
An tSraith Shóisearach An Tríú Bliain MRB 2 

1 
 

Amharc-Ealaín 
MRB 2 agus Tasc Measúnaithe 

An Tasc  Tugtar trí théama don scoláire agus caithfidh sé ceann amháin díobh a 
phiocadh. Cruthóidh an scoláire smaointe tosaigh óna théama roghnaithe 
agus déanfaidh sé taighde, iniúchadh agus forbairt orthu, tríd an dá 
shnáithe Amharc-ealaíne nár thug sé aghaidh orthu roimhe seo sa chéad 
Mheasúnú Rangbhunaithe. 
 
Caithfidh an scoláire an dara Measúnú Rangbhunaithe seo a chur i gcrích 
ar bhonn aonair toisc go ndéanfar saothar forbartha agus saothair 
réadaithe ina dhiaidh sin a chur isteach don scrúdú stáit. 
 
Mar chuid de Mheasúnú Rangbhunaithe 2, déanfaidh an scoláire an méid 
seo a leanas: 

- roghnóidh sé a théama  
- déanfaidh sé an dá shnáithe Amharc-ealaíne trína nginfidh sé a 

shaothair réadaithe go príomha a chur in iúl 
- déanfaidh sé taighde agus iniúchadh ar a smaointe tosaigh 
- rachaidh sé i ngleic leis na cúig ghné 
- taifeadfaidh sé a obair agus a nótaí go léir ina bhloc sceitseála 

Amharc-ealaíne 
- coimeádfaidh sé a smaointe tosaigh agus cuirfidh sé i láthair a 

mhúinteora agus a chomhscoláirí iad 
- taifeadfaidh sé an t-aiseolas a gheobhaidh sé óna mhúinteoir agus 

óna chomhscoláirí 
 

Spriocdháta Tosaíodh an MRB seo ar an 09/09/19 agus tá súil againn go gcuirfear i 
gcríoch é ar an 18/10/19. 
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English 
English CBA 2 and Assessment Task 

The Task  English CBA 2 is a ‘Collection of Student’s Texts’. 
 
 The work in the student’s collection of texts will have occurred during 
normal classwork over the course of second and third year. The 
development of the student’s skills and appreciation of writing, as well as 
attendant skills in oral communication and reading, is the main purpose of 
the process. 
 
The focus of activity will be on the creation of a range of student texts 
which might include pieces in the following genres: 

- opinion piece 
- descriptive piece 
- a functional writing piece 
- autobiography 
- humorous piece 
- media piece 
- critique 
- narrative 
- an expressive piece (including a poem) 
- drama or film script. 

 
Completion of this Classroom-Based Assessment in Year Three involves 
each student choosing two texts from their collection to submit for 
assessment. A Student Reflection Note must be included with each of the 
texts. 
 

Deadline The deadline for submission of the Collection of Texts is 13/03/20. 
 

Assessment Task The Assessment Task consists of two stages: firstly, engaging with and 
discussing a piece of stimulus material to prepare for the written task; and 
secondly, reflecting upon and writing about their experiences as creators 
of texts. The Assessment Task is offered at a Common Level and the 
questions posed will take into account the broad cohort of students taking 
the assessment. 
This Assessment task makes up 10% of the final grade awarded by the 
State Examinations Commission.  
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Eolaíocht 
MRB 2 agus an Tásc Measúnaithe 

An Tasc Tugann an tIniúchadh Eolaíochta sa tSochaí (IES) deis don scoláire topaic 
nó saincheist eolaíochta a chur faoi chaibidil. Tá forbairt scileanna taighde 
agus tuairiscithe lárnach anseo (mar shampla: cuardach le haghaidh eolais, 
foinsí a dhoiciméadú, fianaise a chur i láthair i dtuairisc, srl). 
 
Tionscadal taighde aonair is ea IES a bhfuil trí ghníomhaíocht i gceist leis: 

- tús a chur le taighde 
- cur in iúl 
- measúnú. 

