
Scrúdú TEG
Leibhéal B1 

An Baitsiléir san Oideachas trí 
Mheán na Gaeilge

Institiúid Oideachais Marino 



An bhfuil tú ag cur isteach ar áit ar an mBaitsiléir san Oideachas trí Mheán na 
Gaeilge?

Beidh ort:  

• H3 a bhaint amach i Scrúdú Gaeilge na hArdteistiméireachta

• Pas 50% i Leibhéal B1 a bhaint amach sa TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge)

I mbliana, beidh an scrúdú ar siúl ar an 23ú Feabhra 2019.

http://www.teg.ie/maidir-le-scr%C3%BAduithe/cl%C3%A1raigh-do-
scr%C3%BAd%C3%BA.221.html

Céard atá i gceist le scrúdú TEG Leibhéal B1?
9r.n.-2i.n.: An Scrúdú Cainte – 30%
2.30i.n. - 4.30i.n.: 

An Scrúdú Cluastuisceana – 25% (30 nóiméad) 
An Scrúdú Léamhthuisceana – 25% 
An Scrúdú Scríbhneoireachta – 20% } (90 nóiméad san iomlán)

http://www.teg.ie/maidir-le-scr%C3%BAduithe/cl%C3%A1raigh-do-scr%C3%BAd%C3%BA.221.html


An Córas Marcála 

An marc deireanach a gheobhaidh an t-iarrthóir ná marc iomlán ó na ceithre chuid
(labhairt, éisteacht, léitheoireacht, scríbhneoireacht). Gheobhaidh iarrthóirí an marc
a fuair siad i ngach aon chuid. Ní chaithfear pas a fháil i ngach aon chuid den scrúdú
chun pas a fháil ar an iomlán.

• Bain triail as na páipéir shamplacha atá ar fáil ar líne nuair a bhíonn an t-am agat.
• Is féidir níos mó eolais a fháil maidir le dátaí, ionaid scrúdaithe, srl. ar shuíomh

Lárionad na Gaeilge, www.teg.ie/oid
• Tá FAQs ar shuíomh TEG má tá ceist ar bith agat.

http://www.teg.ie/oid


An Scrúdú Cainte
Beidh tú in ann:
- do shaol féin a phlé.
- tuairimí a lorg agus a chur in iúl ar ábhair choitianta.
Ní gá gur féidir leat tuairim chasta a chur in iúl.

An Scrúdú Cluastuisceana
Beidh tú in ann:
- fógraí, comhráite gearra, agallamh ar chlár raidió agus comhrá neamhfhoirmiúil a thuiscint.
- glaonna fóin agus cláir theilifíse a leanúint.

An Scrúdú Léamhthuisceana
Tuigfidh tú brí ghinearálta tuairisc scríofa ar ábhar coitianta:
– gnáthailt i nuachtáin, irisleabhair, bróisiúir agus paimfléid ar imeachtaí cultúrtha, ar chaitheamh

aimsire; cur síos ar imeachtaí, mhothúcháin srl, mar a fheictear i litreacha, ríomhphoist agus
doiciméid eile ar comhdhéanamh leo.

An Scrúdú Scríbhneoireachta
Beidh tú in ann:
– nótaí gearra, simplí a scríobh.
- ríomhphoist agus litreacha simplí, pearsanta a thugann eolas ar imeachtaí nó a dhéanann cur síos ar

ghníomhaíochtaí.
- i gcomhthéacs na hoibre, beidh tú in ann litir shimplí a scríobh, a thugann fíricí, dátaí srl.

Páipéar Samplach den Scrúdú Cluastuisceana, den Scrúdú Léamhthuisceana agus den Scrúdú
Scríbhneoireachta ag http://www.teg.ie/_fileupload/exams/B1_l,r,w.pdf

http://www.teg.ie/_fileupload/exams/B1_l,r,w.pdf


An Scrúdú Cluastuisceana (25%)

Eolas Ginearálta 
• Mairfidh an chuid seo den scrúdú timpeall 25 nóiméad.
• Beidh na trí chanúint le cloisteáil ach ní bheidh blas an-láidir ag aon chainteoir.
• Beidh 5 nóiméad ag iarrthóirí na ceisteanna a léamh sula seinntear an taifead.
• Seinnfear gach téacs faoi dhó. Beidh sos idir gach cuid a sheinntear agus beidh am

breise idir gach ceist.
• Ní gá abairtí iomlána a scríobh. Uaireanta, is gá freagraí gearra a scríobh. Uaireanta

eile, is gá ‘tic’ a chur i mbosca (ceisteanna ilrogha).
• Ní bhainfear marcanna mar gheall ar dhrochlitriú, fad is atá an méid atá scríofa

sothuigthe.

