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Cuireadh i dtoll a chéile agus scríobhadh an leabhar seo le haghaidh Tionscadal Mata --- Snáithe 1

de Chúrsa Ardleibhéil na hArdteistiméireachta, ar cuireadh tús leis i Meán Fómhair 2010 agus é le
scrúdú den chéad uair in 2012. Tá an cur chuige ginearálta i leith theagasc na matamaitice, mar
atá sonraithe sna torthaí foghlama le haghaidh Tionscadal Mata, le sonrú sa leabhar.
Spreagann sé ní hamháin forbairt ar eolas agus scileanna matamaiticiúla na ndaltaí ach, freisin,
forbairt ar an tuiscint a theastaíonn chun na scileanna sin a chur i bhfeidhm.

Tá réimse sármhaith ceisteanna ar gach topaic ar fáil, ceisteanna atá scríofa le samhlaíocht agus a
thabharfaidh dúshlán na ndaltaí. Cabhróidh na ceisteanna leis na daltaí chun an méid atá siad a
dhéanamh a thuiscint agus chun a gcuid scileanna i réiteach fadhbanna a fhorbairt.  Tá dóthain
ceisteanna, a chuimsíonn gach pointe ar an scála deacrachta, curtha ar fáil chun riachtanais
fhormhór mór na ndaltaí ag an leibhéal seo a shásamh.

An dearadh spreagúil lándaite, mar aon leis an méid mór léaráidí dea-thógtha, ba cheart go gcabh-
róidís le tuiscint an dalta ar an topaic a bhfuil sé/sí ag déanamh staidéir uirthi. Ag tús gach caibidle,
tá liosta dar teideal Focail thábhachtacha.  Beifear ag súil leis go mbeidh na focail sin ar eolas
ag na daltaí, agus tuiscint acu orthu, faoin am a mbeidh an chaibidil críochnaithe.  Ag deireadh gach
caibidle tá mír dar teideal Cuir triail ort féin, ar a bhfuil dath gorm, a sholáthraíonn comh-
dhlúthú agus athbhreithniú cuimsitheach. Tá an mhír seo roinnte ina trí chuid: ceisteanna A,
ceisteanna B agus ceisteanna C. Bíonn na ceisteanna sin grádaithe in ord deacrachta agus, dá
bhrí sin, cuireann siad ar chumas an dalta dul siar ar na rudaí bunúsacha a bhaineann le topaic ar
bith sula dtugann sé/sí aghaidh ar na cleachtaí níos dúshlánaí. 

Is forlíonadh é an leabhar seo leis an seantéacsleabhar Téacs & Trialacha 5.
Tá cuid de na caibidlí sa leabhar seo ag glacadh áit na gcaibidlí comhfhreagracha sa
sean-Téacs & Trialacha 5. Seo mar atá:

Glacann Caibidil 1 agus 3 den leabhar seo áit Chaibidil 6 den seanleabhar.

Glacann Caibidil 2 agus 4 den leabhar seo áit Chaibidil 7 den seanleabhar. 

Maidir le caibidlí eile sa sean-Téacs & Trialacha 5, is caibidlí ón Téacs & Trialacha 6 nua atá
ag teacht ina n-áit (gheobhaidh tú na sonraí sa leabhar sin).

Dóibh siúd a bheidh ag déanamh Scrúdú na hArdteistiméireachta in 2013, tá Caibidil 4 den
sean-Téacs & Trialacha 5 fós le déanamh. Dóibh siúd a bheidh ag déanamh Scrúdú na
hArdteistiméireachta in 2014, ní bhaineann an sean-Téacs & Trialacha 5 le hábhar a thuilleadh.

Mórán den ábhar sa leabhar seo, ní raibh sé ar chlár na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal roimhe
seo.  Rinneamar ár ndícheall chun an t-ábhar nua seo a chur i láthair ar bhealach a chuirfidh na
daltaí ar a gcompord agus a fhágfaidh go mbeidh siad in ann tabhairt faoin obair go réidh. 

Frances O�Regan
O. D. Morris
Lúnasa 2011

RéamhráRéamhráRéamhráRéamhráRéamhráRéamhráRéamhráRéamhrá
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Mír 1.1  Iomalartuithe 
1. Bunphrionsabal an chomhairimh 
Léaráid í seo a leanas de thrí bhaile A , B  agus C. 
2 bhóthar atá ó A  go B  agus 3 bhóthar ó B  go C.

A B C4

5

3

2

1

6 shlí atá ann le gabháil ó A go C.  Seo agat liosta de na slite sin: 

(1, 3), (1, 4), (1, 5),(2, 3), (2, 4), (2, 5).

Léiriú é sin gur 2 shlí atá ann chun dul ó A go B, agus gur 3 shlí atá ann chun dul ó B go C in aghaidh 
gach slí atá ann chun dul ó A go B. 
Mar sin 3 3 2 5 6, sin an méid slite chun dul ó A go C. 

Ar an gcaoi chéanna, abair gur 5 dhéanamh gluaisteáin atá á dtáirgeadh ag cuideachta déanta gluaisteán,
agus ceann de 4 dhath ar gach déanamh díobh, is é an méid slite chun carr a roghnú ná 5 3 4, i.e. 20. 

Léiriú atá sna samplaí sin ar Bhunphrionsabal an Chomhairimh, mar is gnách a thabhairt air. 
Mar seo a ghabhann sé sin: 

Bunphrionsabal  
Má tá m slí ann chun tasc a dhéanamh agus, ina dhiaidh sin, 
n slí chun an dara tasc a dhéanamh, tá m 3 n slí ann chun
an chéad tasc agus an dara tasc ina dhiaidh sin
a dhéanamh.  

an Chomhairimh

��������	
�	��	���	�

bunphrionsabal an chomhairimh   iomalartuithe   riail an tsuimithe    

teaglamaí   minicíocht choibhneasta   minicíocht ionchais   iolrán  

comheisiatach   teagmhais uileghabhálacha   léaráidí Venn   

teagmhais neamhspleácha  riail an iolraithe  dóchúlacht choinníollach 
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Sampla 1

Ón líon ainmneacha agus sloinnte a thugtar, 
déan amach cé mhéad péire ainm-sloinne is 
féidir a bheith ann. 

6 ainm atá ann agus, in aghaidh gach ceann 
díobh sin, tá 5 shloinne. 

An líon péirí éagsúla is féidir a bheith ann 5 6 3 5 
� 30

Ainm Sloinne

Máire Ní Mhaonaigh

Jennifer Ní Bhroin

Sinéad Ní Bhriain

Cáit Lawiska

Bairbre

Áine

Ní Chárthaigh 

Nóta:    Níl aon teorainn leis an méid tascanna is féidir a dhéanamh le Bunphrionsabal an Chomhairimh.  
Cuir i gcás, 3 bhóthar ó A go B, 2 bhóthar ó B go C, agus 4 bhóthar ó C go D,
is é sin le rá 
  3 � 2 � 4  i.e. 24 slí chun dul ó A go D.

2. Iomalartuithe 
Is éard is iomalartú ann ná eagar de roinnt rudaí in ord áirithe.  

Má scríobhtar na litreacha A, B agus C ina líne, ceann i ndiaidh a chéile,
6 eagar is féidir a bheith orthu: 

ABC ACB BAC BCA CAB CBA

Iomalartú a thugtar ar gach eagar; mar sin 6 iomalartú dhifriúla is féidir a bheith ann. 

Is mór an áis é 3boscaí4 a úsáid agus muid ag ríomh an méid iomalartuithe is féidir a dhéanamh
ar mhéid áirithe rudaí agus, ag obair ón taobh clé dúinn, an méid slite ar féidir gach bosca a 
líonadh a scríobh síos. 

Fillimis ar na hiomalartuithe ar na litreacha A, B agus C. 
3 shlí atá ann chun an chéad litir a roghnú. 
A thúisce a líontar an chéad áit, ní bhíonn ach dhá litir le roghnú. 
Mar sin, 2 shlí atá ann chun an dara háit a líonadh. 
Dá réir sin, níl ach 1 slí amháin ann chun an tríú háit a líonadh. 
Mar sin, na litreacha A, B agus C, seo é an méid slite atá ann chun eagar a chur orthu: 

3  2  1  � 3 � 2 � 1 � 6 ways

3. Nodaireacht iolrán 
Le 3! a chuirimid 3 3 2 3 1 in iúl sa scríobh. 3Iolrán a trí4 a deirtear. 
Ar an gcaoi chéanna,  8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 � 1 � 8!

Is í seo an riail ghinearálta: n iolráin a thugtar ar thoradh na n-uimhreacha aiceanta uile ó 
uimhir ar bith, n, anuas go 1, agus is mar seo a scríobhtar é sin, n!.

Sainmhíniú  
Is é n! an méid iomalartuithe ar n rud dhifriúla nuair a
chuirtear na rudaí go léir isteach i ngach eagar.  
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Mar sin (i) Is é 5! an méid slite atá ann chun eagar a chur ar 5 rud dhifriúla, i.e. 120 slí 
 (ii) Is é 8! an méid slite atá ann chun eagar a chur ar 8 rud dhifriúla, i.e. 40320 slí. 

Sampla 2

6 leabhar dhifriúla atá ar sheilf áirithe, agus is leabhar eolaíochta leabhar díobh. 
 (i) Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar na 6 leabhar ar an tseilf? 
 (ii) Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar na 6 leabhar más ar an gceann clé

amuigh den eagar a chaithfidh an leabhar eolaíochta a bheith i gcónaí? 

 (i) 6! an méid iomalartuithe is féidir a dhéanamh ar 6 leabhar dhifriúla. 

6! 5 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 5 720

 (ii) Más 3boscaí4 a bhíonn againn, is léir nach féidir an bosca ar an gceann clé amuigh
 a líonadh ach ar aon slí amháin (i.e. leis an leabhar eolaíochta). 

1  5  4  3  2  1

5 shlí atá ann chun an chéad bhosca eile a líonadh, 4 shlí an bosca ina dhiaidh sin,
agus mar sin de. ; is é seo an méid iomalartuithe: 1 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 

5 120 slí 

Sampla 3

Cé mhéad slí chun eagar a chur i líne ar litreacha an fhocail POBLACHT? 
 (i) Cé mhéad eagar díobh sin a bhfuil an dá ghuta taobh le chéile iontu? 
 (ii) Cé mhéad de na heagair sin a thosaíonn le P agus a chríochnaíonn leis an dá ghuta? 

8! an méid slite atá ann chun eagar a chur ar litreacha an fhocail POBLACHT. 

8! 5 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1 5 40320 slí

 (i) Más i dteannta a chéile a bhíonn an dá ghuta, ina n-aonad a bhíonn siad againn. 

   A  O    

Seacht n-aonad (nó seacht mbosca) atá anois ann, agus 7! slí atá ann chun eagar a chur  
orthu sin, i.e. 5040 slí. I gcás an bhosca a bhfuil OA ann, 2! slí atá ann chun eagar
a chur air in aghaidh gach eagair ar na seacht mbosca sin. 
; an méid eagar atá ann ná 7!32! 

5 5040 3 2 5 10080 slí

 (ii) Eagair a thosaíonn le P agus a chríochnaíonn le AO nó le OA: 

S       AO

Buan atá P, agus ina n-aonad atá AO againn, agus buan atá siad seo chomh maith. 
5! slí atá ann chun eagar a chur ar na 5 litir eile. 
I gcás gach ceann de na heagair sin, 2! slí atá ann chun eagar a chur ar AO. 
; an méid eagar atá ann ná 5!32!

5 120 3 2 5 240
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Sampla 4

Cé mhéad uimhir 4 dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 0, 2, 5, 7, 8 mura féidir
úsáid a bhaint as digit ar bith níos mó ná uair amháin in uimhir ar bith? 
 (i) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá os cionn 5000? 
 (ii) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá ina gcorruimhreacha? 

Agus muid ag úsáid boscaí le haghaidh na ndigití, 4 shlí atá ann chun an chéad bhosca
a líonadh mar nach féidir 0 a úsáid mar chéad digit. 

4  4  3  2

4 shlí atá ann chun an dara bosca a líonadh freisin mar tá digit amháin in úsáid ach
is féidir an nialas a úsáid anois. 
3 shlí atá ann chun an tríú bosca a líonadh agus 2 shlí atá ann chun an ceathrú ceann a líonadh
; is é líon na n-uimhreacha ná 4 3 4 3 3 3 2 5 96 

 (i) Má tá uimhir níos mó ná 5000, caithfidh gurb é 5, 7 nó 8 an chéad digit. 
Mar sin 3 shlí atá ann leis an gcéad bhosca a líonadh. 

3  4  3  2

4 shlí, 3 shlí agus 2 shlí atá ann chun na boscaí eile a líonadh. 
; is é líon na n-uimhreacha ná 3 3 4 3 3 3 2 5 72 

 (ii) Más corruimhir atá i gceann de na huimhreacha seo, críochnaíonn sí le 5 nó 7. 
Mar sin níl ach 2 shlí ann chun an bosca deireanach a líonadh. 

3  3  2  2

Téimid go dtí an chéad bhosca ansin agus, ós rud é go bhfuil 5 nó 7 in úsáid agus
nach féidir nialas a úsáid, 3 shlí atá ann chun an bosca seo a líonadh. 
Is féidir an nialas a úsáid anois agus tá 2 dhigit in úsáid cheana féin, mar sin 3 shlí
agus 2 shlí atá ann chun an dara agus an tríú bosca a líonadh.  
; is é líon na gcorruimhreacha 4 dhigit ná 3 3 3 3 2 3 2 5 36 

4. Iomalartuithe ar n rud dhifriúla ach r
díobh a ghlacadh gach uair 

Cuir i gcás go dteastódh uainn a fháil amach an méid slite ar féidir eagar líne a chur ar na cúig litir A, B, 
C, D agus E, ach 3 cinn a ghlacadh gach uair. Níor mhiste leas a bhaint as na boscaí mar seo a leanas: 

5  4  3  5 5 3 4 3 3 5 60 ways.

5 shlí atá ann chun an chéad bhosca a líonadh, 4 shlí an dara bosca, agus 3 shlí an tríú bosca. 

Tabhair faoi deara go bhfuil 5 3 4 3 3 5   5 3 4 3 3 3 2 3 1  ________________ 
2 3 1

   5   5! __ 
2!

   5   5! ________ 
(5 � 3)!

  



Is í an nodaireacht 5P3  a bhíonn againn ar líon na n-iomalartuithe ar 5 rud ach 3 cinn díobh a
ghlacadh gach uair. 
5P3 5 5 3 4 3 3 � ach tosú le 5 agus teacht anuas 3 uimhir 

Ar an gcaoi chéanna, 8P4 5 8 3 7 3 6 3 5  (�nó   8! ________ 
(8 � 4)!

   ) 

Feicfidh tú ar dheis an riail ghinearálta, sin líon na n-eagar
ar n rud, ach r díobh a ghlacadh gach uair. 

nPr 5   n! _______ 
(n � r)!

  

Sampla 5

 (i) Faigh luach 10P3   (ii)  Faigh n má tá 7[nP3] 5 6[n�1P3]

 (i) 10P3 5 10 3 9 3 8 5 720

 (ii) 7[nP3] 5 6[n�1P3]  ⇒ 7n(n � 1)(n � 2) 5 6(n � 1)(n)(n � 1)
⇒ 7(n � 2) 5 6(n � 1)
⇒ 7n � 14 5 6n � 6
⇒ n 5 20

Sampla 6

Cé mhéad eagar difriúil ceithre litir is féidir a dhéanamh as litreacha an fhocail LONGBHAC,
mura mbíonn litir ann faoi dhó in eagar ar bith díobh? 
Cé mhéad de na heagair sin a thosaíonn le B agus a chríochnaíonn le guta? 

8 litir atá san fhocal LONGBHAC. 
An méid eagair ceithre litir 5 8P4  5 8 3 7 3 6 3 5

5 1680

Bainfimid leas as na boscaí go bhfaighimid an méid eagar a thosaíonn le B agus a 
chríochnaíonn le guta.  

D  6  5  2

Níl ach slí amháin ann chun an chéad bhosca a líonadh, i.e. le B. 
2 shlí atá ann chun an bosca deiridh a líonadh, i.e. O nó A. 

Dhá litir a d'úsáideamar go dtí seo. Mar sin 6 shlí, agus 5 shlí, atá ann chun an dá bhosca
deiridh a líonadh.   ; an méid eagar 5 1 3 6 3 5 3 2 

5 60 ways

5
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Cleachtadh 1.1
 1. Mar seo atá lón trí chúrsa: ceithre chúrsa tosaigh, trí phríomhchúrsa agus cúig mhilseog.  

Cé mhéad slí chun lón trí chúrsa a roghnú? 

 2. Seisear a ainmníodh do phost an Chathaoirligh ar choiste áirithe, agus seachtar do phost an Rúnaí. 
Cé mhéad slí atá ann chun Cathaoirleach agus Rúnaí a thoghadh? 

 3. Is éard atá i gcód áirithe ná litir den aibítir agus dhá dhigit ó 1 go 9 ar a lorg, m.sh. A34. 
Cé mhéad cód difriúil is féidir a dhéanamh mura mbíonn digit ar bith díobh an dara huair i gcód 
ar bith? 

 4. Tá 10 léine, 6 phéire bróg agus 4 bhríste ag Jeaic. 
Cé mhéad slí inar féidir leis é féin a ghléasadh? 

 5. Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar shé leabhar ar sheilf? 

 6. Cé mhéad slí atá ann chun seachtar leanaí a chur ina suí ar bhinse? 
Cé mhéad de na heagair sin ina mbeidh an bheirt is sine taobh le chéile i gcónaí? 

 7. Cé mhéad slí atá ann chun eagar líne a chur ar na litreacha A , B , C, D  agus E?
Cé mhéad de na heagair sin a fhágfaidh go mbeidh 
 (i) D i gcónaí ar an gcéad litir? 
 (ii) A ar an gcéad litir, agus E ar an litir dheiridh? 

 8. Cé mhéad eagar difriúil is féidir a dhéanamh as litreacha an fhocail LON DUBH? 

 
(i) Cé mhéad de na heagair sin ar tús dóibh guta? 

 (ii) Cé mhéad eagar díobh sin a mbíonn an dá ghuta taobh le chéile iontu? 

 9. Cé mhéad eagar difriúil is féidir a dhéanamh as litreacha an fhocail SCIURD, más mar 
seo a chaithfidh rudaí a bheith: 
 (i) an chéad litir ina consan 
 (ii) an litir dheiridh ina guta 
 (iii) na litreacha S agus R a bheith le taobh a chéile? 

10. Cé mhéad eagar is féidir a chur ar litreacha an fhocail DOMHEAS, más mar seo a bhíonn: 
 (i) D a bheith i gcónaí ar an gcéad litir 
 (ii) na litreacha E agus A a bheith le taobh a chéile i gcónaí? 

11. Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar litreacha an fhocail PIOCADH, 
mura mbíonn litir ar bith ach aon uair amháin in eagar ar bith? 
Cé mhéad eagar díobh sin a mbíonn na trí ghuta taobh le chéile iontu? 

12. Tá triúr cailíní agus ceathrar buachaillí le cur ina suí ar sheacht gcathaoir atá ina líne. 
Cé mhéad eagar difriúil is féidir a bheith ann 
 (i) más taobh le chéile a bhíonn na cailíní ina suí 
 (ii) mura mbíonn cead ag aon bheirt bhuachaillí suí taobh le chéile? 

13. Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar 7 leabhar ar sheilf ach 4 cinn a ghlacadh sa turas? 
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14. Cé mhéad slí atá ann chun eagar a chur ar litreacha an fhocail DORCHA, ach 4 cinn a 
ghlacadh sa turas? 

15. Ocht gcapall atá i rás áirithe.  Cé mhéad slí atá ann chun na chéad trí áit a líonadh mura
mbíonn coimhlint chothrom ar bith ann? 

16. Is éard atá i gcód áirithe ná dhá ghuta agus dhá dhigit ó 1 go 9 ar a lorg sin, m.sh. AE29. 
Cé mhéad cód difriúil is féidir a dhéanamh mura mbíonn athúsáid i gcód ar bith? 

17. Cé mhéad uimhir trí dhigit is féidir a dhéanamh as na digití seo: 
(i) 1 go 9   (ii) 0 go 9  
mura mbíonn digit ar bith an dara huair in uimhir ar bith? 

18. Cé mhéad uimhir ceithre dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 4, 5, 6 agus 7, mura mbíonn
digit ar bith an dara huair san aon uimhir amháin? 
 (i) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá os cionn 7000? 
 (ii) Is é 7 an digit deiridh i gcuid de na huimhreacha sin. Cé mhéad uimhir? 
 (iii) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá faoi bhun 6000?

19. Cé mhéad uimhir dhifriúil trí dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 0, 1, 2, 3, 7, 9, 
mura mbíonn digit ar bith ach aon uair amháin in uimhir ar bith? 
Cé mhéad de na huimhreacha sin  
(i) atá os cionn 8000 (ii) atá inroinnte ar 10? 

20. Cé mhéad uimhir dhifriúil 4 dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 2, 4, 5, 8, 9 mura  
mbíonn digit ar bith díobh ach aon uair amháin in uimhir ar bith? 
Cé mhéad díobh sin ar corruimhreacha iad? 

21. Cé mhéad uimhir dhifriúil 3 dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 0, 1, 4, 6, 7, 8, mura 
mbíonn digit ar bith díobh ach aon uair amháin in uimhir ar bith? 
 (i) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá os cionn 600? 
 (ii) Cé mhéad de na huimhreacha a thosaíonn le 1? 

22. Chun glas slándála a oscailt, ní mór cód ceithre dhigit a eochrú isteach. 
Is féidir úsáid a bhaint as na digití 0, 1, 2, 3, 4 nó 5, ach ní féidir 0 a bheith ar an gcéad digit. 
Cé mhéad cód difriúil a bheidh ann 
 (i) má bhíonn na digití go léir éagsúil le chéile 
 (ii) más é 5 an chéad digit, agus mura mbíonn digit ar bith ann an dara huair? 

23. Is éard atá i gcód áirithe ná iomalartú ar bith ar na litreacha A, B agus C, agus ina dhiaidh
sin iomalartú ar bith ar na huimhreacha 1, 2 agus 3. 
Cé mhéad cód difriúil is féidir a dhéanamh mura mbíonn litir ná uimhir ar bith ach aon
uair amháin i gcód? 

24. 10 n-ornáid atá ag bean áirithe, clog ina measc. Níl slí ach do 7 n-ornáid ar an matal. 
Más i lár báire a chaithfidh an clog a bheith, cé mhéad eagar difriúil is féidir a chur ar na 
hornáidí? 
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25. Déantar seachtar leanaí a eagrú ina líne. Cúpla is ea beirt acu. 
Cé mhéad eagar difriúil is féidir a dhéanamh? 
Cé mhéad de na heagair sin a fhágfaidh go mbeidh an cúpla 
(i) le taobh a chéile i gcónaí   (ii) scartha ó chéile i gcónaí?

26. Trí dhuais atá le buachan as comórtas áirithe --- an chéad duais, an dara duais agus an tríú duais. 
Deichniúr a chuireann isteach ar an gcomórtas sin, agus is in ord fiúntais a thugtar amach na trí dhuais. 
 (i) Faigh an méid slite ina bhféadfaí na duaiseanna sin a bhuachan. 

Tá Mac Gabhann agus Mac Seoin ar 2 den 10 iomaitheoirí.  Faigh an méid slite ina bhféadfaí 
na duaiseanna a bhuachan
 (ii) mura mbuann Mac Gabhann ná Mac Seoin duais 
 (iii) má bhuann Mac Gabhann agus Mac Seoin araon duais. 

Mír 1.2  Teaglamaí 
Is éard is teaglaim ann ná rogha rudaí a roghnaítear as tacar ar leith. 
Nuair a roghnaímid trí litir as A , B , C, D  agus E , cuir i gcás, is ionann an teaglaim ABC agus an
teaglaim BCA. 
Mar sin níl tábhacht le hord teaglama, ní hionann agus ord iomalartaithe. 

Is í an nodaireacht (� 7   
3
  ) a bhíonn againn ar an méid slite ar féidir trí rud a roghnú as seacht rud 

dhifriúla. 

Luach (� 7   
3
  )  5   7 3 6 3 5 _________ 

3 3 2 3 1
    

7 tosaigh ar 7 agus tar anuas 3 fhachtóir
                 

7 tosaigh ar 3 agus tar anuas go dtí 1
  

5   210 ____ 
6
   5 35

Ar an gcaoi chéanna (i)  (� 8   
4
  )  5   8 3 7 3 6 3 5  _____________  

4 3 3 3 2 3 1
   5 70

 (ii)  (�  10       
3
   )  5   10 3 9 3 8 __________ 

3 3 2 3 1
   5 120

An riail ghinearálta: (�  n     
r
   )  5   

n(n � 1)(n � 2) � (n � r � 1)
   ___________________________  

r!
   5   n! _________ 

r!(n � r)!
  

Teaglamaí  

Le �n
r � a chuirtear in iúl an méid teaglamaí ar r rud is féidir a

roghnú as tacar n rud dhifriúla, áit a bhfuil 

(�  n     
r
   )  5   

n(n � 1)(n � 2) � (n � r � 1)
   ___________________________  

r!
   5   n! _________ 

r!(n � r)!
  

Arís (�  10       
6
   )  5   10 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5  _____________________  

6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1
    
→ tosaigh ar 10 agus tar anuas 6 fhachtóir

                  
→ tosaigh ar 6 agus tar anuas go dtí 1.

  

5 210
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Agus  (�  10       4   )  5   10 3 9 3 8 3 7  ______________  
4 3 3 3 2 3 1

   5 210

Taispeánann sé sin go bhfuil (�  10       
6
   )  5  (�  10       

4
   )  i.e.  (�  10       

6
   )  5  (�  10              

10 � 6
   ) 

Mar riail ghinearálta, is féidir a thaispeáint go bhfuil (�  n     
r
   )  5  (�  n            

n � r
   )  mar leanas:  

 (�  n     
r
   )  5   n! _________ 

r!(n � r)!
   agus  (�  n            

n � r
   )  5   n! ___________________  

(n � r)![n � (n � r)]!
  

5   n! _________ 
(n � r)!r!

   5   n! _________ 
r!(n � r)!

  

⇒   (�  n     
r
   )  5  (�  n            

n � r
   )  

Agus ó tá (�  n     
r
   )  5  (�  n            

n � r
   )  ⇒  (�  n     

n
   )  5  (�  n             

n � n
   )  5  (�  n     

0
   )  5 1

⇒   (�  n     
n

   )  5  (�  n     
0
   )  5 1

É a bheith ar eolas againn go bhfuil (�  n     
r
   )  5  (�  n            

n � r
   )  , is mór an áis é chun laghdú a dhéanamh ar an

ríomh atá le déanamh agus sinn(�  16       
12

   ) , mar shampla. 