 
Ba chóir go mbainfeadh na topaicí roghnaithe leis na réimsí seo a leanas: 
- Feidhm eolaíochta theicniúil 
- Feidhm eolaíochta a imríonn tionchar ar shláinte an duine 
- Feidhm eolaíochta a imríonn tionchar ar an gcomhshaol 
- Feidhm eolaíochta a imríonn tionchar ar an tsochaí. 
 
Tabharfaidh an scoláire tuairisc ar a chuid taighde agus torthaí ina rogha 
formáide. Más tuairisc chlóscríofa nó lámhscríofa is rogha leis an scoláire, 
is iondúil go mbíonn an tuairisc sin 650-800 focal ar a fad. 
 

Spriocdháta Tabharfar faoin MRB thar thréimhse trí seachtaine ag tosú ar an 02/12/19. 
 

Tasc Measúnaithe Tugann an scoláire faoi Thasc Measúnachta scríofa atá le cur faoi bhráid 
Choimisiún na Scrúduithe Stáit lena mharcáil mar chuid den scrúdú stáit 
san Eolaíocht. Is fiú 10% den toradh go mbronnann an CSS an tasc seo. 
 
Tá an Tasc Measúnaithe nasctha le príomhchuspóir IES, is é sin anailís a 
dhéanamh ar an bhfaisnéis/ar na sonraí tánaisteacha a bailíodh, measúnú 
a dhéanamh ar na héilimh agus ar na tuairimí a ndearnadh staidéar orthu, 
agus tátail fhianaise-bhunaithe a bhaint as na saincheisteanna a bhíonn i 
gceist. 
 
Cuimseoidh an Tasc Measúnaithe roinnt de na nithe seo a leanas nó gach 
ceann díobh: 
▪ Rannpháirteach i spreagadh gairid, i bhformáid scríofa, fuaime, 
closamhairc nó ilmhódach, mar ullmhú don tasc scríofa 
▪ Tasc scríofa ina dtástálfar an scoláire maidir leo seo a leanas: 
- iontaofacht foinsí a mheas, anailís a dhéanamh ar shonraí, eolas agus 
fhianaise agus iad a mheas, agus tátail bhailí a bhain 
- a chumas chun a chuid foghlama a chur i bhfeidhm ar chomhthéacsanna 
agus ar chásanna gan feiceáil 
 
Cuirtear an Tasc Measúnaithe ar fáil ar Chomhleibhéal agus cuirfear san 
áireamh sna ceisteanna a chuirfear cohórt leathan na scoláirí a bheidh ag 
dul faoin measúnú. 
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Gaeilge 1 
MRB 1 sa Ghaeilge 

An Tasc  Is gá do dhaltaí punann teanga a chruthú sa MRB seo. 
 
Tugann an Measúnú Rangbhunaithe seo deis don scoláire punann teanga 
a chruthú de réir a chéile ina bhfuil réimse leathan samplaí de shaothair 
an scoláire féin. Bíonn deis ag an scoláire spriocanna pearsanta foghlama a 
leagan síos, a chuid oibre a thaispeáint, machnamh a dhéanamh ar an 
obair agus ar a dhul chun cinn ar a thuras teanga féin. Cuidíonn an 
próiseas seo leis an scoláire chun a scileanna teanga agus a thuiscintí 
cultúrtha a fhorbairt agus a úsáid i réimse de shuíomhanna agus ar 
mhaithe le spriocghrúpaí agus le cuspóirí éagsúla. 
 
Déanfar an punann a mhairceáil bunaithe ar chumas cumarsáide, ar 
fheasacht teanga agus chultúrtha agus ar fhéinfheasacht an 
fhoghlaimeora. 
 