An Córas Marcála

• Tá 4 cheist sa scrúdú cluastuisceana agus 6 fhocheist i ngach ceist. Sin 24 fhocheist
san iomlán.

• Beidh dhá mharc ag dul do gach focheist. Sin 2 mharc X 24 = 48 marc san iomlán,
25% den scrúdú iomlán.

• I gceisteanna ilrogha, ní bheidh cead ach ‘tic’ a chur in aon bhosca amháin.



Ceist Saghas téacs Ceisteanna agus Freagraí Líon na 
marcanna

1 3 fhógra Freagraí gearra
(6 fhocheist)

12

2 3 chomhrá ghearra Ceisteanna ilrogha / freagraí gearra
(6 fhocheist) 

12

3 Agallamh ar chlár raidió Freagraí gearra
(6 fhocheist) 

12

4 Comhrá neamhfhoirmiúil Ceisteanna ilrogha (rogha idir fíor/bréagach/ ní 
deirtear) 
(6 fhocheist) 

12

An Scrúdú Cluastuisceana 

Iomlán na marcanna: 48 (25%) 



An Scrúdú Léamhthuisceana 

Eolas Ginearálta

 Mairfidh na scrúduithe léitheoireachta agus scríbhneoireachta 90 nóiméad ar fad. Ní 
thabharfar moladh d’iarrthóirí maidir leis an méid ama ar cheart dóibh caitheamh ar 
thascanna éagsúla. 

 Beidh 3 cheist sa chuid léamhthuisceana agus leis sin 20 focheist. Beidh dhá mharc ar 
gach ceist i ngach cuid. 2 mharc X 20 = 40 marc san iomlán. Sin 25% den scrúdú iomlán. 

Ceist Saghas téacs Leagan amach na 
bhfreagraí

Líon na 
marcanna

1 Téacsanna gearra Ceisteanna ilrogha -
meaitseáil 

10

2 Litir neamhfhoirmiúil, alt 
nuachtáin/irise, sliocht ó shuíomh idirlín 
nó leabhar nó bróisiúr. 

Freagra ilrogha 
(3 rogha) / freagraí gearra 

14

3 Alt nuachtáin nó irise Freagra ilrogha 
(3 rogha) / freagra gearr

16

Iomlán na marcanna: 40 (25%) 



An Scrúdú Scríbhneoireachta 

• Mairfidh na scrúduithe léitheoireachta agus scríbhneoireachta 90 nóiméad ar fad. 
Ní thabharfar moladh d’iarrthóirí maidir leis an méid ama ar cheart dóibh caitheamh 
ar thascanna éagsúla. 

• Beidh 3 cheist sa chuid seo agus caithfidh iarrthóirí tabhairt faoi gach ceist. 

Ceist Saghas téacs Leagan amach na 
bhfreagraí

Líon na marcanna

1 Ríomhphost, litir ghearr nó 
nóta 

Triail iomlánaithe (‘cloze’ 
i.e. bearnaí) 

10

2 Ríomhphost / nóta gearr / 
cárta poist 

Tasc scríbhneoireachta 
treoraithe 

15

3 Litir neamhfhoirmiúil Tasc scríbhneoireachta 
treoraithe

25

Iomlán na marcanna: 50 (20%) 



An Scrúdú Scríbhneoireachta 

Ceist 1 

• Beidh 10 mbearna sa téacs, le focal amháin le cur isteach i ngach aon chás.
• Más gá, caithfidh na hiarrthóirí athrú tosaigh ceart (urú, mar shampla) a thabhairt. Mar shampla:
Bhuel bhí an t-agallamh agam ar an Luan agus ceapaim gur éirigh go maith liom cé go raibh roinnt de na
ceisteanna deacair go leor.
• Caithfear na focail a bheith litrithe i gceart ag iarrthóirí.
• Uaireanta, b’fhéidir go mbeadh níos mó ná focal oiriúnach amháin. D’fhéadfaí roinnt focal éagsúla a

úsáid sa sampla thíos m.sh. maithe, deasa, nua, oíche srl.
Beidh deireadh seachtaine iontach againn – tá go leor clubanna ____________ sa chathair anois.