(�  16       
12

   )  5  (�  16                
16 � 12

   )  5  (�  16       
4
   )  5   16 3 15 3 14 3 13  ________________  

4 3 3 3 2 3 1
   5 1820

Nóta:  Is féidir �n
r �  a scríobh mar seo chomh maith: nCr.

Is í an nodaireacht nCr is mó a bhíonn ar áireamháin. 

Gheobhaidh tú �16
12� ar an áireamhán ach an méid seo a eochrú isteach: 

16  Shift  nCr  12  5  Is é an freagra ná 1820.

Sampla 1

 (i) Cé mhéad slí atá ann chun foireann 5 imreoirí a roghnú as 9 imreoirí?  
 (ii)  Cé mhéad slí atá ann chun é sin a dhéanamh má tá imreoir ar leith ann a chaithfidh

a bheith ar gach foireann? 

 (i) �9
5� slí atá ann chun 5 imreoirí a roghnú as 9 imreoirí. 

(�  9     
5
   )  5  (�  9     

4
   )  5   9 3 8 3 7 3 6  _____________  

4 3 3 3 2 3 1
   5 126
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 (ii)  Má tá imreoir ar leith ann a chaithfidh a bheith san áireamh, ciallaíonn sé sin gur 4
imreoirí a roghnófar ar an 8 a bheidh fágtha. 

�8
4� slí atá ann chun 4 imreoirí a roghnú as 8. 

(�  8     
4
   )  5   8 3 7 3 6 3 5  _____________  

4 3 3 3 2 3 1
   5 70

Sampla 2

Cé mhéad slí atá ann chun buíon cúigir a roghnú as deichniúr? 
Cé mhéad buíon is féidir a roghnú má tá beirt ar leith as an deichniúr nach gceadófar
in aon bhuíon le chéile? 

�10
5 � slí atá ann chun cúigear a roghnú as deichniúr. 

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

   5 252 slí

Má tá beirt ar leith nach gceadófar a bheith in aon bhuíon le chéile, is éard a gheobhaimid
amach: 
 (i)  an méid iomlán slite atá ann chun 5 a roghnú as 10, i.e. 252, mar a fuaireamar thuas 
 (ii)  an méid slite atá ann chun an bhuíon a roghnú má chuirtear an bheirt sin san áireamh

 i gcónaí. 

Má tá an bheirt sin i ngach buíon, mar seo a ríomhtar an méid slite: 

 (�  8     
3
   )  5   8 3 7 3 6 _________ 

3 3 2 3 1
   5 56 � 3 a roghnú as 8 

Mar sin, má tá beirt ann nach gceadófar san aon bhuíon amháin, mar seo a ríomhtar an
méid slite atá ann chun an bhuíon a roghnú: (i) 2 (ii). 
; is é an freagra ná 252 2 56 5 196 slí 

Teaglamaí ar dhá thacar dhifriúla
Más dhá thacar dhifriúla atá ann, ceann a bhfuil m rud dhifriúla ann, agus ceann eile a bhfuil n rud
dhifriúla ann, is é an méid teaglamaí is féidir a bheith ann ina bhfuil r rud ón gcéad tacar agus s rud
ón dara tacar: 

 (�  m      
r
   )  3  (�  n     

s
   ) 

Iolrú a dhéantar ar �m
r � agus �n

s � agus is é seo an fáth: gach roghnú as �m
r �, is féidir gach roghnú 

as �n
s � a shamhlú leis. 
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Sampla 3

Faigh an méid slite atá ann chun painéal ceathrar fear agus triúr ban a roghnú as
seachtar fear agus cúigear ban. 

�7
4� slí atá ann chun 4 fear a roghnú as 7 fear. 

�5
3� slí atá ann chun 3 ban a roghnú as 5 ban. 

Gach ceann de na roghnuithe as�7
4 �, is féidir linn ceann de na roghnuithe as �5

3 � a shamhlú leis. 

⇒�7
4 � 3 �5

3 � slí atá ann chun an painéal a roghnú 

5 35 3 10
5 350 slí 

Sampla 4

Cé mhéad slí atá ann chun coiste seisir a roghnú as cúigear múinteoirí agus 8 scoláirí 
má bhíonn níos mó múinteoirí ná scoláirí ar gach coiste? 

Má bhíonn níos mó múinteoirí ná scoláirí ar gach coiste, is teaglaim de cheachtar díobh
seo a leanas a bheidh ar an gcoiste: 
 (i) 4 múinteoirí agus 2 scoláirí 
 (ii) 5 múinteoirí agus 1 scoláire amháin 

 (i) is é seo an méid slite atá ann chun 4 múinteoirí agus 2 scoláirí a roghnú: (�  5     
4
   )  3  (�  8     

2
   )  slí

5 5 3 28 5 140 slí

 (ii) is é seo an méid slite atá ann chun 5 múinteoirí agus 1 scoláire amháin a roghnú: (�  5     
5
   )  3  (�  8     

1
   )  slí

5 1 3 8 5 8 slí

Is é an méid coistí ar fad a d'fhéadfadh a bheith ann: 140 1 8 
5 148 coiste 

Nóta: Teaglaim (i) nó a d'fhéadfadh a bheith ar an gcoiste i sampla 4 thuas.  
Tabhair faoi deara gurb iad a shuimiú le chéile a rinneadh leis na freagraí sin. 

An riail ghinearálta maidir le fadhbanna lena mbaineann iomalartuithe, teaglamaí nó dóchúlacht: 
an focal nó, ciallaíonn sé gurb iad a shuimiú le chéile a dhéantar leis na freagraí.

Cleachtadh 1.2
 1. Faigh luach gach ceann díobh seo a leanas: 

(i)  (�  6     
2
   )    (ii)  (�  7     

3
   )    (iii)  (�  10       

2
   )    (iv)  (�  12       

10
   )    (v)  (�  18       

16
   ) 
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 2. Taispeáin go bhfuil  (i)  (�  12       
9
   )  �  (�  12       

8
   )  5  (�  13       

9
   )    (ii) 8 (�  10       

2
   )  5 3 (�  10       3   ) 

 3. Cé mhéad slí atá ann chun coiste 5 a roghnú as 8? 

 4. Cé mhéad slí atá ann chun foireann 11 imreoir a roghnú as painéal 14 imreoir? 
Mura mbíonn ach cúl báire amháin i measc na 14 imreoir, cé mhéad foireann dhifriúil is féidir
a roghnú má bhíonn an cúl báire ar gach foireann acu? 

 5. Cé mhéad roghnú difriúil 5 litir is féidir a dhéanamh as litreacha an fhocail TROMCHUID? 
 (i) Cé mhéad roghnú 5 litir is féidir a dhéanamh má bhíonn an litir T i ngach roghnú? 
 (ii) Cé mhéad roghnú 5 litir is féidir a dhéanamh má bhíonn an litir T i ngach roghnú,

agus mura mbíonn an litir D riamh ann? 

 6. 9 gceist atá ar pháipéar scrúdaithe áirithe. 
Cé mhéad slí atá ann chun 5 cheist a roghnú? 
Má bhíonn Ceist 1 éigeantach, cé mhéad slí a bheidh ansin ann chun 5 cheist a roghnú? 

 7. Cé mhéad lámh dhifriúil 3 chárta is féidir a roghnú as paca 52 cárta? 
Cé mhéad lámh dhifriúil 3 spéireata is féidir a roghnú as an 52 cárta? 

 8. Cé mhéad slí dhifriúil atá ann chun 5 dhath a roghnú as 10 ndath dhifriúla, dearg, 
gorm agus uaine san áireamh, 
 (i) má bhíonn gorm agus uaine san áireamh gach uair 
 (ii) mura mbíonn dearg riamh ann 
 (iii) má bhíonn dearg agus gorm i gcónaí ann, ach mura mbíonn uaine riamh ann?  

 9. Cé mhéad slí atá ann chun coiste seisir a roghnú as cúigear fear agus ceathrar ban,
más 3 fear agus 3 ban a bhíonn ar gach coiste? 

10. 10 múinteoirí agus 12 scoláire atá ar chomhairle scoile áirithe. 
Cé mhéad slí atá ann chun buíon 6 a roghnú, más mar seo a bhíonn an bhuíon: 
 (i) 3 múinteoirí agus 3 scoláirí 
 (ii) 2 mhúinteoirí agus 4 scoláirí? 

11. Cé mhéad fo-thacar, trí litir an ceann, is féidir a dhéanamh as an tacar {a, b, c, d, e, f }?  
Cé mhéad fo-thacar is féidir a dhéanamh sna cásanna seo: 
 (i) más guta amháin agus dhá chonsan a bhíonn i ngach fo-thacar 
 (ii) má bhíonn guta amháin ar a laghad i ngach fo-thacar? 

12. Cé mhéad slí atá ann chun giúiré 6 a roghnú as 4 fear agus 4 ban? 
Cé mhéad slí atá ann chun na mná sin go léir a roghnú? 

13. Bord seisir atá le roghnú as cúigear fear agus triúr ban. 
Cé mhéad slí atá ann chun é sin a dhéanamh sna cásanna seo: 
 (i) nuair is ceathrar fear a bhíonn ar gach bord 
 (ii) nuair is móramh fear a bhíonn ar gach bord? 
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14. Tá 3 cúl báire, 6 cúlaithe agus 4 tosaithe ar fáil le haghaidh foireann spóirt, ach ní bheidh ach
seisear ar an bhfoireann.
Cé mhéad foireann dhifriúil is féidir a roghnú, más cúl báire, triúr cúlaithe agus beirt tosaithe
a bhíonn ar gach foireann? 

15. Ochtar atá ar choiste áirithe, an tUasal Mac Seoin agus Bean Mhic Sheoin san áireamh. 
Cé mhéad fochoiste ceathrair is féidir a roghnú sna cásanna seo: 
 (i) má tá gach ball ar fáil chun a bheith ar an bhfochoiste  
 (ii) má bhíonn an tUasal Mac Seoin agus Bean Mhic Sheoin ar gach fochoiste 
 (iii) mura mbíonn an tUasal Mac Seoin ná Bean Mhic Sheoin ar an bhfochoiste? 

16. Marcáiltear cúig phointe ar phlána áirithe. Níl trí cinn ar bith díobh atá comhlíneach. 
Cé mhéad triantán difriúil is féidir a dhéanamh agus na pointí sin ina reanna orthu? 
X agus Y atá ar dhá cheann de na cúig phointe sin. 
Cé mhéad de na triantáin sin a bhfuil [XY] ina shlios orthu? 

17. A, B, C, D, E, F, is sé phointe iad sin a mharcáiltear ar leathanach áirithe, agus níl trí cinn ar
bith díobh atá comhlíneach. 
 (i) Cé mhéad ceathairshleasán difriúil is féidir a dhéanamh as na pointí sin? 
 (ii) Cé mhéad de na ceathairshleasáin sin a bhfuil [AB] ina shlios orthu? 

18. Tá naonúr cairde, Áine agus Barra ina measc, ag iarraidh turas a thabhairt ar sheó, ach níl ach
cúig thicéad ar fáil. 
Cé mhéad slí atá ann chun an cúigear a roghnú sna cásanna seo: 
 (i) má bhíonn Áine agus Barra san áireamh 
 (ii) má bhíonn Áine nó Barra san áireamh, ach nach mbíonn an bheirt? 
Clár is ainm do bhall eile den bhuíon. 
 (iii) Cé mhéad slí atá ann chun an cúigear a roghnú, má chaitheann duine acu seo ar a laghad

a bheith san áireamh, Áine, Barra nó Clár? 

19. 12 cheist atá ar pháipéar scrúdaithe áirithe, 5 cinn i Roinn A, agus an chuid eile i Roinn B.  
5 cheist atá le freagairt ag iarrthóirí, 2 cheist ar a laghad ó gach roinn. Cé mhéad slí dhifriúil
atá ann ag iarrthóirí chun na 5 cheist a fhreagairt? 

20. Ceithre litir,A , B , C, D  agus ceithre dhigit, 2, 4, 6, 8, atá i gcóras clárúcháin áirithe.  
Ríomh an t-uasmhéid cláruithe ag an gcóras, más 2 litir agus 3 dhigit ar a lorg a bhíonn i ngach 
clárú, agus nach mbíonn ceann ar bith díobh ann níos mó ná uair amháin i gclárú ar bith. 

21. Faigh luach n [ N i ngach ceann díobh seo a leanas:

(i)  (�  n     
2
   )  5 10    (ii)  (�  n     

2
   )  5 45    (iii)  (�  n � 1             2   )  5 28

Mír 1.3  Dóchúlacht bhunúsach 
Baineann an dóchúlacht úsáid as uimhreacha le hinsint dúinn cé chomh mór nó chomh beag is atá
an seans go dtarlóidh rud éigin.  
Tá slite éagsúla ann chun cur síos a dhéanamh ar an dóchúlacht nó an seans go dtarlóidh rud éigin. 

Seo roinnt samplaí:  Dodhéanta    Neamhdhóchúil    Seans Cothrom    Dóchúil    Cinnte 

Is é 1 an dóchúlacht atá ag teagmhas ar cinnte go dtarlóidh sé.   
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Is é  0 an dóchúlacht atá ag teagmhas nach féidir leis tarlú. 

Tá gach dóchúlacht eile níos mó ná 0 agus níos lú ná 1. 

Dá dhóchúla é go dtarlóidh rud éigin, is é is gaire a bheidh an dóchúlacht do 1. 

Scála dóchúlachta a thugtar ar an líne a thaispeántar thíos. 

Cinnte Seans Cothrom Dodhéanta DóchúilNeamh-
dhóchúil 

1
20

Sula gcuireann tú tús le cluiche áirithe, caithfidh tú dísle a chaitheamh agus 6 a fháil. 
Triail a thugtar ar chaitheamh an dísle. 
Is iad na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 fothorthaí féideartha uile na trialach. 
Teagmhas a thugtar ar an toradh a theastaíonn. 

Má theastaíonn ré-uimhir uait agus tú ag caitheamh dísle,
is é an teagmhas nó na fothorthaí fabhracha ná na 
huimhreacha 2, 4 agus 6.

Is ionann an seans go bhfaighidh tú dearg leis an rothlóir ar dheis agus an 
seans go bhfaighidh tú gorm.  Comhdhóchúil atá sé dearg a fháil nó gorm
a fháil.

I gcoitinne, más teagmhas é E, mar seo a dhéantar amach an dóchúlacht 
E a bheith ann, i.e. P(E): 

P(E) 5    líon fothorthaí fabhracha in E
   ________________________________    

líon fothorthaí féideartha 
  

Nóta: 1.  An dóchúlacht teagmhas E a bheith ann, ní fhéadfadh sí a bheith níos lú ná 0 ná níos mó
 ná 1, i.e.  0 # P(E) # 1.

 2. Má bhíonn an toradh cinnte is é 1 an dóchúlacht. 
 3. Mura féidir toradh fabhrach a bheith ann is é 0 an dóchúlacht. 
 4.  Más teagmhas é E, is é an dóchúlacht nach mbeidh E ann ná 1 lúide an dóchúlacht

go mbeidh E ann. 
Mar seo a scríobhtar é sin: P(E gan a bheith ann) � 1 � P(E).

Más teagmhas é A, tarlóidh sé nó ní tharlóidh sé. 

P(go dtarlóidh A) 5 1 � P(nach dtarlóidh A).

Teagmhas a thugtar ar
an toradh a theastaíonn. 
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Sampla 1

Má tharraingítear cárta as paca 52, faigh an dóchúlacht 
(i) gur aon atá ann (ii) gur muileata atá ann (iii) gur cárta dearg atá ann. 

 (i) 4 aon atá sa phaca � P(aon) 5 4
52 5 1

13

(ii) 13 mhuileata atá sa phaca � P(muileata) 5 13
52 5 1

4

(iii) 26 cárta dearg atá sa phaca � P(cárta dearg) 5 26
52 5 1

2  

Sampla 2

Roghnaítear litir go randamach as litreacha an fhocail STAITISTIC. 
Ríomh na dóchúlachtaí: 
(i) C  (ii) S  (iii) S nó T  (iv) guta    7 a roghnú

10 litir atá san fhocal STAITISTIC. 

(i) Níl ach C amháin ann. (ii) 3 I atá ann. 

  ⇒ P(C) 5   1 __ 10    ⇒ P(I) 5   3 __ 10  

 (iii)  3 I atá ann, agus 3 T, i.e. 6 cinn ar fad 

  ⇒ P(S nó T) 5   6 __ 10   5   3 _ 
5
  

 (iv) Aon A amháin agus 3 I atá san fhocal, i.e. 4 ghuta. 

  � P(guta) 5 4
10

Dhá theagmhas --- spásanna samplacha a úsáid
Nuair a chaitear dhá bhonn in airde, is é tacar na bhfothorthaí féideartha ná 

e
 i

 R
 e

2
 0

 0
 2

e
 i

 R
 e

2
 0

 0
 2

{AA, AC, CA, CC }, nuair atá A 5 aghaidh agus C 5 cúl. 

Spás samplach a thugtar ar thacar sin na bhfothorthaí féideartha. 

Ach leas a bhaint as an spás samplach sin, is féidir linn an dóchúlacht go bhfaighimid 2 aghaidh a scríobh
síos, mar shampla. 

P(AA) 5  1 _ 4   agus P(aghaidh amháin agus cúl amháin) 5   2 _ 4   5   1 _ 2  

Cuir i gcás turgnamh dhá dhísle a chaitheamh, mar shampla. Chuideodh sé linn dóchúlacht teagmhais
ar leith a ríomh ach spás samplach a thógáil a thaispeánfadh gach fothoradh féideartha.  
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Sampla 3

Má chaitear dhá dhísle agus má shuimítear na scóir le chéile, leag amach spás samplach
a mbeidh na fothorthaí féideartha go léir ann. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gurb é 7 go baileach an t-iomlán (ii) gurb é 4 nó níos lú an t-iomlán 
 (iii) gurb é 11 nó níos mó an t-iomlán (iv) gur iolraí ar 5 é an t-iomlán. 

Tá an spás samplach le feiceáil ar dheis. 
36 fothoradh atá ann. 
 (i) Is é 7 an t-iomlán 6 huaire. 

⇒ P(7) 5   6 __ 36   5   1 _ 6  

 (ii) Is é 4 nó níos lú an t-iomlán 6 huaire. 

⇒ P(4 nó níos lú) 5   6 __ 36   5   1 _ 6  

 (iii) Is é 11 nó níos mó an t-iomlán 3 huaire. 

⇒ P(11 nó níos mó) 5   3 __ 36   5   1 __ 12  

 (iv) Is iad 5 agus 10 na hiolraithe ar 5. 
Is é 5 nó 10 an t-iomlán 7 n-uaire. 

⇒ P(iolraí ar 5) 5   7 __ 36  

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Cleachtadh 1.3
 1. Tá seacht lipéad ar an scála dóchúlachta thíos: 

Dodhéanta CinnteAn-neamh- 
dhóchúil 

Neamh-
dhóchúil

 Seans 
 Cothrom 

Dóchúil An-
dóchúil

I gcás gach ceann de na teagmhais seo a leanas, cé acu de na lipéid sin is fearr a dhéanann
cur síos ar an seans go dtarlóidh sé?  
 (i) Scórálfaidh tú 10 in aon chaitheamh amháin de ghnáthdhísle. 
 (ii) Beidh sé ag cur báistí in Éirinn am éigin i gcaitheamh na seachtaine seo chugainn. 
 (iii) Buafaidh tú duais i gcrannchur an chlub le ticéad amháin. 

 (iv) Mairfidh tú go mbeidh tú 100 bliain d'aois. 
 (v) Má chaithim bonn in airde, is cúl a bheidh ar barr. 
 (vi) Críochnaíonn ceann de laethanta na seachtaine leis an litir Y.
 (vii) Tarraingeoidh tú ré-uimhir ó na cártaí seo.   

3 2 7 9 6 5

 

2. Díoltar íogart ina phacaí de 12. 
Tá Robbie chun ceann a thógáil gan breathnú orthu. 

cnónna

0

sútha gnách fanaile

Bain úsáid as an scála dóchúlachta le fáil amach cé mhéad de na blasanna seo atá i bpaca: 
(i) fanaile   (ii) gnách    (iii) cnónna   (iv) sútha. 
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 3. 

Buí

10

Dearg Gorm

 

Casann Todd saighead agus é ag imirt cluiche.  Stopann an
tsaighead ar cheann de shé theascóg déag de chiorcal.  Tá na
teascóga ar fad ar cóimhéid. Tá dath amháin ar gach teascóg
sa chiorcal.  Taispeánann an scála dóchúlachta cén seans atá
ann go stopfaidh an tsaighead ar aon dath faoi leith. Cé mhéad teascóg a bhfuil 
(i) an dath dearg orthu? (ii) an data gorm orthu? (iii) an dath buí orthu? 

 4. Caitheann tú dísle cóir. Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 

 (i) 5 (ii) a 1 nó 2 (iii) 4 nó níos mó 
 (iv) corruimhir  (v) níos lú ná 3  (vi) uimhir phríomha? 

 5. Má roghnaítear cárta amháin go randamach as paca 52 cárta, 
cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil:  
 (i) rí  (ii) muileata  (iii) pictiúrchárta 
 (iv) banríon dhubh  (v) ré-uimhir?

 6. 17 dticéad in ord a n-uimhrithe ó 1 go 17, cuirtear i mbosca iad.  
Má tharraingítear ticéad amháin go randamach, cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) corruimhir  (ii) uimhir 2 dhigit 
 (iii) iolraí ar 3  (iv) cearnóg shlán? 

 7. Roghnú randamach a dhéantar ar litir as an bhfocal CNUASACH.  
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
(i) S a roghnú    (ii) A a roghnú    (iii) S nó A a roghnú (iv) guta a roghnú. 

 8. Tarraingítear cnaipe as bosca ina bhfuil 15 cinn dhearga, 10 gcinn dhubha agus 5 cinn uaine.
Maidir le dath an chnaipe, faigh an dóchúlacht go mbeidh sé
(i) dearg (ii) uaine (iii) dearg nó uaine (iv) gan a bheith dearg. 

 9. Caitear dhá dhísle neamhlaofa.  Bain leas as an spás samplach a thugtar i Sampla 4 den mhír
seo go bhfaighidh tú na dóchúlachtaí seo:  
 (i) gurb é 10 a suim  (ii) gur corruimhreacha an dá cheann 
 (iii) gurb é 4 nó níos lú a suim  (iv) gur corruimhir a suim, agus í níos mó ná 6.

10. Caitear dhá dhísle ag an am céanna. Iolraítear an dá scór faoi chéile. 
Más ionann P(n) agus an dóchúlacht go bhfaightear an uimhir n, faigh 
(i) P(9)   (ii) P(4)   (iii) P(12).

11. Tá 6 chnaipe i mbosca. 
Is é an dóchúlacht gur cnaipe uaine a thógfar amach as an mbosca ná 1

2. 
Tógtar cnaipe uaine amach as an mbosca agus cuirtear i leataobh é. 
Anois tógann Gearóid cnaipe as an mbosca go randamach. 
Céard í an dóchúlacht gur uaine atá sé? 
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12. Tá roinnt bloic bhuí agus roinnt bloic chorcra i mbosca bréagán le haghaidh lapadán.  
Is é an dóchúlacht bloc buí a fháil, má bhaineann tú bloc amach as an mbosca go randamach, ná 2

5. 
 (i) Céard í an dóchúlacht gur corcra a bheidh an bloc? 
 (ii) Baineann Karl bloc amháin amach as an mbosca.  

Buí atá sé. 
Céard é an líon is lú de bhloic chorcra a d'fhéadfadh a bheith sa bhosca? 

 (iii) Ansin baineann Karl bloc eile amach as an mbosca agus tá sé sin buí freisin. 
Céard é an líon is lú de bhloic chorcra a d'fhéadfadh a bheith sa bhosca? 

13. Imríonn tú cluiche le dhá rothlóir, mar a thaispeántar. 

4

2

31 7 5

8

 
Castar an dá rothlóir ag an am céanna agus suimítear na scóir 
le chéile.  Déan amach spás samplach le haghaidh na dtorthaí
féideartha agus scríobh síos an dóchúlacht gurb é a suim ná 
(i) 6    (ii) 10    (iii) ré-uimhir.  
Cén scór is minice a fhaigheann tú? 
Scríobh síos uaidh sin dóchúlacht an scór sin a fháil. 

14. I gcluiche áirithe, caitheann imreoir dhá dhísle chóra le chéile. 
Is aige a bheidh an bua más é 7 nó 11 a suim. 
Más é 2, 3 nó 12 a suim, caillfidh sé.  
Más suim ar bith eile a bhíonn ann, ní bhuafaidh sé ná ní chaillfidh sé. 
 (i) Faigh an dóchúlacht go mbeidh an bua aige. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht go gcaillfidh sé. 

15. Caitear trí bhonn in airde, agus is aghaidh (A) nó cúl (C) a thugann gach caitheamh. 
Déan amach spás samplach le haghaidh na bhfothorthaí féideartha agus scríobh síos
dóchúlacht gach ceann díobh seo 
(i) AAA   (ii) ACH  san ord sin (iii) 2 aghaidh agus 1 chúl amháin in ord ar bith. 

16. Sa tábla dhá bhealach seo taispeántar líon 
na bhfear agus líon na mban i ngrúpa
caoga duine a chaitheann spéaclaí
agus nach gcaitheann spéaclaí. 

I gcás duine a roghnaítear go
randamach, oibrigh amach an dóchúlacht: 
(i) gur bean atá ann   (ii) nach gcaitheann sé/sí spéaclaí    (iii) gur fear a chaitheann spéaclaí atá ann. 
Má roghnaítear fear go randamach, faigh an dóchúlacht go gcaitheann sé spéaclaí. 

17. Tugann an phíchairt faisnéis faoin gcaoi a ndeachaigh

Siúl
 na
gcos

Carr

Bus
60°

 
roinnt scoláirí ar scoil lá áirithe.   
Roghnaítear duine de na scoláirí sin go randamach. 
Bain úsáid as an bhfaisnéis sa phíchairt chun na
dóchúlachtaí seo a oibriú amach: 
 (i) go ndeachaigh an scoláire ar scoil ar an mbus 
 (ii) go ndeachaigh an scoláire ar scoil de shiúl na gcos. 

