Teastas Eorpach na Gaeilge
Ardleibhéal 1 (C1): Scrúdú samplach 2
Úsáid na Gaeilge: 125 marc
Ceist 1
Marc
Nótaí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

40
20 bearna: 2 mharc an ceann
1 marc = focal oiriúnach ó thaobh na céille de.
1 marc = focal ceart ó thaobh gramadaí/litrithe de.
Uaireanta, i bhfreagraí na n-iarrthóirí, tagann focail eile chun cinn a
oireann don chomhthéacs. Ar ndóigh, bronntar marcanna sna cásanna sin.

gcomhthéacs / saol / réimse
fíor
gnímh / athraithe
seanfhocal / sean-nath
d’fhógair / d’fhoilsigh
ban
ról / cúram / dualgas (nó uimhir iolra)
éadóchas / duairceas /lagmhisneach
chuirfidh / chuireann / chuir
iallach / ceangal

Ceist 2
Marc
Nótaí

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

shroicheadh
fíneáil
ceal / neamhní
leithscéalta / argóintí
roghnaíonn / thoghann
tionchar / smacht
chogadh / raic /chath
tosaigh
suíochán / suíocháin / vótaí
hionann

25
5 mharc do gach abairt.
Is aistriúcháin shamplacha atá tugtha thíos. Ní chailltear marcanna as
botúin fhánacha, sa litriú nó sa phoncaíocht, mar shampla.

1. D’inis muid (d’insíomar) dóibh/Dúirt muid (dúramar) leo go mbeadh muid (go mbeimis)
ar ais tar éis/i ndiaidh shos/bhriseadh/shaoire na Cásca.
2. Rinne RTÉ an óráid a thaifeadadh agus déanfar í a chraoladh le linn chlár nuachta
na maidine.
3. Tabharfar leath an airgid d’Ionad Pobail Bhaile na Craoibhe.
4. Baill foirne amháin a ligtear isteach sa chuid seo den fhoirgneamh.
5. B’fhéidir go gcreidfinn é dá ndéanfadh sé roinnt fianaise inchreidte a chur ar fáil/a
sholáthar.
Ceist 3
Marc
Nótaí

20
4 mharc do gach abairt.
Caithfidh na míreanna atá aibhsithe thíos a bheith iomlán ceart ó thaobh
na gramadaí agus an litrithe de.

1. Dúirt an Breitheamh gurbh fhollasach go raibh an cosantóir neamhchiontach.
2. Is cosúil gurb é tuairim na dtaighdeoirí nár cheart an caiteachas a cheadú.
3. Cinneadh is ea é ab fhearr a chur ar an méar fhada. / Cinneadh is ea é arbh fhearr é a
chur ar an méar fhada.
4. Aontaím leat gurb annamh a bhíonn rath ar a leithéid.
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5. Fear a bhí ann ar mhinice an focal cáinteach aige ná a mhalairt.
Ceist 4
Marc
Nótaí

20
2 mharc do gach mír.
Caithfidh na míreanna aibhsithe thíos a bheith iomlán ceart ó thaobh na
gramadaí agus an litrithe de.

1. Tháinig sí ar chuairt ghairid chugam roimh thús an téarma ollscoile.
2. Is minic a chuireann an abhainn thar bruach tar éis báisteach throm.
3. I gcnuasach Dhánlann Náisiúnta na hÉireann atá an pictiúr sin.
4. Deirtear go bhfuil sé deacair deichniúr Beilgeach clúiteach a ainmniú.
5. Bhíodh sos beag idir na léachtaí agus ba ghnách linn cupán tae a ól lena linn sin.
Ceist 5
Marc
Nótaí

20
4 mharc do gach abairt.
Caithfidh foirm an ainm bhriathartha a bheith iomlán ceart ó thaobh na
gramadaí agus an litrithe de. Ní chaillfear marcanna as botúin fhánacha sa
litriú nó sa phoncaíocht.

1. Molaim duit do bhealach féin a leanúint agus gan aird a bheith agat ar dhaoine eile.
2. Molaim duit na botúin litrithe go léir a cheartú agus dul siar ar an alt arís.
3. Molaim duit maireachtáil go simplí agus an domhan mór a thaisteal.
4. Molaim duit comhairle a iarraidh go minic [ach] gan glacadh le gach rud a deirtear leat.
5. Molaim duit éirí go luath agus gan an mhaidin a chur amú.
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Ceist 1
Marc

Cluastuiscint: 46 marc
10

2. Molann sé líon na dturasóirí a theorannú sna háiteanna is mó atá faoi bhagairt.
Ceist 2
Marc
Nótaí

12
2 mharc do gach mír

1. B. Fágann siad muintir na háite gan uisce glan.
2. An caidreamh idir daoine a bhí i gceist ag Wilde ach is é an caidreamh idir turasóirí agus
na háiteanna a dtugann siad cuairt orthu atá i gceist san alt.
3. B. Bréagach
4. Is féidir le daoine cuairt ar líne a thabhairt ar láithreáin gan cos a leagan iontu choíche,
mar shampla tuamaí na sean-Éigipte.
5. Thug sé féin cuairt ar áiteanna stairiúla.
6. C. Níl fianaise ann go mbeadh sé éifeachtach.
Ceist 3
Marc
Nótaí

12
2 mharc do gach mír

1.
2.
3.
4.

