25 agus 50 marc faoi 
seach.

LÉANN EABHRACHAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 
Ní mór d’iarrthóirí ceann amháin de dhá cheist 
a fhreagairt ó thrí cinn de na ceithre chuid 
sa pháipéar (A, B, C agus D). Roinntear gach 
ceist ina trí chuid ar fiú 25, 25 agus 50 marc 
faoi seach iad. Dá bharr sin, laghdófar ar na 
marcanna iomlána do na scrúduithe ó 400 go 
300 marc.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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(TST) (TUARASCÁIL AR STAIDÉAR TAIGHDE)

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn 1: Ceist Bunaithe ar Dhoiciméid (100 
marc)

Roinn 2: Freagair ceist amháin as ábhar amháin 
ar Stair na hÉireann ( 1x 100m)

Roinn 3: Freagair ceist amháin as gach aon de 
dhá ábhar ar an Eoraip agus an Domhan Níos 
Leithne (2 X 100m)

STAIRAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

(TST) (TUARASCÁIL AR STAIDÉAR TAIGHDE)

Gan aon leasú. 

Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an ngnáth-amlíne le haghaidh í a 
chríochnú. 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Féadfaidh iarrthóirí an páipéar a fhreagairt ar an 
ngnáthbhealach, más mian leo. 

NÓ 

Roinn 1: freagair an cheist bunaithe ar 
Dhoiciméid mar is gnách. 
Roinn 2 agus Roinn 3: freagra trí cheist ó  
aon cheann de dhá ábhar i Roinn 2: Éire agus i  
Roinn 3: an Eoraip agus an Domhan Níos 
Leithne. 
Ciallaíonn sé sin go bhfreagródh iarrthóirí 
dhá cheist as ceann amháin de na hábhair a 
roghnaigh siad. I ndáiríre, d’fhéadfadh iarrthóir 
a chinneadh ceann ar bith de na teaglamaí seo a 
leanas a fhreagairt: 
• Dhá fhreagra ó ábhar Éireannach amháin 

agus freagra amháin ar ábhar in Eoraip agus 
ar an Domhan Níos Leithne.

• Freagra amháin ó ábhar Éireannach amháin 
agus dhá fhreagra ó ábhar Eorpach amháin. 

• Trí fhreagra ó dhá ábhar ar an Eoraip agus 
an Domhan Níos Leithne. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf


SOCRUITHE MEASÚNACHTA 2021

- 37 -

(TST) (TUARASCÁIL AR STAIDÉAR TAIGHDE)

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn 1: Ceist Bunaithe ar Dhoiciméid (100 
marc)

Roinn 2: Freagair Cuid A, Cuid B agus Cuid C as 
ábhar amháin ar Stair na hÉireann ( 1x 100m)

Roinn 3: Freagair Cuid A, Cuid B agus Cuid C ó 
gach ceann de dhá ábhar ar an Eoraip agus an 
Domhan Níos Leithne (2 X 100m)

STAIRAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

(TST) (TUARASCÁIL AR STAIDÉAR TAIGHDE)

Gan aon leasú. 
Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair chúrsa 
seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh aon athrú ar an 
ngnáth-amlíne le haghaidh í a chríochnú. 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Féadfaidh iarrthóirí an páipéar a fhreagairt ar an 
ngnáthbhealach, más mian leo. 
NÓ 
Roinn 1: freagair an cheist bunaithe ar Dhoiciméid mar 
is gnách.
Roinn 2 agus Roinn 3: freagair trí shraith de cheisteanna 
ó dhá ábhar i Roinn 2: Éire agus i Roinn 3: An Eoraip agus 
an Domhan Níos Leithne.
Ciallaíonn sé sin go bhfreagróidh iarrthóirí dhá cheist ó 
Chuid B agus dhá cheist ó Chuid C ar cheann amháin de 
na hábhair a roghnaigh siad. 
Toisc go mbeadh na ceisteanna i gCuid A san ábhar sin 
freagartha ag an iarrthóir cheana féin, cuirfear Cuid 
A bhreise (ábhar spreagtha le cúig cheist) ar fáil ar 
leathanach 15 den pháipéar scrúdaithe. 
I ndáiríre, d’fhéadfadh iarrthóir cinneadh a dhéanamh 
oibriú tríd an bpáipéar scrúdaithe ar aon cheann de na 
bealaí seo a leanas: 
• Freagair Cuid A, B, agus C ó ábhar Éireannach 

amháin agus ó ábhar Eorpach amháin agus ón 
Domhan Nios Leithne. Freagair an dara ceist ó 
Chuid B agus Cuid C ar an ábhar Éireannach céanna 
agus an Chuid A bhreise ar lch. 15 den pháipéar 
scrúdaithe.

• Freagair Cuid A, B agus C ó ábhar Éireannach 
amháin agus ó ábhar Eorpach amháin agus an 
Domhan Níos Leithne.  Freagair an dara ceist ó 
Chuid B agus Cuid C ar an ábhar Eorpach céanna 
agus an Domhan Níos Leithne, agus an Chuid A 
bhreise ar lch. 15 den pháipéar scrúdaithe. 

• Freagair Cuid A, B, agus C ó dhá ábhar Eorpacha  
agus ón Domhan Níos Leithne. Freagair an dara 
ceist ó Chuid B agus Cuid C ó cheann amháin de na

• hábhair sin agus an Chuid A bhreise ar leathanach 
15 den pháipéar scrúdaithe.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022
Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA AR STAIDÉAR BIA
 
Iarrtar ar iarrthóirí taifead d’aon ceithre thasc as 
cúig thasc arna n-eisiúint ag CSS a chur i láthair 
agus a thaifeadadh

OBAIR CHÚRSA DON FHAISEAN AGUS DEA-

RADH TEICSTÍLÍ 

Faisnéis faoin tasc a eisíodh chuig na scoileanna 
Marcanna = 100 - ualaithe go 10 % 
trí phróiseas (i), (ii), (iii) a leagadh amach sa tasc,
dhá phróiseas éigeantach riachtanach i mball 
éadaigh críochnaithe.
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A = 60 marc
dhá cheist déag, freagair deich gceist

Roinn B (Príomhchuid)

Roinn C. 
Freagair ceist roghnach amháin: 
1. Dearadh agus Bainistíocht Baile
2. Teicstílí, Faisean agus Dearadh
3. Staidéar Sóisialta

Freagair cuid (a) agus cuid (b) nó (c) sa chúrsa 
roghnach roghnaithe.

Cúrsaí Roghnacha 1 agus 3 = 80 marc
1(a), 3(a) = 50 marc
1(b) nó (c) 3(b) nó (c) = 30 marc an ceann

Cúrsa Roghnach 2 = 40 marc
2 (a) = 25 mharc
2 (b) nó (c) = 15 mharc 

EACNAMAÍOCHT  
BHAILE – EOLAÍOCH 
AGUS SÓISIALTA 

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA AR STAIDÉAR BIA

Cuireann iarrthóirí dhá thasc i láthair agus 
taifeadann siad cúig thasc arna n-eisiúint ag 
CSS. Sa chás go gcuireann iarrthóirí níos mó ná 
dhá thasc i láthair bronnfar marcanna orthu ar 
an dá thasc ina bhfuair siad an scór is airde. 

OBAIR CHÚRSA DON FHAISEAN AGUS DEA-

RADH TEICSTÍLÍ 

Ball éadaigh críochnaithe chun próiseas 
éigeantach amháin a chur san áireamh ó rogha 
de thrí phróiseas. 
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Méadú ar an rogha, 14 cheist, deich gceist le 
freagairt.  

Gan aon leasú 

Beidh ceist 80 marc breise (Ceist 4) san áireamh 
i Roinn C. 

Scrúdóidh Ceist 4 príomhréimsí an tsiolla-
bais - Staidéar Bia, Bainistíocht Tí  & Staidéar 
Tomhaltóirí agus Staidéar Sóisialta, ag úsáid na 
formáide agus na rogha leagan amach céanna 
agus a bhí i gceisteanna roghnacha C1, C2 agus 
C3.

Féadfaidh iarrthóirí freagra a thabhairt ar cheist 
roghnach amháin ón Roinn seo nó  Ceist 4.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)

An Fáiltiú (5 mharc)
Léamh na Filíochta (5 dhán ainmnithe) (35 marc)
An Comhrá (120 marc)
An tSraith Pictiúr (80 marc) - ullmhaíonn gach 
iarrthóir 20 Sraith Pictiúr

PÁIPÉAR I (160 MARC)

An Chluastuiscint (60 marc) 
An Cheapadóireacht (100 marc)

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Dhá phíosa léamhthuisceana le déanamh  

An Litríocht1  (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (30 marc)
Bíonn ceist éigeantach 2A ar shaothar 
ainmnithe amháin agus ceist éigeantach 2B ar 
shaothar roghnach amháin ar an scrúdpháipéar. 

Freagraíonn an t-iarrthóir an cheist éigeantach 
2A nó an cheist éigeantach 2B.

Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach (30 
marc)

Bíonn ceist éigeantach 3A ar dhán ainmnithe 
amháin  agus ceist éigeantach 3B ar dhán 
roghnach amháin ar an scrúdpháipéar. 
Freagraíonn an t-iarrthóir an cheist éigeantach 
3A nó an cheist éigeantach 3B.

Ceist 4: Litríocht Bhreise (40 marc) 
Ceist amháin le freagairt ar shaothar amháin as 
na sé shaothar ainmnithe

GAEILGEAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)
 
 

An tSraith Pictiúr (80 marc) – ullmhóidh gach 
iarrthóir 10 Sraith Pictiúr as 20 Sraith Pictiúr 
2022

PÁIPÉAR I (160 MARC)

Gan leasú
Gan leasú

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Gan leasú 

An Litríocht1 (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (30 marc)
Beidh dhá cheist 2A (a) agus 2A (b) ar dhá 
shaothar ainmnithe agus dhá cheist 2B (a) 
agus 2B (b) ar dhá shaothar roghnacha ar an 
scrúdpháipéar. 
 
Freagróidh an t-iarrthóir ceist amháin as a rogha 
de, 2A (a) nó 2A (b) nó ceist amháin as a rogha 
de, 2B (a) nó 2B (b).  
 
Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach (30 
marc)

Beidh dhá cheist 3A (a) agus 3A (b) ar dhá dhán  
ainmnithe agus dhá cheist 3B (a) agus 3B (b) ar 
dhá dhán roghnacha ar an scrúdpháipéar.
Freagróidh an t-iarrthóir ceist amháin as a rogha 
de, 3A (a) nó 3A (b) nó ceist amháin as a rogha 
de, 3B (a) nó 3B (b). 

Ceist 4: Litríocht Bhreise (40 marc) 
Gan leasú   

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ardleibhéal

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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GAEILGEAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáthleibhéal

BAILE

1 Bíonn an rogha ag scoláirí staidéar a dhéanamh ar théacsanna ar an gcúrsa ainmnithe litríochta nó ar chúrsa roghnach. Roghnaítear na téacsanna roghnacha bunaithe ar an treoir a chuirtear ar fáil san  
Imlitir chéanna a leagann amach na téacsanna don chúrsa ainmnithe. Sa scrúdú, freagraíonn iarrthóirí ceisteanna ón gcúrsa ainmnithe nó ón gcúrsa roghnach.  

AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)

An Fáiltiú (5 mharc)
Léamh na Filíochta (5 dhán ainmnithe) (35 marc)
An Comhrá (120 marc)
An tSraith Pictiúr (80 marc) - ullmhaíonn gach 
iarrthóir 20 Sraith Pictiúr

PÁIPÉAR I ( 160 MARC)

An Chluastuiscint (60 marc) 
An Cheapadóireacht (100 marc)

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Dhá phíosa léamhthuisceana le déanamh. 

An Litríocht1  (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (50 marc)

Bíonn dhá cheist éigeantacha 2A (a) agus 2A 
(b) ar dhá shaothar ainmnithe agus dhá cheist 
éigeantacha 2B (a) agus 2B (b) ar dhá shaothar 
roghnacha ar an scrúdpháipéar.

Freagraíonn an t-iarrthóir an dá cheist 
éigeantacha 2A (a) agus 2A (b) nó an dá cheist 
éigeantacha 2B (a) agus 2B (b).

Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach 
(50 marc)

Bíonn dhá cheist éigeantacha 3A (a) agus 3A 
(b) ar dhá dhán ainmnithe agus dhá cheist 
éigeantacha 3B (a) agus 3B (b) ar dhá dhán 
roghnacha ar an scrúdpháipéar.

Freagraíonn an t-iarrthóir an dá cheist 
éigeantacha 3A (a) agus 3A (b) nó an dá cheist 
éigeantacha 3B (a) agus 3B (b).

AN BHÉALTRIAIL (COMÓNTA) 
(ARDLEIBHÉAL AGUS GNÁTHLEIBHÉAL)  
(240 MARC)

 

An tSraith Pictiúr (80 marc) – ullmhóidh gach 
iarrthóir 10 Sraith Pictiúr as 20 Sraith Pictiúr 
2022.

PÁIPÉAR I (160 MARC)

Gan leasú.

PÁIPÉAR 2 (200 MARC)

Ceist 1: An Léamhthuiscint (100 marc)
Gan leasú. 

An Litríocht1 (100 marc)
Ceist 2: Prós Ainmnithe nó Roghnach (50 marc)

Beidh trí cheist 2A (a), 2A (b) agus 2A (c) ar thrí 
shaothar ainmnithe agus trí cheist 2B (a), 2B 
(b) agus 2B (c) ar thrí shaothar roghnacha ar an 
scrúdpháipéar.

Freagróidh an t-iarrthóir dhá cheist as a rogha 
de, 2A (a), 2A (b), nó 2A (c) nó dhá cheist as a 
rogha de, 2B (a), 2B (b), nó 2B (c).

 Ceist 3: Filíocht Ainmnithe nó Roghnach
(50 marc)

Beidh trí cheist ar thrí dhán ainmnithe, 3A (a), 
3A (b) agus 3A (c) agus trí cheist ar thrí dhán 
roghnacha, 3B (a), 3B (b) agus 3B (c) ar an 
scrúdpháipéar.

Freagróidh an t-iarrthóir dhá cheist as a rogha 
de, 3A (a), 3A (b), nó 3A (c) nó dhá cheist as a 
rogha de 3B (a), 3B (b), nó 3B (c).

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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GAEILGE

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Bonnleibhéal 

BAILE

AN BHÉALTRIAIL (240 MARC)

Bloc 1 = An teaghlach agus áit chónaithe
Bloc 2 = An scoil agus cúrsaí scoile 
Bloc 3 = Caitheamh aimsire
Bloc 4 = Laethanta saoire, am agus aimsir, obair

PÁIPÉAR CLUASTUISCEANA, 
LÉAMHTHUISCEANA AGUS 
SCRÍBHNEOIREACHTA (360 MARC)
    

AN CHLUASTUISCINT (120 MARC)

   

AN LÉAMHTHUISCINT (150 MARC) 

Ceist 1: Meaitseáil (40 marc)
Ceist 2 : 2 cheann le freagairt as litir nó bróisiúr 
nó  scéal nuachta (50 marc)
Ceist 3: 2 cheann le freagairt as alt nó giota nó 
dán (60 marc)

 
SCRÍOBH NA TEANGA (90 MARC)  

Déanann an t-iarrthóir dhá thasc 
scríbhneoireachta – ceann amháin as rogha 
de dhá thasc i gCeist 4 (40 marc) agus ceann 
amháin as rogha de dhá thasc i gCeist 5 (50 
marc). 

Ceist 4: 2 thasc scríbhneoireachta (a) agus (b) as 
fógra nó freagra scríofa ar chuireadh nó litir nó 
foirm iarratais (CV). 

Ceist 5: (a) Cuntas leanúnach bunaithe ar 
phictiúr amháin nó (b) Cuntas leanúnach 
bunaithe ar phictiúir le stór focal treorach  

SENIOR CYCLE

AN BHÉALTRIAIL (240 MARC)

Gan leasú

PÁIPÉAR CLUASTUISCEANA, 
LÉAMHTHUISCEANA AGUS
SCRÍBHNEOIREACHTA (360 MARC)

AN CHLUASTUISCINT (120 MARC)
 
Gan leasú.

AN LÉAMHTHUISCINT (150 MARC) 

Gan leasú.

SCRÍOBH NA TEANGA (90 MARC)  

Beidh dhá thasc scríbhneoireachta le déanamh 
ag an iarrthóir ach beidh rogha níos leithne 
aige/aici agus leasófar riar na marcanna i gcás 
an rannáin seo amháin. 

Beidh leagan amach na gceisteanna mar a 
bhíonn gach aon bhliain ach freagróidh an 
t-iarrthóir aon dá cheann as na ceithre cinn seo 
a leanas: 4 (a), 4 (b), 5 (a) nó 5 (b). Marcálfar 4 
(a), 4 (b), 5 (a) agus 5 (b) as 45 marc an ceann. 

Ceist 4 (45 marc) agus Ceist 5 (45 marc) = 90 
marc

Bonnleibhéal 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta 

Rólghlacadh 
Ullmhaítear cúig rólghlacadh, scrúdaítear ceann 
amháin. 

Seicheamh pictiúr  - cúig sheicheamh pictiúr le 
hullmhú, scrúdaítear ceann amháin.

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Rannóg léitheoireachta 

Roinn A - Rannóg Léitheoireachta  Sliocht 
iriseoireachta 
Níl aon rogha sna ceisteanna a chuirtear ar fáil.

Roinn B. 
Rogha sa Rannóg Liteartha de cheist amháin as 
cúig cheist a cuireadh ar fáil.

Roinn C. 
Gach ceann de thrí cheist le freagairt, gan aon 
rogha.

Ceist 1 - cumadóireacht nasctha leis an sliocht 
iriseoireachta. Trí nó ceithre cheist (bunaithe ar 
théama an tsleachta iriseoireachta) a chuirtear 
ag brath ar an mbliain. Caithfear gach ceann a 
fhreagairt.

Ceist 2 - cumadóireacht threoraithe. Ocht 
bpointe luaite agus úsáideann an t-iarrthóir sé 
phointe. 

Ceist 3 - Freagra ar Litir Fhoirmiúil (a) nó (b)

IODÁILISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Gan aon leasú 

3 rólghlacadh le hullmhú, ceann amháín le 
scrúdú

Seicheamh pictiúr  - trí sheicheamh pictiúr le 
hullmhú, ceann amháín le scrúdú
 
SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Gan aon leasú.

Rogha inmheánach méadaithe. 
Cúig cheist curtha ar fáil chun le trí a fhreagairt.

Rogha inmheánach méadaithe.
Liostaigh 10 bpointe agus roghnaíonn iarrthóirí 
6 phointe. 

Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta 

Rólghlacadh 
Ullmhaítear cúig rólghlacadh, scrúdaítear ceann 
amháin. 

Seicheamh pictiúr  - cúig sheicheamh pictiúr le 
hullmhú, scrúdaítear ceann amháin.

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

220 marc

Roinn A. Léamhthuiscint 

Roinn B. Sleachta/Fógraí Poiblíochta.

Roinn C. Roinn Scríbhneoireachta

Ceist 1 freagair (a) Litir Neamhfhoirmiúil 
- scríobh ar cheithre phointe nó (b) Dialóg - 
scríobh ar cheithre phointe.

Ceist 2 Ceistneoir
Thart ar 15 cheist, áfach, athraíonn líon na 
gceisteanna ó bhliain go bliain. 

Ceist 3: Ocht n-abairt san iomlán le cur in ord.

IODÁILISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Gan aon leasú

3 rólghlacadh le hullmhú, ceann amháín le 
scrúdú

Seicheamh pictiúr  - trí sheicheamh pictiúr le 
hullmhú, ceann amháín le scrúdúd

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Gan aon leasú.

Rogha inmheánach le méadú.

Ceist 1 (a) nó (b) scríobh ar ceithre phointe ar 
bith as sé phointe  a chuirtear ar fáil.

Ceist 2
Cuirfear rogha ar fáil trí líon na gceisteanna a 
mhéadú ionas go gcuirfear dhá cheist níos mó 
ar fáil ná mar is gá a fhreagairt.

Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf


SOCRUITHE MEASÚNACHTA 2021

- 44 -

BÉALTRIAIL
 
100 Marc, thart ar 15 nóiméad
Comhrá ginearálta:  thart ar 4-4½ nóim 

Cártaí ábhair:  thart ar 4½ - 5 nóim: 
Trí hábhar le hullmhú 
Trí chárta curtha i láthair le trí hábhar ar gach 
ceann. Piocann an t-iarrthóir cárta amháin agus 
roghnaíonn sé  ábhar amháin

Seicheamh pictiúr:  4½ - 5 nóim 
Ceithre sheicheamh pictiúr le hullmhú, ceann 
amháin le scrúdú

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Léamhthuiscint 120 marks (30%)

Ceist 1: 
Léamhthuiscint, Bunaithe ar Chatacána.

Ceist 2 
Roinn A: Ceisteanna léamhthuisceana i mBéarla 
agus sa tSeapáinis

Roinn B: Ceansaí 
Deich gceist ar Cheansaí, gan aon rogha

Roinn C: Gramadach
Deich gceist ar fhoirmeacha briathra, 
ainmfhocal agus aidiachtaí, gan aon rogha

SEAPÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Gan aon leasú

Dhá ábhar le hullmhú 
Dhá chárta curtha i láthair le trí hábhar ar gach 
ceann. Piocann an t-iarrthóir cárta amháin agus 
roghnaíonn sé ábhar amháin

Ullmhófar trí sheicheamh pictiúr, scrúdófar 
ceann amháin

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA 
 
Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Gan aon leasú.

Leasú:
Freagair deich gceist as 12 cheist

Leasú:
Freagair deich gceist as 12 cheist

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ceist 3: 
Léamhthuiscint.
Roinn A agus B ceisteanna léamhthuisceana i 
mBéarla agus sa tSeapáinis. 

Roinn C: Ceansaí, Freagair cúig cheist, gan aon 
rogha

Roinn D: Gramadach (míreanna)
Freagair deich gceist, gan aon rogha

Scríbhneoireacht  100 marc (25 %) 
Ceist 4
Cur i láthair/iontráil dialainne/alt le freagraí ar 
dhá cheist a áireamh. Rogha (a) nó (b) de dhá 
chur i láthair/iontráil dialainne/alt.

Ceist 5: 60 marc (15 %)
Cumadóireacht threoraithe/ríomhphost 
Sé phointe tugtha, agus roghnaíonn iarrthóirí 
ceithre phointe ar bith.

SEAPÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Roinn C: Ceansaí  Ceadaítear sé cheist, cúig 
cinn le freagairt 

Cuid D Gramadach (míreanna)
Freagair 10 gceist as 12 cheist

Leasú:
Rogha mhéadaithe, trí rogha 1 as 3 a cheadú
Freagair cuid (a), (b) nó (c)

Ceist 5: 60 marc (15%)
Rogha mhéadaithe le hocht bpointe tugtha, 
agus roghnaíonn iarrthóirí ceithre cinn ar bith

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 
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BÉALTRIAIL
 
Socrú Reatha:
100 Marc, thart ar 15 nóim.  
Comhrá ginearálta:  thart ar 4-4½ nóim 

Cártaí ábhair:  thart ar 4½ - 5 nóim: 
Trí hábhar le hullmhú 
Trí chárta curtha i láthair le trí hábhar ar gach 
ceann. Piocann an t-iarrthóir cárta amháin agus 
roghnaíonn sé  ábhar amháin
 
Seicheamh pictiúr:  4½ - 5 nóim 
Ceithre sheicheamh pictiúr le hullmhú, ceann 
amháin le scrúdú
 
SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Léamhthuiscint  120 marc (30 %) 
Ceist 1: 
Léamhthuiscint, Bunaithe ar Chatacána.

Ceist 2 
Roinn A: Ceisteanna léamhthuisceana i mBéarla 
agus sa tSeapáinis

Roinn B: Ceansaí 
Deich gceist ar Cheansaí, gan aon rogha

Roinn C: Gramadach
Deich gceist ar fhoirmeacha briathra, 
ainmfhocal agus aidiachtaí, gan aon rogha

Roinn D:
Cultúr na Seapáine

SEAPÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Gan aon leasú.

Dhá ábhar le hullmhú 
Dhá chárta curtha i láthair le trí hábhar ar gach 
ceann. Piocann an t-iarrthóir cárta amháin agus 
roghnaíonn sé ábhar amháin

Ullmhófar trí sheicheamh pictiúr, scrúdófar 
ceann amháin

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA 
 
Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Gan aon leasú.

Freagair cúig cheist as sé.

Freagair deich gceist as 13 cheist.

Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ceist 3: 
Léamhthuiscint.
Roinn A, tá trí cheist i gceist 5 i Seapáinis agus 
ba chóir iad a fhreagairt i Seapáinis, gan rogha. 

Roinn B Gramadach
Aimsir nó cáithníní diúltacha

Roinn B (1) cúig cheist, gan rogha.
Roinn B (2) cúig cheist, gan rogha.

Scríbhneoireacht  80 marc (20%)

Ceist 4
Cuir isteach an focal ceart ón mbosca thíos san 
fhoirm. Freagair na 10 gcinn ar fad, gan rogha.

Ceist 5: 50 marc (15 %)
Roghnaigh 5 cheist as 7 gceist.

SEAPÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A, ceist 5
Freagair trí cheist as ceithre cheist.

Freagair 5 cheist as 6.
Freagair 5 cheist as 6.

Freagair 10 gceist as 12.

Ceist 5: 50 Marc (15%)
Roghnaigh 5 as an 8 gceist.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ábhar atá leagtha síos:
Livy, Leabhar XXX, (Caibidlí 9-17, 19-23 agus 
29-37 go huile) 
NÓ 
Virgil, Aeinéid, Leabhar II (Línte 1- 506)

Ceist 3 - Ábhar atá leagtha síos
Aistriúchán agus ceisteanna gaolmhara. 

Ceist 4 - Gramadach

Ceist 5 - Stair & Sibhialtacht
Tá trí chuid ag 5A, (i), (ii) agus (iii) agus
Tá trí chuid ag 5B (i), (ii) agus (iii) 
Iarrtar ar iarrthóirí trí chuid a fhreagairt lena 
n-áirítear ceann amháin ar a laghad ó 5A agus 
ceann ó 5B

LAIDINAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Ábhar atá leagtha síos:
Leabhar Livy XXVI: Ní dhéanfar caibidlí 19 go 
27 a scrúdú in 2022. 

Nó

Veirgil, Aeinéid Leabhar VI: Ní dhéanfar línte 
372 go 534 a scrúdú in 2022.
Chomh maith leis an laghdú ar an téacs 
atá  socraithe, ní bheidh ar iarrthóirí ach 
focheisteanna (3 A (ii) agus 3 B (ii)) a fhreagairt 
ar an ábhar  laghdaithe atá leagtha síos.
I gceist 4 (i) sliocht laghdaithe a bheidh i gceist 
anois don ghramadach ar shliocht as an téacs.

Freagair trí chuid ar bith as na sé chuid a 
chuirtear ar fáil in 5A agus 5B

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Dhá Roinn, gach ceist le déanamh

Roinn A.  (150 marc)
Coincheapa agus Scileanna
• Gan aon rogha
• Sé Cheist ´ 25 marc
• 150 marc

Roinn B.  (150 marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Gan aon rogha
• dhá nó trí nó ceithre cheist
• féadfaidh marcanna in aghaidh na ceiste a 

bheith éagsúil
• 150 marc

MATAMAITICAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Dhá Roinn le rogha teoranta i ngach roinn

Roinn A.  (150 marc)
Coincheapa agus Scileanna
• Sé Cheist ´ 30 marc
• Déan cúig cheist
• 150 marc
 
Beidh na ceisteanna i Roinn A den phaipéar 
cosúil ó thaobh ábhair agus faid leo siúd a 
mbeidh cur amach ag na hiarrthóirí orthu ó 
bhlianta roimhe seo, ach beidh orthu ceist 
amháin níos lú a thriail.

Roinn B.  (150 marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Ceithre cheist ´ 50 marc
• Déan trí cheist
• 150 marc
 
I Roinn B, nuair is féidir le hiarrthóirí aon 
cheann de na 4 cheist a fhreagairt, tá sé i gceist 
go laghdófar méid an ábhair a chuirtear i láthair 
i ngach ceist ón méid a mbeifí ag súil leis de 
ghnáth i gceist 50 marc ag an leibhéal seo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Dhá Roinn, gach ceist le déanamh

Roinn A  (150 marc)
Coincheapa agus Scileanna
• Gan aon rogha
• Sé Cheist ´ 25 marc
• 150 marc

Roinn B.  (150 Marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Gan aon rogha
• Dhá nó trí nó ceithre cheist
• féadfaidh marcanna in aghaidh na ceiste a 

bheith éagsúil
• 150 marc

MATAMAITICAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

2 Roinn le rogha theoranta i ngach roinn

Roinn A.  (150 marc)
Coincheapa agus Scileanna
• Sé Cheist ´ 30 marc
• Déan cuig cheist
• 150 marc

Beidh na ceisteanna i Roinn A den pháipéar 
cosúil ó thaobh ábhair agus faid leo siúd a 
mbeidh cur amach ag na hiarrthóirí orthu ó 
bhlianta roimhe seo, ach beidh orthu ceist 
amháin níos lú a thriail.

Roinn B.  (150 marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Ceithre cheist ´ 50 marc
• Trí cheist le déanamh
• 150 marc
 
I roinn B, nuair is féidir le hiarrthóirí aon cheann 
de na 4 cheist a fhreagairt, tá sé i gceist go 
laghdófar méid an ábhair a chuirtear i láthair 
i ngach ceist ón méid a mbeifí ag súil leis de 
ghnáth i gceist 50 marc ag an leibhéal seo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth 

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Dhá Roinn, gach ceist le déanamh

Roinn A.  (200 marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Gan aon rogha
• Ocht gCeist ´ 25 marc
• 200 marc

Roinn B.  (100 Marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Gan aon rogha
• Dhá nó trí cheist
• féadfaidh marcanna in aghaidh na ceiste a 

bheith éagsúil
• 100 marc

MATAMAITICAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Dhá Roinn le rogha theoranta i ngach roinn

Roinn A (210 Marc)
Coincheapa agus Scileanna
• Ocht gCeist ´ 30 marc
• Seacht gceist le déanamh
• 210 marc
 
Beidh na ceisteanna i Roinn A den pháipéar 
cosúil ó thaobh ábhair agus faid leo siúd a 
mbeidh cur amach ag na hiarrthóirí orthu ó 
bhlianta roimhe seo, ach beidh orthu ceist 
amháin níos lú a thriail.