Eascraíonn a bhformhór d’obair na punainne as an ngnáthobair ranga. 
Bíonn deiseanna ag an scoláire réimse leathan de théacsanna a chruthú 
don phunann, mar shampla tionscnaimh, logaí foghlama, píosaí 
cruthaitheacha ar nós dánta, amhrán, drámaí, scéalta a chum an scoláire é 
féin, giotaí machnamhacha, ábhair thaifeadta (closamhairc agus físe), 
blaganna, cuir i láthair a rinne sé agus araile 
 
Roghnaíonn an scoláire trí phíosa oibre óna phunann teanga don 
Mheasúnú Rangbhunaithe seo. Tá saoirse ag an scoláire trí phíosa 
punainne ar bith a chruthaigh sé thar thréimhse an dara agus an tríú bliain 
a roghnú don mheasúnú seo. Ach, is gá a chinntiú: 

1. go bhfuil píosa amháin fuaime/físe san áireamh  
2. agus go mbaintear leas as an litríocht mar spreagadh do cheann 

amháin de na píosaí punainne, ar a laghad. 
 
Caithfear nóta machnamhach a chur i gcrích agus a chur isteach le gach 
ceann de na trí phíosa roghnaithe. Tugann an nóta seo deis don scoláire 
aidhmeanna agus cuspóirí an phíosa oibre a lua, machnamh a dhéanamh 
ar an bhfoghlaim ón bpróiseas agus ar na bealaí ar féidir leis tógáil ar an 
bhfoghlaim sin agus athruithe chun feabhais a dhéanamh. 
 

Spriocdháta Is gá go mbeidh an obair seo críochnaithe roimh an 22/11/19. 
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Gaeilge 2 
MRB 2 agus an Tasc Measúnaithe 

An Tasc  Leagann an Tasc Cumarsáideach béim ar chumas labhartha agus 
idirghníomhaithe an scoláire agus tugann sé deis dó a theanga labhartha a 
fhorbairt agus a fheabhsú mar aon le díriú ar fhorbairt príomhscileanna 
eile. 
 
 Tugann an scoláire faoi thaighde, faoi ullmhúchán agus déanann sé cur i 
láthair ranga gairid ag freagairt d’ionchur a chomhscoláirí agus do 
cheisteanna an mhúinteora d’fhonn an tasc seo a chur i gcrích. Tá an t-
idirghníomhú ó bhéal agus cluas-idirghníomhú sa teanga lárnach anseo. 
 
Caithfidh gach scoláire nóta machnamhach a líonadh isteach tar éis an 
tasc a chur i gcrích. Tabharfaidh an scoláire cuntas ar a ról féin sa tasc sa 
nóta seo agus ar na hábhair nó na foinsí a d’úsáid sé agus é ag ullmhú don 
tasc. Is gá do gach scoláire a nóta machnamhach féin a líonadh isteach fiú 
má tá sé ag comhoibriú le scoláire eile nó le grúpa scoláirí ar an tasc seo 
 
Mar threoir, ba chóir go mairfeadh an Tasc Cumarsáideach idir trí agus 
ceithre nóiméad; san áireamh anseo, tá am do cheisteanna agus/nó 
rannpháirtíocht an mhúinteora/na gcomhscoláirí, agus am don scoláire 
sos a ghlacadh, smaoineamh faoi cheist, fuaimniú a fhéincheartú, a 
iarraidh go gcuirfí ceist ar bhealach eile agus araile. 
 
 Is féidir leis an scoláire aon cheann de na formáidí seo a leanas a roghnú:  

- taispeántas 
- agallamh 
- ról-imirt 
- cur i láthair 
- drámaíocht nó comhrá 

 
 Déantar cumas labhartha agus idirghníomhaithe a mheasúnú i ngach 
formáid agus is féidir tabhairt faoin tasc in aon fhormaid mar obair aonair, 
obair bheirte nó i ngrúpa. 
 

Spriocdháta Tabharfar faoin MRB thar thréimhse trí seachtaine i mí Eanáir. 
 