C. Ní cluiche spreagúil é.
B. Bréagach
B. Na sluaite a bhíonn ag na cluichí.
Maíonn siad go bhfuil an chamógaíocht inchurtha leis an iománaíocht ach ní chreideann
siad é sin i ndáiríre.
5. B. Léiríonn sé dímheas ar an gcluiche.
6. A. Níl siad ag iarraidh a dtraidisiúin spóirt féin a chailleadh.

Ceist 4
Marc
12
Nótaí
2 mharc do gach mír
1. B. Chun a léiriú go mbíonn polaiteoirí thuas seal thíos seal.
2. C. Ní deirtear
3. C. Tionchar an pháirtí.
4. B. Bréagach
5. A. Féadann siad dochar a dhéanamh don daonlathas.
6. A. Suíochán Dála a fháil in oidhreacht
B. Naimhdeas idir bpáirtithe atá an-chosúil le chéile (iarsma de Chogadh an gCarad)
C. Iarrthóirí ón bpáirtí céanna a bheith in iomaíocht le chéile
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Ceist 1
Marc

Léamhthuiscint: 58 marc
10 marc

2. Léiriú ar cé chomh casta is atá straitéis an bhaghcait sa lá atá inniu ann.
Ceist 2
Marc
Nótaí
1.
2.
3.
4.

16
2 mharc do gach mír.
D
F
E
A

5.
6.
7.
8.

Ceist 3
Marc
Nótaí

16
2 mharc do gach mír.

A.
B.
C.
D.

8
10
9
3

Ceist 4
Marc
Nótaí

E.
F.
G.
H.

H
B
G
C

5
2
6
4

16
Cuid A: Mír 1: 2 mharc
Mír 2-6: 1 marc as an bhfreagra ceart a roghnú
1 marc as an bhfianaise cheart a sholáthar
Cuid B: 1 marc ar gach focal/nath

Cuid A
1. B. Bréagach.
2. A. Chun spiorad pobail a chothú.
Fianaise ón téacs: An chruacheist: conas strainséirí a mhealladh agus fanacht dílis do
bhunúdar na féile, de réir mar a thuigim é: bunadh na háite a dhéanamh rannpháirteach
i dtionscadal a bhaineann go dlúth lena gceantar féin agus a bheidh ina ardú meanman
acu.
3. C. Síleann sé go gcuirfeadh sé le stádas na féile.
Fianaise ón téacs: Cén fáth nach dtabharfaidh sibh cuireadh do shaineolaí béaloidis
labhairt faoin scéim náisiúnta ...ar ndóigh, tá urraim agus gradam ag baint le haíonna a
bhfuil clú an léinn orthu.
4. B. Fócas láidir a bheith ann.
Fianise ón téacs: Bíodh téama lárnach ann – ábhar éigin nach mbeidh faoi chaibidil ag
ócáid ar bith eile le linn ‘shéasúr na scoileanna.’
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5. C. Dar leis nach miste iad a bheith ann má choinnítear smacht orthu.
Fianaise ón téacs. Fútsa atá sé féachaint chuige gur coiste fíor-ionadaíoch a bheidh ann
agus nach mbeidh rith an ráis ar fad ag na comhairleoirí áitiúla.
6. A. Fíor
Fianaise ón téacs: Fós féin, is é an dreach tíre an cárta is láidre atá le himirt againn agus
is beag rian de sin a bheidh le feiceáil trí cheobháisteach nó i ngearróga gairide an
gheimhridh. Fút féin atá sé: níl imeacht ag an Éireannach ar fhearthainn is ar ghaoth,
ach tá séasúir áirithe níos fliche ná a chéile!
Cuid B
1. tógáil croí: ardú meanman
2. abairt ghonta a chuireann dearcadh in iúl: mana
3. cáiliúil, i mbéal an phobail: iomráiteach
4. cead do chinn, saoirse iomlán: rith an ráis nó fút féin atá sé
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Scríbhneoireacht: 80 marc
Tabharfar breithiúnas ar na rudaí seo a leanas: réimse agus cruinneas struchtúr agus
gramadaí, réimse foclóra, an t-ábhar agus an chaoi a ndéantar smaointe agus ábhar a
fhorbairt agus a eagrú.
Caithfidh na hiarrthóirí a léiriú go bhfuil smacht maith acu ar an ngramadach agus go bhfuil
siad in ann déileáil leis an réimse leathan struchtúr, stór focal agus feidhmeanna atá
riachtanach don leibhéal seo. Féach an tráchtaireacht chuimsitheach atá déanta ar thrí cinn
de théacsanna samplacha in Siollabas C1: 8. Scríbhneoireacht. Tá léiriú ann ar an gcumas a
bhfuiltear ag súil leis ag leibhéal C1.
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