Ceist 2 

• Caithfidh iarrthóirí 45-55 focal a scríobh sa spás ar an leathanach.
• Bainfear marcanna mura gcloíonn iarrthóirí leis an líon focal molta.

• Tabharfar 3 phointe d’iarrthóirí a bheidh le lua sa nóta / ríomhphost / chárta poist. Caithfidh
iarrthóirí cinntiú go gclúdaíonn siad gach aon cheann de na pointí seo sa fhreagra.

• Caithfear litriú, gramadach agus poncaíocht chruinn a úsáid.



Ceist 3 

• Léifidh iarrthóirí cuid de litir a scríobh cara chucu. Beidh ar iarrthóirí díriú ar
cheisteanna nó pointí áirithe sa litir agus litir a scríobh ar ais ag tabhairt freagra, cibé
eolas nó tuairimí mar a lorgaítear.

• Bainfear marcanna mura gcloíonn na hiarrthóirí le hábhar na litreach nó mura gcloíonn siad
le líon na bhfocal. Caithfidh iarrthóirí thart ar 120 focal a scríobh ar an leathanach.

• Déanfar measúnú ar chruinneas, ábhar, stíl, leagan amach an ábhair, litriú agus ar
ghramadach.

An Córas Marcála  

• Is fiú 50 marc an scrúdú scríbhneoireachta, agus 20% den scrúdú iomlán.

Déantar measúnú ar chruinneas gramadaí agus litriú ceart i gCeist 1.

I gCeist 2, déantar measúnú ar chruinneas gramadaí agus stór focal.

I gCeist 3, déantar measúnú ar chruinneas gramadaí, stór focal, ábhar (ar luadh gach aon
phointe), leagan amach na litreach, agus oiriúnacht (úsáideadh beannú oiriúnach ag an tús,
mar shampla).



An Scrúdú Cainte 

Eolas Ginearálta 

 Bíonn beirt scrúdaitheoirí i gceist. Beidh scrúdaitheoir amháin ag díriú ar mheasúnú amháin i rith an
scrúdaithe agus ní ghlacfaidh sé/sí páirt sa chomhrá. Beidh an scrúdaitheoir eile ag faire ar
chaighdeán an iarrthóra freisin, ach cuirfidh an scrúdaitheoir sin ceisteanna ar an iarrthóir agus
socróidh sé na tascanna a bheidh le déanamh ag an iarrthóir.

 Déantar taifead ar gach scrúdú cainte.  

Cuid Am Saghas Taisc 

1 5 nóiméad Cuirtear ceisteanna ar an iarrthóir faoina g(h)náthshaol laethúil (áit chónaithe, teaghlach, cúrsaí
oibre, caitheamh aimsire, pleananna do laethanta saoire, cúrsaí staidéir srl.)

2 1 nóiméad 
ullmhúcháin 

3-4 nóiméad

Rólghníomhaíocht (1) Tugtar cárta rólghníomhaíochta don iarrthóir sa scrúdú. Tá eochairfhocail ar an
gcárta a bhaineann le cásanna (scenarios) éagsúla (eachtraí/pleananna/taithí srl.). Tugtar nóiméad
amháin d’iarrthóirí leis an eolas a léamh. Caithfidh iarrthóirí ceisteanna an scrúdaitheora a
fhreagairt maidir leis an eolas ar ag gcárta. (2) Beidh cárta rólghníomhaíochta ag an scrúdaitheoir
agus eolas air maidir le hábhar den chineál céanna is atá ar chárta an iarrthóra. An uair seo, cuirfidh
an t-iarrthóir ceisteanna ar an scrúdaitheoir maidir leis an eolas atá ar a c(h)árta. Féach ar na
hábhair shamplacha.

3 1 nóiméad 
ullmhúcháin 
3-4 nóiméad

Scéal simplí a insint: Tugtar 6 phictiúr don iarrthóir agus tá nóiméad amháin aige / aici chun staidéar
a dhéanamh orthu. Ansin, déanann an t-iarrthóir cur síos ar a bhfuil ag tarlú sna pictiúir.