 Fir  Mná Iomlán

Caitheann spéaclaí 16 18 34

Ní chaitheann spéaclaí  9  7 16

Iomlán 25 25 50
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Mír 1.4   Dóchúlacht thurgnamhach
– minicíocht choibhneasta 

Sa mhír roimhe seo, ríomhamar dóchúlachtaí ar an mbonn go bhfuil gach fothoradh chomh dóchúil
lena chéile.   Sa ghnáthshaol, áfach, ní i gcónaí a bhíonn teagmhais chomh dóchúil lena chéile.
Cuir i gcás an dóchúlacht go mbeidh an bua ag foireann peile i gcluiche, nó an dóchúlacht gur
dearg a bheidh an chéad charr eile a ghabhfaidh thar gheata na scoile. Chun na dóchúlachtaí sin
a mheas, ní mór dúinn anailís a dhéanamh ar thorthaí a fuarthas cheana, nó turgnamh nó suirbhé
dár gcuid féin a dhéanamh. 

Turgnamh 
Bhí Seán ag ceapadh go raibh bonn laofa. Shocraigh sé ar thurgnamh a dhéanamh.  Chaith sé an bonn
in airde 200 uair agus rinne sé cuntas de líon na n-aghaidheanna tar éis 10, 50, 100, 150 agus 200
caitheamh. 

Tá na torthaí le feiceáil sa tábla seo ar dheis: 

Dá mhéad uair a chaitear an bonn in airde is ea
is gaire do 0.5 a bhíonn líon na n-aghaidheanna
roinnte ar líon na gcaití, i.e. 1

2. 

Minicíocht choibhneasta a thugtar ar an luach
sin agus tugann sé meastachán ar an dóchúlacht
go dtarlóidh an teagmhas.  

Mar sin, má dhéantar suirbhé nó turgnamh, is féidir an dóchúlacht go dtarlóidh teagmhas a mheas
ar an gcaoi seo:  

Minicíocht choibhneasta5    Líon trialacha fabhracha    ________________________    
Líon iomlán trialacha 

  

Go ginearálta, dá mhéad uair a dhéantar an triail nó an turgnamh is ea is gaire don
fhíordhóchúlacht nó don dóchúlacht theoiriciúil a bhíonn luach na minicíochta coibhneasta. 

Sampla 1

Bhailigh Dara sonraí ar dhathanna na gcarranna a ghabhann thar gheata na scoile. 
Taispeántar na torthaí sa tábla thíos. 

Dath  Bán Dearg Dubh Gorm Uaine Eile

Minicíocht 24 32 14 16 10 4

 (i) Cé mhéad carr a ndearna Dara cuntas díobh? 
 (ii) Cén mhinicíocht choibhneasta a bhí ag carranna gorma? 
 (iii) Cén mhinicíocht choibhneasta a bhí ag carranna dearga? 

Bíodh do fhreagra ina dheachúil. 
 (iv) Scríobh síos meastachán den dóchúlacht gur uaine a bheidh an chéad charr eile 

a ghabhfaidh thar gheata na scoile.
 (v) Cén chaoi ar féidir an meastachán do dhóchúlacht na gcarranna uaine a bheith níos

iontaofa? 

Líon caití
in airde

Líon 
aghaidheanna

Aghaidheanna  
4 caití

 10   7 0.7

 50  28 0.56

100  53 0.53

150  78 0.52

200 103 0.515
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 (i) Is ionann líon na gcarranna sa suirbhé agus suim na minicíochtaí. 
Sin 100 carr. 

 (ii) Minicíocht choibhneasta na gcarranna gorma 5 16
100 5 4

25 

 (iii) Minicíocht choibhneasta na gcarranna dearga 5 32
100 5 0.32

 (iv) An dóchúlacht gur uaine a bheidh an chéad charr eile 

5 minicíocht choibhneasta na gcarranna uaine 5 10
100 5 1

10 

 (v) Is féidir iontaofacht an mheastacháin do dhóchúlacht na gcarranna uaine a 
fheabhsú ach cur le líon na gcarranna a ndéantar cuntas díobh. 
Thabharfadh cúig chéad carr meastachán an-chruinn den fhíordhóchúlacht. 

Minicíocht ionchais 
Tá 3 dhiosca dhearga agus 2 dhiosca ghorma i mála áirithe. 
Roghnaítear diosca go randamach ón mála agus cuirtear ceann 
eile den chineál céanna isteach ina áit. 

Is é an dóchúlacht gur diosca gorm a gheofar ná 2
5.

Ciallaíonn sé sin, ar meán, go mbeidh tú ag súil le 2 dhiosca
ghorma i ngach 5 cinn a roghnaítear nó 20 diosca gorm i ngach 50 ceann a roghnaítear. 

Chun an líon ionchais dioscaí gorma a fháil nuair a roghnaíonn tú diosca 100 uair,

 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht go dtarlaíonn an teagmhas uair amháin. 
 (ii) Iolraigh an dóchúlacht sin faoi líon na n-uaireanta a dhéantar an turgnamh. 

Mar sin is é líon ionchais na ndioscaí gorma ná 

  2 _ 
5
   3   100

 ___ 1   5 40.             Minicíocht ionchais 5
dóchúlacht 3 líon trialacha. 

Sampla 2

Tá an rothlóir seo laofa. 

1 5

4

3

2I gcás gach ceann de na huimhreacha 1 go 4, tugtar sa tábla thíos
an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar an uimhir sin. 

Uimhir 1 2 3 4 5

Dóchúlacht 0.35 0.1 0.25 0.15 k

Castar an rothlóir aon bhabhta amháin. 
 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht, k, go stopfaidh an rothlóir ar 5. 
 (ii) Scríobh síos an uimhir ar dóchúla go stopfaidh an rothlóir uirthi.  
 (iii) Má chastar an rothlóir 200 uair, cé mhéad uair a bheifeá ag súil leis go 

stopfadh sé ar 3?
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 (i) Is é 1 suim na ndóchúlachtaí. 
;  0.35 � 0.1 � 0.25 � 0.15 � k  5 1 
⇒ 0.85 � k  5 1 
⇒ k  5 1 � 0.85 ⇒ k  5 0.15

 (ii) Is dóchúla go stopfaidh an rothlóir ar 1 mar is ag 1 atá an dóchúlacht is airde.  

 (iii) P(3) 5 0.25
Minicíocht ionchais 3 5 P(3) 3 líon trialacha  

5 0.25 3 200 
5 50

Bheifeá ag súil leis go stopfadh sé ar thrí 50 uair. 

Cleachtadh 1.4
 1. Caitear dísle cóir 900 uair. 

 (i) Cé mhéad dó a bheadh súil agat a fháil? 
 (ii) Cé mhéad sé a bheadh súil agat a fháil? 
 (iii) Cé mhéad dó nó sé a bheadh súil agat a fháil? 

 2. Roghnaítear liathróid amháin go randamach ón mála ar dheis  
agus cuirtear ceann eile den chineál céanna isteach ina háit. 
Déantar sin 400 uair. 
 (i) Céard í an dóchúlacht gur liathróid dhearg a gheofar? 
 (ii) Cé mhéad uair a bheadh súil agat  

(a) liathróid dhearg a fháil 
(b) liathróid bhán a fháil? 

 
3. Caitheann Ben bonn in airde 100 uair. 

Taispeántar na torthaí ar dheis. 
 (i) Faigh an mhinicíocht choibhneasta gur aghaidh a

gheobhaidh sé. 
 (ii) An bhfuil an bonn cóir? Mínigh do fhreagra. 

 4. Theastaigh ó Léan a fháil amach an raibh dísle laofa. Chaith sí an dísle in airde 300 uair. 
Tugtar a cuid torthaí sa tábla thíos. 

Uimhir ar an dísle 1 2 3 4 5 6

Minicíocht 30 40 55 65 50 60

 (i) I gcás an dísle seo, ríomh an dóchúlacht thurgnamhach go bhfaighfear  
(a) 6      (b) 2.

 (ii) I gcás dísle cóir, ríomh an dóchúlacht go scórálfar  
(a) 6      (b) 2.

 (iii) De réir na bhfreagraí a thug tú, an bhfuil an dísle seo cóir? 
Tabhair do chuid fáthanna.  

Fothoradh Minicíocht

Aghaidh 34

Cúl 66
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 5. Dath dearg, oráiste nó uaine atá ar gach ceann de na teascóga ar rothlóir tríthaobhach. 
Tugtar sa tábla na torthaí nuair a chastar an rothlóir 300 uair. 

Dath Dearg Oráiste Uaine

Minicíocht 154 56 90

 (i) Bain úsáid as an bhfaisnéis sa tábla chun meastachán a fháil ar an seans gur dearg
a gheofar. 

 (ii) An rothlóir cóir é seo? Tabhair cúis le do fhreagra. 

 6. Tá 10 dteascóg chomhionanna ar rothlóir, 5 cinn acu dearg  
agus 5 cinn acu uaine.  Déanann Dave turgnamh. 
Casann sé an rothlóir 300 uair. 
Stopann an rothlóir ar theascóg dhearg 120 uair. 
An bhfuil an rothlóir cóir?  Mínigh do fhreagra. 

 7. Tugtar sa tábla thíos an dóchúlacht go stopfaidh dísle laofa ar gach ceann de na
huimhreacha 1 go 6: 

Uimhir 1 2 3 4 5 6

Dóchúlacht x 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2

 (i) Ríomh luach x. 
 (ii) Má chaitear an dísle uair amháin, faigh an dóchúlacht go dtaispeánfaidh sé uimhir

níos airde ná 3. 
 (iii) Má chaitear an dísle 1000 uair, déan meastachán ar líon na n-uaireanta a 

thaispeánfaidh sé 6. 

 8. Coinníonn Gemma cuntas ar a cuid cluichí fichille le Léan. 
As na chéad 10 gcluiche, buann Gemma sé cinn. 
As na chéad 30 cluiche, buann Gemma 21. 
Bunaithe ar na torthaí sin, déan meastachán ar an dóchúlacht go mbuafaidh
Gemma a céad chluiche fichille eile le Léan. 

 9. Déanann Paula cuntas den mhéid 6anna a fhaigheann sí nuair a chaitheann sí dísle 
10, 100 agus 1000 uair.  Tá na torthaí sa tábla thíos. 

Méid caití 10 100 1000

Méid 6anna 1 15 165

Bain úsáid as an bhfaisnéis sin chun an meastachán is fearr a fháil le haghaidh 6
a fháil ar dhísle Paula.  Tabhair cúis le do fhreagra. 

10. Tá ceathrar cairde ag úsáid rothlóra le haghaidh cluiche agus tá fonn orthu a fháil
amach an bhfuil sé cóir go hiomlán. 
Casann gach duine acu an rothlóir a lán uaireanta agus breacann siad síos na torthaí. 

Ainm
  Líon  
castaí

Torthaí

0 1 2

Ailéin  30 12  12  6

Keith 100 31  49 20

Bill 300 99 133 68

Áine 150 45  73 32

0

21
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 (i) Cé leis/léi na torthaí a bhfuil seans is mó ann go dtabharfaidh siad an meastachán
is fearr? 

 (ii) Déan tábla trí na torthaí ar fad a shuimiú le chéile.  Bain úsáid as an tábla le cinneadh
cé acu a cheapann tú go bhfuil an rothlóir laofa nó nach bhfuil. 

 (iii) Bain úsáid as na torthaí chun an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar '2' a oibriú amach.
 (iv) Má chastar an rothlóir 1000 uair, bain úsáid as an tábla in chun an líon náideanna

a mbeifeá ag súil leo a scríobh síos.

11. (i) Tógann Sorcha ciúb agus scríobhann na huimhreacha seo ar na sé aghaidh 
air: 1, 1, 2, 2, 2, 3.  Caitheann sí an ciúb ansin. 
Cén dóchúlacht atá ann gurb í uimhir a haon atá ar barr? 

 (ii) Scríobhann Daithí uimhreacha ar na haghaidheanna ar chiúb eile.  
Caitheann sé an ciúb a lán uaireanta agus déanann an cuntas seo den chaoi a stopann sé: 

Uimhir ar barr 1 2 3 4

Minicíocht 42 79 85 34

I do thuairim, cé na huimhreacha a scríobh sé ar na sé aghaidh ar an gciúb? 

Mír 1.5   Teagmhais chomheisiatacha
---  riail an tsuimithe 

Breathnaigh an dá theagmhas seo a leanas agus tú ag tarraingt cárta as paca 52 cárta: 

A 5 aon a tharraingt   B 5 rí a tharraingt. 

Deirtear gur comheisiatach atá an dá theagmhas sin mar nach bhféadfaidh
siad a bheith ann le chéile. 

Más teagmhais iad A agus B nach bhféadfaidh a bheith ann le chéile, tá 

Tá  fothorthaí  comheisiatach
mura bhféadfaidh siad a bheith
ann le chéile.

P(A nó B) � P(A) � P(B)

Dlí an tsuimithe le haghaidh teagmhais chomheisiatacha
a thugtar air sin. 

Mar sin P(aon nó rí a tharraingt) 5 P(aon) 1 P(rí)

5   4 __ 
52

   �   4 __ 
52

  

5   8 __ 
52

   5   2 __ 13  

Nuair nach bhfuil teagmhais comheisiatach 
Is éard a bheidh á chíoradh anois againn ná teagmhais a fhéadfaidh a bheith ann san am céanna. 
Más é A an teagmhas: aon a tharraingt as paca cártaí, agus 
más é B an teagmhas: hart a tharraingt as paca cártaí, 
    tá P(A) 5   4 __ 

52
   agus P(B) 5   13

 __ 
52

  

Sa chás sin b'fhéidir gur san am céanna a bheadh an dá theagmhas ann ó tá an t-aon hart sa dá
cheann.
An riail ghinearálta: nuair a fhéadfaidh dhá theagmhas A agus B a bheith ann ag an am céanna, 

P(A nó B) 5 P(A) � P(B) � P(A agus B)
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Mar sin, i gcás an tsampla a phléamar, 

P(aon nó hart)  5 P(aon) � P(hart) � P(aon agus hart) 

A

Aonta Hairt

An
tAon
Hart

H

5   4 __ 
52

   �   13
 __ 

52
   �   1 __ 

52
  

5   16
 __ 

52
  

Is féidir an freagra sin a fhíorú, tharla 4 aon agus 13 hart a bheith i bpaca cártaí. 
Ó tá an t-aon hart ar cheann de na haonta, 16 d'aonta nó de hairt atá sa phaca. 

i.e. P(aon nó hart) 5   16
 __ 

52
  , an freagra céanna is a fuaireamar thuas. 

Sampla 1

Tarraingítear cárta go randamach ó phaca 52 cárta. 
Céard iad na dóchúlachtaí iad seo a tharraingt: 
 (i) triuf  (ii) rí (iii) triuf nó rí 
 (iv) cárta dearg  (v) banríon  (vi) cárta dearg nó banríon 

 (i) P(triuf) 5   13
 __ 

52
   5   1 _ 4  

 (ii) P(rí) 5   4
 __ 

52
   5   1 __ 13  

 (iii) P(triuf nó rí) 5 P(triuf) � P(rí) � P(triuf agus rí)

5   13
 __ 

52
   �   4 __ 

52
   �   1 __ 

52
  

5   16
 __ 

52
   5   4 __ 13  

 (iv) P(cárta dearg) 5 26
 __ 

52
   5   1 _ 2  

 (v) P(banríon) 5 4
 __ 

52
   5   1 __ 13  

 (vi) P(cárta dearg nó banríon)5 P(cárta dearg) � P(banríon) � P(cárta dearg agus banríon)

5   26
 __ 

52
   �   4 __ 

52
   �   2 __ 

52
  

5   28
 __ 

52
   5   7 __ 13  

Léaráidí Venn le haghaidh teagmhais chomheisiatacha 
(i) Comheisiatach  (ii) Gan a bheith comheisiatach

 

A B

  

A B

 P(A nó B) 5 P(A) � P(B)  P(A nó B) 5 P(A) � P(B) � P(A � B)
 P(A � B) 5 P(A) � P(B)  P(A � B) 5 P(A) � P(B) � P(A � B)
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Sampla 2

Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 19
30, P(B) 5 2

5 agus P(A < B) 5 4
5. 

Faigh P(A > B).

 Úsáidfimid P(A � B) 5 P(A) � P(B) � P(A � B)

   4 _ 
5
   5   19

 __ 30   �   2 _ 
5
   � P(A � B)

 P(A � B) 5   19
 __ 30   �   2 _ 

5
   �   4 _ 

5
  

  5   19
 __ 30   �   12

 __ 30   �   24
 __ 30  

  5   7 __ 30  

Teagmhais uileghabhálacha 
Cuir i gcás na teagmhais seo agus dísle á chaitheamh: 

A: Corruimhir a fháil 
B: Ré-uimhir a fháil  

Cuimsíonn an dá theagmhas sin na fothorthaí 
Uileghabhálach a bhíonn tacar
teagmhas  má  bhíonn  gach
fothoradh féideartha sa tacar.

féideartha go léir nuair a chaitear dísle. 
Deirtear go bhfuil an dá theagmhas sin uileghabhálach. 
Más teagmhais uileghabhálacha iad A agus B, 

P(A) � P(B) 5 1.

Léaráidí Venn
Is bealach úsáideach í léaráid Venn le sonraí nó dóchúlachtaí a léiriú. 
Léiríonn gach réigiún de léaráid Venn tacar difriúil sonraí. 

Taispeántar sa léaráid Venn ar dheis dhá thacar, A agus B, 

A

S

B

8 6 12

4

sa spás samplach S. 

Taispeántar freisin líon na mball i ngach réigiún.

Is é 8 líon na mball atá in A ach nach bhfuil in B.  Mar seo a scríobhtar é sin: A/B.
Is é 12 líon na mball atá in B ach nach bhfuil in A.   Mar seo a scríobhtar é sin: B/A. 
Is é 6 líon na mball atá in A agus in B.  Mar seo a scríobhtar é sin: A > B. 
Is é 4 líon na mball nach bhfuil in A ná B.  
Mar seo a scríobhtar é sin: (A < B)9.

Má chuirtear faisnéis i láthair i bhfoirm léaráid Venn, bíonn sé éasca an dóchúlacht go
dtarlóidh teagmhais éagsúla a scríobh síos. 
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Sa léaráid ar an leathanach roimhe seo, is le P(A < B) a chuirtear in iúl dóchúlacht A nó B. 

P(A � B) 5   8 � 6 � 12  ______________  
8 � 6 � 12 � 4

   5   26 ___ 
30

   5   13 ___ 
15

  

Sampla 3

Sa léaráid Venn ar dheis taispeántar na
M

x20 12

4

EEolaíochtM
ata

 
hábhair scoile a dhéanann grúpa 50 dalta. 
 (i) Faigh luach x. 

Anois, i gcás duine a roghnaítear go randamach,
faigh an dóchúlacht 
 (ii) go ndéanann sí/sé an dá ábhar 
 (iii) nach ndéanann sí/sé ceachtar den dá ábhar 
 (iv) go ndéanann sí/sé Eolaíocht ach nach ndéanann sí/sé Mata 
 (v) go ndéanann sí/sé Mata nó Eolaíocht nó an dá rud. 

 (i) x 5 50 � (20 � 12 � 4)  i.e. x 5 14

 (ii) P(an dá ábhar) 5 x
 ___ 

50
   5   14 ___ 

50
   5   7 ___ 

25
  

 (iii) P(gan ceachtar) 5 P(M � E)� 5 4 ___ 
50

   5   2 ___ 
25

  

 (iv) P(Eolaíocht ach gan Mata) 5 12 ___ 
50

   5   6 ___ 
25

  

 (v) P(Eolaíocht nó Mata nó an dá rud) 5 20 � 14 � 12  ____________ 
50

   5   46 ___ 
50

   5   23 ___ 
25

  

Cleachtadh 1.5
 1. Tá dioscaí ar a bhfuil na huimhreacha 1 go 16 i mbosca. 

Má roghnaítear diosca go randamach, céard í an dóchúlacht 
 (i) gur corruimhir atá ann  (ii) gur iolraí ar 4 atá ann 
 (iii) gur corruimhir nó iolraí ar 4 atá ann? 

 2. Roghnaítear cárta go randamach ó phaca 52 cárta imeartha. 
Céard í an dóchúlacht 

 (i) gur spéireata atá ann  (ii) gur pictiúrchárta dearg atá ann 
 (iii) gur spéireata nó pictiúrchárta dearg atá ann? 

 3. Roghnaítear uimhir go randamach ó na slánuimhreacha 1 go 30, agus an dá uimhir sin san áireamh. 
Faigh an dóchúlacht 

 (i) gur iolraí ar 3 atá san uimhir  (ii) gur iolraí ar 5 atá san uimhir 
Mínigh an fáth nach bhfuil teagmhais (i) agus (ii) comheisiatach. 
Anois faigh an dóchúlacht gur iolraí ar 3 nó 5 a roghnaítear. 
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 4. Roghnaítear uimhir go randamach ó na slánuimhreacha 1 go 12, agus an dá uimhir sin 
san áireamh.  Faigh an dóchúlacht 
 (i) gur ré-uimhir atá ann  (ii) gur iolraí ar 3 atá ann  (iii) gur ré-uimhir nó iolraí ar 3 atá ann. 

 5. Tarraingítear cárta go randamach ó phaca 52 cárta. 
Céard iad na dóchúlachtaí iad seo a tharraingt: 
 (i) triuf (ii) rí (iii) triuf nó rí
 (iv) cárta dearg (v) banríon (vi) cárta dearg nó banríon? 

 6. Má chaitear dhá dhísle chóra, céard iad na dóchúlachtaí iad seo a fháil: 
 (i) an uimhir chéanna ar an dá dhísle 
 (ii) 8 mar shuim an dá uimhir 
 (iii) an uimhir chéanna ar an dá dhísle nó 8 mar shuim? 

 7. Tá scoil bheag amuigh faoin tuath. Tá páistí d'aoiseanna éagsúla le chéile in aon rang amháin. 
Tugtar sonraí sa tábla thíos. 

Cailíní
5 bliana d'aois

Buachaillí
5 bliana d'aois

Cailíní 
6 bliana d'aois

Buachaillí
6 bliana d'aois

Cailíní
7 mbliana d'aois

Buachaillí
7 mbliana d'aois

3 4 6 8 5 2

Roghnaítear dalta go randamach.  Céard í an dóchúlacht  
 (i) gur cailín atá ann (ii) nach bhfuil an dalta 5 bliana d'aois 

(iii) gur buachaill 6 bliana d'aois atá ann  (iv) gur cailín atá ann nó gur dalta 6 bliana d'aois atá ann
(v) go bhfuil an dalta 6 bliana d'aois  (vi) go bhfuil an dalta 6 bliana d'aois agus 7 mbliana

nó 7 mbliana d'aois d'aois? 

 8. Is éard atá sa tábla ar dheis ná freagraí ar shuirbhé tráchta i dtaobh dathanna agus cineálacha cairr.

Roghnaítear carr amháin go randamach as an ngrúpa seo. 
Faigh an dóchúlacht go roghnófar iad seo: 
 (i) carr fada uaine 
 (ii) carr salúin 
 (iii) carr dubh nó carr fada. 

 9. I gcluiche faiche aonaigh, roghnaíonnn gach duine de na himreoirí uimhir
ar an mbord seo. 1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

 

Lasann gléas leictreonach na huimhreacha agus ansin múchann iad
ar shlí randamach.  Nuair a stopann sé, tá uimhir amháin fós ar lasadh.  
Maidir leis an uimhir sin atá fós ar lasadh, céard í an dóchúlacht 
 (i) gur sa chéad líne atá sí 
 (ii) gur sa chéad cholún atá sí 
 (iii) gur sa chéad líne nó sa chéad cholún atá sí 
 (iv) gur ar imeall an bhoird atá sí 
 (v) gur ar an trasnán ón mbarr ar chlé go dtí an bun ar dheis atá sí 
 (vi) gur ar an imeall nó ar an trasnán ón mbarr ar chlé go dtí an bun ar dheis atá sí 
 (vii) gur uimhir chearnach nó corruimhir atá ann? 

10. Bhí 8 gcnaipe dhearga agus 12 chnaipe ghorma i mála. Bhí cnaipí uaine ann freisin, ach ní
fios cé mhéad.  
1
5 an dóchúlacht cnaipe uaine a tharraingt go randamach. 
Cé mhéad cnaipe uaine a bhí sa mhála i dtosach? 

Carr salúin Carr fada

Bán 68 62

Uaine 26 32

Dubh  6  6
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11. 100 ticéad a díoladh i raifil, 40 ticéad dearg, 30 ticéad gorm agus 30 ticéad uaine. 
Más tarraingt randamach a rinneadh ar an ticéad buaiteach, faigh an dóchúlacht 

 (i) go raibh sé dearg (ii) nach raibh sé gorm. 

Ré-uimhir atá ar gach ticéad dearg, agus corruimhir atá ar gach ticéad gorm. 
As measc na dticéad uaine, ré-uimhir atá ar 20 ceann acu agus corruimhir atá ar 10 gcinn acu.  
Faigh an dóchúlacht  

 (iii) go raibh an ticéad buaiteach uaine nó go raibh ré-uimhir air. 

12. Céad duine atá i gclub spóirt, agus is fir iad 40% acu. Rinneadh suirbhé le déanaí agus
fuarthas amach gur 10% de na fir agus 15% de na mná a bhíonn ag imirt leadóige.
Roghnaítear duine go randamach as an ngrúpa.
 (i) Faigh an dóchúlacht gur fear a bhíonn ag imirt leadóige atá ann.  .
 (ii) Faigh an dóchúlacht go mbíonn an duine sin ag imirt leadóige.  
 (iii) Faigh an dóchúlacht gur bean atá sa duine sin nó go mbíonn an duine sin ag imirt leadóige. 

13. Iompaítear na cártaí seo agus
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 
suaitear iad. 
Pioctar cárta go randamach. 

Is é an teagmhas A ná 1Tá an uimhir a piocadh níos lú ná 242. 
Is é an teagmhas B ná 1Is iolraí ar 5 í an uimhir a piocadh2. 
Is é an teagmhas C ná 1Is uimhir phríomha í an uimhir a piocadh2. 
Is é an teagmhas D ná 1Is iolraí ar 3 í an uimhir a piocadh2. 

 (i) An bhfuil na péirí teagmhas seo comheisiatach: 
(a) A, B   (b) A, C   (c) A, D   (d) B, C   (e) B, D

 (ii) Cén dóchúlacht atá ann gur uimhir phríomha nó iolraí ar 3 í an uimhir a piocadh? 
 (iii) Dúirt Jeff:  

1Is é an dóchúlacht uimhir níos lú ná 24 a phiocadh ná 4
10.  

 Is é an dóchúlacht ré-uimhir a phiocadh ná 5
10.  

 Mar sin is é an dóchúlacht uimhir níos lú ná 24 nó ré-uimhir a phiocadh ná 9
10.' 

An bhfuil an ceart aige? Mura bhfuil, cén fáth nach bhfuil? 

14. Taispeánann an léaráid Venn ar dheis líon na mball

A

2 9

3

6

B

S  
i ngach réigiún. 