Roinn B.  (90 marc)
Comhthéacsanna agus Feidhmeanna
• Trí cheist ´ 45 marc
• Déan dhá cheist
• 90 marc

I roinn B, nuair is féidir le hiarrthóirí dhá cheann 
de na 3 cheist a fhreagairt, tá sé i gceist go 
laghdófar méid an ábhair a chuirtear i láthair 
i ngach ceist ón méid a mbeifí ag súil leis de 
ghnáth i gceist 45 marc ag an leibhéal seo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Bonnleibhéal

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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CEOLCHASADH

CUMADÓIREACHT

Freagair dhá cheist, ceann as gach roinn:
(Comhdhéanamh séise & Armóin)

Socraítear ceisteanna i mórghléasanna agus 
i mionghléasanna suas le ceithre ghéar 
agus le ceithre mhaol.

CUMADÓIREACHT ROGHNACH

Cuireann iarrthóirí ar aghaidh píosaí 
cumadóireachta/amhráin/píosaí/cóiriú/
ionstraímíocht a chum siad féin.

ÉISTEACHT

Sé cheist - gach ceann le freagairt.

• Ceist amháin ar gach ceann de cheithre 
shaothar shocraithe; 

• Ceist amháin, dhá chuid, ar cheol na 
hÉireann. Sa dara cuid (C5B), roghnaíonn 
iarrthóirí ábhar amháin as ceithre cinn le 
freagairt orthu.

• Ceist amháin ar scileanna ginearálta 
cluastuisceana

ÉISTEACHT ROGHNACH

Suíonn iarrthóirí páipéar a mhaireann 45 
nóiméad ar ábhar staidéir speisialta de rogha an 
iarrthóra féin.

CEOLAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

CEOLCHASADH

Gan aon leasú.

CUMADÓIREACHT

Líon agus rogha na gceisteanna chun fanacht 
mar an gcéanna

Socraítear ceisteanna i mórghléasanna agus 
i mionghléasanna suas le trí ghéar 
agus le trí mhaol.

CUMADÓIREACHT ROGHNACH

Amlíne normálta do chríochnaithe

ÉISTEACHT

Líon na gceisteanna le fanacht mar an gcéanna.

1. Laghdú ar ábhar sna saothair shocraithe:
• Concerto Pianó K.488 le Mozart: 

Ní chuirfear ceisteanna ar an 3ú  
gluaiseacht (Allegro assai) 

• Symphonie Fantastique le Berlioz: 
Ní chuirfear ceisteanna ar an 2ú  
gluaiseacht (Un Bal).

2. Rogha bhreise i gceol na hÉireann:
• Ceist 5B, roghnaíonn iarrthóirí ceann 

amháin as cúig ábhar le freagairt orthu.

ÉISTEACHT ROGHNACH

Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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CEOLCHASADH

CUMADÓIREACHT

Freagair dhá cheist, ceann as gach roinn: 
(Comhdhéanamh séise & Armóin)

 

 

ÉISTEACHT

Sé cheist ar an bpáipéar - gan aon rogha. 

• Ceist amháin ar gach ceann de cheithre 
shaothar shocraithe;

• Ceist amháin ar cheol na hÉireann
• Ceist amháin ar scileanna ginearálta 

cluastuisceana

 

CEOLAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

CEOLCHASADH

Gan aon leasú.

CUMADÓIREACHT

Líon agus rogha na gceisteanna chun fanacht 
mar an gcéanna

Laghdú ar ábhar sna saothair shocraithe:
• Concerto Pianó K.488 le Mozart: 

Ní chuirfear ceisteanna ar an 3ú 
gluaiseacht (Allegro assai)

• Symphonie Fantastique le Berlioz: 
Ní chuirfear ceisteanna ar an 2ú 
gluaiseacht (Un Bal). 

ÉISTEACHT

Líon na gceisteanna le fanacht mar an gcéanna.

Laghdú ar ábhar sna saothair shocraithe:
• Coinséartó don Phianó K488 le Mozart:  

Ní chuirfear ceisteanna ar an 3ú 
gluaiseacht  (Allegro assai)

• Symphonie Fantastique le Berlioz:  
Ní chuirfear ceisteanna ar an 2ú 
gluaiseacht  (Un Bal).

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Freagair trí cheist ar bith ó Roinn I agus trí 
cheist ar bith ó Roinn II.

I gCeist 1 agus i gCeist 7 freagair 11 mhír as 15
mhír.

FISIC & 
CEIMIC

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Freagair dhá cheist ar a laghad as Roinn I, dhá 
cheist ar a laghad as Roinn II agus 2
cheist ar bith eile.

I gCeist 1 agus i gCeist 7 freagair 11 mhír as
18 mír.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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TIONSCADAL GNÍOMHAÍOCHTA COIRP

Iarrtar ar iarrthóirí Tionscadal Gníomhaíochta 
Coirp a chur i gcrích. Iarrtar ar iarrthóirí anailís 
feidhmíochta a dhéanamh ar an ngníomhaíocht 
choirp ina hiomláine, agus bunaithe ar an anailís 
sin tá siad le ceithre sprioc feidhmíochta ar leith 
a fhoirmliú, cláir oiliúna/cleachtais leanúnacha a 
dhearadh agus a chur chun feidhme a thugann 
aghaidh ar na spriocanna feidhmíochta a 
sainaithníodh, fianaise a chur ar fáil maidir 
le rannpháirtíocht sna cláir sin, machnamh 
leanúnach a dhéanamh ar gach sprioc 
feidhmíochta, agus anailís chríochnaitheach a 
chomhlánú.

Is féidir le hiarrthóirí tabhairt faoin Tionscadal 
Gníomhaíochta Coirp i suíomh lasmuigh den 
scoil le comhoibriú óna scoil agus óna gcuid 
múinteoirí, má chomhlíonann an ghníomhaíocht 
choirp lena mbaineann an sainmhíniú ar spórt 
iomaíoch mar a shainmhínítear é in Acht 
Chomhairle Spóirt na hÉireann, 1999, agus má 
tá comhlacht rialaithe náisiúnta (CRN) ag baint 
leis, atá cleamhnaithe le Spóirt Éireann. Ní 
mór d’iarrthóirí an Tionscadal Gníomhaíochta 
Coirp a chur i gcrích i réimse gníomhaíochta 
coirp éagsúil ón gceann a roghnaíonn siad le 
haghaidh Measúnú Feidhmíochta.

Caithfear tionscadail a chomhlánú faoi lár mhí 
na Nollag.

 

CORPOIDEACHASAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

TIONSCADAL GNÍOMHAÍOCHTA COIRP

Iarrtar ar iarrthóirí anailís feidhmíochta a 
dhéanamh ar an ngníomhaíocht choirp ina 
hiomláine, agus bunaithe ar an anailís sin 
tá siad le trí sprioc feidhmíochta ar leith 
a fhoirmliú, agus cláir oiliúna/cleachtais 
leanúnacha a dhearadh agus a chur chun 
feidhme ina dtugtar aghaidh ar na spriocanna 
feidhmíochta a sainaithníodh. Ní mór fianaise 
a chur ar fáil maidir le rannpháirtíocht sna 
cláir sin, machnamh leanúnach a dhéanamh 
ar gach sprioc feidhmíochta, agus anailís 
chríochnaitheach a chomhlánú. 
Leasófar an scéim mharcála don chomhpháirt 
seo toisc nach dtabharfaidh iarrthóirí aghaidh 
ach ar thrí sprioc feidhmíochta. Déanfar 
marcanna a ath- leithdháileadh ar fud na scéime 
marcála. 
I gomhréir leis na critéir a aontaíodh cheana 
féin, tá deis ag iarrthóirí tabhairt faoin 
Tionscadal Gníomhaíochta Coirp i suíomh 
taobh amuigh den scoil, i gcomhar lena scoil 
féin agus lena múinteoir,  má chomhlíonann an 
ghníomhaíocht coirp ábhartha  an sainmhíniú 
ar spórt iomaíoch mar a leagtar amach é in Acht 
um Comhairle Spóirt na hÉireann, 1999, agus 
má bhíonn ceanneagraíocht riailithe náisiúnta 
(NGB) acu atá cleamhnaithe le Spórt Éireann.
Ní mór d’iarrthóirí an Tionscadal Gníomhaíochta 
Coirp a chur i gcrích i réimse gníomhaíocht 
choirp éagsúil ón gceann a roghnaíonn siad 
le haghaidh Measúnú Feidhmíochta. Ba 
cheart gníomhaíochtaí fisiciúla a roghnú ar an 
mbonn go bhfuil siad  praiticiúil, indéanta agus 
sábháilte de réir na comhairle sláinte poiblí ag 
an am. 
Ní bheidh aon athrú ar an amlíne le haghaidh a 
gcomhlánaithe.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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MEASÚNÚ FEIDHMÍOCHTA

Iarrtar ar iarrthóirí measúnú feidhmíochta 
a dhéanamh idir Eanáir agus Márta 2021. 
Iarrtar ar iarrthóirí an Measúnú Feidhmíochta 
a dhéanamh i gceann de na trí ghníomhaíocht 
choirp mar a roghnaíonn a scoil iad. Eiseofar 
an fhaisnéis maidir le Measúnú Feidhmíochta ó 
CSS ó lár mhí na Nollag 2020.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Iarrthóirí le gach ceist i  Roinn A (80 marc) agus 
gach ceist i  Roinn B - Cás-Staidéar  (50 marc) a 
fhreagairt  agus trí cinn ar bith de na cúig cheist 
i  Roinn C.  (120 marc - 40 marc gach ceist).  
Iomlán: 250 marc.

CORPOIDEACHASAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

MEASÚNÚ FEIDHMÍOCHTA

Iarrtar ar iarrthóirí an Measúnú Feidhmíochta 
a dhéanamh i gceann de na trí ghníomhaíocht 
choirp  a roghnaíonn a scoil féin. Ba cheart 
gníomhaíochtaí fisiciúla a roghnú ar an mbonn 
go bhfuil siad  praiticiúil, indéanta agus 
sábháilte de réir na comhairle sláinte poiblí ag 
an am. Moltar go dtabharfadh iarrthóirí agus 
muinteoirí aird ar leith agus iad ag roghnú 
gníomhaíochtaí fisiciúla, de réir an Treoir don 
Fhilleadh ar Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-
Bhunscoileanna agus I Lárionaid Oideachais, a 
d’fhoilsigh an Roinn Oideachais i Mí an Mhárta 
2021. 
Ní bheifear ag súil go léireofar le haghaidh 
measúnaithe scileanna nach féidir a dhéanamh 
mar gheall ar an gcomhairle sláinte agus 
sábháilteachta atá i réim ag an am. Ba cheart 
gníomhaíochtaí malartacha a roghnú inar féidir 
an scil/na scileanna a léiriú go sábháilte. Ní 
bheidh aon athrú ar an amlíne le haghaidh a 
dtabhairt chun críche.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A: Méadófar ar an rogha (oscailte) i Roinn 
A den scrúdpháipéar. Ní mór d’iarrthóirí aon 
deich gcinn as dhá cheist déag a fhreagairt i 
Roinn A. 
Roinn B: Freagair gach ceist a bhaineann le 
cás-staidéar. Pléifidh na ceisteanna le scileanna 
ginearálta a fuarthas ar fud na sonraíochta. 
Tabharfaidh ceisteanna a eascróidh as an 
bhfaisnéis a sholáthraítear sa chás-staidéar 
spreagadh agus deiseanna leordhóthanacha 
d’iarrthóirí chun a gcuid eolais agus tuisceana 
fairsinge a thaispeáint. 
Roinn C: Freagair trí cinn ar bith de na cúig 
cheist sa mhír seo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A.  (trí cheist as ceithre cheist)
Roinn B.  (cúig cheist as ocht gceist)
An chéad cheist ó Roinn B:  ocht gcuid as deich 
gcuid

FISICAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A.  (trí cheist as cúig cheist)
Roinn B.  (cúig cheist as naoi gceist)
An chéad cheist ó Roinn B: ocht gcuid as 12 
chuid

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

LIOTUÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL 

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar 
a bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) nó (c), ag baint le gach ceist. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

LIOTUÁINISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL 

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse téamaí/ ábhar a 
bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist 
a fhreagairt - cuid (a) nó (b) nó (c) den chéad 
cheist, agus cuid (a) nó (b) nó (c) den dara ceist.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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MANDAIRÍNÍS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Léamhthuisceana - ceithre léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse téamaí/ ábhar a 
bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) nó (c), ag baint le gach ceist. 

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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MANDAIRÍNÍS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

BÉALTRIAIL

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Léamhthuisceana - ceithre léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar 
a bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú.
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist a 
fhreagairt. Méadófar ar an rogha inmheánach i 
ngach ceist (mar shampla, 5 chuid as 9 gcuid le 
comhlánú).

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

POLAINNIS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar 
a bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach amhail (a) 
nó (b) nó (c) i ngach ceist. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

POLAINNIS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar a 
bheidh níos leithne . Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon athrú 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist 
a fhreagairt, cuid (a) nó (b) nó (c) den chéad 
cheist, agus cuid (a) nó (b) nó (c) den dara ceist. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Roinn A: C.1
Dhá cheist déag agus iarrtar ar iarrthóirí ta-
bhairt faoi 10 gcinn astu.

Roinn B: Ceist 2
Roinn B – Ceisteanna le freagraí gearra agus 
ceisteanna le freagraí fada ar chás-staidéir bu-
naithe ar shonraí. Tá gach ceist éigeantach.
Sa chuid seo déantar tástáil ar iarrthóirí maidir 
le hanailís agus léirmhíniú ar shonraí sóisialta 
agus polaitiúla cáilíochtúla agus/nó cainnío-
chtúla. Is príomhchuid í anailís sonraí maidir le 
múineadh agus  foghlaim sa Pholaitíocht agus 
an tSochaí. Sa cheist dheireanach sa chuid seo 
iarrtar ar iarrthóirí tarraingt ar a gcuid eolais 
níos leithne maidir leis an téama a chuirtear i 
láthair sna doiciméid shonraíbhunaithe chun 
píosa gearr dioscúrsach a scríobh.

Roinn C: Ceist 3, 4, 5 agus 6
Caithfidh iarrthóirí dhá cheist as ceithre cheist a 
fhreagairt. Díríonn na ceisteanna sin ar cheithre 
cinn de na hocht n-ábhar ón tsonraíocht. 
 In dhá cheann de na ceithre cheist sin tugtar 
rogha (a) nó (b). Sa dá rogha sin tugtar ceistean-
na difriúla d’iarrthóirí ar théamaí atá a bheag 
nó a mhór ar an ábhar céanna. Mar gheall ar 
leithead an chúrsa, ciallaíonn an rogha srianta 
sin nach féidir le hiarrthóirí dhá aiste a chur i 
láthair ar théama comhchosúil.

TUARASCÁIL AR AN TIONSCADAL 

SAORÁNACHTA

POLAITÍOCHT 
AGUS AN TSOCHAÍ

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A: C.1
Cúig cheist déag agus iarrfar ar iarrthóirí 
tabhairt faoi 10 gcinn astu.

Roinn B: Ceist 2
Laghdófar fócas na ceiste sa roinn seo chuig 
an bhfaisnéis a chuirtear i láthair sna doiciméid 
bunaithe ar shonraí. Leis an gceist seo anois 
iarrfar ar iarrthóirí anailís a dhéanamh ar na 
píosaí sonraí a tugadh d’fhonn iad a chur i 
gcomparáid / a chriticiú / a phlé / a mheas / 
údar a thabhairt leo / trácht a dhéanamh orthu. 

Dá bharr sin, beidh gach iarrthóir in ann an 
cheist a fhreagairt gan tarraingt ar eolas nó 
faisnéis bhreise. Ní bheidh aon bhuntáiste ann 
d’iarrthóirí a rinne staidéar ar an téama roimhe 
seo.

Roinn C: Ceist 3, 4, 5, 6 agus 7
Iarrfar ar iarrthóirí dhá cheist as cúig cheist 
a fhreagairt i gcás nach mbeidh ach rogha 
theoranta ag ceist amháin.

TUARASCÁIL AR AN TIONSCADAL

 SAORÁNACHTA
 
Gan aon leasú.
Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Roinn A: Ceist 1

Tá 20 ceist le freagraí gearra sa chuid seo agus 
iarrtar ar iarrthóirí tabhairt faoi 15 cheist.

Roinn B: Ceist 2, 3 agus 4
Sa chuid seo tá ceisteanna le freagraí gearra 
agus ceisteanna le freagraí fada ar chás-staidéir 
bunaithe ar shonraí. Tá gach ceist éigeantach.

Roinn C: Ceist 5, 6, 7, 8, 9 agus 10
Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a fhreagairt as sé 
cheist. Díríonn na ceisteanna sin ar rogha as na 
hocht n-ábhar ón tsonraíocht ar fad.

TUARASCÁIL AR AN TIONSCADAL 
SAORÁNACHTA
 

POLAITÍOCHT 
AGUS AN TSOCHAÍ

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A: Ceist 1

Iarrfar ar iarrthóirí tabhairt faoi 10 gceist as 20 
ceist.

Roinn B: Ceist 2, 3 agus 4

Gan aon leasú.

Roinn C: Ceist 5, 6, 7, 8, 9 agus 10
Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a fhreagairt as sé 
cheist. Beidh noda agus leideanna ag gabháil 
le gach ceist aiste sa chuid seo chun scafall a 
thabhairt do fhreagraí iarrthóirí.

TUARASCÁIL AR AN TIONSCADAL 
SAORÁNACHTA
 
Gan aon leasú.
Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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PORTAINGÉILISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar 
a bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) nó (c), ag baint le gach ceist. 

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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PORTAINGÉILISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

BÉALTRIAIL 

Comhrá ginearálta a mhairfidh 12 – 15 nóiméad 
déág ina pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha freisin atá mar chuid dá bPunann 
Teanga.

CLUASTUISCINT

Rogha chluastuiscintí le ceisteanna a 
bhaineanna leo

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Léamhthuisceana - dhá léamhthuiscint
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí trí cheist a 
fhreagairt. Beidh rogha inmheánach, amhail (a) 
nó (b) ag baint le gach ceist.

BÉALTRIAIL

Mar chuid den agallamh a mhairfidh 12 – 15 
nóiméad, cuirfear ceisteanna ar gach iarrthóir 
ar thrí ábhar a bheidh socraithe do 2022 agus 
chomh maith leis sin ar réimse  téamaí/ ábhar 
a bheidh níos leithne. Foilseofar na trí théama/
ábhar socraithe ar shuíomh idirlín CSS. Ina 
theannta sin, pléifidh iarrthóirí roinnt téacsanna 
samplacha atá mar chuid dá bPunann Teanga.

CLUASTUISCINT

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA 

Sleachta Léamhthuisceana - Gan aon leasú. 
Cumas scríofa: Ní mór d’iarrthóirí dhá cheist 
a fhreagairt - cuid (a) nó (b) nó (c) den chéad 
cheist, agus cuid (a) nó (b) nó (c) den dara ceist.

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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OBAIR CHÚRSA 
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Ní mór d’iarrthóirí ceisteanna ó thrí aonad na 
bpáipéar a fhreagairt mar a leanas:

Aonad a haon  - caithfear ceist amháin as rogha 
de dhá cheist a fhreagairt; tá dhá chuid nó 
níos mó i gceist le gach ceist agus 80 marc san 
iomlán ag gabháil le gach ceist. 

Aonad a dó  - caithfear ceisteanna ó dhá chuid 
as thrí chuid a fhreagairt agus tá 160 marc san 
iomlán ag gabháil dóibh; tá dhá cheist/chuid nó 
níos mó i ngach roinn agus tá fo-iomlán de 80 
marc ann. 

Aonad a trí  - caithfear ceisteanna ó cheann 
amháin de cheithre roinn a fhreagairt; tá ceist/
cuid amháin nó níos mó i ngach roinn agus 80 
marc san iomlán ag gabháil leis.