An Tasc 
Measúnaithe 

Tugann an scoláire faoi Thasc Measúnaithe scríofa atá le cur faoi bhráid 
Choimisiún na Scrúduithe Stáit lena mharcáil mar chuid den scrúdú stáit sa 
Ghaeilge. Is fiú 10% an Tasc Measúnaithe de na marcanna sa scrúdú stáit.  
 
Tá baint dhíreach ag an Tasc Measúnaithe le cineál agus le fócas an dara 
Measúnú Rangbhunaithe, an Tasc Cumarsáideach. 
 
 Cuimseoidh an Tasc Measúnaithe roinnt de na nithe seo a leanas nó gach 
ceann díobh: 

 Plé le spreagthach gearr i bhformáid amhairc, scríofa, fuaime nó 
chlosamhairc le hullmhú don tasc scríofa 

 Tasc scríofa ina dtástálfar an scoláire i gceann amháin nó níos mó 
díobh seo a leanas: 
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o a chumas plé a dhéanamh ar an taithí atá aige ar roghnú, 
ullmhú agus ar chur i láthair ar thopaic/cheist/ábhar 
spéise don Tasc Cumarsáideach 

o a thuiscint ar an taithí sin agus a mheas uirthi 
o a chumas chun machnamh a dhéanamh ar na scileanna a 

d’fhorbair sé. 
o  

 Cuirtear an Tasc Measúnaithe ar fáil ar Leibhéal Comónta agus sna 
ceisteanna a bheidh mar chuid den tasc cuirfear cohórt leathan na scoláirí 
a bheidh ag dul faoin measúnú san áireamh. Cuirtear an Tasc Measúnaithe 
i gcrích i dtréimhse ranga dhúbailte nó tréimhse dhá rang aonair (.i. 80 
nóiméad ar a laghad). 
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Gnó 
MRB 2 agus an Tasc Measúnaithe 

An Tasc Is gá do na daltaí cur i láthair a fhorbairt agus a dhéanamh sa rang. Is féidir 
an cur i láthair a bhunú ar aon choincheap nó saincheist gnó. 
Tá dhá thosaíocht ag baint leis an Measúnú Rangbhunaithe seo: deis a 
thabhairt don scoláire a chuid eolais, scileanna agus tuisceana a chur i 
bhfeidhm i suíomhanna ón bhfíorshaol, agus a chuid scileanna cumarsáide 
a fhorbairt. 
 
Cuideoidh an Measúnú Rangbhunaithe seo leis an scoláire ábhar a 
d’fhoghlaim sé sa chúrsa a chur i bhfeidhm ina shaol laethúil, nascfaidh sé 
smaointe teoiriciúla le comhthéacsanna praiticiúla agus tosóidh sé ag 
forbairt scileanna machnaimh. Dearadh é le go mbeidh níos mó plé 
dearfach idir an scoláire agus an múinteoir ar ábhair spéise a bhaineann le 
cúrsaí gnó le linn na dtrí bliana staidéir. Is tionscadal do dhuine aonair é an 
Cur i láthair. Cuimsíonn sé trí réimse gníomhaíochta:  

 Iniúchadh 

 Breithiúnais eolasacha a dhéanamh 

 Cumarsáid. 
 
Mairfidh an cur i láthair 3 nóiméad san iomlán. Tá sé tábhachtach go 
léiríonn na daltaí tuiscint iontach ar an ábhar gur roghnaigh siad, go 
ndéanann siad cumarsáid dheaslabhartha, go dtugann siad cur i láthair 
cruthaitheach agus go ndéanann siad machnamh ar an bhfoghlaim. 
 

Spriocdháta Tabharfar faoin measúnú seo i mí na Samhna. 
 

Tasc Measúnaithe Is gá do dhaltaí tabhairt faoi Thasc Measúnaithe scríofa tar éis an MRB. 
Seolfar é seo chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit le marcáil mar chuid den 
scrúdú stáit sa Staidéar Gnó. Bronnfar 10% den mharc deireanach ar an 
tasc seo. 
 