Scríobh síos (i) P(A) (ii) P(B) (iii) P(A � B). 
Anois fíoraigh go bhfuil P(A � B) 5 P(A) � P(B) � P(A � B).

15. Taispeánann an léaráid Venn seo trasna dóchúlachtaí 

C D

0.2 0.3

0.1

0.4

S  
na dteagmhas C agus D san uilethacar S. 

Faigh (i) P(C) (ii) P(D)
 (iii) P(C � D) (iv) P(C � D)

Fíoraigh go bhfuil P(C � D) 5 P(C) � P(D) � P(C � D)
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16. Sa léaráid Venn thíos taispeántar na

Fraincis

S

Spáinnis

25 5 x

8

 
teangacha a rinne grúpa 50 scoláire. 
 (i) Faigh luach x.
Má roghnaítear scoláire go randamach, 
faigh an dóchúlacht 
 (ii) go ndéanann an scoláire Fraincis 
 (iii) go ndéanann an scoláire Fraincis agus Spáinnis 
 (iv) go ndéanann an scoláire Fraincis nó Spáinnis 
 (v) nach ndéanann an scoláire ach ceann amháin de na teangacha sin. 

17. Taispeánann an léaráid Venn na cineálacha caitheamh
Drámaíocht Spórt 

Ealaín3

7

2
81

3 115

 
aimsire atá ag grúpa cailíní. 

 (i) Scríobh síos líon iomlán na gcailíní. 
 (ii) Roghnaítear cailín go randamach. Faigh an dóchúlacht

go ndéanann sí idir Dhrámaíocht agus Ealaín. 

 
(iii) Roghnaítear cailín go randamach. 

Déanann sí Drámaíocht. 
Faigh an dóchúlacht go ndéanann sí Ealaín. 

 (iv) Roghnaítear cailín go randamach. Déanann sí Spórt. 
Faigh an dóchúlacht go ndéanann sí Drámaíocht. 

 (v) Roghnaítear cailín go randamach. Déanann sí idir 
Dhrámaíocht agus Ealaín. 
Faigh an dóchúlacht go ndéanann sí na trí cinn. 

18. Faigheann comhairle baile deontas chun dhá ionad spóirt a thógáil. 
I gcaitheamh na chéad bhliana de na hionaid a bheith ar oscailt, fuarthas gur thug 36% den daonra
cuairt ar ionad A, gur thug 22% cuairt ar ionad B agus gur thug 10% cuairt ar an dá ionad.
 (i) Tarraing léaráid Venn chun na sonraí sin a léiriú. 
 (ii) Cén céatadán den daonra nár thug cuairt ar cheachtar den dá ionad? 
 (iii) Cén céatadán a thug cuairt ar ionad A agus air sin amháin? 

19. I gcás na dteagmhas A agus B, tá a fhios againn go bhfuil P(A) 5 2
3, P(A < B) 5 3

4 agus
P(A > B) 5 5

12.  Faigh P(B). 

20. I gcás na dteagmhas X agus Y, tá a fhios againn go bhfuil P(X) 5 1
2, P(Y) 5 3

5 agus 
P(X < Y) 5 9

10.  Faigh P(X � Y).

21. I gcás na dteagmhas C agus D, P(C) 5 0.7, P(C < D) 5 0.9 agus P(C > D) 5 0.3. Faigh P(D). 

22. Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 0.8, P(B) 5 0.5 agus P(A > B) 5 0.3. 
 (i)  Faigh P(A � B).
 (ii) Deimhnigh go bhfuil P(A � B) 5 P(A) � P(B) � P(A � B).

23. Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 8
15, P(B) 5 2

3 agus P(A > B) 5 1
3.

 (i) Faigh P(A � B).
 (ii) An bhfuil A agus B comheisiatach? Mínigh do fhreagra. 

24. Is teagmhais chomheisiatacha iad A agus B. 

Má tá P(A) 5 3
7 agus P(B) 5 1

5, faigh P(A < B).
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Mír 1.6  Dlí an iolraithe i gcás
teagmhais neamhspleácha 

Caitheann Pól bonn in airde  agus caitheann sé dísle.

 A, 6

A, 5

A, 4

A, 3

A, 2

A, 1

6

5

4

3

2

1

Dísle

Bonn

C, 6

C, 5

C, 4

C, 3

C, 2

C, 1

A(ghaidh) C(úl)

Taispeántar na torthaí ar dheis.

Ní théann an bonn agus an dísle i bhfeidhm ar a chéile, 
mar sin tá a gcuid fothorthaí neamhspleách ar a chéile. 

Tá 12 fhothoradh chomhdhóchúla ann don bhonn agus
dísle, mar a thaispeántar sa léaráid ar dheis.

Is léir ón spás samplach gurb é 1
12

an dóchúlacht go bhfaighfear aghaidh agus 5.

Is féidir dóchúlacht gach fothoraidh a fháil ar shlí eile ach na
dóchúlachtaí aonair a iolrú faoina chéile, mar a thaispeántar thuas.

Is léiriú é sin ar dhlí an iolraithe sa dóchúlacht. 
De réir an dlí sin, i gcás na dteagmhas neamhspleách A agus B, tá 

   P(A agus B) 5 P(A) 3 P(B)    
Tugtar an 1Riail AGUS'
ar an dlí sin uaireanta. 

Baineann dlí an iolraithe le líon ar bith de theagmhais neamhspleácha. 
Más iad A, B, C,  �, na teagmhais, 

P(A agus B agus C �) 5 P(A) 3 P(B) 3 P(C) 3 �

Bíonn dlí an iolraithe thar a bheith úsáideach agus muid ag plé le fadhbanna ina bhfuil teagmhas
amháin ag teacht i ndiaidh teagmhas eile, ar nós dhá dhísle a chaitheamh nó dhá chárta nó níos
mó a tharraingt as paca.  Ach leas a bhaint as dlí an iolraithe ní bhíonn gá le spás samplach a
thógáil, agus is fusa go mór fadhbanna áirithe a réiteach. 

Sampla 1

Má chaitear dhá dhísle, céard iad na dóchúlachtaí iad seo a bheith ar barr: 
 (i) dhá 6 (ii) 4 nó níos mó ar an dá dhísle? 

 (i) Is é 1
6 an dóchúlacht gurb é 6 a bheidh ar barr ar an gcéad dísle. 

Is é 1
6 an dóchúlacht freisin gurb é 6 a bheidh ar barr ar an dara dísle. 

; P(6, 6) 5   1 _ 6   3   1 _ 6   5   1 __ 36  

 (ii) Is é 1
2 an dóchúlacht gurb é 4 nó níos mó a bheidh ar barr ar dhísle ar bith. 

; P(4 nó níos mó ar barr ar an dá dhísle) 5 1
2 3 1

2 5 1
4

(Gheofá an dá fhreagra sin ach leas a bhaint as an spás samplach le haghaidh
dhá dhísle a chaitheamh.) 
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Sampla 2

Castar an dá rothlóir seo.  A B

Cén dóchúlacht atá ann
 (i) go stopfaidh rothlóir A ar dhearg 
 (ii) go stopfaidh rothlóir B ar dhearg 
 (iii) go stopfaidh an dá rothlóir ar dhearg 
 (iv) go stopfaidh A ar dhearg agus B ar ghorm 
 (v) go stopfaidh an dá rothlóir ar ghorm 
 (vi) go stopfaidh an dá rothlóir ar bhán 
 (vii) nach stopfaidh ceachtar acu ar bhán? 

 (i) P(stopann A ar dhearg) 5 1
6 

 (ii) P(stopann B ar dhearg) 5 1
5

(iii) P(stopann siad araon ar dhearg) 5 P(A dearg) 3 P(B dearg) 

5 1
 _ 6   3   1 _ 

5
   5   1 __ 30  

 (iv) P(A dearg agus B gorm) 5 P(A dearg) 3 P(B gorm) 

5   1 _ 6   3   2 _ 
5
   5   2 __ 30   5   1 __ 

15
  

 (v) P(iad araon gorm) 5 P(A gorm) 3 P(B gorm) 

5   2 _ 6   3   2 _ 
5
   5   4 __ 30   5   2 __ 

15
  

 (vi) P(iad araon bán) 5 P(A bán) 3 P(B bán)

5   1 _ 2   3   2 _ 
5
   5   2 __ 10   5   1 _ 

5
  

 (vii) P(nach stopann ceachtar acu ar bhán) 5 P(A gan a bheith bán) 3 P(B gan a bheith bán) 

5   1 _ 2   3   3 _ 
5
   5   3 __ 10  

Sampla 3

Le go mbainfidh sé duais, 6 a chaithfidh a bheith ar barr nuair a chaitheann cearrbhach 
aon dísle amháin.  Faigh an dóchúlacht go mbuann sé ar an tríú hiarracht.

Más ar an tríú hiarracht a bhuann sé, caithfidh go dteipeann air ar an gcéad agus
ar an dara hiarracht agus go n-éiríonn leis ar an tríú hiarracht.

P(gan 6 a bheith ar barr ar an gcéad iarracht) 5 5
6

P(gan 6 a bheith ar barr ar an dara hiarracht) 5 5
6

P(6 a bheith ar barr ar an tríú hiarracht) 5 1
6

� P(buachan ar an tríú hiarracht) 5 5
 _ 6   3   5 _ 6   3   1 _ 6   5   25

 ___ 216  



32

Sampla 4

Sa tseachtain chéanna a bhíonn a lá breithe ag triúr daltaí, A, B agus C. 
Céard iad na dóchúlachtaí seo faoi na trí lá breithe: 
 (i) gur ar an Luan a bhíonn siad 
 (ii) gur ar an lá céanna a bhíonn siad 
 (iii) gur ar thrí lá dhifriúla a bhíonn siad? 

 (i) P(lá breithe A a bheith ar an Luan) 5 1
7

P(gach ceann de na trí cinn a bheith ar an Luan) 5 1
 _ 7   3   1 _ 7   3   1 _ 7   5   1

 ___ 343  

 (ii) P(lá breithe A a bheith ar lá éigin den tseachtain) 5 1 � rud cinnte 

P(lá breithe B a bheith ar an lá céanna sin) 5 1
7

P(lá breithe C a bheith ar an lá céanna sin arís) 5 1
7

; P(lá breithe an triúir a bheith ar an lá céanna) 5 1 3 1
 _ 7   3   1 _ 7   5   1 __ 49  

 (iii) P(lá breithe A a bheith ar lá éigin den tseachtain) 5 1 � rud cinnte 

P(lá breithe B a bheith ar lá difriúil leis sin) 5 6
7

P(lá breithe C a bheith ar lá difriúil le ceann A agus le ceann B) 5 5
7

� P(na trí lá breithe a bheith ar laethanta difriúil le chéile) 5 1 3 6
 _ 7   3   5 _ 7   5   30

 __ 49  

Cleachtadh 1.6
 1. Castar an rothlóir ar dheis faoi dhó.  

Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) 2 dhearg 
 (ii) 2 uaine 
 (iii) 2 bhuí 
 (iv) dearg agus uaine san ord sin. 

 2. Caitear dísle faoi dhó. Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) dhá shé 
 (ii) sé ar an gcéad chaitheamh, agus ré-uimhir ar an dara ceann 
 (iii) corruimhir ar an gcéad chaitheamh, agus iolraí ar 3 ar an dara ceann? 

 3. Caitear bonn in airde agus caitear dísle. Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) aghaidh agus sé 
 (ii) aghaidh agus ré-uimhir. 

 4. Tarraingítear cárta as paca 52 agus cuirtear ar ais é. Tarraingítear an dara cárta ansin. 
Céard iad na dóchúlachtaí seo: 
 (i) an dá chárta a bheith dubh 
 (ii) dhá rí a bheith ann 
 (iii) aon dubh a bheith ar an gcéad chárta, agus an dara ceann ina mhuileata? 
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 5. Tá 4 dhiosca dhearga agus 6 dhiosca ghorma i mála áirithe. 
Tarraingítear diosca go randamach agus ansin cuirtear ar ais é. 
Tarraingítear an dara diosca ansin. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) an dá dhiosca a bheith dearg  
 (ii) an chéad cheann a bheith gorm agus an dara ceann dearg 
 (iii) an chéad cheann a bheith dearg agus an dara ceann gorm 
 (iv) an dá dhiosca a bheith gorm  
 (v) an dá dhiosca a bheith ar aon dath. 

 6. Is é an dóchúlacht go mbeidh sé ag cur báistí amárach ná 2
3

Is é an dóchúlacht go ndéanfaidh Jean dearmad ar a scáth báistí amárach ná 3
4

Oibrigh amach an dóchúlacht go mbeidh sé ag cur báistí amárach agus go ndéanfaidh 
Jean dearmad ar a scáth báistí. 

 7. Tógtar cárta go randamach ó gach ceann de dhá ghnáthphaca cártaí, paca A agus paca B.  
Oibrigh amach an dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) cárta dearg ó phaca A agus cárta dearg ó phaca B 
 (ii) muileata ó phaca A agus triuf ó phaca B 
 (iii) rí ó phaca A agus pictiúrchárta (rí, banríon, cuireata) ó phaca B 
 (iv) 10 ó phaca A agus an 10 triuf ó phaca B 
 (v) aon hart ón dá phaca. 

 8. Tá trí roithleán neamhspleácha ar mheaisín torthaí agus íocann sé pota óir E50 nuair a 
fhaigheann duine trí shú craobh. Tá 12 phictiúr i ngach roithleán. Tá ceithre shú craobh
sa chéad roithleán, trí shú craobh sa dara ceann agus dhá shú craobh sa tríú ceann. 
Ríomh an dóchúlacht go mbuafá an pota óir. 

 9. Scaoileann boghdóir saighead i dtreo sprice.  Is é 0.2 an dóchúlacht go mbuailfidh sé an
réigiún órga leis an tsaighead.  Scaoileann sé dhá shaighead i dtreo na sprice. 
 (i) Céard í an dóchúlacht go mbuaileann an dá shaighead an réigiún órga? 
 (ii) Céard í an dóchúlacht gur saighead amháin go baileach a bhuaileann an réigiún órga? 

10. Déanann triúr páistí scrúdú. Is é 0.8 an dóchúlacht go bhfaighidh Chris pas, is é 0.9 an
dóchúlacht go bhfaighidh Georgie pas agus is é 0.7 an dóchúlacht go bhfaighidh Phil pas. 
 (i) Céard í an dóchúlacht go bhfaighidh gach duine den triúr pas? 
 (ii) Céard í an dóchúlacht go dteipfidh ar gach duine den triúr? 
 (iii) Céard í an dóchúlacht go bhfaighidh duine amháin ar a laghad pas? 

11. Seans amháin ar an sprioc a bhualadh atá ag beirt fhear, Ailín agus Seán.  Is é 1
2 an 

dóchúlacht go mbuailfidh Ailín an sprioc agus is é 2
3 an dóchúlacht go mbuailfidh

Seán an sprioc.  Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) go mbuailfidh an bheirt fhear an sprioc 
 (ii) nach mbuailfidh ceachtar acu an sprioc 
 (iii) nach mbuailfidh ach duine amháin acu an sprioc. 

12. Tiomáineann Seán chun na hoibre agus gabhann sé thar thrí cinn de shoilse tráchta. 
Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag an gcéad cheann ná 0.6. 
Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag an dara ceann ná 0.7.
Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag an tríú ceann ná 0.8.
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 (i) Ríomh an dóchúlacht go stopfaidh sé ag gach ceann de na soilse tráchta. 
Beidh sé déanach don obair má bhíonn air stopadh ag aon dá cheann de na soilse tráchta. 
 (ii) Ríomh an dóchúlacht go mbeidh sé déanach. 

13. Caitear dísle cóir 3 huaire. Faigh na dóchúlachtaí seo: 
(i) gan sé ar bith a bheith ar barr (ii) sé amháin ar a laghad a bheith ar barr 

(iii) sé amháin go baileach a bheith ar barr. 
Ríomh an dóchúlacht chomh maith gurb í an uimhir chéanna ar barr a thabharfaidh gach
ceann de na trí chaitheamh. 

14. Sa tseachtain chéanna a bhíonn lá breithe Jeaic agus lá breithe Jill ann. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) a lá breithe a bheith ar an Luan ag an mbeirt acu 
 (ii) a lá breithe a bheith ar an lá céanna ag an mbeirt acu 
 (iii) a lá breithe a bheith ar dhá lá dhifriúla acu 
 (iv) lá breithe duine acu nó na beirte acu a bheith ar an Luan. 

15. Roghnaíodh triúr go randamach agus fiafraíodh díobh cén lá den tseachtain ar a
mbeadh an chéad lá breithe eile acu. 
Céard iad na dóchúlachtaí seo: 
 (i) nach ar an Domhnach a bheidh lá breithe ar bith díobh 
 (ii) nach mbeidh ach lá breithe amháin díobh ar an Domhnach 
 (iii) lá breithe amháin díobh ar a laghad a bheith ar an Domhnach? 

Mír 1.7   Dóchúlacht choinníollach 
Tá 2 licín dhearga agus 4 licín bhuí i mbosca, mar atá  
le feiceáil seo trasna. 
Pioctar licín amháin go randamach.

P(dearg) 5 2
6  agus  P(buí) 5 4

6

Cuir i gcás nach gcuirtear an licín ar ais sa bhosca.  
Beidh an méid atá sa bhosca difriúil, ag brath ar cé acu licín dhearg nó
licín bhuí a tógadh amach.  

Má bhí sí dearg, licín dhearg amháin agus ceithre licín  
bhuí atá sa bhosca anois, mar a thaispeántar. 

Má thógtar amach licín eile go randamach anois, beidh an dóchúlacht go bhfuil sí dearg ag
brath ar dhath na chéad licín.  

Dóchúlacht choinníollach a thugtar air sin. 

Ag filleadh ar an dara bosca thuas, is é P(dearg) anois ná 1
5.

Ríomhtar an dóchúlacht sin agus muid ag glacadh leis gur dearg a fuarthas ar an gcéad tarraingt. 

Is sampla é cás an bhosca agus na licíní a pléadh thuas de dhóchúlacht an dara teagmhas a
bheith ag brath ar fhothoradh an chéad teagmhais. 

Is dhá theagmhas iad A agus B. Seo mar a scríobhtar an dóchúlacht choinníollach go
dtarlóidh A, má tharla B cheana féin: P(A | B).
Is é an chaoi le P(A | B) a léamh ná 3dóchúlacht A má tharla B4. 
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Tá an dóchúlacht choinníollach (A | B) léirithe A

A � B

B

sa léaráid Venn ar dheis. 

Chun P(A | B) a fháil, laghdaítear an spás samplach 
go dtí B agus é sin amháin, mar gur tharla B cheana féin. 

Mar sin tá P(A | B) 5   
#(A � B)

 _________ 
#B

   5   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  .

An chuid de B ina dtarlaíonn A freisin, sin í an chuid atá curtha in iúl ag A > B. 

Mar sin tá P(A | B) 5   
#(A � B)

 _________ 
#B

   5   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  

 

Ba chóir duit an toradh sin
a chur de ghlanmheabhair

mar go mbeidh tú á úsáid
níos  déanaí  i  do  chuid
staidéir ar an dóchúlacht. 

Seo mar a dhéantar cur síos i bhfocail ar an toradh sin: 

3Is ionann dóchúlacht A má tharla B agus dóchúlacht A agus B roinnte ar 
dhóchúlacht B4

Is féidir atheagrú a dhéanamh ar P(A | B) 5
P(A � B)

 _________ 
P(B)

   mar leanas:

 P(A | B)  3  P(B)  5 P(A � B) �   iolraigh an dá thaobh faoi P(B).

; P(A � B) 5 P(A | B) 3 P(B)

Freisin P(B � A) 5 P(B | A) 3 P(A)

Mar sin P(A � B) 5 P(A) 3 P(B | A) � ó tá P(A � B) 5 P(B � A).

Dlí ginearálta
P(A agus B) 5 P(A) 3 P(B | A)

an iolraithe 

Sampla 1

Scríobhtar na huimhreacha 1 go 9 ar chártaí agus cuirtear i mbosca iad. 
Tarraingítear cárta go randamach as an mbosca. 
Faigh an dóchúlacht gur uimhir phríomha atá air, más corruimhir í. 

Is iad na huimhreacha príomha suas go 9 ná 2, 3, 5, 7. 

P(uimhir phríomha, más corruimhir í) 5   
líon na gcorruimhreacha príomha

  _________________________________   
      líon na gcorruimhreacha

  

5   3 __ 
5
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Sampla 2

Tá 6 dhiosca dhearga agus 4 dhiosca ghorma i mála áirithe.  Tarraingítear diosca as an 
mála agus ní chuirtear ar ais é.  Tarraingítear an dara diosca ansin. 
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) an chéad dá dhiosca a bheith gorm 
 (ii) an dara diosca a tharraingítear a bheith dearg 
 (iii) diosca amháin a bheith dearg agus an diosca eile a bheith gorm 
 (iv) an dá dhiosca a bheith ar aon dath. 

[Seasann an nodaireacht P(D, G) don dóchúlacht an chéad diosca a bheith dearg agus
an dara diosca a bheith gorm.]  

(i) P(1ú diosca a bheith gorm) 5 4
10

P(2ú diosca a bheith gorm) 5 3
9 

⇒ P(B , B ) 5   4 __ 10   3   3 _ 9   5   12
 __ 90   5   2 __ 

15
  

 (ii) Le go mbeadh an 2ú diosca dearg, d'fhéadfadh ceachtar acu seo a bheith againn: 
(a) 1ú dearg agus 2ú dearg nó (b) 1ú gorm agus 2ú dearg 

P(1ú dearg agus 2ú dearg) 5 6
 __ 10   3   5 _ 9   5   30

 __ 90  

P(1ú gorm agus 2ú dearg) 5 4
 __ 10   3   6 __ 90   5   24

 __ 90  

⇒ P(2ú diosca dearg) 5 suim na ndóchúlachtaí 30
90 agus 24

90 

  30
 __ 90   �   24

 __ 90   5   54
 __ 90   5   6 __ 10   5   3 _ 

5
  

 (iii) Is ionann P(diosca amháin dearg agus an ceann eile gorm) agus 
P(1ú dearg agus 2ú gorm nó 1ú gorm agus 2ú dearg) 
5 P(D, G) � P(G, D)

5  (�  6 __ 10   3   4 _ 9   )  �  (�  4 __ 10   3   6 _ 9   ) 

5   24
 __ 90   �   24

 __ 90   5   48
 __ 90   5   8 __ 

15
  

; P(ceann amháin dearg, ceann amháin gorm) 5 8
15

(iv) P(an dá dhiosca ar aon dath) 5 P(D, D) 1 P(G, G) 

P(R , R ) 5   6 __ 10   3   5 _ 9   5   30
 __ 90  

P(B , B ) 5   2 __ 
15

   � ó (i) thuas

⇒ P(an dá dhiosca ar aon dath)  5 30
 __ 90   �   2 __ 

15
   5   7 __ 

15
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Sampla 3

Bain úsáid as an léaráid Venn ar dheis chun
iad seo a scríobh síos: 

A B

0.10.4 0.3

0.2

U
 
(i) P(A | B)   (ii)  P(B | A)

 
(i) P(A | B) 5   

P(A � B)
 _________ 

P(B)
   5   0.1 ___ 

0.4
   5 0.25

 (ii) P(B | A) 5   
P(B � A)

 _________ 
P(A)

   5   0.1 ___ 
0.5

   5 0.2

[D'fhéadfaí na dóchúlachtaí sin a scríobh síos
 go díreach ón léaráid Venn.] 

Sampla 4

Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 0.7, P(B) 5 0.4 agus P(A | B) 5 0.3. 
Déan amach an dóchúlacht nach dtarlaíonn A ná B. 

Is é an réigiún scáthaithe an chuid den léaráid A (0.7) B (0.4) 
nach dtarlaíonn A ná B inti. 

Bainfimid úsáid as an bhfoirmle 

P(A | B) 5
P(A � B)

 _________ 
P(B)

   chun dóchúlacht A > B a fháil. 

P(A | B) 5   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

   ⇒ 0.3 5   
P(A � B)

 _________ 
0.4

  

⇒ P(A � B) 5 0.3 3 0.4 5 0.12

Anois líonfaimid isteach na dóchúlachtaí     A (0.7)

0.120.58 0.28

B (0.4)  
eile sa léaráid Venn. 

P(gan A ná B)  5 1 � P(A � B)  
5 1 � [0.58 � 0.12 � 0.28]  
5 1 � 0.98 5 0.02

Cleachtadh 1.7
 1. Tarraingítear cárta go randamach ó phaca 52 cárta imeartha. 

 (i) Má tá an cárta dubh, faigh an dóchúlacht gur spéireata atá ann. 
 (ii) Má tá an cárta dearg, faigh an dóchúlacht gur banríon atá ann. 
 (iii) Más pictiúrchárta atá sa chárta, faigh an dóchúlacht gur rí atá ann. 
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 2. Tá faisnéis faoi ghrúpa daoine fásta
le fáil sa tábla seo trasna. 
 (i) Roghnaítear duine go randamach

ón ngrúpa. 
Céard í an dóchúlacht go bhfuil an duine sin in ann tiomáint?

 (ii) Roghnaítear fear go randamach as an ngrúpa. 
Céard í an dóchúlacht go bhfuil sé in ann tiomáint? 

 (iii) Faigh an dóchúlacht go bhfuil duine a roghnaítear go randamach in ann tiomáint,
más bean atá ann.  

 3. Caitear dhá dhísle chóra agus breactar síos toradh na n-uimhreacha ar barr. 
Má tá 2 ar barr ar dhísle amháin, faigh an dóchúlacht gurb é toradh an dá uimhir
ar barr 
(i) 6 go baileach    (ii) 6 nó níos mó.

 4. Cláraíonn scoil áirithe 120 dalta le haghaidh scrúdú
matamaitice an Teastais Shóisearaigh. 
Tá na sonraí le feiceáil sa tábla ar dheis. 

 (i) Maidir le dalta a roghnaítear go randamach, 
scríobh síos an dóchúlacht gur don Ghnáthleibhéal atá an dalta sin cláraithe. 

 (ii) Roghnaítear dalta go randamach. Is cailín í an dalta seo. 
Faigh an dóchúlacht gur don Ardleibhéal a cláraíodh an cailín sin. 

 (iii) Roghnaítear dalta go randamach. Cláraíodh an dalta sin don Ghnáthleibhéal. 
Faigh an dóchúlacht gur buachaill a bhí sa dalta. 

 5. Tá 5 dhiosca dhearga agus 3 dhiosca ghorma i mála áirithe. 
Tógtar diosca as an mála agus ní chuirtear ar ais é.  Tógtar an dara diosca as an mála ansin.  
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) an chéad diosca a bheith gorm 
 (ii) an chéad dá dhiosca a bheith dearg 
 (iii) an chéad dá dhiosca a bheith gorm 
 (iv) an dá dhiosca a bheith ar aon dath. 