OIDEACHAS 
REILIGIÚNACH

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA 

Gan aon leasú.
Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Ní mór d’iarrthóirí ceisteanna ó thrí aonad na 
bpáipéar a fhreagairt mar a leanas:

Aonad a haon  - Gan aon leasú 

Aonad a dó  - caithfear ceisteanna ó dhá chuid 
as trí chuid mar a thugtar faoi láthair iad a fhre-
agairt agus 160 marc san iomlán ag gabháil leis; 
bheadh rogha de thrí cheist/chuid i ngach cuid, 
agus caithfear dhá cheann acu a fhreagairt agus 
fo-iomlán de 80 marc ag gabháil leo. 

Aonad a trí  - caithfear ceisteanna ó cheann 
amháin de cheithre chuid mar a thugtar faoi 
láthair iad a fhreagairt; bheadh rogha de dhá 
cheist/chuid nó níos mó i ngach roinn agus 80 
marc san iomlán ag gabháil leis.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf


SOCRUITHE MEASÚNACHTA 2021

- 69 -

OBAIR CHÚRSA 
 

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Ní mór d’iarrthóirí ceisteanna ó thrí aonad na 
bpáipéar a fhreagairt mar a leanas:

 Aonad a haon  - caithfear dhá cheist as rogha 
de thrí cheist a fhreagairt agus 80 marc san 
iomlán ag gabháil leo; tá dhá chuid nó níos mó 
i gceist le gach ceist agus tá fo-iomlán 40 marc 
ann. 

 Aonad a dó  - caithfear ceisteanna ó dhá roinn 
as trí roinn a fhreagairt agus 160 marc san 
iomlán ag gabháil leo; tá dhá cheist/chuid nó 
níos mó i ngach roinn agus tá fo-iomlán 80 
marc ag gabháil leo. 

 Aonad a trí  - caithfear ceisteanna ó chuid 
amháin as ceithre chuid a fhreagairt; tá ceist/
cuid amháin nó níos mó i ngach roinn agus 80 
marc san iomlán ag gabháil leo.

OIDEACHAS 
REILIGIÚNACH

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA 

Gan aon leasú.
Os rud é gur eisíodh na mionteagaisc don obair 
chúrsa seo sa scoilbhliain 2020/2021, ní bheidh 
aon athrú ar an amlíne le haghaidh críochnú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Iarrfar ar iarrthóirí ceisteanna ó thrí aonad na 
bpáipéar a fhreagairt mar a leanas:

Aonad a haon  - ceist amháin as an rogha de 
thrí cinn mar a thugtar iad faoi láthair; bheadh 
dhá chuid nó níos mó i gceist le gach ceist agus 
80 marc san iomlán ag gabháil leo. 

Aonad a dó  - caithfear ceisteanna ó dhá roinn 
as trí roinn mar a thugtar iad faoi láthair  a fhre-
agairt le 160 marc san iomlán ag gabháil leo; 
bheadh rogha de thrí cheist/chuid i ngach roinn, 
agus ní mór dhá cheann acu a fhreagairt agus 
fo-iomlán de 80 marc a bheith ag gabháil leo. 

Aonad a trí  - caithfear ceisteanna ó cheann 
amháin de cheithre roinn mar a thugtar faoi 
láthair iad a fhreagairt; beidh rogha de dhá 
cheist/chuid nó níos mó i ngach roinn agus 80 
marc san iomlán ag gabháil leo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Béaltriail 12 -15 nóiméad agus tugtar an t-am 
céanna do na trí roinn 

Comhrá ginearálta (cur síos) ina labhraíonn 
iarrthóirí fúthu féin agus faoina saol, (40 marc)

Comhrá ginearálta (dioscúrsach) ina labhraíonn 
iarrthóirí) faoi ghné de shaol nó de chultúr na 
Rúise (30 marc)

Cúig Sheicheamh Pictiúr ullmhaithe agus 
fiafrófar faoi  cheann acu sa scrúdú
NÓ
Tionscadal ullmhaithe a gcuirfear ceisteanna 
faoi le linn an scrúdaithe (30 marc) 

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn I.
Dhá léamhthuiscint (100 marc) agus ceistean-
na éigeantacha ag gabháil leo ag críochnú le 
ceisteanna teanga agus/nó ceisteanna feasacht 
chultúrtha. 

Lascaine Struchtúrtha - éigeantach (20 marc)

Roinn II
Cumas scríofa le gramadach (30 marc), aiste 
ghearr bunaithe ar chultúr na Rúise (30 marc) 
agus scríbhneoireacht threoraithe le rogha a 
dhéanamh idir litir a scríobh, scéal nó plé a 
scríobh. Níl aon roghanna laistigh den rogha 
seo (40 marc).

RÚISISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Comhrá ginearálta - dioscúrsach:

Na hábhair feasachta chultúrtha a laghdú ó 
chúíg hábhar go trí hábhar aitheanta (féach 
thíos) a fhoilseofar.

• An gnáthshaol laethúil in Éirinn agus sa 
Rúis

• Gnéithe de chultúr na Rúise
• Gnéithe de shaol comhaimseartha na Rúise

Seichimh pictiúr:  Trí sheicheamh pictiúr le 
hullmhú agus cuirfear ceist faoi cheann amháin 
acu sa scrúdú. 
 
 

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn I.
Léamhthuiscintí: Cuimseofar rogha sna ceis-
teanna teanga agus/nó feasacht chultúrtha ag 
deireadh an dá thuiscint.

 

Roinn II
Scríbhneoireacht threoraithe - rogha mhéadai-
the.
Rogha idir dhá litir, dhá scéal, dhá phlé - tugann 
iarrthóirí faoi cheann amháin.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Béaltriail 12 -15 nóiméad agus tugtar an t-am 
céanna do na trí roinn 

Comhrá ginearálta (cur síos) ina labhraíonn 
iarrthóirí fúthu féin agus faoina saol, (40 marc)

Comhrá ginearálta (dioscúrsach) ina labhraíonn 
iarrthóirí) faoi ghné de shaol nó de chultúr na 
Rúise (30 marc)

Cúig Sheicheamh Pictiúr ullmhaithe agus 
fiafrófar faoi  cheann acu sa scrúdú
NÓ
Tionscadal ullmhaithe a gcuirfear ceisteanna 
faoi le linn an scrúdaithe (30 marc)
 

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn I.
Dhá léamhthuiscint (60 marc) agus ceisteanna 
éigeantacha ag gabháil le gach ceann acu ag 
críochnú le ceisteanna teanga agus/nó ceis-
teanna feasacht chultúrtha agus cleachtadh 
Measc agus Meaitseáil ina dhiaidh sin (40 marc); 
dioscúrsa a struchtúrú (20 marc) agus léamh-
thuiscint (40 marc) - gach ceann acu éigeantach.

Roinn II
Freagraí gearra: Dhá fhreagra trí-cúig abairt 
ó rogha de chúig ábhar bunaithe ar fheasacht 
chultúrtha iarrthóirí ar an Rúis (30 marc). 

Scríbhneoireacht shínte (30 marc): Tugtar treoir 
d’iarrthóirí na leideanna a thugtar sa cheist a 
úsáid.

RÚISISAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Comhrá ginearálta - dioscúrsach:

Na hábhair feasachta chultúrtha a laghdú ó 
chúíg hábhar go trí hábhar aitheanta (féach 
thíos).

• An gnáthshaol laethúil in Éirinn agus sa 
Rúis

• Gnéithe de chultúr na Rúise
• Gnéithe de shaol comhaimseartha na Rúise

Seichimh pictiúr:  Trí sheicheamh pictiúr le 
hullmhú agus cuirfear ceist faoi cheann amháin 
acu sa scrúdú. 

 

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn I.  : 
Léamhthuiscintí: Cuimseofar rogha sna ceis-
teanna teanga agus/nó sna ceisteanna feasacht 
chultúrtha ag deireadh an dá léamhthuiscint.

Dioscúrsa struchtúrtha: tabharfar rogha idir an 
dá chleachtadh anseo.

Roinn II:  
Freagraí gearra: in ionad a bheith ag scríobh 
faoi dhá ábhar ní scríobhfadh iarrthóirí ach faoi 
ábhar amháin.

Scríbhneoireacht shínte: moltar clásal a chur 
isteach sna treoracha d’iarrthóirí (féach thíos) 
d’fhonn solúbthacht a sholáthar maidir leis an 
gceist seo a fhreagairt.

Is féidir le leideanna seo a leanas a úsáid.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Comhrá Ginearálta - 10 nóiméad

Rólghlacadh (ceann amháin as cúig cinn) – thart 
ar trí-cúig nóiméad

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A.  = 70 marc (rogha (a) Litríocht atá lea-
gtha síos nó (b) Téacs iriseoireachta = 50 marc) 
agus dhá léamhthuiscint ghearra = 20 marc. 

Roinn B.  Ceist 5, scríobhann iarrthóirí píosa 
amháin tuairimíochta ó dhá rogha.

Roinn C.  
1. Déanann iarrthóirí (a) dialóg a chur le chéile 
nó (b) Litir Fhoirmiúil a chomhlánú = 30 marc. 
Tá an dá cheann le déanamh sa Spáinnis agus 
cúig phointe le comhlánú sa dá cheann.

2. Déanann iarrthóirí (a) Iontráil dialainne nó 
(b) Nóta sa Spáinnis a chomhlánú = 20 marc. Tá 
ceithre phointe le comhlánú sa dá cheann acu 
sin sa Spáinnis.

SPÁINNIS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Gan aon leasú.

Ullmhaíonn iarrthóirí trí rólghlacadh in ionad 
cúig cinn agus scrúdófar iad ar cheann amháin.

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Roinn B.  Ceist 5, scríobhann iarrthóirí píosa 
amháin tuairimíochta ó thrí rogha.

Roinn C  
1. Tabharfar rogha d’iarrthóirí aon chúig cinn de 
na sé ‘chasadh’ a leanas sa Spáinnis a chomhlá-
nú i (a) ndialóg agus na ‘castaí’ a ghiorrú go 2 
abairt an ceann. I (b) Litir fhoirmiúil, is féidir le 
hiarrthóirí cúig phointe as ocht bpointe ar bith a 
dhéanamh, agus ar an gcaoi sin rogha níos fearr 
a cheadú. 

