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Fíochán

 Orgán

 Córas Orgánach

Orgánacht

 Daonra

 Idirleathadh 

Riospráid 

Miteacoindre

 Aoluisce 

Veirteabrach

Feadán ribeach

Fotaisintéis 

Clóraifill 

Clóraplast 

Einsím 

Catalaíoch 

Catalaíoch bitheolaíoch

Sárocsaíd hidrigine

Aimileáis

Dé-ocsaíd charbóin

Ocsaigín

 Glúcós

 Solas 

Feidhm 

Stáirse 

Ceallalós 

Imoibríu ceimiceach

Logalaí sonraí
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CÉN ÉIFEACHT ATÁ AG TIÚCHAN
DÉOCSAÍD CHARBÓIN AR RÁTA

FOTAISINTÉISE?

OBAIR NA GCEALLA

Cuireadh imscrúdú le chéile le fáil amach cén éifeacht atá ag tiúchan dé-ocsaíd

charbóin ar ráta fotaisintéis. Cuireadh planda uisce i ngach promhadán (6 cinn) le

uisce agus tiúchan difriúla hidrigincharbonáit. Scaoileann an hidrigincharbonáit

dé-ocsaíd charbóin isteach san uisce. Cuireadh táscaire i ngach promhadáin.

Athraíonn an táscaire ó bhuí go glas nuair a scaoiltear ocsaigín. Cuireadh solas ar

gach promhadán ag úsáid lampa taobh thiar do ghach sorcóir grádaithe. 

(1 AS 2)

Cén fáth a úsáidtear planda uisceach cosúil le Elodea don turgnamh seo?1.

 

 

 

2. Scríobh cothromóid cothromaithe don bhfótaisintéis.

 

 

3. Cén cillorgnáid ina dtarlaíonn fótaisintéis?
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(2 AS 2)

OBAIR NA GCEALLA

Rinneadh tomhas ar an am a thóg sé ar an táscaire athrú ó bhuí go glas. Cuireadh

na torthaí sin ar chairt.

Cén éifeacht atá ag méadú i dtiúchan an hidrigincharbonáit ó 0.2 – 0.4 %?

 

1.

 

 

 

 

2. Ag cén tiúchan a raibh an ráta fotaisintéise is airde?

 

 

3. Tabhair míniú eolaíoch ar do fhreagra ó cheist a 2.

 

 

 

 

4. Mínigh conas is féidir turgnamh a dhéanamh chun imscrúdú a chur le chéile ar

éifeacht teocht ar ráta fotaisintéis.
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Ní raibh bua ag Joseph Priestley sa Mhata

ach bhí se in ann naoi dteanga a labhairt agus

rinne sé alán fionnachtain eolaíochta freisin.

Dúirt Humphresy Davy: 

OBAIR NA GCEALLA

JOSEPH PRIESTLEY

Náisiúntacht: Briotanach
Cáil: Deochanna coipeacha a 
chruthú ar dtús
Lucha a chur i bprócaí

Ná habair faic faoin rialtas!

1733 - 1804

LUCHA AGUS PRÓCA

FÉACH AN FÉIDIR LEAT SMAOINEAMH COSÚIL LE JOSEPH
AGUS TABHAIR HIPITÉIS MAR MHÍNIÚ AR A THURGNAIMH

CÁILIÚLA. 

CEISTEANNA #1

1. Sa bhliain 1674, chuir John Mayow luch isteach i bpróca le

coinneal. Thit an luch i laige nuair a múchadh an coinneal. 

 

2. Mar sin, i 1771 dhóigh Joseph coinneal i bpróca go dtí gur  mhúch

an lasair. Ansin chuir sé planda miontas isteach sa phróca.

 

3. D’fhan an planda sláintúil. Chuir Joseph an luch istigh ann

ansin. Níor thit an luch i laige an uair seo. 

 

4. Faoi dheireadh, chuir Joseph an coinneal faoin bpróca arís.

D’fhan an planda sláintiúil agus níor thit an luch i laige. Cén fáth?

(1 AS 2)
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 Chum Joe deochanna coipeacha. Chruthaigh sé meaisín

ón mbáisín miasnite, roinnt gloiní fíona agus uisce le

bolgáin dé-ocsaíd charbóin. Bhí an t-uisce coipeach agus

bhíodar in ann blas a chur leis an uisce. Ach rinne sé an

gás a storáil i lámhnán muice agus bhí daoine ag gearán

go raibh blas muice ag teacht ón deoch.

OBAIR NA GCEALLA

JOSEPH PRIESTLEY

Lean Joseph ar aghaidh ag cur lucha i bprócaí chun imscrúdú a

dheanamh ar ghásanna difriúla. Ní ribh morán dochar déanta do

na lucha go dtí 1791 nuair a thit se amach le rialtas an ama. Sheol

an rialtas drong daoine foréigeanacha go dtí a theach chun é a

dhó, mar sin i 1794 d’fhág sé slán le Meiriceá!

(2 AS 2)

AN RAIBH SÉ SEO AR EOLAS AGAT. . .

TRIOBLÓID LEIS NA LUCHA I BPRÓCAÍ

CEISTEANNA #2
1. Cad a chuir an miontas leis an bpróca? 

 

2. Mínigh conas a raibh an luch in ann maireachtáil agus gan titim

i laige nuair a bhí an miontas ann? 

 

3. An mbeadh eolaithe in ann an turgnamh seo a dhéanamh anois?

Mínigh do fhreagra. 

 

4. Rinneadh a lán fionnachtana eolaíochta ag úsáid ainmhithe.

Déan taighde thart ar an ábhar seo agus déan cinneadh an

aontaíonn tú leis nó nach n-aontaíonn tú leis agus mínigh cén

fáth. 
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Braitheann orgánaigh beo ar idirleathadh le feidhmiú.

 

Líon isteach eolas sna boscaí thíos le cur síos a dhéanamh ar shamplaí

den ról atá ag idirleathadh in orgánaigh bheo

OBAIR NA GCEALLA
(1 AS 2)

Liostaigh na substaintí a

idirleathann tríd an stéig bheag.

IDIRLEATHADH
BAINEANN IDIRLEATHADH LE GLUAISEACHT LEACHT NÓ GÁS Ó
RÉIGIÚN INA BHFUIL AN-CHUID DE GO RÉIGIÚN GAN MÓRÁN DE

ANÁLÚ1.
Líon isteach an clár thíos chun ról idirleathadh a thaispeáint leis na

substaintí ainmnithe.

2. IDIRLEATHADH AGUS DÍLEÁ

Mínigh cad a tharlaíonn do na substaintí

seo tar éis dóibh an stéig a fhágáil?
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OBAIR NA GCEALLA
(2 AS 2)

IDIRLEATHADH
3. NÉAR RÍOGA

4. IDIRLEATHADH AGUS AN PHLACAINT

Mínigh conas a choiméadann

idirleathadh an féatas beo ag é/í fás.

Mínigh ról an idirleathadh sa

léaraid ar chlé