 6. Tá 5 mhirlín dhearga agus 6 mhirlín dhubha i mála áirithe. Tógtar na mirlíní as an mála,
ina gceann agus ina gceann, agus ní chuirtear ar ais iad.  Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) an chéad 2 cheann a thógtar amach a bheith dearg 
 (ii) an chéad cheann a bheith dearg agus an dara ceann dubh 
 (iii) an chéad 2 cheann a thógtar amach a bheith dubh 
 (iv) an chéad 2 cheann a thógtar amach a bheith ar aon dath 
 (v) an dara diosca a thógtar amach a bheith dearg. 

 7. Déantar cúig chárta, a bhfuil E , V , E , N , T , orthu mar lipéid, a shuaitheadh go mion agus
ansin dáiltear iad, aghaidh in airde, ar bhord.  
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) T, N, san ord sin, a bheith ar an gcéad dá chárta a fheictear 
 (ii) E, V, san ord sin, a bheith ar an gcéad dá chárta a fheictear 
 (iii) E a bheith ar an dara cárta a fheictear. 

Is féidir tiomáint Ní féidir tiomáint

Fir 32  8

Mná 38 12

  Gnáth   Ard

Cailíní 20 35

Buachaillí 25 40
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 8. Má roghnaítear dhá litir go randamach ón ainm DIARMUID, céard í an dóchúlacht an dá
litir a bheith mar a chéile? 

 9. Tugann an tábla seo faisnéis faoi na páistí
i rang bunscoile. 

 (i) Pioctar duine de na páistí go randamach
ón rang.
Céard í an dóchúlacht gur cailín atá ann? 

 (ii) Pioctar go randamach duine de na buachaillí sa rang. 
Céard í an dóchúlacht go bhfuil sé ciotógach? 

 (iii) Pioctar buachaill sa rang go randamach, agus pioctar cailín go randamach. 
Céard í an dóchúlacht go bhfuil siad araon ciotógach? 

 (iv) Pioctar go randamach duine de na páistí deasacha.  
Céard í an dóchúlacht gur buachaill atá ann? 

10. I seó cluichí ar an teilifís, tugtar dhá thasc do na hiomaitheoirí. I ngach tasc, éiríonn leo nó 
teipeann orthu. Is é an dóchúlacht go n-éireoidh le hiomaitheoir sa chéad tasc ná 0.8. 
Má éiríonn le hiomaitheoir sa chéad tasc, is é an dóchúlacht go n-éireoidh leis/léi sa dara
tasc ná 0.6.
Má theipeann ar iomaitheoir sa chéad tasc, is é an dóchúlacht go n-éireoidh leis/léi sa dara
tasc ná 0.3. 
Ríomh na dóchúlachtaí seo:  (i) go n-éiríonn le hiomaitheoir sa dá thasc 
(ii) go dteipeann ar iomaitheoir i dtasc amháin ar a laghad. 

11. Tógann Seosaimhín cárta go randamach as an bpaca seo agus
1 2 3 4 5

 
coinníonn sí é.  Ansin tógann sí an dara cárta go randamach. 
Faigh an dóchúlacht go dtógann sí corruimhir amháin
agus ré-uimhir amháin (i gceachtar ord). 

12. Faigh gach ceann díobh seo a leanas, bunaithe ar na

A B

0.20.4 0.3

0.1

S  
dóchúlachtaí a thugtar sa léaráid Venn ar dheis: 

 (i) P(A)
 (ii) P(A � B)
 (iii) P(A � B)
 (iv) P(A | B)
 (v) P(B | A).

13. Taispeánann an léaráid Venn seo trasna líon na mball

A B

48 12

6

S  
sna tacair A agus B agus san uilethacar S. 
Agus tú ag úsáid na léaráide, scríobh síos 

 (i) P(A)
 (ii) P(A � B)
 (iii) P(A � B)
 (iv) P(A | B).

An bhfuil  P(A | B) 5 P(B | A)?

Ciotógach Deasach

Cailíní 5 15

Buachaillí 4  9
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14. Is dhá theagmhas iad X agus Y. P(X) 5 0.2, P(Y) 5 0.25 agus P(X > Y) 5 0.1. 
Léirigh an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 
Agus tú ag úsáid na léaráide, faigh 
(i) P(X � Y)   (ii) P(X | Y)   (iii) P(Y | X).

15. Bain úsáid as an léaráid Venn ar dheis chun na 

A B

0.10.2 0.4

0.3

S  
dóchúlachtaí seo a fháil: 

 (i) P(A) (ii) P(A � B)
 (iii) P(A�) (iv) P(A � B)�
 (v) P(A� � B) (vi) P(B | A).

16. Is dhá theagmhas iad A agus B. 
P(A) 5 0.2, P(A � B) 5 0.15 agus P(A� � B) 5 0.6.

 (i) Cóipeáil an léaráid Venn seo agus líon isteach 
an chuid eile den fhaisnéis. A B

0.15

S

 
(ii) Faigh an dóchúlacht nach dtarlaíonn A ná B. .

 (iii) Faigh P(A | B). 
(iv) An bhfuil P(A | B) 5 P(B | A)? 

17. I ngrúpa 100 duine, tá cat ag 40 duine, tá madra ag 25 duine agus tá cat agus madra
ag 15 dhuine.  Tarraing léaráid Venn chun an fhaisnéis sin a léiriú. 
Anois, i gcás duine a roghnaítear go randamach, scríobh síos an dóchúlacht 
 (i) go bhfuil madra nó cat aige/aici 
 (ii) go bhfuil madra nó cat aige/aici ach nach bhfuil madra agus cat aige/aici 
 (iii) go bhfuil madra aige/aici, má tá cat aige/aici 
 (iv) nach bhfuil cat aige/aici, má tá madra aige/aici. 

18. Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 0.6, P(B) 5 0.5 agus P(A > B) 5 0.4. 
Taispeáin an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 
Agus tú ag úsáid na léaráide, faigh 
 (i) P(A � B)
 (ii) P(B | A)
 (iii) P(A | B)
 (iv) P(B � A�).

19. Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 1
3, P(B) 5 1

4  agus P(A | B) 5 1
5.

Tarraing léaráid Venn chun dóchúlacht gach réigiúin a thaispeáint. 

Agus tú ag úsáid na léaráide, faigh 
 (i) P(A � B)
 (ii) P(B | A).
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20. Tá dóchúlachtaí na dteagmhas A, B agus C

A B

C 0.12

0.08

0.02

0.050.08

0.18 0.170.3

S  
 le feiceáil sa léaráid Venn seo trasna. 

Agus tú ag úsáid na léaráide Venn, faigh 
 (i) P(B)
 (ii) P(A � C)
 (iii) P(A | B)
 (iv) P(C | B)
 (v) P(A � C�)
 (vi) P(B | A � C).



Cuir triail ort féin 1 
Ceisteanna A 
 1. Cé mhéad uimhir dhifriúil trí dhigit is féidir a dhéanamh as na digití 1, 2, 3, 4, 5

mura mbíonn digit ar bith in aon uimhir níos mó ná uair amháin? 
 (i) Cé mhéad de na huimhreacha sin a bhfuil 3 ina dtús? 
 (ii) Cé mhéad de na huimhreacha sin atá os cionn 300? 

 2. (i) Cé mhéad grúpa ceathrair difriúil is féidir a roghnú as cúigear buachaillí agus seisear cailíní? 
 (ii) Cé mhéad de na grúpaí sin ina bhfuil beirt bhuachaillí agus beirt chailíní? 

 3. Caitear péire díslí agus suimítear na huimhreacha ar barr. Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) 12 mar shuim an dá uimhir 
 (ii) an uimhir chéanna ar an dá dhísle 
 (iii) iomlán de 12 nó an uimhir chéanna ar an dá dhísle? 

 4. Tá an rothlóir seo laofa.  
I gcás gach ceann de na huimhreacha 1 go 4, tugtar sa tábla
thíos an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar an uimhir sin. 

Uimhir 1 2 3 4 5

Dóchúlacht 0.35 0.1 0.25 0.15

Castar an rothlóir aon bhabhta amháin. 
 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar 5. 
 (ii) Scríobh síos an uimhir ar mó an seans go stopfaidh an rothlóir uirthi. 
 (iii) Má chastar an rothlóir 200 uair, cé mhéad uair a bheifeá ag súil leis go stopfadh sé ar 3? 

 5. Suíonn seisear ina líne. Tá Máire agus Seán ina measc. 
 (i) Cé mhéad eagar difriúil ar an seisear is féidir a bheith ann? 
 (ii) Cé mhéad de na heagair sin ina bhfuil Máire agus Seán taobh le chéile?  

 6. Iarradh ar thríocha scoláire a rá cé na gníomhaíochtaí
a thaitin leo as measc na dtrí rogha seo: snámh (S),
leadóg (L) agus haca (H).  
Tá líon na scoláirí i ngach tacar le feiceáil sa léaráid
ar dheis  
Roghnaítear scoláire amháin go randamach. 
 (i) Cé acu de na péirí teagmhas seo atá comheisiatach? 

(a) 1scoláire a roghnú ó S', 1scoláire a roghnú ó H' 
(b) 1scoláire a roghnú ó S', 1scoláire a roghnú ó L'. 

 (ii) Céard í an dóchúlacht scoláire a roghnú ar thaitin haca nó leadóg leis/léi? 

 7. Tá uimhir scríofa ar gach aghaidh de chuid dísle: 1, 1, 1, 2, 2, 3 faoi seach. 
 (i) Céard í an dóchúlacht 2 a scóráil? 

Caitear an dísle trí huaire. 
 (ii) Céard í an dóchúlacht gurb é 2 a fhaightear ar gach ceann den chéad

dá chaitheamh?
 (iii) Céard í an dóchúlacht gur ar an tríú caitheamh a fhaightear an chéad 2? 

1 5

4

3

2

S

30

L

5
8

7

10

H

11
3
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 8. Trí thicéad déag atá i dtarraingt.  Tá sé cinn de na ticéid gorm, ceithre cinn dearg agus 
trí cinn uaine. Tarraingítear trí thicéad go randamach, ceann i ndiaidh a chéile, gan iad
a chur ar ais sa hata.  
Faigh an dóchúlacht gur gorm atá an chéad ticéad a tharraingítear, gur dearg atá an dara
ceann agus gur dearg nó uaine atá an tríú ceann. 

 9. Slánuimhreacha ó 1 go 20, agus an dá uimhir sin san áireamh, atá i spás féidearthachta. 
Is é A an teagmhas: Is iolraí ar 3 an uimhir 
Is é B an teagmhas: Is iolraí ar 4 an uimhir. 
Má phioctar slánuimhir go randamach, faigh:  (i) P(A) (ii) P(A � B) (iii) P(A � B)�.

10. Sa tábla seo trasna tugtar aois agus inscne cúig  
dhalta is fiche i rang  (B 5 Buachaillí, C 5 Cailíní).
 (i) Má phioctar dalta go randamach, céard í an

dóchúlacht gur cailín seacht mbliana déag 
d'aois nó buachaill sé bliana déag d'aois atá ann? 

 (ii) Faigh an dóchúlacht dalta sé bliana déag d'aois a roghnú, más cailín a bhí sa dalta
a roghnaíodh. 

 (iii) Má phioctar beirt daltaí go randamach, faigh an dóchúlacht gur buachaillí 16 bliana
d'aois iad araon. 

Ceisteanna B 
 1. Chun tús a chur le cluiche, caithfidh imreoir 6 a fháil ar an dísle.  

Faigh an dóchúlacht go dtosaíonn an t-imreoir  
 (i) ar an gcéad chaitheamh (ii)  ar an dara caitheamh 
(iii) ar an gcéad chaitheamh nó ar an dara caitheamh. 

 2. Tá ceathrar toscairí le roghnú as ochtar ball de chlub áirithe. 
 (i) Cé mhéad rogha fhéideartha atá ann? 
 (ii) Cé mhéad de na roghanna sin a bhfuil ball áirithe, A, ina measc? 
(iii) Cé mhéad acu a bhfuil A nó B ina measc ach nach bhfuil A agus B araon ina measc? 

 3. (i) Cé mhéad eagar is féidir a dhéanamh ar litreacha an fhocail Bhéarla SOLDIER 
ach gach litir a ghlacadh sa turas? 

 (ii) Cé mhéad eagar díobh sin arb iad na litreacha SO, san ord sin, na chéad litreacha iontu? 
 (iii) Cé mhéad de na heagair a bhfuil a gcéad litir ina consan agus a litir dheireanach ina consan? 

 4. Mar seo a imrítear cluiche áirithe: gach ceann de 3 shaighead a chasadh thart ar
mhaighdeog shoghluaiste i lár 3 chiorcal, mar atá le feiceáil thíos. Scór 2 phointe nó
3 phointe a ghnóthóidh gach saighead de réir na teascóige a mbeidh sí ag pointeáil uirthi
nuair a stopfaidh sí, agus comhdhóchúlacht atá ann gur ag pointeáil i gceachtar den dá
threo a bheidh sí. 240°, 180° agus 240°, faoi seach, a bheidh sna teascóga ar scór 2 phointe. 

2

3

2

3

2

3

Más ionann scór an chluiche agus suim na bpointí a scórálann na 3 shaighead, ríomh na 
dóchúlachtaí na scóir seo a leanas a ghnóthú i gcluiche: 
 (i) 6      (ii)  9      (iii)  7.

B C

16 bliana d'aois 5 7

17 mbliana d'aois 7 6
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 5. (i) Tabhair cothromóid lena mbaineann dóchúlachtaí sa chaoi is go seasann an chothromóid
don ráiteas1tá na teagmhais L agus M comheisiatach'. Mínigh céard is brí le 1
teagmhais chomheisiatacha'. 

 (ii) 22 scoláire atá i rang matamaitice Janelle.  
Roghnaítear ceathrar scoláirí go randamach le páirt a ghlacadh i gcomórtas matamaitice. 
(a) Cé mhéad slí atá ann chun an ceathrar scoláirí a roghnú? 
(b) Cé mhéad de na slite sin ina bhfuil Janelle san áireamh? 
(c) Anois faigh an dóchúlacht go bhfuil Janelle i measc an cheathrair a ghlacfaidh 

páirt sa chomórtas. 

 6. Tá dhá bhonn 5c agus ceithre bhonn 10c ina mála ag Karen. Tógann sí amach bonn amháin
go randamach agus ansin bonn eile (gan an chéad cheann a chur ar ais).
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur bonn 10c an chéad cheann, agus gur bonn 5c an dara ceann 
 (ii) gur fiú 15c an dá bhonn le chéile 
 (iii) gur fiú 20c an dá bhonn le chéile 

 7. Bain úsáid as an léaráid Venn seo thíos chun na ceisteanna seo a fhreagairt. 

A B

0.3 x

0.1

0.2

S

 (i) Faigh luach x (ii) Faigh P(A)
 (iii) Faigh P(A < B) (iv) Faigh P(A | B)

 (v) Fíoraigh go bhfuil P(A|B) 5
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  

 8. Tá 15 fhear agus 10 ban ar thraein áirithe.  
Tá 10 de na fir agus 16 de na mná os cionn 25 bliain d'aois.  
Roghnaíonn an cigire duine de na paisinéirí go randamach chun a t(h)icéad a sheiceáil. 

Is é A an teagmhas: Bean atá sa duine a roghnaítear 
Is é B an teagmhas: Tá an duine a roghnaítear os cionn 25 bliain d'aois. 

Scríobh síos gach ceann díobh seo: 
 (i) P(A)  (ii)  P(B)  (iii)  P(A|B)  (iv)  P(A � B)  (v)  P(A � B).

Fíoraigh uaidh sin go bhfuil P(A > B) 5 P(B). P(A | B). 
Cén fáth nach féidir an toradh P(A < B) 5 P(A) 1 P(B) a chur i bhfeidhm sa chás seo? 

 9. 4 dhiosca bhána, 2 dhiosca dhearga agus x diosca uaine atá i mbosca áirithe.  
Tarraingt randamach a dhéantar ar dhá dhiosca as an mbosca, agus ní chuirtear ar ais iad. 
 (i) Scríobh síos slonn in x ar an dóchúlacht gur uaine a bheidh an dá dhiosca. 

Má tá a fhios againn gurb é 4
13 an dóchúlacht gur dhá dhiosca uaine a roghnófar, 

 (ii) Cé mhéad diosca sa bhosca? 
 (iii) Céard í an dóchúlacht nach uaine a bheidh ceachtar den dá dhiosca a roghnófar? 
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10. 

1

8

9

16

TÚS

SWEET SIXTEEN

licín

2

7

15

3

11

14

5

12

13

Is féidir le líon ar bith imreoirí an cluiche �Sweet Sixteen' a imirt. Is é an chaoi a n-oibríonn
an cluiche ná go gcaitheann gach imreoir dísle cóir ar a sheal. Ansin bogann siad a licín ar
aghaidh méid áirithe boscaí, ag brath ar an uimhir atá ar barr ar an dísle.  Má stopann licín imreora
ar cheann de na cearnóga scáthaithe, ní mór don imreoir sin tosú arís. An chéad imreoir a chríoch-
-nóidh ar chearnóg 16, is aige/aici a bheidh an bua. Má fhaigheann imreoir uimhir a thabharfadh
thar chearnóg 16 é/í, ní bheidh cead ag an imreoir sin bogadh agus cailleann sé/sí an seal sin. 
 (i) Céard í an dóchúlacht gur ar chearnóg scáthaithe a stopann licín imreora ar an gcéad

chaitheamh? 
 (ii) Bogann imreoir ar aghaidh go dtí cearnóg 3 ar an gcéad chaitheamh. Céard í an dóchúlacht

gur ar chearnóg scáthaithe a stopann licín an imreora sin ar an dara caitheamh? 
(iii) (a) Is ar chearnóg 12 atá imreoir áirithe tar éis trí chaitheamh.  Scríobh trí scór a 

d'fhéadfadh a bheith ag an imreoir. Bíodh na scóir san ord ina bhfuair sé/sí iad. 
(b) Cé mhéad slí dhifriúil ina bhféadfadh imreoir cearnóg 12 a shroicheadh le trí

chaitheamh?   Taispeáin do chuid oibre chun tacú le do fhreagra. 
(iv)  (a) Céard é an t-íosmhéid caití (an méid is lú caití) a theastaíonn chun an cluiche 

a chríochnú? 
(b) Céard í an dóchúlacht go dtarlóidh sé sin? 

Ceisteanna C 
 1. 5 dhiosca dhearga agus 4 dhiosca uaine atá i mála áirithe. Is ionann iad ach amháin ó thaobh 

datha de.  Tarraingítear trí dhiosca go randamach as an mála agus ní chuirtear ar ais iad.    
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur ar comhdhath a bheidh siad go léir 
 (ii) gur dearg a bheidh ceann amháin ar a laghad 
 (iii) gur uaine a bheidh ceann amháin ar a mhéad. 

 
2. Tá víreas áirithe ar 8% den daonra. Is féidir an víreas sin a aimsiú ach tástáil mhíochaine 

a dhéanamh.  Níl an tástáil sin ach 90% éifeachtach, áfach; is é sin le rá nach dtugann sí
léamh ceart ach 90% den am. Má dhéantar tástáil ar Sam le fáil amach an bhfuil an víreas air,
ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) go bhfuil an víreas air ach nach n-aimsítear é 
 (ii) go bhfuil an víreas air agus go n-aimsítear é 
 (iii) nach bhfuil an víreas air ach go n-aimsítear é go hearráideach? 

 
3. (i) Céard a thugann tú ar fhothorthaí a mbaineann an seans céanna le gach ceann acu 

go dtarlóidh sé? 
 (ii) Mínigh dóchúlacht choinníollach. 

Críochnaigh an fhoirmle seo a leanas: P(A|B) 5 P� ____ 
P�

  

 (iii) Is dhá theagmhas iad C agus D. P(C) 5 8
15, P(D) 5 1

3 agus P(C|D) 5 1
5.

Faigh (a)  P(C � D)   (b)  P(C � D)   (c)  P[(C � D)�]
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 4. Is é an dóchúlacht go bhfuil súile gorma ag duine ná 2
5 agus is é an dóchúlacht

go bhfuil duine ciotógach ná 1
5. 

Ríomh na dóchúlachtaí seo:  
 (i) nach bhfuil duine ciotógach 
 (ii) go bhfuil súile gorma ag duine agus gur ciotóg é/í. 
Má roghnaítear beirt go randamach, faigh an dóchúlacht go bhfuil súile gorma ag duine acu
agus gur ciotóg é/í, agus go bhfuil súile gorma ag an duine eile agus nach ciotóg é/í. 

 5. Le tiomáint go dleathach ar bhóithre na hÉireann, caithfidh ceadúnas tiomána agus diosca
árachais a bheith ag gach tiománaí.  Ag seicphointe, fuair oifigeach de chuid an Gharda
amach nach raibh árachas ag 14%, nach raibh ceadúnas tiomána ag 8% agus nach raibh ceadúnas
tiomána ná árachas ag 2%. 
 (i) Taispeáin an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht, ina codán, gur ag tiomáint go mídhleatach a bhí tiománaí a

ndearnadh seic air/uirthi sa suirbhé seo. 
 (iii) An lá ina dhiaidh sin, stopadh agus seiceáladh 300 tiománaí.  

Cé mhéad de na tiománaithe seo a mbeidh ceadúnas tiomána acu ach nach mbeidh
árachas acu nuair a sheiceálfaidh na gardaí iad, de réir thorthaí an tsuirbhé? 

 6. Mar seo a imrítear cluiche áirithe: baintear úsáid as gnáthrothlóir ar a bhfuil 12 thaobh,
uimhrithe 1 go 12 faoi seach.  Baintear úsáid freisin as bonn agus as bord simplí le 9 ndronuilleog,
mar a thaispeántar sa léaráid thíos. 

L R

Cuirtear an bonn ar an dronuilleog scáthaithe i dtosach.  
Is éard atá le déanamh sa chluiche ná an rothlóir a chasadh agus ansin an bonn a bhogadh
dronuilleog amháin i dtreo L nó R.  Más uimhir phríomha (2, 3, 5, 7 nó 11) é an fothoradh,
is i dtreo R a bhogtar an bonn; i ngach cás eile is i dtreo L a bhogtar é. 
Stopann an cluiche nuair a shroicheann an bonn L nó R.  
Faigh, ceart go dtí trí ionad dheachúlacha, an dóchúlacht 
 (i) go gcríochnaíonn an cluiche ar an gceathrú bogadh, ag R
(ii) go gcríochnaíonn an cluiche ar an gceathrú bogadh 

 (iii) go gcríochnaíonn an cluiche ar an gcúigiú bogadh. 

 7. I dtástáil ilroghnach, tugann gach ceist rogha 5 fhreagra, agus níl ach ceann amháin
acu ceart.  Is é an dóchúlacht go bhfuil an freagra ceart ar eolas ag scoláire ná 5

8.
Mura mbíonn a fhios aige cé acu freagra atá ceart, roghnaíonn sé ceann de na 5 fhreagra
go randamach.  Faigh an dóchúlacht go roghnaíonn sé an freagra ceart ar cheist. 

 8. Taispeánann an léaráid Venn seo trasna dóchúlachtaí
 na dteagmhas A, B agus C.
 (i) Má tá P(B) 5 0.4 agus P(C) 5 0.35,  

faigh luach x, y agus z .
Anois faigh gach ceann de na dóchúlachtaí seo: 
 (ii) P(A|B)
 (iii) P(B|C)
 (iv) P[(A � B)�]
 (v) P(A � B � C)

Anois taispeáin go bhfuil P(A|B) 5   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  

A B

C
z

y

0.05

0.050.05

0.1 x0.3

S
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 9. Caitear dhá dhísle. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) go bhfuil 6 ar barr ar cheann amháin acu ar a laghad 
 (ii) gurb é 8 an tsuim 
 (iii) go bhfuil 6 ar barr ar cheann amháin acu ar a laghad agus gurb é 8 an scór iomlán 
 (iv) go bhfuil 6 ar barr ar cheann amháin acu ar a laghad nó

gurb é 8 an scór iomlán (nó an dá rud)
 (v) go bhfuil 6 ar barr ar cheann amháin acu ar a laghad, más é 8 an scór iomlán. 

10. Tá luthchleasaí ag traenáil le haghaidh na gcluichí Oilimpeacha, ina mbeidh sí ag glacadh
páirte sa léim ard. Déanann sí meastachán ar na dóchúlachtaí go mbeidh sí in ann léim thar
an mbarra ag airdí éagsúla, bunaithe ar an méid a bhain sí amach sa traenáil.  
Tugtar na dóchúlachtaí sin sa tábla thíos: 

Airde    An dóchúlacht go n-éireoidh léi

1.60 m 1

1.65 m 0.6

1.70 m 0.2

1.75 m 0

I gcomórtas, bíonn suas le trí sheans aici chun léim thar an mbarra ag gach airde ar leith. 
Má éiríonn léi, ardaítear an barra 5 cm eile agus bíonn trí sheans aici ag an airde nua,
agus mar sin de. 
Má ghlactar leis go bhfuil toradh gach iarrachta ar leith neamhspleách ar a cuid torthaí ar
fad roimhe sin, 
 (i) taispeáin gurb é an dóchúlacht go n-éireoidh léi ag 1.65 m ná 0.936. 
 (ii) ríomh an dóchúlacht, má éiríonn léi ag 1.65 m, nach n-éireoidh léi ag 1.70 m. 

Faigh, uaidh sin, an dóchúlacht gurb é an airde léime a chlárófar di sa chomórtas ná 
 (iii) 1.60 m (iv) 1.65 m.
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Tús na staitistice 
Úsáidimid an staitistic (nó an staidreamh) chun cabhrú linn ciall a bhaint as méideanna móra
eolais nó sonraí.  Chun cabhrú linn, roinntear staidéar na sonraí i dtrí chuid:
 (i) Sonraí a bhailiú
 (ii) Sonraí a chur i láthair agus cur síos a dhéanamh orthu
 (iii) Tátal a bhaint as na sonraí.

Sa chaibidil seo, pléifimid bealaí éagsúla inar féidir eolas nó sonraí a bhailiú. I measc na mbealaí seo,
tá ceistneoirí, turgnaimh agus a bheith ag faire. Tar éis na sonraí a bhailiú, caithfear díriú ar conas
cur síos a dhéanamh ar na sonraí, sa chaoi gur féidir leis an ngnáthdhuine iad a thuiscint.
Is féidir linn é seo a dhéanamh trí na sonraí a léiriú go grafach.  Feicfidh tú modhanna grafacha
éagsúla sa chaibidil seo (féach thíos). Staitisticí tuairisciúla a thugtar orthu seo.