2. Tabharfar rogha d’iarrthóirí ceithre cheann de 
na cúig phointe a leanas sa Spáinnis a chomhlá-
nú in (a) nó (b), agus ar an gcaoi sin rogha níos 
fearr a cheadú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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BÉALTRIAIL

Comhrá Ginearálta = 70 marc, 10 nóiméad

Rólghlacadh (ceann amháin as cúíg cinn) = 30 
marc, thart ar 3-5 nóiméad

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A.  (Cúig léamhthuiscint) 

Alt  B. 
1. Déanann iarrthóirí litir neamhfhoirmiúil 
a chomhlánú sa Spáinnis. Tá cúíg phointe le 
comhlánú. 

2. Déanann iarrthóirí (a) Iontráil dialainne nó (b) 
Nóta sa Spáinnis a chomhlánú. Tá ceithre phoin-
te le comhlánú sa Spáinnis sa dá cheann.

SPÁINNIS AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

BÉALTRIAIL
 
Gan aon leasú.

Ullmhaíonn iarrthóirí trí rólghlacadh in ionad 
cúig cinn agus scrúdaítear iad ar cheann 
amháin.

SCRÚDÚ CLUASTUISCEANA

 Gan aon leasú.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú. 

Tabharfar rogha d’iarrthóirí cúig cinn ar bith 
de na hocht bpointe a leanas sa Spáinnis a 
chomhlánú sa litir agus ar an gcaoi sin tá rogha 
níos leithne ann.

Tabharfar rogha d’iarrthóirí ceithre cinn ar 
bith de na cúig phointe a leanas sa Spáinnis 
a chomhlánú in (a) nó (b) agus ar an gcaoi sin 
tugtar rogha níos leithne.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TEICNEOLAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar faisnéisí faoin obair chúrsa d' iarrthóirí 
í Mean Fomhair 2021 níos luaithe.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú. 

Gan aon leasú. 

Freagair ceann amháin as cúig cheist fhada.

OBAIR CHÚRSA

Eisítear faisnéisí thart ar an 1ú Deireadh 
Fómhair  
Dáta chur i gcrích thart ar an 30 ú  Márta.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A. 
(Príomhchuid - éigeantach)
Freagair 9 as 12 cheist ghearra
 
Roinn B. 
(Príomhchuid - éigeantach)
Freagair dhá cheist fhada
 
Roinn C. 
(Ábhair roghnacha)
Freagair dhá cheist fhada as cúig cheist fhada

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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TEICNEOLAÍOCHTAN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar faisnéisí faoin obair chúrsa d' iarrthóirí 
í Mean Fomhair 2021 níos luaithe.

COMHPHÁIRT: SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

Gan aon leasú.

Roinn C. 
(ábhair roghnacha)
Freagair ceist fhada amháin as cúig cheist fhada

OBAIR CHÚRSA

Eisítear faisnéisí thart ar an 1ú Deireadh 
Fómhair  
Dáta chur i gcrích thart ar an 30 ú  Márta.

COMHPHÁIRT: SCRÚDÚ SCRÍOFA

Roinn A. 
(Príomhchuid - éigeantach)
Freagair 9 as 12 cheist ghearra 
 
Roinn B. 
(Príomhchuid - éigeantach)
Freagair dhá cheist fhada 
 
Roinn C. 
(ábhair roghnacha)
Freagair dhá cheist fhada as cúig Cheist fhada

Gnáth

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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SCRÚDÚ SCRÍOFA

Is féidir teacht ar eolas gineáralta ar mheasúnú 
teangacha neamh-churaclaim AE ag  
https://www.examinations.ie/

TEANGACHA 
NEAMHCHURACLAIM

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

SCRÚDÚ SCRÍOFA
 
Gan aon leasú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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Tá comhairle ar na socruithe don churaclam 
agus don mheasúnú do AFT Bliain 1 agus Bliain 
2 don bhliain acadúla 2021/22 leagtha amach 
in An Ardteistiméireach Fheidhmeach (ATF): 
Comhairle Nuashonraithe do bhainistíocht agus 
do mhúinteoirí AFT 2021/22 i Scoileanna Dara-
Leibhéal agus in Ionad Oideachais ag https://
www.gov.ie/en/publication/7acad-reopening-
our-post-primary-schools/.  Tá eolas breise faoi 
na hoiriúnithe ar na socruithe measúnaithe do 
mhic léinn atá ag dul isteach i mBliain 2 den 
AFT leagtha amach thíos.

COIMRÍ

Eiseofar gach coimre nach n-eisíonn de ghnáth 
ag tús na bliana chuig scoileanna níos luaithe 
ná mar is gnách. Cuirfear an cur isteach ar 
theagasc agus ar fhoghlaim le linn seisiún 2 mar 
gheall ar shrianta Covid-19 agus an tréimhse 
dúnta scoile san áireamh agus an chomhpháirt 
á meas.

SCRÚDAITHE BÉIL

Tarlóidh na scrúdaithe béil i mBéarla agus 
Cumarsáid do mhic léinn i mbliain 2 mar is 
gnáth. Tabharfar liúntais, áfach, i measúnú 
agus i marcáil na scrúduithe béil i leith cur 
isteach agus cailliúint teagaisc agus foghlama 
a raibh ag micléinn mar gheall ar shrianta agus 
an tréimhse dúnta scoile. Beidh na socruithe 
céanna i bhfeidhm do mhic léinn i mbliain 2 i 
gcás gur roghnaigh scoil staidéar a dhéanamh 
ar Ghaeilge nó ar nuatheanga Eorpach thar dhá 
bhliain an chláir, seachas í a chríochnú i mbliain 
a haon nó i mbliain a dó.

SCRÚDUITHE DEIRIDH

Ní dhéanfar aon choigeartú ar na páipéir 
scrúdaithe deiridh ach cuirfear scálú, de 
réir fachtóir 1.15, i bhfeidhm ar an marc a 
bhronntar. Mar shampla, má bhronntar marc 
200 as 300 marc san iomlán ar iarrthóir, déanfar 
an marc seo a scála de 1.15, agus beidh 230 
marc as 300 bronnta mar ghrádú deiridh. 
Chuirfear an scálú i bhfeidhm suas go dtí an 
marc iomlán don scrúdú agus uasteorannófar é 
ag an iomlán sin.  Mar shampla, má bhronntar 
280 marc ar mhac léinn as 300 marc san iomlán, 
ansin tabharfaidh an scálú marc 322, ach toisc 
go sáraíonn sé seo 300 san iomlán, bronnfar an 
marc uasta atá ar fáil ar an iarrthóir, is é sin 300 
marc.

CLÁR AN 
ARDTEISTIMÉIREACHT 
FHEIDHMEACH

AN TSRAITH SHINSEARACH

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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COMHPHÁIRT:  PUNANN – CUID LÁRNACH  

(140 MARC)

Socrú reatha:  Ceithre chuid lárnacha 
éigeantacha le marcanna dáilte mar a leanas:

• CV (25 marc)
• Imscrúdú Gairme (40 marc)
• Tuairisc Achomair (40 marc)
• Plean Fiontair/Gníomhaíochta  (35 marc)

COMHPHÁIRT:  PUNANN - MÍREANNA 

ROGHNACHA (100 MARC)
 
Socrú reatha:  Dhá mhír as ceithre mhír le 
comhlánú agus marcanna leithdháilte mar a 
leanas:

• Dialann taithí oibre (50  marc) 
• Tuairisc fiontair (50 marc)
• Agallamh/cur i láthair taifeadta (50 marc)
• Tuairisc ar ‘M’Áit Féin’ (50 marc)

COMHPHÁIRT:  PUNANN – CUID LÁRNACH  

(170 MARC)
 
Leasú:  Tá an CV éigeantach le marc leasaithe 
de 40 agus is féidir le hiarrthóirí rogha a 
dhéanamh dhá cheann ar bith de na trí mhír atá 
fágtha a chur isteach.

• Imscrúdú Gairme (arna leasú go 65 marc)
• Tuairisc Achomair (arna leasú go 65 marc)
• Plean Fiontar/Gníomhaíochta (arna leasú 

go 65 marc)
 
Beidh an Tuairisc Achomair dúshlánach sa 
bhliain amach romhainn mar gheall ar an 
gcineál gníomhaíochtaí a dhéantar de ghnáth 
chun críocha tuairiscithe. Trí rogha a chur 
ar fáil anseo ligfidh sé dóibh siúd a bhfuil sí 
comhlánaithe acu í a chur isteach más mian 
leo ach baintear an oibleagáid dóibh siúd nach 
bhfuil sí curtha i gcrích acu. Sa chás go bhfuil 
na trí mhír eile go léir curtha i gcrích ag an 
iarrthóir, is féidir na trí mhír a chur isteach agus 
bronnfar marcanna ar an dá cheann de trí mhír 
sin a scóráil is airde. 

COMHPHÁIRT:  PUNANN - MÍREANNA 

ROGHNACHA (70 MARC)
 
Leasú:  Ní gá d’iarrthóirí ach ceann amháin de 
na ceithre mhír roghnacha a chur isteach le 
haghaidh measúnaithe.

Leasófar na marcanna don mhír sin ó 50 go 70.

Beidh sé dúshlánach an Dialann Taithí Oibre 
agus an Tuairisc Fiontair a chur i gcrích sa 
bhliain atá amach romhainn mar gheall ar an 
gcineálgníomhaíochtaí a dhéantar de ghnáth 
chun críocha tuairiscithe.. Trí rogha a chur 
ar fáil anseo ligfidh sé dóibh siúd a bhfuil sí 
comhlánaithe acu í a chur isteach más mian 
leo ach baintear an oibleagáid dóibh siúd nach 
bhfuil sí curtha i gcrích acu. Sa chás go bhfuil 
dhá cheann de na míreanna seo curtha i gcrích 
ag an iarrthóir, is féidir an dá rud a chur isteach 
agus bronnfar marcanna ar an gceann a is airde 
a scóráil. 

Comhleibhéal

LIOSTA DE 
CHOMHPHÁIRTEANNA 
MEASÚNAITHE

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

1. PUNANN (60%)    
2.PÁIPÉAR SCRÚDAITHE (40%)

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo
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COMHPHÁIRT:  PÁIPÉAR SCRÚDAITHE - (160 

MARC)

Socrú reatha:  ní mór tabhairt faoi gach roinn

• Closamhairc - gach ceist le freagairt
• Cás-staidéar - gach ceist le freagairt 
• Ceisteanna ginearálta - Sé cheist agus 

ceithre cheist le freagairt.

Saincheisteanna cás-staidéir chuig scoileanna 
ceithre seachtaine scoile roimh an scrúdú.