Tá an Tasc Measúnaithe bunaithe ar an dara Measúnú Rang-Bhunaithe. Is 
é aidhm an Taisc Measúnaithe go ndéanfadh an scoláire machnamh 
dírithe ar a Chur i láthair aonair. Déanfar measúnú sa Tasc Measúnaithe ar 
ghnéithe éagsúla d’fhoghlaim an scoláire, lena n-áirítear: 

 A chumas chun measúnú a dhéanamh ar eolas nó ar thuiscint nua a 
tháinig chun cinn trína thaithí ar an gCur i láthair 

 A chumas chun machnamh a dhéanamh ar na scileanna a d’fhorbair sé 
agus é i mbun an Chuir i láthair 

 A chumas chun machnamh a dhéanamh ar an gcaoi ar athraigh a chóras 
luachanna trína thaithí ar an gCur i láthair 
  
Cuirtear an Tasc Measúnaithe ar fáil ar Leibhéal Comónta agus cuirfear 
cohórt leathan na scoláirí a bheidh ag dul faoin measúnú san áireamh sna 
ceisteanna a chuirfear. Tá dhá chéim i gceist leis: ar an gcéad dul síos, 
pléitear agus déantar measúnú ar a chur i láthair aonair; agus ansin, 
déantar machnamh agus scríobhtar faoin taithí mar láithreoir. 
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Nua-Theangacha Iasachta 
MRB 2 agus an Tasc Measúnaithe 

An Tasc  Is gá do dhaltaí Punann Teanga a ullmhú sa tasc seo. 
 
 Tiocfaidh saothar i bpunann an scoláire as gnáthobair ranga. D’fhéadfadh 
scoláire iontráil blag nó ríomhphost simplí a scríobh, nó d’fhéadfadh sé 
físeán gearr a dhéanamh, agus ansin an píosa saothair sin a roghnú le cur 
isteach sa phunann. Cuidíonn an phunann leis an scoláire teacht i dtír ar a 
fhoghlaim teanga agus feasacht chultúrtha a fhorbairt; chun léiriú a 
thabhairt ar a fhorbairt teanga agus chun muinín a fhorbairt ina chumas 
cumarsáideach sa sprioctheanga. 
 
 Nuair a fhorbraítear punann teanga cuidítear freisin chun 
príomhscileanna a fhorbairt amhail a bheith cruthaitheach, agus faisnéis 
agus smaointeoireacht a bhainistiú. 
 
Díreofar an ghníomhaíocht ar raon téacsanna a chruthú ina bhféadfaí 
míreanna mar iad seo a leanas a áireamh: 

- píosaí gearra de scríbhneoireacht thuairisciúil (lámhscríofa nó 
digiteach) a bhaineann le saol an scoláire féin nó le tíortha/cultúr 
na sprioctheanga 

- ar obair thionscadail maidir le gnéithe de thíortha/chultúr na 
sprioctheanga 

- cartúin lena ngabhann téacs 
- gearrthóga fuaime nó físe 
- blaganna nó ríomhphoist 
- scéal simplí nó sleachta dialainne 
- píosaí léiritheacha (cosúil le dán) 

 
Roghnaíonn an dalta, le cúnamh óna mhúinteoir, trí shaothar le cur sa 
Phunann Teanga don Mheasúnú Rang-Bhunaithe. Beidh ceann díobh sin i 
bhformáid fuaime. Caithfidh go léireoidh ar a laghad téacs amháin 
feasacht ar ghnéithe de thír/thíortha agus/nó de chultúr na sprioctheanga. 
 
Ní mór duit Nóta ar Mhachnamh an Scoláire a líonadh isteach maidir le 
gach píosa. Áireofar leis sin teideal nó topaic, nóta gairid maidir leis an 
gcúis gur roghnaigh tú an mhír seo agus machnamh ar cad a d’fhoghlaim 
tú óna chruthú. 
 

Spriocdháta Caithfear críoch a chur leis an obair seo roimh 13/03/20. 
 