��������	
�	��	���	�

sonraí scoite  sonraí leanúnacha  sonraí catagóireacha  sonraí príomhúla

sonraí tánaisteacha   aonathráideach   dé-athráideach   suirbhéanna   

grúpa cóimheasa   daonra   sampla   srathaithe   córasach   cuóta 

braisle   áis   mód   meán   airmheán   asluiteach   peircintíl 

raon idircheathairíle   diall caighdeánach   léaráid ghais agus duillí 

histeagram   sceabha dearfach   sceabha diúltach   athróg mhínitheach 

athróg freagartha   ceistneoirí 

Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1Staitistic 1�
�
� �
��

��

2
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Bealach eile chun méid mór eolais a mhíniú ná trí achoimre a dhéanamh ar na sonraí.  Is féidir
achoimre a dhéanamh ar shonraí go simplí ach meán a fháil nó uimhir éigin eile a fháil a bheadh
ionadaíoch do na sonraí ina n-iomlán.   Staitisticí achoimre a thugtar ar na huimhreacha seo.

Úsáidtear próiseas staitistiúil áirithe chun eolas a fháil ar líon beag daoine (nó rudaí) agus tátal
a bhaint as an eolas sin maidir le líon daoine atá i bhfad níos mó.  Is próiseas an-tábhachtach
agus an-choitianta é an próiseas seo.  Sampla maith den phróiseas seo is ea an phobalbhreith.
Déantar pobalbhreith ar chúpla míle duine.  As an eolas a thugann na daoine seo, is féidir tátal
an-chruinn a bhaint a bhaineann leis an daonra uile, daonra atá i bhfad níos mó ná líon na
pobalbhreithe.  Staitisticí tátalacha a thugtar ar eolas a bhailiú ó ghrúpa beag chun tátal a
bhaint faoi ghrúpa mór.

Mír 2.1 Cineálacha sonraí   
Nuair a dhéanaimid rud a fhaire, a chomhaireamh nó a thomhas, faighimid bailiúchán uimhreacha.  
Sonraí a thugtar ar na huimhreacha sin (data sa Laidin agus sa Bhéarla).  Is é data an uimhir iolra
ar an bhfocal datum a chiallaíonn 1píosa eolais2. 

1. Sonraí uimhriúla
Sonraí uimhriúla a thugtar ar shonraí ar féidir iad a chomhaireamh nó a thomhas mar is uimhir
é an freagra.  Bíonn sonraí uimhriúla scoite nó leanúnach.

Sonraí scoite
Sonraí scoite a thugtar ar na sonraí
sin a bhíonn teoranta do luachanna 
faoi leith.  Seo roinnt samplaí de 
shonraí scoite:
> Líon na gcúl a fuair foirne peile 

Dé Sathairn
> Líon na mbinsí i seomraí ranga na

scoile
> Líon na marcanna a gnóthaíodh i scrúdú

Sonraí leanúnacha
Tomhaistear sonraí leanúnacha ar scála de 
shórt éigin agus d2fhéadfadh aon luach ar an
scála sin a bheith ag na sonraí.  Seo roinnt
samplaí de shonraí leanúnacha:
> Airde na ndaltaí sa rang 
> Luas na gcarranna a théann thar phointe

áirithe ar an mbóthar 
> An t-am a ghlacann sé ar dhaoine

ráib 100 méadar a dhéanamh 

Sampla 1

Maidir le gach ceann de na cineálacha sonraí seo, scríobh síos an sonraí scoite nó
sonraí leanúnacha atá i gceist:
 (i) líon na mbonn i do phóca 
(ii) líon na dticéad a díoladh do cheolchoirm 

 (iii) an méid ama a glacadh chun tomhas a chríochnú 
 (iv) meáchan na ndaltaí sa rang 
 (v) méideanna gúnaí 

 (i) scoite (ii) scoite (iii) leanúnach 
 (iv) leanúnach (v) scoite 
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2. Sonraí catagóireacha
Ní thabharfaí uimhir mar fhreagra ar an gceist 1Cén dath atá ar do charr?2.
Thabharfaí freagra as grúpa nó catagóir ina mbeadh gorm, dearg, dubh, bán �
Sonraí catagóireacha a thugtar ar shonraí ar cuid de ghrúpa nó de chatagóir iad.

Seo roinnt samplaí de shonraí catagóireacha:

> inscne (fear / bean)
> tír dhúchais (Éire, an Fhrainc, an Nigéir �)
> rogha spóirt (sacar, iomáint, leadóg, cispheil �)

Sonraí catagóireacha ainmniúla a thugtar ar na trí shampla sonraí thuas. 

Sonraí oird a thugtar ar shonraí catagóireacha ina mbaineann ord leis na catagóirí, 
cosúil leis an gcéad roinn, an dara roinn, an tríú roinn, srl. 

Seo roinnt samplaí de shonraí oird:

> cineálacha tí (1 seomra leapa, 2 sheomra leapa, 3 sheomra leapa)
> a mhinice a théann daoine chuig cluichí peile (ní théann ar chor ar bith, uaireanta, 

go han-mhinic)
> scálaí tuairimíochta (easaontaím go mór, easaontaím, is cuma liom eatarthu, aontaím, aontaím

go mór).

Is féidir na sonraí a bhailítear a roinnt ina dhá gcatagóir leathana, is iad sin, sonraí príomhúla
agus sonraí tánaisteacha.

3. Sonraí príomhúla
Sonraí príomhúla a thugtar ar shonraí a bhailíonn duine nó eagraíocht
atá chun iad a úsáid. 

Bailítear sonraí príomhúla ar na bealaí seo a leanas de ghnáth:

> baintear úsáid as ceistneoir
> déantar turgnamh
> déantar fiosrúcháin 
> bítear ag faire agus ag breacadh síos torthaí.

4. Sonraí tánaisteacha
Sonraí tánaisteacha a thugtar ar shonraí atá ar fáil go 
forleathan nó a bhailigh duine éigin eile ar chúis éagsúil. 

Faightear sonraí tánaisteacha 

> ón idirlíon, m.sh. an Daonáireamh Náisiúnta
> ó staitisticí agus bunachair shonraí atá foilsithe cheana féin
> ó tháblaí agus ó chairteanna i nuachtáin agus in irisleabhair.

5. Sonraí aonathráideacha
Nuair a bhailítear píosa amháin eolais, mar shampla, ó gach ball de ghrúpa daoine, 
sonraí aonathráideacha a thugtar ar na sonraí a bhailítear.
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Seo roinnt samplaí de shonraí aonathráideacha: 

> dath na súl 

> achar ón scoil 

> airde i gceintiméadair. 

6.  Sonraí dé-athráideacha 
Sonraí péireáilte nó sonraí dé-athráideacha a thugtar de ghnáth ar shonraí ina mbíonn 
dhá phíosa eolais, 

Seo roinnt samplaí de shonraí dé-athráideacha:

> líon na n-uaireanta cloig staidéir sa tseachtain agus na marcanna a baineadh amach i scrúdú

> aois cairr agus praghas an chairr sin

> méideanna na n-inneall i gcarranna agus líon na gciliméadar a taistealaíodh ar lítear amháin peitril.

Is sampla é dath gruaige agus inscne de shonraí catagóireacha dé-athráideacha.

Is sampla é líon na seomraí i dteach agus líon na bpáistí sa teach de shonraí scoite
dé-athráideacha.

Sampla 2

Maidir le gach ceann de na grúpaí sonraí seo, scríobh síos an sonraí uimhriúla nó 
sonraí catagóireacha atá i gceist:
 (i) méideanna na mbróg a dhíoltar i siopa
 (ii) dathanna na stocaí a dhíoltar i siopa
 (iii) na hábhair atá ar fáil do dhaltaí na hArdteiste 
 (iv) na marcanna a thug moltóirí i gcomórtas díospóireachta
 (v) na barraí a fhástar ar fheirm shráidbhaile
 (vi) achar an tseomra ranga

 (i) uimhriúil (ii) catagóireach (iii) catagóireach
 (iv) uimhriúil  (v) catagóireach (vi) uimhriúil 

Cleachtadh 2.1
 1. Cé acu sonraí catagóireacha nó sonraí uimhriúla iad gach ceann díobh seo:

 (i) Líon na rothar a díoladh i siopa i rith seachtain áirithe
 (ii) Dathanna na gcarranna a díoladh i ngaráiste an mhí seo caite
 (iii) Líon na gcapall sna sé rás ag cruinniú rásaí
 (iv) An spórt is fearr le gach dalta i scoil faoi leith.

 2. Cé acu sonraí scoite nó sonraí leanúnacha iad gach ceann díobh seo:
 (i) Líon na seomraí i ngach ceann de na tithe ar bhóthar
 (ii) Líon na ndlúthdhioscaí a díoladh
 (iii) Meáchain na n-uibheacha i mbosca
 (iv) Méideanna bróige
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 (v) An méid ama a glacadh chun crosfhocal a chríochnú
 (vi) An scór a aimsíodh nuair a caitheadh dísle
 (vii) Líon na gcastairí i mbosca uirlisí
 (viii) Na marcanna a bhronn moltóirí i gcomórtas.

 3. Cheannaigh Méadhbh gúna nua.  Scríobh sí síos:
(i) dath an ghúna

  (ii) líon na gcnaipí ar an ngúna
  (iii) fad an ghúna.
Maidir le gach ceann de na cineálacha sonraí sin, scríobh síos an sonraí uimhriúla nó
catagóireacha iad.  Cé acu de na trí chineál sonraí atá scoite?

 4. Rinne Sonia cuntas den fhad ama a ghlac sé uirthi rás trastíre a rith mar aon leis an
rásuimhir ar a foléine..
Abair an bhfuil na hathróga sin scoite nó leanúnach..

 5. Abair an sonraí péireáilte iad gach ceann de na sonraí seo:ed data:
 (i) Dathanna na léinte atá ar díol ar sheastán
 (ii) aoiseanna agus airdí grúpa daltaí
 (iii) líon na ndeartháireacha atá ag daltaí i rang agus aoiseanna na ndeartháireacha sin
 (iv) aoiseanna na ndaoine uile atá ina gcónaí ar mo shráidse.

 6. Meáchan an phlúir agus líon na n-uibheacha is gá chun císte a dhéanamh..

 (i) Abair cén fáth ar sonraí péireáilte iad seo.ed data.
 (ii) Cé acu cuid de na sonraí atá scoite?
 (iii) Cé acu cuid de na sonraí atá leanúnach?

 7. Breacann dochtúir síos eolas faoina cuid othar..
Déantar cur síos thíos ar na hathróga a úsáideann sí:
 (i) dath súl an othair
 (ii) méid coime agus airde an othair
 (iii) méid bróige an othair
 (iv) fuilghrúpa an othair.
Abair an bhfuil na hathróga seo (a) catagóireach nó (b) uimhriúil.
Cé acu de na ceithre chineál sonraí atá scoite?
Déan cur síos iomlán ar an gcineál sonraí a luaitear i gcuid (ii).

 8. Abair an bhfuil na ráitis seo a leanas fíor nó bréagach..
Tabhair cúis le do fhreagra i ngach cás..
 (i) Is sonraí scoite iad líon na bpócaí ar sheaicéad.
 (ii) Sonraí catagóireacha atá sna cineálacha crainn atá i bhforaois áirithe.
 (iii) Is sonraí uimhriúla iad na tíortha inar maith le daoine saoire a chaitheamh.
 (iv) Is sonraí catagóireacha iad líon na seomraí leapa i ngach teach ar mo shráidse.
 (v) Is sonraí dé-athráideacha iad aois agus imlíne crainn.
 (vi) Is sonraí catagóireacha iad an mhí a rugadh na daltaí sa rang.
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 (vii) Is sonraí dé-athráideacha agus scoite iad líon na gcluichí a imríodh agus líon na
gcúl a aimsíodh.

 (viii) Is sonraí dé-athráideacha agus leanúnacha iad meáchain na gcapall i rás agus na
hamanna a ghlac na capaill chun an rás a chríochnú.

 9. Is minic a chuirtear carranna sna catagóirí seo a leanas: carranna beaga, carranna atá go
maith ar bhreosla, carranna do theaghlaigh, carranna gnó, carranna sócha.
Is sampla iad seo de shonraí oird. Tabhair trí shampla eile de shonraí oird.

10. Scríobh síos an sampla de shonraí príomhúla nó de shonraí tánaisteacha iad seo a
leanas:
 (i) Chomhair Ailín líon na gcarranna dearga a chuaigh thar gheata na scoile.
 (ii) Rinne Léan scrúdú ar na taifid in ospidéal máithreachais féachaint cé mhéad leanbh

a rugadh ann gach lá i mí na Nollag.
 (iii) Chaith Robbie dísle 100 babhta agus bhreac sé síos na torthaí féachaint an raibh

an dísle cóir.
 (iv) D2fhéach Niamh ar an idirlíon chun líon na mbonn órga a fuair gach tír, a ghlac

páirt sna Cluichí Oilimpeacha i mBéising, a aimsiú.

11. Ba mhian le Roy agus le Damien a thuar cé a bhuafaidh an tsraith sa sacar an bhliain
seo chugainn. Féachann Roy ar na torthaí le 5 bliana anuas. .
Féachann Damien ar na torthaí do na 5 bliana roimhe sin.
 (i) Cén cineál sonraí atá in úsáid acu?
 (ii) An ag Roy nó ag Damien a bheidh na sonraí is cruinne? Cén fáth? 

12. Tabhair sampla amháin de shonraí dé-athráideacha atá
 (i) scoite
 (ii) leanúnach.

Mír 2.2 Sonraí a bhailiú    

Bailítear sonraí ar mhórán cúiseanna agus ó mhórán foinsí.

Déanann lucht gnó taighde margaidh chun tuairimí a gcustaiméirí a fháil � cad iad na rudaí a thaitníonn
nó nach dtaitníonn leo faoina dtáirgí agus an bhfuil táirgí nua ag teastáil uathu. Déanann an rialtas 
daonáireamh gach cúig bliana a chomhaireann gach uile dhuine sa tír. Úsáideann na rialtais áitiúla,
na húdaráis oideachais agus eagraíochtaí eile an t-eolas a fhaightear ón daonáireamh chun pleanáil
fhadtéarmach a dhéanamh.

Is féidir sonraí a bhailiú trína bheith ag faire go díreach, mar a dhéanann nádúraí agus é/í ag faire
ar iompar ainmhithe.  I staidéar faire, teastaíonn ón té atá ag faire sonraí a bhreacadh síos gan
cur isteach ar an bpróiséas atá faoi scrúdú.

Chomh maith le staidéir faire, is féidir sonraí a bhailiú freisin ach 
> suirbhé a dhéanamh
> turgnamh a dhéanamh
> agallaimh a chur ar dhaoine nó ceistneoirí a líonadh
> logálaí sonraí a úsáid a thaifeadann sonraí nó léamha thar thréimhse ama, ag úsáid braiteora.
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1. Suirbhéanna
Is féidir sonraí pearsanta a bhailiú go héasca ach suirbhéanna a dhéanamh.

Seo iad na príomhbhealaí ina ndéantar suirbhéanna:
> suirbhéanna tríd an bpost ina gcuirtear ceisteanna ar dhaoine
> agallaimh phearsanta ina gcuirtear ceisteanna ar dhaoine; úsáidtear an sórt seo suirbhé 

go forleathan i gcúrsaí taighde margaidh
> suirbhéanna ar an bhfón; déantar an t-agallamh ar an bhfón
> faire, ina ndéantar faire ar iompar nó ar eolas.

Modh an tsuirbhé Buntáistí Míbhuntáistí

Faire > Córasach agus meicniúil > Tionchar ag seans ar na torthaí

Agallamh pearsanta agus
suirbhé fóin

> Is féidir a lán ceisteanna a chur
> Ráta freagartha ard

> Daor
>  Tionchar ag an agallóir ar na

torthaí uaireanta

Suirbhé poist > Saor go leor
>  Is féidir a lán eolais a bhailiú

>  Teoranta maidir leis an gcineál
eolais is féidir a bhailiú

> Ráta freagartha íseal

2. Ceistneoirí
Ceann de na bealaí is coitianta chun suirbhé a dhéanamh ná ceistneoir a úsáid.

Is é a bhíonn i gceistneoir ná ceisteanna a bhíonn leagtha amach chun sonraí a fháil ó dhaoine. 

Freagróirí a thugtar ar dhaoine a fhreagraíonn ceistneoirí.

Is féidir na ceisteanna a chur ar dhá bhealach:
> Cuireann an t-agallóir an cheist agus líonann an t-agallóir isteach an ceistneoir.
> Tugtar ceistneoir don fhreagróir agus líonann an freagróir isteach an ceistneoir é/í féin. 

Nuair a bhíonn ceisteanna á gcumadh agat do cheistneoir,
> bí soiléir faoina dteastaíonn uait a fháil amach agus faoi na sonraí a theastaíonn uait
> bíodh na ceisteanna gairid achomair
> tosaigh le ceisteanna simplí a spreagfaidh an freagróir
> cuir isteach boscaí freagartha más féidir:    Aontaím     Ní aontaím 
> seachain ceisteanna a thugann ar dhaoine freagra faoi leith a thabhairt (= treoircheisteanna), ar nós

 1Nach n-aontaíonn tú go bhfuil an iomarca spóirt ar an teilifís?2
nó 1An gceapann tú go n-íoctar an iomarca airgid le himreoirí gairmiúla sacair?2

> seachain ceisteanna pearsanta ar nós 
 1An bhfuil cónaí ort in áit na flúirse?2 
nó 1An bhfuil tú oideachas maith ort?2 
nó 1An bhfuil tú róthrom?2

Cabhraíonn rogha freagraí go mór leis an bhfreagróir agus é/í ag freagairt na ceiste 1Cén aois thú?2

Seo sampla:  Cuir tic sa bhosca a oireann do d2aois:

    

 Faoi 18 mbliana 18-30 31-50 Os cionn 50
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Tabhair faoi deara nach bhfuil aon bhearna sna haoiseanna agus nach n-oireann ach aon fhreagra
amháin do gach duine.

Nuair a bhíonn sonraí á mbailiú agat, caithfidh tú a chinntiú go bhfuil an suirbhé nó an turgnamh
cóir agus go seachnaíonn sé laofacht.  Má bhíonn laofacht ann, seans nach mbeidh an t-eolas a
bhailítear ionadaíoch.

Seachain na ceisteanna atá sna boscaí thíos mar tá siad ró-phearsanta, ró-dhoiléir nó bheadh 
tionchar acu ar an bhfreagra.

Cé chomh minic a imríonn tú leadóg?

Ó am go chéile   Anois is arís   Go minic

  Ní hí an bhrí chéanna a bhaineann 
daoine difriúla as na trí fhreagra ó am

go chéile, anois is arís agus go minic.

Baineann gnáthdhaoine sult as snámh. 
An mbaineann tusa sult as snámh?

Bainim    Ní bhainim

  Is treoircheist í seo agus tharlódh sé go mbeadh
an freagra laofa. 
Níor cheart go mbeadh an chéad abairt ann..

Ar ghoid tú earraí riamh ó ollmhargadh?

Ghoid     Níor ghoid

  Is beag duine a thabharfaidh freagra
macánta ar an gceist sin má tá
gadaíocht déanta acu.

Aon uair a dhéanann tú suirbhé nó turgnamh, is fiú treoirshuirbhé a dhéanamh ar dtús. Déantar
treoirshuirbhé ar scála an-bheag. Léiríonn an treoirshuirbhé ansin an dtabharfaidh dearadh agus
modhanna an tsuirbhé an t-eolas a theastaíonn uait. Ba cheart go dtaispeánfadh sé aon fhadhb
a bhaineann le foclaíocht na gceisteanna agus leis na freagraí dóchúla.

3. Grúpa cóimheasa
Má theastaíonn uainn a fháil amach an bhfuil tionchar ag druga nua ar na daoine a thógann é,
roghnaímid grúpa othar, go randamach, mar ghrúpa samplach. Roinntear an grúpa samplach 
ansin, go randamach arís, ina dhá ghrúpa.  Ceapann an dá ghrúpa go bhfuil siad ag tógáil
an druga nua, ach níl na hothair sa dara grúpa á thógáil.

Tugtar substaint neamhghníomhach (nó placebo) don dara grúpa ach ceapann siad go bhfuil
an druga tógtha acu.  Tugtar grúpa cóimheasa ar an dara grúpa seo. Má thagann feabhas ar
níos mó othar sa chéad ghrúpa, is léir go bhfuil tionchar ag an druga.

4. Turgnaimh dheartha
Nuair a phléimid 1turgnaimh2 i gcomhthéacs na staitistice, is éard a bhíonn i gceist go
hiondúil ná suíomh ina ndéanann an turgnamhaí gníomhaíocht rialaithe. Déanann sé/sí
comhaireamh nó tomhas, nó b2fhéidir gur leor a bheith ag faire, chun na torthaí a bhreacadh síos.

Is samplaí de thurgnaimh iad seo:
> trí bhonn a chaitheamh in airde agus taifeadadh a dhéanamh ar an líon uaireanta go mbíonn

dhá aghaidh ar barr
> imlíne crann darach i gcoill a thomhas
> dísle a chaitheamh arís agus arís eile le fáil amach an bhfuil sé laofa
> fo-iarmhairtí druga nua a thaifeadadh
> fiosrú an bhfuil daoine níos fearr ag cuimhneamh ar fhocail, ar uimhreacha nó ar phictiúir.



56

Athróga mínitheacha agus freagartha 
I dturgnamh staitistiúil, bíonn ceann de na hathróga rialaithe a fhad agus a dhéantar faire ar a
thionchar ar an athróg eile. 

An athróg mhínitheach a thugtar ar an athróg rialaithe.
An athróg freagartha a thugtar ar an tionchar a ndéantar faire air.

Sampla 1

Tá foireann taighde ag iarraidh a fháil amach an ardaíonn sainuimhir intleachta (IQ)
daltaí má chuirtear ola éisc isteach ina gcothú laethúil.  Roghnaítear scoil ina bhfuil 500
dalta.  Roghaítear dhá ghrúpa, 50 dalta an ceann, go randamach.
Tugtar cion laethúil ola éisc do Ghrúpa A.
Tugtar an bia céanna do Ghrúpa B, ach ní thugtar ola éisc dóibh.
 (i) Cé acu grúpa an grúpa cóimheasa?
 (ii) Cad í an athróg mhínitheach sa turgnamh seo?
 (iii) Cad í an athróg freagartha?

 (i) Is é Grúpa B an grúpa cóimheasa.
 (ii) Is í an ola éisc an athróg mhínitheach, is é sin, an athróg a dteastaíonn uainn scrúdú

a dhéanamh ar a tionchar ar an athróg freagartha. 
 (iii) Is í sainuimhir intleachta an dalta an athróg freagartha, is é sin, an athróg a

dteastaíonn uainn scrúdú a dhéanamh ar na hathruithe a thagann uirthi. 

Cleachtadh 2.2
 1. Is mian le Jeaic a fháil amach cén tuairim atá ag daltaí ar an tseirbhís leabharlannaíochta

sa choláiste. Taispeántar thíos roinnt den cheistneoir a chum sé.

C1. Líon isteach d2ainm iomlán .................................................................

C2. Cé mhéad uair sa tseachtain a théann tú chuig an leabharlann?

Go minic   Ó am go chéile   Ní théim ann

 (i) Cén fáth nár cheart Ceist 1 a chur?
 (ii) Cad atá mícheart leis na roghanna a thugtar i gCeist 2?

 2. Teastaíonn ó Charal a fháil amach céard a cheapann daoine faoi Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte (an FSS). Seo thíos cuid den cheistneoir a scríobh sí:

C1. Cén dáta breithe atá agat?.......................................................

C2. Nach n-aontófá go gcaitear fanacht rófhada d2obráidí?

D2aontóinn    Ní aontóinn

C3. Cé chomh minic is a chuaigh tú chuig an dochtúir anuraidh?

níos lú ná 5 huaire  5-10 n-uaire  10 n-uaire nó níos mó 
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 (i) Cén fáth nár chóir di Ceist 1 a chur?
 (ii) Tabhair fáth nach bhfuil Ceist 2 oiriúnach.

 (iii) (a) Mínigh an fáth nach bhfuil na freagraí ar Cheist 3 oiriúnach san fhoirm ina bhfuil siad.
(b) Scríobh ceist a bheadh níos oiriúnaí don cheistneoir.

 3. Tabhair cúis ar chóir ceisteanna A agus B thíos a athscríobh sula gcuirfí isteach
i gceistneoir iad.  
Athscríobh gach ceann díobh mar a chuirfeá féin isteach i gceistneoir iad.
Ceist A:  An bhfuil cónaí ort i gceantar lucht oibre nó i gceantar meánaicmeach?
Ceist B:  Tá ag éirí go hiontach leis an ollmhargadh nua, is cosúil.

An aontaíonn tú leis an ráiteas sin?

 4. Abair cé acu atá an cheist ar dheis
oiriúnach do cheistneoir nó nach bhfuil. 
Mura bhfuil, tabhair fáth nach bhfuil agus
athscríobh an cheist chun í a fheabhsú.

 5 Tá suirbhé ar siúl ag eagraíocht taighde margaidh chun fáil amach an raibh saoire in Éirinn,
in áit eile san Eoraip nó in áit eile ar domhan ag formhór na ndaoine.
Ba mhian leo a fháil amach freisin ar fhan siad i lóistín féinfhreastail, in óstán nó an
ndeachaigh siad ag campáil.
Dear dhá cheist a d2fhéadfaí a úsáid i gceistneoir chun an t-eolas uile seo a fháil go
héifeachtúil.

 6. Cé acu cinn de na ceisteanna seo thíos atá laofa, i do thuairimse?
Scríobh síos na litreacha agus abair an fáth a bhfuil siad laofa.
A: An ndeachaigh tú chuig an bpictiúrlann le mí anuas?
B: Tá sé tábhachtach torthaí a ithe.  An itheann tú torthaí?
C: Cé mhéad uair an chloig a chaitheann tú ag féachaint ar an teilifís gach seachtain?
D: Toisc gur tharla lear mór timpistí taobh amuigh den scoil seo, an dóigh leat gur ceart

an teorainn luais a ísliú?

 7. Tá suirbhé le déanamh ag Mairéad ar na poist pháirtaimseartha atá ag na daltaí 16 bliana

d2aois a fhreastalaíonn ar an scoil. Caithfidh sí na nithe seo a fháil amach:

> an chomhréir de na daltaí 16 bliana d2aois seo a bhfuil post páirtaimseartha acu

> an bhfuil post páirtaimseartha ag níos mó cailíní ná buachaillí?

Dear dhá cheist a d2fhéadfadh sí a úsáid ina ceistneoir.

 8. Tá Ruairí cinnte go ritheann daoine a bhfuil cosa fada orthu níos tapúla i ráibrás ná daoine
a bhfuil cosa níos giorra orthu. Déanann sé turgnamh chun an teoiric seo a thástáil.
Cad í an athróg mhínitheach agus cad í an athróg freagartha ba cheart dó a thomhas?