AN TSRAITH SHINSEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

NÓTA MÍNIÚCHÁIN: 
 
Ní mór go bhfanann an t-ualú a shanntar don 
Phunann 60% agus don Páipéar Scríofa 40% 
i bhfeidhm. D’fhonn (a) an chothromaíocht 
reatha idir príomhghnéithe agus gnéithe 
roghnacha na punainne a chaomhnú agus 
(b) rogha chothrom a sholáthar idir príomh-
mhíreanna na punainne agus ualú 60% na 
Punainne á choinneáil ag an am céanna, rud a 
chiallaíonn gur gá na marcanna a bhronntar ar 
gach mír sa Phunann a leasú suas go dtí 240 
marc san iomlán.

Seo a leanas an leasú atá beartaithe mar atá 
luaite thuas:

  
Míreanna Roghnacha - 1 mhír amháin 

• Dialann Taithí Oibre (70 marc)
• Tuairisc Fiontair (70 marc)
• Agallamh Taifeadta (70 marc)
• M’Áit Féin (70 marc)

COMHPHÁIRT:  PÁIPÉAR SCRÚDAITHE - (160 

MARC)

Leasú:  Líon na gceisteanna a mhéadú go seacht 
gcinn nach mór ceithre cinn díobh a fhreagairt.

An cás-staidéar a eisiúint chuig scoileanna sé 
seachtaine scoile roimh an scrúdú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal

LIOSTA DE 
CHOMHPHÁIRTEANNA 
MEASÚNAITHE 1. PUNANN (60%)    

2.PÁIPÉAR SCRÚDAITHE (40%)

BAILE

Is féidir teacht ar na 
coigeartuithe breise ar na 

scrúdpháipéir scríofa anseo

https://www.examinations.ie/misc-doc/IR-EX-84966562.pdf
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OBAIR CHÚRSA 

Bunaithe ar threoir a d’eisigh CSS i Meán 
Fómhair. Caithfidh gach iarrthóir taighde, 
forbairt agus forghníomhú a dhéanamh ar dhá 
dhéantúsán le linn na tréimhse obair chúrsa. 
Tá an obair sin bunaithe ar thaighde tosaigh a 
bhfuil MRB2 mar thoradh air.

EALAÍNAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

OBAIR CHÚRSA 

Bunaithe ar threoir a d’eisigh CSS i mí Mheán 
Fómhair, dhéanfadh gach iarrthóir taighde, 
forbairt agus forghníomhú ar dhéantúsán 
amháin le linn tréimhse níos giorra obair chúrsa.

Chaithfí an déantúsán a chur isteach trí 
seachtaine roimh an ngnáth-amlíne. 
Toisc go bhfuil sé nasctha leis an measúnú 
deiridh, ní mór do dhaltaí MRB2 a chomhlánú.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal

BAILE
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COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

STAIDÉAR GNÓAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

Comhleibhéal

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné MT in 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha 
agus ó aon scrúduithe roimhe seo ar na 
sonraíochtaí nua seo.

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

BAILE
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COMHPHÁIRT(EANNA)
 
Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

LÉANN 
CLASAICEACH

AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA

COMHPHÁIRT(EANNA)
 
Ní scrúdófar an Tasc Measúnaithe in 2022.

Ní dhéanfar an Scrudú Scríofa a leasú ón 
struchtúr agus ón bhformáid a léirítear sa 
Pháipéar Samplach. 

ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal

BAILE
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BÉARLAAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha 
agus ó aon scrúduithe roimhe seo ar na 
sonraíochtaí nua seo.

BAILE
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FRAINCISAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu (lena 
gcuimsítear comhpháirt éisteachta i roinnt
cásanna).

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha. 

BAILE
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GEARMÁINISAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu (lena 
gcuimsítear comhpháirt éisteachta i roinnt
cásanna).

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha. 

BAILE
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TÍREOLAÍOCHTAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha. 

BAILE
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STAIRAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha. 

BAILE
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EACNAMAÍOCHT 
BHAILE

AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal OBAIR CHÚRSA

Scrúdú praiticiúil Scileanna Litearthacht Bia: 1 
uair agus 30 nóiméad. Scrúdú bunaithe ar an 
duine aonair.

Bunaithe ar fhaisnéis Scileanna Litearthacht 
Bia a d’eisigh CSS i mí na Nollag. Úsáidfidh 
an t-iarrthóir an próiseas gearr dearaidh chun 
taighde a dhéanamh ar ghnéithe na faisnéise a 
mbeidh MRB2 mar thoradh air. 
Is é an toradh a roghnófar an méid a ullmhóidh, 
a chócarálfaidh agus a fhreastalóidh an 
t-iarrthóir sa Scrúdú ar Scileanna Litearthacht 
Bia.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 

OBAIR CHÚRSA

Gan aon leasú.

Eiseofar faisnéisí níos luaithe ag tús mhí na 
Samhna chun am breise a cheadú chun MRB2 a 
chur i gcrích.

Laghdú ar líon na míreanna atá le hullmhú agus 
le cócaráil sa Scrúdú Scileanna Litearthacht Bia.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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GAEILGE (T1 & T2)AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard & Gnáth COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu 
(lena gcuimsítear comhpháirt éisteachta i roinnt 
cásanna).

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar an 
scrúdú scríofa a choigeartú. Mar atá mínithe sa 
tsonraíocht, d’fhéadfadh éagsúlacht a bheith in 
ábhar agus leagan amach na páipéir scrúdaithe 
ó bhliain go bliain.  Soláthróidh an struchtúr 
agus leagan amach a léirítear sna Páipéir 
Shamplacha. 

BAILE
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GRAFAICAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Cuireann an measúnú obair chúrsa marcáilte go 
seachtrach agus scrúdú scríofa san aireamh

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar an doiciméad a bhaineann le 
Tionscadal an Scoláire i nGrafaic na Sraithe 
Sóisearaí go díreach i ndiaidh an spriocdháta le 
haghaidh MRB 2 a chríochnú. 
Ní gá ‘Bileog 3 – Cur i Láthair Dearaidh 
Ríomhchuidithe (CAD)’ atá mar ghné de 
Thionscadal an Scoláire a chur chun críche agus 
a chur i láthair don tSraith Shóisearach in 2022.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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IODÁILISAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu 
(lena gcuimsítear comhpháirt éisteachta i roinnt 
cásanna).

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha. 

BAILE
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AN LÉANN GIÚDACH AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

COMHPHÁIRT(EANNA)

Ní scrúdófar an Tasc Measúnaithe in 2022.

Ní dhéanfar an Scrudú Scríofa a leasú ón 
struchtúr agus ón bhformáid a léirítear sa 
Pháipéar Samplach.

BAILE
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INNEALTÓIREACHT AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Cuireann an measúnú obair chúrsa marcáilte go 
seachtrach agus scrúdú scríofa san aireamh

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar an doiciméad tionscadail a bhaineann 
le hInnealtóireacht na Sraithe Sóisearaí go 
díreach i ndiaidh an spriocdháta le haghaidh 
MRB 2 a chríochnú. 
Ní gá an ‘Ghné Deartha’ den Obair Chúrsa 
a chur chun críche agus a chur i láthair don 
tSraith Shóisearach in 2022.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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MATAMAITICAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Ard and Gnáth COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha.

BAILE
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CEOLAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal PRAITICIÚIL

Cas trí phíosa/amhrán
Triail neamhullmhaithe

 

 

SCRÚDÚ SCRÍOFA

 

PRAITICIÚIL

Cas dhá phíosa/amhrán
Triail neamhullmhaithe

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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OIDEACHAS 
REILIGIÚNACH

AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA) 

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

COMHPHÁIRT(EANNA)

Ní scrúdófar an Tasc Measúnaithe in 2022.

Ní dhéanfar an Scrudú Scríofa a leasú ón 
struchtúr agus ón bhformáid a léirítear sa 
Pháipéar Samplach.

BAILE
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EOLAÍOCHTAN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu.

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha 
agus ó aon scrúduithe roimhe seo ar na 
sonraíochtaí nua seo.

BAILE
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SPÁINNIS AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Tá Tasc Measúnaithe agus Scrúdú Scríofa 
marcáilte go seachtrach ag gach ceann acu 
(lena gcuimsítear comhpháirt éisteachta i roinnt 
cásanna).

LEASÚ

Ní scrúdófar an ghné TM i 2022. Ní dhéanfar 
an Scrúdú Scríofa a leasú ón struchtúr agus ón 
bhformáid a léirítear sna Páipéir Shamplacha.

BAILE
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THEICNEOLAÍOCHT  
ADHMAID

AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Cuireann an measúnú obair chúrsa marcáilte go 
seachtrach agus scrúdú scríofa san aireamh

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar an doiciméad faisnéise faoin Obair 
Chúrsa a bhaineann le Teicneolaíocht ábhar 
(Adhmad) na Sraithe Sóisearaí go díreach i 
ndiaidh an spriocdháta le haghaidh an MRB 2 a 
chríochnú.
Ní gá d’iarrthóirí ach dhá cheannteideal 
sonraithe a chur chun críche agus a chur i 
láthair, as na sé cheannteideal a bhaineann leis 
an bhFóilió Dearaidh don tSraith Shóisearach in 
2022.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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TEICNEOLAÍOCHT 
FHEIDHMEACH

AN TSRAITH SHÓISEARACH

LEIBHÉAL SOCRÚ REATHA ATHRÚ I SCRÚDÚ 2022

Comhleibhéal COMHPHÁIRT(EANNA)

Cuireann an measúnú obair chúrsa marcáilte go 
seachtrach agus scrúdú scríofa san aireamh

OBAIR CHÚRSA

Eiseofar an doiciméad faisnéise faoin Obair 
Chúrsa a bhaineann le Teicneolaíocht 
Fheidhmeach na Sraithe Sóisearaí go díreach i 
ndiaidh an spriocdháta le haghaidh an MRB 2 a 
chríochnú.
Ní gá d’iarrthóirí ach trí cheannteideal sonraithe 
a chur i gcrích agus a chur i láthair, as na sé 
cheannteideal a bhaineann leis an bhFóilió 
Dearaidh don tSraith Shóisearach in 2022.

SCRÚDÚ SCRÍOFA

Gan aon leasú.

BAILE
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