Sampla de chárta Rólghníomhaíochta: http://www.teg.ie/_fileupload/exams/B1_s.pdf

http://www.teg.ie/_fileupload/exams/B1_s.pdf


An Scrúdú Cainte

Cuid 1 

• Ba cheart go mbeadh iarrthóirí in ann tuairimí simplí ar na hábhair a thabhairt, chomh
maith le cur síos a dhéanamh ar na rudaí a tharla dóibh (An Aimsir Chaite) agus ar na
pleananna atá acu (an Aimsir Fháistineach).

• Moltar d’iarrthóirí freagraí gearra a sheachaint ach cúiseanna agus samplaí a fhorbairt
agus a gcuid freagraí a fhorbairt fad agus is féidir.

Cuid 2 

• Tabharfar cárta rólghníomhaíochta don iarrthóir sa scrúdú cainte agus míneoidh an
scrúdaitheoir an tasc don iarrthóir. Tabharfar nóiméad amháin don iarrthóir an t-eolas
ar an gcárta a léamh.

• Ba cheart d’iarrthóirí a gcuid freagraí a bhunú ar an eolas a thugtar dóibh ar an gcárta
agus iad ag freagairt ceisteanna an scrúdaitheora.

• Nuair a bheidh an chéad chuid den tasc críochnaithe, tabharfar deis don iarrthóir ceist a
chur ar an scrúdaitheoir maidir leis an eolas atá ar chárta an scrúdaitheora. Beidh an t-
eolas ar chárta an scrúdaitheora ar an ábhar céanna is atá ar chárta an iarrthóra, ach
beidh sonraí difriúla ann.



Cuid 3 

• Tabharfar pictiúr, grianghraf, cartún nó roinnt pictiúr, grianghraf nó cartún don
iarrthóir ina mbeidh léiriú ar ghnáth-chásanna an tsaoil laethúil.

• Tugtar nóiméad amháin d’iarrthóirí breathnú ar na pictiúir sula n-iarrtar orthu cur
síos a dhéanamh ar an méid atá le feiceáil.

• Ba cheart d’iarrthóirí cur síos iomlán a thabhairt ar na daoine sna pictiúir agus/nó ar
an méid atá ag tarlú. Ní bheifear ag súil leis go mbeidh iarrthóirí in ann cur síos a
dhéanamh ar chomhthéacs an phictiúir ná ar cheisteanna ginearálta a ardaítear iontu.
Níor cheart d’iarrthóirí tagairt a dhéanamh do rudaí nach léirítear sna pictiúir féin.

• Ní bheifear ag súil leis go mbeidh iarrthóirí in ann stór focal sainiúil a úsáid (mar
shampla, na codanna go léir de rothar). Bronnfar marcanna, áfach, orthu siúd atá in
ann straitéisí a úsáid nuair nach bhfuil an focal acu nó nuair a dhéanann siad dearmad
ar fhocal, trí rud éigin a rá ar bhealach eile.

• Beifear ag súil leis go mbeidh iarrthóirí in ann a gcumas a léiriú maidir le píosa
leanúnach cainte a eagrú agus a thabhairt.



An Córas Marcála  

• Sa scrúdú cainte ag TEG Leibhéal 1, bronnann na scrúdaitheoirí marcanna de réir cúig
chritéir anailíseacha: Stór Focal, Gramadach, Foghraíocht, Líofacht agus Cumarsáid.

• Tá dhá ghné de chumas cumarsáideach ann. (1) inniúlacht an iarrthóra plé go
héifeachtach le comhrá bunúsach, cé go bhfuil a stór focal an-teoranta, mar shampla,
trí iarraidh ar dhuine an méid a dúirt siad a rá arís nó a shoiléiriú, ag cur in iúl nach
dtuigeann siad srl. (2) Scrúdaítear inniúlacht an iarrthóra teagmháil shóisialta
bhunúsach a dhéanamh trí fhoirmeacha cainte a úsáid chun beannú do dhuine nó chun
slán a fhágáil, cead a lorg, buíochas a ghabháil, leithscéal a ghabháil srl.

• Moltar go láidir nach bhfoghlaimíonn iarrthóirí freagraí de ghlanmheabhair don chuid
seo den scrúdú cainte.