 9. Tá an t-eolas seo ag an FSS faoi obráidí a rinneadh in ospidéal mór i mBaile Átha Cliath.

Líon na n-obrádlann 3 4 5 6 7

Líon na n-obráidí in aghaidh an lae 15 21 24 28 37

 (i) Cad í an athróg mhínitheach?
 (ii) Cad í an athróg freagartha?

Cé mhéad airgead póca a fhaigheann tú?

beagán   roinnt   a lán 
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10. Teastaíonn ó chomhlacht taighde leighis fáil amach an bhfuil druga nua éifeachtach
mar shrian ar bhrú fola.
Roghnaíonn siad 80 duine a mbíonn brú fola orthu agus roinntear go randamach iad ina
dhá ngrúpa de 40.
Tugtar an druga do Ghrúpa A.  Ní thugtar an druga do Ghrúpa B, ach creideann siad go
bhfuil siad á thógáil.
Ag deireadh an staidéir, léitear brú fola an dá ghrúpa le feiceáil an raibh an druga
éifeachtach.
 (i) Cé acu grúpa an grúpa cóimheasa?
 (ii) Cad í an athróg mhínitheach sa turgnamh?
 (iii) Cad í an athróg freagartha?
 (iv) Cé acu díobh seo is fearr mar chur síos ar an taighde?

(a) turgnamh deartha
(b) staidéar faire.

Mír 2.3 Daonraí agus sampláil    
I bhfiosrúchán staitistiúil, is minic a theastaíonn eolas faoi ghrúpa ar leith.  Tugtar 1daonra2 ar
an ngrúpa seo. Uaireanta bíonn sé beag, uaireanta eile mór, uaireanta eile gan teorainn.

Seo roinnt samplaí de dhaonraí:
 (i) Na daltaí iar-bhunscoile uile in Éirinn
 (ii) Baill de chumainn ghailf a d2íoc a síntiús 
 (iii) Daoine atá i dteideal vóta a chaitheamh in olltoghchán

Má bhailítear eolas ó gach aon duine i ndaonra, tugtar daonáireamh ar an suirbhé sin.

Suirbhé samplach
Nuair a bhíonn daonra mór, caitear a lán ama ag déanamh daonáirimh.  Bíonn sé  deacair a
chinntiú go bhfuil sé cruinn freisin.   Nuair a chinntear gan daonáireamh a dhéanamh mar go
bhfuil sé dofheidhmithe, bailítear eolas ó ghrúpa beag den daonra.   Sampla a thugtar ar an
ngrúpa roghnaithe seo. Suirbhé samplach a thugtar ar imscrúdú a úsáideann sampla.   Is féidir
sonraí ó shampla a fháil cuibheasach saor agus cuibheasach tapa.  Má tá na sonraí ionadaíoch
don daonra, tabharfaidh suirbhé samplach léiriú cruinn ar an tréith de chuid an daonra atá á
scrúdú.

Tá méid an tsampla tábhachtach.  Má tá an sampla róbheag, seans nach mbeidh na torthaí
iontaofa.
Má tá an sampla rómhór, seans go dtógfaidh sé an-chuid ama na sonraí a bhailiú agus anailís a
dhéanamh orthu.  Ach, de ghnáth, tugann samplaí móra eolas atá níos iontaofa ná an t-eolas ó
shamplaí beaga.

Laofacht i gcúrsaí samplála
Baineann an-tábhacht leis an sampla a roghnaíonn tú don staidéar.   Mura roghnaítear an sampla
 i gceart, seans go mbeidh na torthaí laofa.  Má bhíonn laofacht ann, beidh na torthaí curtha as
riocht agus seans nach mbeidh siad ionadaíoch don daonra uile.
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D2eascródh laofacht i suirbhé ó aon cheann de na nithe seo:

> Sampla nach bhfuil ionadaíoch a roghnú
Sampla  Tá Cara ag déanamh suirbhé ar thuairimí daoine i leith cearrbhachais.  Má sheasann

sí taobh amuigh de chasino chun ceisteanna a chur ar dhaoine atá ag dul isteach nó ag
teacht amach, beidh na torthaí laofa mar tá na daoine seo bainteach le cearrbhachas
cheana féin.

> Gan an daonra ceart a aithint
Sampla  Is mian le príomhoide na scoile tuairimí mac léinn ar an éide scoile a fháil amach.

Cuireann sí ceist ar dheichniúr as an 6ú bliain. Ní chuireann sí ceist ar mhic léinn eile.
Seans go mbeidh na torthaí seo laofa mar níor cuireadh san áireamh tuairimí na mac
léinn atá níos óige (ón gcéad bhliain go dtí an cúigiú bliain).

> Níor freagraíodh an suirbhé
A lán daoine a fhaigheann ceistneoir tríd an bpost, ní thugann siad aon fhreagra air. Seans
nach mbeidh na daoine a fhreagraíonn iad ionadaíoch don daonra atá faoi scrúdú.

> Freagraí mímhacánta ar cheisteanna

Modhanna samplála
Is é an cuspóir a bhaineann le sampláil ná eolas a fháil ar dhaonra uile trí shampla den daonra
sin a roghnú.    Má theastaíonn uait go mbeadh an sampla ionadaíoch don daonra, caithfidh
tú seans cothrom a thabhairt do gach aon bhall den daonra bheith páirteach sa sampla. 
Sampláil randamach  a  thugtar  air  sin.   Sula  roghnaítear  sampla  randamach, caithfear 
fráma samplálaa úsáid chun an daonra a aithint.  Bíonn gach mír sa daonra i bhfráma samplála le
cinntiú go bhfuil an seans céanna ag gach mír go roghnófar í don sampla.

Tugtar thíos roinnt de na modhanna samplála is coitianta.

1. Sampláil randamach shimplí
Tugtar sampla randamach simplí ar shampla de mhéid n má tá an seans ceannann céanna ag
gach sampla de mhéid n go roghnófar é.  Ciallaíonn sé seo go bhfuil an seans céanna ag gach
ball den daonra go roghnófar é.

Is féidir é seo a dhéanamh ar bhealaí éagsúla.

Bealach amháin chun sampla randamach simplí a roghnú ná uimhir a thabhairt do gach duine
sa daonra agus na huimhreacha don sampla a roghnú ar cheann de na modhanna seo:

> na huimhreacha a chur i hata agus an méid a theastaíonn don sampla a phiocadh as an hata
> tábla d2uimhreacha randamacha a úsáid
> gineadóir uimhreacha randamacha ar do ríomhaire nó ar d2áireamhán a úsáid

Níl na modhanna seo oiriúnach ach amháin má tá an daonra cuibheasach beag agus má tá an
fráma samplála soiléir.

2. Sampláil shrathaithe
Úsáidtear sampláil shrathaithe nuair is féidir an daonra a roinnt ina ghrúpaí nó ina
shraitheanna ar leith atá difriúil lena chéile.  Roghnaítear líon as gach grúpa i gcóimheas le méid
an ghrúpa.  Tógtar samplaí randamacha ar leith ansin as gach grúpa.
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Sampla 1

Déantar suirbhé chun líon na bhfeoilséantóirí  i gcoláiste measctha, ina bhfuil 660
buachaill agus 540 cailín, a mheas.
Is gá sampla de 40 mac léinn a úsáid.
Cé mhéad buachaill agus cé mhéad cailín is ceart a bheith sa sampla?

Líon iomlán na mac léinn: 660 � 540 � 1200.

Buachaillí:   660 _____ 
1200

   �   40 ___ 
1
   � 22 buachaill

Cailíní:    540 _____ 
1200

   �   40 ___ 
1
   � 18 gcailín

Mar sin, ba cheart 22 buachaill agus 18 gcailín a roghnú.

3. Sampláil chórasach
Sampláil chórasach a thugtar ar shampla a fhaightear trí rudaí a roghnú ar eatraimh chothroma
ó liosta gan ord.  Mar shampla, má theastaíonn uait 20 dalta a roghnú as 200 dalta, d2fhéadfá
gach deichiú dalta a roghnú ón rolla.  Roghnaigh uimhir randamach idir 1 agus 10, m.sh. 4.  Ar
an gcaoi sin, d2fhéadfá an 4ú, 14ú, 24ú, 34ú ... a roghnú go dtí go mbíonn 20 dalta roghnaithe agat.

4. Cuótashampláil
Úsáidtear cuótashampláil go forleathan i dtaighde margaidh agus i bpobalbhreitheanna.
Mar thús, roinntear an daonra ina ghrúpaí maidir le haois, leibhéil oideachais, aicme shóisialta agus
mar sin de.  Insítear don agallóir ansin líon na ndaoine (cúota) i ngach ceann de na grúpaí seo
atá le cur faoi agallamh, ach déanann an t-agallóir féin an rogha maidir le cé go díreach a chuireann
sé faoi agallamh.  Míbhuntáiste a bhaineann le cuótashampláil ná go bhfágtar faoin agallóir é
na daoine nó na rudaí a roghnú.  Seans go n-eascródh laofacht as seo.  Buntáiste a bhaineann le
cuótashampláil ná nach dteastaíonn fráma samplála.

5. Braisleshampláil
I mbraisleshampláil, roinntear an daonra atá le sampláil ina ghrúpaí nó ina bhraislí. Ansin
roghnaítear na braislí go randamach agus déantar scrúdú ar gach rud sa bhraisle.  Is fearr líon
mór braislí beaga a úsáid chun an seans nach mbeadh an sampla ionadaíoch a laghdú.
Úsáideann eolaithe braisleshampláil go minic. 

6. Áis-sampláil
In áis-sampáil, roghnaítear grúpa daoine mar gur féidir linn dul i dteagmháil leo go héasca agus
mar go bhfuil siad toilteanach ár gcuid ceisteanna a fhreagairt.  Mar shampla, d2fhéadfaí sampla
de 40 mac léinn a scoil a roghnú go héasca ach an chéad 40 ainm ar an rolla a ghlacadh.
Is féidir áis-sampláil a eagrú go tapa agus go héasca ach baineann ardleibhéil laofachta leis agus,
ar an ábhar sin, is minic nach mbíonn sé ionadaíoch.
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Sampla 2

Theastaigh ó Shíomón a fháil amach ar thomhais daoine in Éirinn a n-airde in aonaid
mhéadracha nó in aonaid impiriúla. Chuaigh sé go dtí an t-ollmhargadh áitiúil agus
d2fhiafraigh sé den chéad 20 duine a chas air cén airde iad.
 (i) I gcás an tsuirbhé seo, luaigh an fráma samplála, an modh samplála agus an fáth

a bhféadfadh sé a bheith laofa.
 (ii) Tabhair breac-chuntas ar bhealach níos fearr chun sampla a roghnú.

 (i) D2fhéadfaí an daonra iomlán in Éirinn a roghnú mar fhráma samplála.
Áis-sampláil an modh samplála a roghnaíodh.   B2fhéidir go mbeadh sé laofa mar
is dócha go bhfuil cónaí ar gach duine a roghnaíodh sa cheantar céanna agus, mar sin,
b2fhéidir nach trasghearradh iad ar aicme shóisialta ná ar aoisghrúpaí.
Freisin, tá an sampla ró-bheag.

 (ii) B2fhearr modh na samplála srathaithe a úsáid.  Ar an mbealach seo, d2fhéadfá bheith
cinnte go raibh ionadaíocht sa sampla ag fir agus mná trasna na n-aoisghrúpaí uile,
trasna na ngrúpaí eitneacha uile agus trasna na n-aicmí sóisialta uile.

Cleachtadh 2.3
 1. Mínigh go hachomair an difríocht idir daonáireamh agus sampla.

Luaigh dhá chúis go roghnófaí sampla thar dhaonáireamh.

 2. Tá 100 mac léinn san idirbhliain.
Gin uimhreacha randamacha ar d2áireamhán chun sampla de dheichniúr daltaí ón idirbhliain
a roghnú. 
Mínigh go hachomair cad atá i gceist le sampláil randamach simplí.

 3. I gcás gach ceann de na modhanna seo a leanas, abair an sampla randamach é nó an bhfuil
seans ann go mbeadh sé laofa.

 (i) Agallamh a chur ar gach duine in ollmhargadh áitiúil.

 (ii) Gach deichiú duine a roghnú ó liosta.

 (iii) Gach ainm a chur i hata agus iad a phiocadh amach gan féachaint.

 (iv) An chéad earra a tháirgeann meaisín gach uair an chloig a thástáil.

 (v) Uimhir a chur ar gach earra agus táblaí uimhreacha randamacha a úsáid ansin chun
iad a roghnú.

 4. Mínigh go hachomair cad atá i gceist le háis-sampláil.

Tá Eoin ag déanamh tionscadal staitistiúil. Cinneann sé ar shampla de 20 duine a thógáil.
Roghnaíonn sé an chéad 20 ainm ar rolla don sampla. 

 (i) Cén sórt samplála a roghnaíonn sé?

 (ii) Luaigh dhá mhórfhadhb a bhaineann leis an modh roghnaithe samplála seo.
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 5. Cén sórt samplála atá in úsáid sna suirbhéanna seo a leanas?
 (i) Tá Cáit ag déanamh suirbhé le fáil amach cé chomh minic a théann daoine go dtí an

phictiúrlann agus conas a thaistealaíonn siad go dtí an phictiúrlann.  Seasann sí taobh
amuigh dá pictiúrlann áitiúil agus cuireann sí ceist ar dhaoine agus iad ag dul isteach.

(ii) Teastaíonn ó Éanna fáil amach conas mar a chaithfidh daoine a vóta agus iad ar a mbealach
isteach sa stáisiún vótála lá an toghcháin.  Cuireann sé ceist ar gach 5ú duine agus iad ag
dul isteach sa stáisiún.

 (iii) Tá 60 cailín agus 40 buachaill sa 5ú bliain.   Teastaíonn ón bpríomhoide agallamh
a chur ar shampla de 20 mac léinn ón 5ú bliain.  Roghnaíonn sí 12 cailíní agus 8
buachaillí go randamach.

 6. Fógraíodh pleananna le haghaidh seachbhóthair timpeall baile mór áirithe. Ansin fuair
nuachtán áitiúil 12 litir ar an ábhar. Bhí 11 litir i gcoinne na bpleananna. D2fhoilsigh
an nuachtán an cheannlíne

TÁ NÍOS MÓ NÁ 90% I gCOINNE
  AN tSEACHBHÓTHAIR NUA

 (i) Luaigh dhá chúis is féidir an nuachtán a cháineadh as an maíomh seo.
 (ii) Tá an chomhairle áitiúil chun suirbhé a dhéanamh chun fíorthuairimí mhuintir

na háite a fháil.  Luaigh dhá rud is ceart a chur san áireamh agus an sampla á roghnú.

 7. Theastaigh ó Shíle fáil amach cé mhéad airgid a chaithfeadh daoine in Éirinn ar shaoire
thar lear.  Chuir sí ceist ar dhaoine ar an tsráid ar a raibh sí ina cónaí.
 (i) Cén modh samplála a d2úsáid Síle?
 (ii) Mínigh an fáth a bhféadfadh an sampla a bheith laofa.
 (iii) Luaigh bealach a bheadh níos fearr chun an sampla a roghnú.

 8. Tá 1000 mac léinn i scoil Nigel agus Sonia.
Tá Nigel ag déanamh suirbhé ar na saghsanna bia a itear ag am lóin.
 (i) Mínigh conas is féidir le Nigel sampla randamach mac léinn a roghnú don suirbhé seo.

Léiríonn an tábla seo inscne agus líon na mac léinn i ngach bliainghrúpa.

Bliainghrúpa Líon na mbuachaillí Líon na gcailíní Iomlán

1
2
3
4
5

100
 90
120
 80
100

100
 80
110
120
100

200 
170
230
200
200

Tá Siobhán chun suirbhé a dhéanamh ar an méid obair bhaile a thugtar do mhic léinn.
Socraíonn sí ar shampla srathaithe de 100 mac léinn ón scoil iomlán a úsáid.
 (ii) Ríomh cé mhéad den sampla srathaithe (má dhéantar i gceart é) iad

(a) mic léinn ó bhliainghrúpa 3
(b) buachaillí ó bhliainghrúpa 4.

 9. Iarradh ar chuideachta thaighde suirbhé a dhéanamh ar thuairimí daoine i leith
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  Roinneadh an daonra ina dheich ngrúpa den
mhéid chéanna, nó geall



63

leis, bunaithe ar inscne, ar aois agus ar ioncam bliantúil.  Ansin, d2iarr siad ar 50 agallóir
agallamh a chur ar 20 duine as gach grúpa agus cuntas a dhéanamh dá gcuid freagraí.
 (i) Cén modh samplála a d2úsáid an chuideachta thaighde?
 (ii) Luaigh buntáiste amháin agus míbhuntáiste amháin a bhaineann leis an modh seo.

10. Mínigh go hachomair
 (i) An fáth gur fearr go minic sampla a thógáil ná daonáireamh a dhéanamh
 (ii) Cad a thuigeann tú leis an téarma 1fráma samplála2.

11. Sa scoil, tá 460 dalta sa tSraith Shóisearach agus 420 dalta sa tSraith Shinsearach.
 (i) Ce mhéad dalta as gach sraith scoile is cóir a chur san áireamh i sampla randamach

srathaithe de mhéid 100?
 (ii) Roghnaíonn Saoirse rang amháin go randamach agus cuireann sí ceist ar gach duine

sa rang seo.  Cén modh samplála atá in úsáid aici?

12. Tá Saoirse agus a cairde ag fiosrú na bpost páirtaimseartha atá ag mic léinn na Sraithe
Sinsearaí sa scoil.  Tá ocht rang sa tSraith Shinsearach.
 (i) Roghnaíonn Saoirse rang amháin go randamach agus cuireann sí ceist ar

gach duine sa rang seo.  Cén modh samplála atá in úsáid aici?
(ii) Téann Brian isteach i halla na scoile ag am sosa agus roghnaíonn sé deichniúr

cailíní agus deichniúr buachaillí. 
Cén modh samplála atá in úsáid aige?

 (iii) Tá liosta, de réir ord aibítre, de na mic léinn uile sa tSraith Shóisearach ag
Labhaoise.  Roghnaíonn sise an tríú dalta ar an liosta agus gach deichiú dalta ina
dhiaidh sin dá sampla.
Cén modh samplála atá in úsáid aici?

Mír 2.4 Suíomhthomhais
Nuair a chuirtear i láthair méid mór uimhreacha (sonraí), teastaíonn uimhir nó dhó uainn a
chuirfidh in iúl formhór an eolais riachtanaigh. Staitisticí achoimre a thugtar ar na
huimhreacha seo go hiondúil.

Tá dhá phríomhshórt staitistic achomair ann, is é sin, suíomhthomhais (nó tomhais an tsuímh) 
agus leathadhthomhais (nó tomhais an leata).  Freagraíonn suíomhthomhais an cheist  1Cén
luach atá tipiciúil as measc na luachanna sna sonraí?2  Freagraíonn leathadhthomhais an cheist 
1Cé mhéad athraithis atá idir na luachanna?2 nó 1Cé chomh leata agus atá na luachanna?2

Sa mhír seo, féachfaimid ar shuíomhthomhais nó meáin staitistiúla.
Tá trí shórt dhifriúla meáin staitistiúla i gcúrsaí staitistice.
Sin iad: an mód, an meán agus an t-airmheán.

1. An Mód
Is é an mód an luach is coitianta i dtacar sonraí.  Bíonn an mód an-úsáideach nuair a thagann
luach amháin aníos i bhfad níos minice ná aon luach eile. Tá sé éasca teacht air agus is féidir é
a úsáid do shonraí neamhuimhriúla, m.sh. dathanna na gcarranna a dhíol díoltóir. 
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Seasann na huimhreacha seo a leanas d2aoiseanna mac léinn ar bhus scoile.

10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17

Is í 15 an uimhir is minice ar an liosta.

;  an mód 5 15 bliana.

2. An Meán
Chun meán tacar uimhreacha a fháil

1. Faigh suim na n-uimhreacha uile.
2. Roinn an tsuim seo ar líon na n-uimhreacha..

Is é an meán an meán staitistiúil is minice a úsáidtear.

Tá tábhacht leis an meán mar go gcuireann sé gach sonra
san áireamh. Ach cuireann luachanna foircneacha isteach air.

Is é meán na n-uimhreacha 12, 14, 10, 17, 21 agus 22 ná:

Meán �   12 � 14 � 10 � 17 � 21 � 22   __________________________  
6
   �   96 ___ 

6
   � 16

Meán dáileadh minicíochta
Léiríonn an tábla thíos na marcanna (ó 1 2 10) a ghnóthaigh an 20 dalta sa rang.

Marcanna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Líon na ndaltaí 1 1 1 3 5 3 2 2 1 1

Faightear meánmharc an dáilte seo nuair a roinntear suim na marcanna uile ar
líon na ndaltaí.

Chun suim na marcanna uile a fháil, iolraímid gach marc (nó athróg) faoi líon na ndaltaí
(minicíocht) a ghnóthaigh an marc sin.

; an meán �   
1(1) � 2(1) ��3(1) ��4(3) ��5(5) ��6(3) ��7(2) ��8(2) ��9(1) ��10(1)

      _____________________________________________________________     
1 � 1 � 1 � 3 � 5 � 3 � 2 � 2 � 1 � 1

  

� � �   110 ____ 
20

   � 5.5 marc

Má sheasann x don athróg agus má sheasann f don mhinicíocht,

meán �   
Σfx

 ____ 
Σf

  

mar arb ionann Σfx agus suim na n-athróg uile iolraithe faoi na minicíochtaí
comhfhreagracha agus arb ionann Σf agus suim na minicíochtaí.

Dáileadh Minicíochta Grúpáilte
Léiríonn an tábla minicíochta grúpáilte thíos na marcanna (as 25) a ghnóthaigh 50 dalta
i scrúdú.

Marcanna a gnóthaíodh 15 610 1115 1620 2125

Líon na mac léinn 11 12 15 9 3

An meán 5 suim na n-uimhreacha
líon na n-uimhreacha

Meán �   
Σfx

 ____ 
Σf
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Ainneoin nach féidir an meán a fháil go cruinn i gcás dáileadh minicíochta grúpáilte,
féadfaimid meastachán a dhéanamh ach an lárluach eatraimh a fháil i gcás gach ranga. 
I gcás an ranga (125), is féidir an lárluach eatraimh a fháil ach 1 agus 5 a shuimiú le chéile,

agus an tsuim sin a roinnt ar 2,  i.e.,    1 � 5 _____ 
2
   � 3

Ar an gcaoi chéanna, is é 6 � 10 ______ 
2
   � 8, an lárluach eatraimh i gcás an ranga (6210).

An tábla a tugadh roimhe seo, tá sé á thabhairt anseo arís agus na lárluachanna eatraimh
scríofa i gcló beag os cionn gach eatraimh ranga.

3 8 13 18 23

Marcanna a gnóthaíodh 15 610 1115 1620 2125

Líon na mac léinn 11 12 15 9 3

Meán �   
Σfx

 ____ 
Σf

   ����11(3) � 12(8) � 15 (13) � 9(18) � 3(23)    ____________________________________   
11 � 12 � 15 � 9 � 3

   �   555 ____ 
50

   � 11.1

3. An tAirmheán
Chun airmheán liosta uimhreacha a fháil, cuir na huimhreacha in ord
méide, ag tosú leis an gceann is lú.  Is í an uimhir láir an t-airmheán.

Má tá 11 uimhir ar an liosta, is é 1
2 (11 1 1), i.e. an 6ú luach,

an lárluach.

Má tá 10 n-uimhir ar an liosta, is é 1
2 (10 1 1), i.e. an 5 1

2 ú luach,
an láruimhir.

Is é leath shuim an 5ú agus an 6ú luach an luach seo.

Sampla 1

Faigh airmheán na n-uimhreacha seo: 5, 8, 12, 4, 9, 3, 7, 2.

Faigh airmheán na n-uimhreacha seo:

2,  3,  4,  5,  7,  8,  9,  12

Is é an t-airmheán ná  1 __ 
2
  (5 � 7) �   5 � 7 _____ 

2
   �   12 ___ 

2
   � 6

; an t-airmheán 5 6.

Scríobh na huimhreacha
in ord méide chun
an t-airmheán a aimsiú.

Mód agus airmheán dáileadh minicíochta
Léiríonn an tábla minicíochta thíos líon na litreacha sna freagraí ar chrosfhocal.

Líon na litreacha san fhocal 3 4 5 6 7

Minicíocht 3 4 9 5 2

Má tá n uimhir
ar an liosta, is é 
1
2(n 1 1) an
lárluach.

Má tá 1
2(n 1 1) 5 4,

is é an 4ú luach
an t-airmheán.
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Is é an mód an líon litreacha (san fhocal) is minice a thagann aníos.
Mar sin, is é 5 an mód mar go bhfuil 5 níos minice ar an liosta ná aon uimhir eile.

Is í an láruimhir sa dáileadh an t-airmheán.

Minicíocht iomlán: 3 1 4 1 9 1 5 1 2, i.e., 23.

Lárluach na 23 luach: 1
2(23 1 1), i.e., an 12ú luach.

Féachaimid ar an tsraith mhinicíochta agus roghnaímid an colún ina bhfuil an 12ú huimhir.
Suim an chéad dá mhinicíocht: 3 1 4 5 7.
Suim na gcéad trí mhinicíocht: 3 1 4 1 9 5 16.
Mar sin, tá an 12ú luach sa tríú colún, mar a bhfuil 5 litir i ngach focal.
; an t-airmheán 5 5.

Nuair a bhímid ag plé le dáileadh minicíochta grúpáilte, úsáidimid an próiseas céanna chun
an t-eatramh ranga ina bhfuil an t-airmheán a fháil.

Cén meán staitistiúil ba chóir a úsáid?
Tá na trí mheán staitistiúla, i.e. an mód, an meán agus an t-airmheán, an-úsáideach ach, ag
brath ar na sonraí, d'fhéadfadh ceann acu a bheith níos feiliúnaí ná na cinn eile.

Bíonn an mód úsáideach nuair a theastaíonn uait a fháil amach, mar shampla, cén mhéid bróige is
coitianta.

Bíonn an meán úsáideach chun teacht ar luach 1tipiciúil' nuair a bhíonn formhór na sonraí grúpáilte
go dlúth le chéile.  Tharlódh nach dtabharfadh an meán luach róthipiciúil má bhíonn na sonraí
an-scoite amach, nó má bhíonn cúpla luach ann atá an-difriúil leis na luachanna eile.  
Asluiteach a thugtar ar luach mar seo.

Féach, mar shampla, ar chuideachta bheag ina dtuilleann an príomhoifigeach feidhmiúcháin 
E12100 sa mhí agus tuilleann an 11 fhostaí eile E2500 sa mhí.