Tasc Measúnaithe Tugann an scoláire faoi Thasc Measúnaithe scríofa atá le cur faoi bhráid 
Choimisiún na Scrúduithe Stáit lena mharcáil mar chuid de scrúdú 
deimhnithe an stáit do Nuatheangacha Iasachta. Is fiú 10% de na 
marcanna an Tasc Measúnaithe a úsáidfear chun an grád foriomlán a 
oibriú amach 
 
Tá baint dhíreach ag an Tasc Measúnaithe leis an dara Measúnú 
Rangbhunaithe, le Punann Teanga an Scoláire. 
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Cuimseoidh an Tasc Measúnaithe roinnt de na nithe seo a leanas nó gach 
ceann díobh: 

 Oibriú le spreagthach gearr i bhformáid amhairc, scríofa, fuaime 
nó chlosamhairc chun ullmhú don tasc scríofa. 

 Tasc scríofa ina dtástálfar an scoláire maidir le ceann amháin nó 
níos mó díobh seo a leanas: 

o an cumas atá aige/aici breac-chuntas a thabhairt agus/nó 
plé a dhéanamh ar an taithí atá aige/aici Punann Teanga 
an Scoláire a chur le chéile 

o a thuiscint ar an taithí sin agus a mheastóireacht uirthi 
o a chumas chun machnamh a dhéanamh ar na scileanna a 

d’fhorbair sé 
o a thuiscint ar ghné chultúrtha de thír na sprioctheanga, 

mar a fhiosraítear é i dtéacs amháin nó níos mó de 
Phunann Teanga an Scoláire. 

 
Lena n-áirítear an taithí atá aige ar an ábhar spreagthach, tógann an Tasc 
Measúnaithe tréimhse rang dúbailte nó tréimhse dhá rang aonair, (m.sh. 
80 nóiméad ar a laghad) le cur i gcrích.  
 
Cuirtear an Tasc Measúnaithe ar fáil ar leibhéal comónta agus cuirfear 
cohórt leathan na scoláirí a bheidh ag dul faoin measúnú san áireamh sna 
ceisteanna a chuirfear. 

 

Marcáil na MRBanna 
Bronnfar toradh ar gach dalta leo féin. Bunófar an toradh ar na nithe seo: 

- Feidhmíocht an dalta agus iarracht an dalta don tionscnamh agus an tionscnamh sin a chur i 

gcrích agus a thuairisciú (déanfar monatóireacht orthu seo le linn na ranganna). 

- Caighdéan an tionscnaimh 

- Is gá do gach dalta tuairisc a ullmhú faoina dturgnamh ag deireadh an tionscnaimh. Déanfaidh 

an dalta plé ar an turgnamh gur thug siad faoi, ar cén chaoi gur thug siad faoin taighde, ar an 

gcur chuige gur bhain siad úsáid as agus ar na torthaí gur bhain siad amach. 

 

 Ceartóidh an múinteoir ranga an MRB. Reáchtálfaidh na múinteoirí sa roinn ábhartha cruinniú 

AFMÁ agus bronnfar tuairisceoir ar gach MRB ann. Taispeánfar an tuairisceoir seo ar an teastas a 

bhronnfar ar dhaltaí tar éis dóibh na scrúduithe scríofa a chur i gcrích sa tríú bliain. Níl dul thar 

bhreith na roinne. Cuirfear na daltaí ar an eolas faoin tuairisceoir gur bronnadh ar a gcuid oibre go 

luath i ndiaidh na cruinnithe AFMÁ. 

 

 Déanfaidh an múinteoir ranga taifeadadh ar gach cur i láthair ar ghléas taifeadta na scoile. Déanfar 

an taifeadadh seo ar mhaithe le marcáil a dhéanamh ar na daltaí agus d’fhéadfaí é a úsáid sa 

chruinniú AFMÁ i measc múinteoirí NTI na scoile. Déanfar gach taifeadadh a scriosadh tar éis an 

chruinnithe AFMÁ. 