Is é E3300 an meántuarastal míosúil ach ní tuarastal míosúil tipiciúil sa chuideachta é sin.

I gcásanna mar seo, d'fhéadfadh an t-airmheán nó lárluach a bheith níos tipiciúla.

Déanann an tábla thíos comparáid idir buntáistí agus míbhuntaistí na meán staitistiúil. Ba
cheart go gcabhródh sé leat an rogha cheart a dhéanamh.

Meán
staitistiúil

Buntáistí Míbhuntáistí

Mód > Éasca teacht air
> Ní chuireann luachanna

foircneacha isteach air

> B2fhéidir nach ann dó
> Níl sé an-úsáideach le haghaidh

tuilleadh anailíse

Airmheán > Ní chuireann luachanna
foircneacha isteach air

> Éasca é a ríomh má tá na sonraí
in ord méide

> Ní bhíonn sé i gcónaí ina luach
sonraí tugtha

> Níl sé an-úsáideach le haghaidh
tuilleadh anailíse

Meán > Úsáideann sé na sonraí uile
> Éasca é a ríomh
> An-úsáideach le haghaidh

tuilleadh anailíse

> Cuireann luachanna foircneacha
isteach air

> Ní bhíonn an meán i gcónaí ina
luach sonraí tugtha
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Sampla 2

Tá 10 n-árasán i mbloc árasán.  
Lá áirithe, seachadadh an líon seo litreacha chuig gach ceann de na hárasáin:

2,  0,  5,  3,  4,  0,  1,  0,  3,  15

Ríomh meánlíon na litreacha, líon módúil na litreacha agus líon airmheánach na litreacha. 
Cé acu de na meáin staitistiúla seo is feiliúnaí chun na sonraí a chur in iúl?
Tabhair fáth le do fhreagra..

Meán �   2 � 0 � 5 � 3 � 4 � 0 � 1 � 0 � 3 � 15    ____________________________________  
10

   �   33 ___ 
10

   � 3.3

Mód � 0

Airmheán:  0,  0,  0,  1,  2,  3,  3,  4,  5,  15

Airmheán �   2 � 3 _____ 
2
   �   5 __ 

2
   � 2  1 _ 2  

Feictear anseo gur chuir an líon mór litreacha a seachadadh chuig árasán amháin an
meán as a riocht.  Mar sin, ní bealach maith é chun líon 1tipiciúil2 na litreacha a
seachadadh a thomhas.

Ní bealach maith é an mód chun líon 1tipiciúil2 na litreacha a seachadadh a thomhas ach
oiread, ós rud é go bhfaigheann seacht n-árasán as deich gcinn roinnt litreacha. Is é an
t-airmheán an meán staitistiúil is fearr chun líon 1tipiciúil2 na litreacha a seachadadh a
thomhas mar go bhfaigheann leath de na hárasáin níos mó ná an t-airmheán
agus faigheann leath de na hárasáin níos lú ná an t-airmheán.

Asluitigh
Tugtar asluiteach ar luach atá an-ard nó an-íseal, luach nach bhfuil tipiciúil de na luachanna eile
I dtacar sonraí.  Má bhíonn an tacar sonraí beag, is féidir le hasluiteach dul i bhfeidhm go mór
ar an meán. 

Cleachtadh 2.4
 1. Athscríobh gach ceann de na heagair uimhreacha seo a leanas in ord méide agus ansin scríobh síos

 (i) an mód (ii) an t-airmheán.
(a)  8, 11, 2, 5, 8, 7, 8, 2, 5  (b)  3, 3, 7, 8, 7, 9, 8, 5, 7, 11, 12

 2. Taispeántar thíos luas 11 charr atá ag taisteal ar bhóthar. Is ina chiliméadair san uair a thugtar
an luas:

41, 42, 31, 36, 42, 43, 42, 34, 41, 37, 45
 (i) Faigh an luas airmheánach. (ii) Faigh an meánluas.

 3. D2imir foireann rugbaí 10 gcluiche.
Seo líon na bpointí a ghnóthaigh an fhoireann:   12, 22, 14, 11, 7, 18, 22, 14, 36, 14

 
(i) Scríobh síos an mód.

 (ii) Cad é líon airmheánach na bpointí a gnóthaíodh? 
(iii) Faigh meánlíon na bpointí a gnóthaíodh.
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 4. Is é 19 meán ceithre uimhir. Is iad 21, 25 agus 16 trí cinn acu.  
Faigh an ceathrú huimhir.

 5. Seo iad na marcanna a ghnóthaigh Cáit i gceithre scrúdú: 8, 4, 5, 3.
Cén marc a fuair sí ina cúigiú agus ina séú scrúdú más é 4 an marc módúil agus 5 an
meánmharc tar éis di na sé scrúdú a dhéanamh?

 6. Faigh (i) meán agus (ii) airmheán na n-uimhreacha seo:

9,  11,  11,  15,  17,  18,  100

Cé acu den dá mheán staitistiúla seo is fearr a chuireann síos ar na huimhreacha seo?

 7. Is é 39 meán cúig uimhir. Is iad 103 agus 35 dhá cheann de na huimhreacha sin. 
Tá gach ceann de na huimhreach eile cothrom le x.
Faigh (i) iomlán na gcúig uimhir

 (ii) luach x.

 8. Tá 12 páistí i ngrúpa Pheadair.  Is é 76% a meánmharc i scrúdú Mata.  I ngrúpa Phóil,
níl ach 8 páistí.
Is é 84% a meánmharc.  Faigh an meánmharc don 20 páiste.

 9. Roghnaíonn múinteoir ceisteanna le haghaidh scrúdaithe.
Teastaíonn uaidh íosmharc a phiocadh le haghaidh pas le gradam, sa chaoi is go
bhfaighidh 50% dá chuid mac léinn scór atá níos airde ná an marc seo.
An ceart dó an marc módúil, an marc airmheánach nó an meánmharc a úsáid?
Cuir fáth le do fhreagra.

10. Rinne rang scrúdú.
Ba é 17.4 meánmharc an 20 buachaill sa rang.
Ba é 13.8 meánmharc na 10 gcailín sa rang.
 (i) Ríomh meánmharc an ranga uile. 

Rinne cúigear mac léinn i rang eile scrúdú éagsúil.
Ba iad 12, 18, 20, 25 agus x a gcuid marcanna, iad scríofa in ord.
Bhí meán na 5 mharc seo 2 níos airde ná airmheán na 5 mharc. 
 (ii) Ríomh luach x.

11. Bhí deich gceist i scrúdú. Bhí marc amháin ag dul do gach ceist agus bhí 0 ar fhreagra mícheart.
Léiríonn an tábla seo na marcanna a fuair rang mac léinn sa scrúdú:

Marcanna 3 4 5 6 7 8 9

Líon na mac léinn 3 2 6 10 0 3 1

 (i) Cé mhéad mac léinn a bhí sa rang?
 (ii) Scríobh síos mód na sonraí.
 (iii) Ríomh meánmharc na mac léinn.
(iv) Cé mhéad mac léinn a fuair marc a bhí níos fearr ná an meánmharc?
(v) Faigh an marc airmheánach.
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 12. Tá seisear i dteaghlach Phóilín. Ba mhaith léi fáil amach cé mhéad duine atá i
dteaghlaigh a cairde.  Cuireann sí ceist ar a cairde agus breacann síos an t-eolas ar thábla.

Líon sa teaghlach 2 3 4 5 6 7 8

Minicíocht 2 4 6 5 2 0 1

 (i) Scríobh síos líon módúil na ndaoine sna teaghlaigh seo.
 (ii) Faigh an líon airmheánach daoine in aghaidh an teaghlaigh.
 (iii) Ríomh meán an dáilte seo.

13. Sa tábla minicíochta seo, tugtar aois roinnt de na daoine atá ag féachaint ar scannán.

Aois (blianta) 1020 2030 3040 4050

Líon na ndaoine 4 15 11 10

 (i) Bain leas as an lárluach eatraimh i gcás gach ranga go ndéanfaidh tú meán an dáilte
a mheas, agus tabhair an freagra agat go dtí an bhliain is gaire.

 (ii) Cé acu eatramh ina bhfuil an t-airmheán?

14. Bailíonn Seosamh sé phíosa sonraí x1, x2, x3, x4, x5 agus x6.
Oibríonn sé amach go bhfuil Σx cothrom le 256.2.

(i) Ríomh meán na sonraí seo.

Bailíonn sé píosa eile sonraí. 52 is ea é.
(ii) Scríobh an tionchar a bheidh ag an bpíosa seo ar an meán.

15. Taispeánann an tábla dáilte minicíochta thíos na rátálacha a thug grúpa randamach 40
mac léinn ar dhioscó.
Ciallaíonn A gur bhain siad an-sult as.
Ciallaíonn E nár bhain siad sult ar bith as. 

Rátáil A B C D E

Líon na mac léinn 6 13 10 7 4

 (i) Faigh (a) mód,  (b) airmheán an dáilte seo.
(ii) Mínigh an fáth nach féidir meán an dáilte seo a scríobh síos. 

16. Tomhaiseadh an méid báistí a thit in ionad saoire áirithe cois farraige.
Tomhaiseadh í i milliméadair, gach seachtain ar feadh deich seachtaine.
Tomhaiseadh na huaireanta an chloig gréine freisin. Léirítear na sonraí ar an tábla.

Báisteach (mm) 0 1 2 3 3 26 3 2 3 0

Grian (uaireanta) 70 15 10 15 18 0 15 21 21 80

 (i) Áirigh (5 Ríomh) an meánmhéid báistí in aghaidh na seachtaine.
 (ii) Áirigh meánlíon na n-uaireanta an chloig gréine in aghaidh na seachtaine.
 (iii) Scríobh síos an méid módúil báistí agus an líon módúil uaireanta an chloig gréine

in aghaidh na seachtaine. 
(iv) Oibrigh amach an méid airmheánach báistí agus an líon airmheánach uaireanta an

chloig gréine in aghaidh na seachtaine.
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Ba mhaith leis an gcomhairle áitiúil bróisiúr a fhoilsiú ina gcuirfidís an t-ionad saoire chun
cinn mar áit ina mbíonn a lán gréine agus beagán báistí acu.
 (v) Scríobh síos (agus scríobh síos na fáthanna) cé acu meán, mód nó airmheán ba chóir

dóibh a chur sa bhróisiúr mar mheánmhéid báistí agus meánlíon uaireanta an chloig gréine.

17. Caitheadh gnáthdhísle 50 uair.  Rinneadh achoimre ar na torthaí ar thábla minicíochta. 
Ríomhadh 3.42 mar mheánscór.
Fuarthas amach níos déanaí gur malartaíodh na minicíochtaí 12 agus 9, ar le dhá scór
leantacha iad. 
Cad é an meánscór ceart?

Mír 2.5 Tomhais inathraitheachta
Nuair a bhíomar ag plé le meáin staitistiúla sa mhír thuas, bhíomar ag lorg luach sonraí a bhí
tipiciúil nó ionadaíoch do na luachanna sonraí uile.

Sa mhír seo, pléifimid tomhas leathadh na sonraí thart ar an meán chun cabhrú linn na sonraí
a thuiscint go hiomlán.

Is iad seo na trí bhealach is coitianta chun leathadh nó inathraitheacht sonraí thart ar an meán a
thomhas: an raon, an raon idircheathairíle agus an diall caighdeánach.

1. An Raon
Is é an raon do thacar sonraí ná an luach is airde sa tacar
lúide an luach is ísle.

Léiríonn sé leathadh na sonraí.

Bíonn sé an-úsáideach nuair a bhímid ag cur dhá thacar sonraí
i gcomparáid lena chéile.

Is tomhas an-gharbh ar an leathadh é an raon mar nach n-úsáideann
sé ach an luach is mó agus an luach is lú de na sonraí.

Is é raon na n-uimhreacha 14, 18, 11, 27, 21, 19, 33, 24 ná

Raon� 33 � 11 � 22

2. Ceathairíleanna agus raon idircheathairíle
Nuair a bhíonn na sonraí eagraithe in ord méide, is é an t-airmheán an luach leathshlí isteach sna
sonraí, mar atá foghlamtha againn cheana féin.  Mar sin, deirimid go roinneann an t-airmheán
na sonraí ina dhá leath.  Is féidir freisin na sonraí a roinnt ina gceithre cheathrú.

Nuair a eagraítear na sonraí in ord méide, ag tosú leis an gceann is lú:

> an cheathairíl íochtarach a thugtar ar an luach an ceathrú cuid den tslí isteach sna sonraí

> an cheathairíl uachtarach a thugtar ar an luach trí cheathrú cuid den tslí isteach sna sonraí

> an raon idircheathairíle a thugtar ar an gceathairíl uachtarach lúide an cheathairíl íochtarach.

Scríobhtar an cheathairíl íochtarach mar Q1; an t-airmheán mar Q2; an cheathairíl uachtarach mar Q3. 

Féach ar na sonraí seo a leanas atá leagtha amach in ord méide.  Tá 15 uimhir ann.

Is é an raon do thacar sonraí
ná an luach is airde lúide
an luach is ísle.
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An cheathairíl íochtarach
a thugtar ar an luach an
ceathrú cuid den tslí tríd.  
Mar seo a scríobhtar í: Q1

Is é an t-airmheán
an luach leathshlí tríd.  

Seo mar a
scríobhtar é: Q2

An cheathairíl uachtarach
a thugtar ar an luach trí
cheathrú den tslí tríd.

Mar seo a scríobhtar í: Q3

0 2 4 5 7 8 10 12 12 12 13 14 14 15 16

 Is é Q1 an ceathrú luach Is é Q2 an t-ochtú luach Is é Q3 an dara luach déag

An cheathairíl íochtarach Q1 5 5.
An t-airmheán Q2 5 12.
An cheathairíl uachtarach Q3 5 14.
An raon idircheathairíle 5 Q3 � Q 1 � 14 � 5 � 9.

Nuair a scríobhtar n luach sonraí in ord:
> Is í an cheathairíl íochtarach, Q1, an 1

4(n 1 1)ú luach
> Is é an t-airmheán, Q2, an 1

2(n 1 1)ú luach
> Is í an cheathairíl íochtarach, Q3, an 3

4(n 1 1)ú luach.

Má fhaigheann tú luach nach slánuimhir é do 1
4(n 1 1) nó 3

4(n 1 1), m.sh. 33
4 , 

faigh meán an 3ú agus an 4ú píosa sonraí.

Má fhaigheann tú luach nach slánuimhir é do 1
2(n 1 1), tóg meán an dá luach sonraí, ceann ar

gach aon taobh.

Mar shampla, má tá  1
2(n 1 1) 5 31

2, faigh meán an 3ú agus an 4ú luach sonraí.

Sampla 1

Seo iad na marcanna a fuair 11 mhac léinn i scrúdú:

52, 78, 61, 49, 79, 47, 54, 58, 72, 62, 73

Faigh  (i) an t-airmheán (ii) an cheathairíl íochtarach
  (iii) an cheathairíl uachtarach (iv) an raon idircheathairíle.

Ar dtús, scríobhfaimid na huimhreacha in ord, ag tosú leis an gceann is lú:

47, 49, 52, 54, 58, 61, 62, 72, 73, 78, 79

 (i) Is é an t-airmheán an luach i lár an liosta.
Mar go bhfuil 11 luach sa liosta, 
is é 1

2(11 1 1) an meánluach i.e. an 6ú luach.
Is é 61 an 6ú luach � tá an t-airmheán 5 61.

 (ii) Is í an cheathairíl íochtarach an luach an ceathrú cuid den tslí isteach sa dáileadh.
Gheobhaimid an luach seo ach 1

4(11 1 1) a aimsiú 5 an 3ú luach.
Is é 52 an 3ú luach � tá an cheathairíl íochtarach (Q1) 5 52.

 (iii) Is í an cheathairíl uachtarach  an luach trí cheathrú cuid den tslí isteach sa  dáileadh.
Gheobhaimid an luach seo ach 3

4(11 1 1) a aimsiú 5 an 9ú luach.
Is é 73 an 9ú luach � tá an cheathairíl uachtarach (Q3) 5 73.

 (iv) Tá an raon idircheathairíle � Q 3 � Q 1

� 73 � 52 � 21

Is  é  Q3 2 Q1  (an cheathairíl
uachtarach  lúide  an  cheathairíl
íochtarach) an raon idircheathairíle.
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3. Diall caighdeánach
An diall caighdeánach a thugtar ar cheann de na tomhais ar leathadh is tábhachtaí agus is
coitianta.  Léiríonn sé an méid athraithe atá ann ón meán.  Is féidir smaoineamh air mar mheán-
-difríocht na scór ón meán, is é sin, cá fhad atá siad ón meán. Léiríonn diall caighdeánach íseal go 
bhfuil na luachanna sonraí gar don mheán; léiríonn diall caighdeánach ard go bhfuil na sonraí 
scaipthe thar raon mór luachanna. 

Leis an litir Ghréigise s  a chuirtear an diall caighdeánach in iúl.

Tóg, mar shampla, na fir fhásta uile in Éirinn.
Is é 177 cm, nó thart air sin, meánairde na bhfear.
Tá diall caighdeánanch 8 cm, nó thart air sin, ag dul leis sin.

Don daonra mór seo, tá airde taobh istigh
de 8 cm ón meán ag 68% de na fir.

An modh chun an diall caighdeánach a fháil
Seo a leanas na céimeanna a úsáidtear chun diall caighdeánach tacar uimhreacha a fháil:

1. Áirigh meán na n-uimhreacha. Mar seo a scríobhtar é sin: 
_
x.

2. Faigh diall (nó difríocht) gach athróige, x, ón meán.  
Mar seo a chuirtear in iúl é sin: (x �  

_
 x ).

3. Cearnaigh gach ceann de na dialltaí seo, i.e. faigh (x �  
_
 x  ) 2 .

4. Faigh suim (Σ) na luachanna seo, i.e. faigh Σ(x �  
_
 x  ) 2 .

5. Roinn an toradh seo ar n, líon na n-uimhreacha.

Tugann sé seo 
Σ(x �  

_
 x  ) 2 
 _________ 

n
    duit.

6. Ar deireadh, faigh fréamh chearnach an toraidh in uimhir
a 5 thuas.

Ní gá an fhoirmle seo a úsáid más féidir
leat cuimhneamh ar na céimeanna thuas.
Nó is féidir leat áireamhán a úsáid.

Sampla 2

Faigh diall caighdeánach na n-uimhreacha seo: 6, 9, 10, 12, 13.

An meán 5   6 � 9 � 10 � 12 � 13  ___________________ 
5
   �   50 ___ 

5
   � 10.

�S �   √
_____________________________________________________

        
(6 � 10)2 � (9 �10)2 � (10 � 10)2 � (12 � 10)2 � (13 � 10)2

      _____________________________________________________   
5
    

� � �   √
_______________________________

     
(�4)2 � (�1)2 � (0)2 � (2)2 � (3)2

   _______________________________  
5
    

� � �   √
_________________

    16 � 1 � 0 � 4 � 9  _________________ 
5
     �   √

___

   30 ___ 
5
     �   √

__
 6   � 2.45

; Is é 2.45 an diall caighdeánach.

Más é 
_
x an meán agus s  an diall

caighdeánach atá ag sampla mór, 
beidh 68% idir 

_
x 1 s  agus 

_
x 2 s

Diall caighdeánach

S �   √
_________

   
Σ(x �  

_
 x  ) 2 
 _________ 

n
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An diall caighdeánach ar dháileadh minicíochta a fháil
Chun diall caighdeánach a fháil ó dháileadh minicíochta, déantar diall gach athróige ón meán
a chearnú agus ansin a mhéadú faoi mhinicíocht (f)  na hathróige sin.
Ansin roinntear an toradh ar shuim na minicíochtaí.

Ar deireadh, faighimid fréamh chearnach an toraidh.

Léiríonn an fhoirmle seo an próiseas:

  √
__________

   
Σf(x �  

_
 x  ) 2 
 __________ 

Σf
          

áit arb é Σf(x �  
_
 x  ) 2  suim an cholúin f(x �  

_
 x  ) 2  agus 

Σf suim na minicíochtaí.

An sampla thíos, taispeánfaidh sé duit cén chaoi le do chuid oibre a leagan amach agus tú
ag fáil diall caighdeánach dáileadh minicíochta.

Sampla 3

Faigh diall caighdeánach an dáilte minicíochta seo a leanas:

Athróg (x) 1 2 3 4 5 6

Minicíocht (f) 9 9 6 4 7 3

Ar dtús, faigh meán an dáilte.

   An meán  �   
(9 � 1) � (9 � 2) � (6 � 3) � (4 � 4) � (7 � 5) � (3 � 6)

     ___________________________________________________    
9 � 9 � 6 � 4 � 7 � 3

  

 ⇒   
_

 x  �   114 ____ 
38

   � 3

Anois, leag amach tábla mar seo:

x f x �  
_
 x (x �  

_
 x )2 f (x �  

_
 x )2

1 9 �2 4 36

2 9 �1 1  9

3 6 0 0  0

4 4 1 1  4

5 7 2 4 28

6 3 3 9 27

↓ ↓

Σf � 38 Σf   (x �  
_
 x  ) 2  � 104

S �   √
__________

   
Σf   (x �  

_
 x  ) 2 
 __________ 

Σf
     �   √

____

   104 ____ 
38

     � 1.65

Nóta: Chun an diall caighdeánach a ríomh ar dháileadh minicíochta grúpáilte, glac
lárluachanna na n-eatramh mar athróga, agus déan mar a rinneadh i Sampla 3 thuas.
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Áireamhán a úsáid chun diall caighdeánach a fháil
An obair fhadálach a bhaineann le diall caighdeánach tacar mór sonraí a ríomh, 
is féidir í a laghdú go mór ach úsáid a bhaint as áireamhán eolaíochta.

Sna samplaí seo a leanas bainfimid úsáid as an áireamhán Casio fx-83ES chun
ur síos a dhéanamh ar na heochracha agus ar na céimeanna a bhaineann le diall
caighdeánach a fháil. 

Sampla 4

Faigh (a) meán (b) diall caighdeánach na dtacar uimhreacha seo:
 (i) 5,  3,  1,  8,  2 (ii) 10,  6,  2,  16,  4

 
(i) Brúigh MODE  agus roghnaigh 2   do mhód na staitisticí. 

Ansin brúigh 1  do 1 � VAR.  

Anois, cuir isteach
na huimhreacha

5  �

 3  �

 1  �

 8  �

 2  �

Chun do chuid freagraí a fháil, cuir isteach AC  chun é a ghlanadh, agus SHIFT  1

chun dul go dtí an roghchlár..

Anois, roghnaigh 5  chun staitisticí ar athróga a fháil.

Ansin roghnaigh 2  do  
_
 x  (an meán), ansin �

Is é 3.8 an meán, 
_
x.

Le leanúint ar aghaidh agus an diall caighdeánach a fháil, cuir isteach AC  chun é
a ghlanadh.

Anois, cuir isteach SHIFT  1  chun dul go dtí an roghchlár agus roghnaigh 5

chun staitisticí ar athróga a fháil.

Ansin cuir isteach 3  do x s  n      (diall caighdeánach) �

 Is é an toradh ná 2.4819�� 2.5 ; diall caighdeánach 5 2.5

 

(ii) 10,  6,  2,  16,  4.
Seo ord na n-eochracha chun an meán agus an diall caighdeánach a fháil.

MODE  2  1  

10  �  6  �  2  �  16  �  4  �

AC  SHIFT  1  5  2  �  7.6 � meán

AC  SHIFT  1  5  3  �  4.963869� � 5.0 � diall caighdeánach

CASIO fx-83ES

1

2

3

4

5

x

5

3

1

8

2

F r e q

1

1

1

1

1
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4. Peircintílí
Roinneann peircintílí sonraí ina 100 cuid chothrom. 

Tugann peircintílí tomhas ar do shuíomh i gcomparáid le suíomhanna eile i dtacar sonraí.
Má deirtear leat go bhfuil tú ar an 70ú peircintíl i scrúdú iomaíoch, ciallaíonn sé seo go raibh
scóir níos lú ná do scórsa ag 70% de na hiomaitheoirí (nó níos airde ná do scórsa ag 30%).  
Tá sé tábhachtach nach meascfá suas peircintílí agus céatadáin.  Mar shampla, d'fhéadfa scór
70% a fháil i scrúdú stáit ach bheith san 80ú peircintíl. 

Is mar seo a scríobhtar peircintílí: P1, P2, P3, P40 �

Conas Pk tacar sonraí a fháil
Má iarrtar orainn an 40ú peircintíl, P40, a fháil, caithfimid luach na huimhreach
atá 40% den tslí isteach sa tacar sonraí a fháil.

Mar sin, chun Pk tacar sonraí a fháil:

1. Cuir na huimhreacha sa tacar sonraí in ord méide, ón uimhir is lú go dtí an uimhir is mó.

2. Anois, faigh k% de líon iomlán na bpointí sonraí sa tacar, 

 i.e. faigh k
100  3 n, áit arb é n líon na n-uimhreacha sa tacar.

3. (i) Más slánuimhir é an freagra in uimhir a 2, m.sh. 5, ansin tá an kú peircintíl cothrom
le meán an 5ú agus an 6ú huimhir sa tacar sonraí.

 (ii) Mura slánuimhir é an freagra in uimhir a 2, m.sh. 6 1
4, slánaigh suas go dtí 7. 

Is í an 7ú huimhir sa tacar sonraí an kú peircintíl. 

Sampla 5

Seo iad na marcanna a fuair 24 mac léinn i scrúdú eolaíochta:

48 54 76 34 82 67 76 92 54 72 86 47

80 73 64 57 68 36 82 74 71 62 46 52

 (i) Faigh P60

 (ii) Faigh P75

 (iii) Má fuair Sinéad 74 sa scrúdú, cén pheircintíl ar a bhfuil a marc?

Ar dtús, cuirimid na sonraí in ord, ag tosú leis an gceann is lú:

34 36 46 47 48 52 54 54 57 62 64 67

68 71 72 73 74 76 76 80 82 82 86 92

 (i) P60 �   60
 ___ 100   �   24

 __ 1   � 14.4

Ní slánuimhir í 14.4; mar sin, téimid go dtí an chéad slánuimhir eile i.e. 15.

P60 � an 15ú huimhir sa tacar.

Is í 72 an uimhir seo. Mar sin, P60 5 72. 
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 (ii) P75 �   75
 ___ 100   �   24

 __ 1   � 18

Mar gur slánuimhir í seo, is féidir linn meán an 18ú agus an 19ú huimhir
sa tacar sonraí a fháil. 

Is iad 76 agus 76 na huimhreacha sin.

∴  P75 �   76 � 76 _______ 
2
   � 76

 (iii) Má fuair Sineád 74, ciallaíonn sé sin go bhfuair 16 mhac léinn scór níos lú
ná mar a fuair sise. Anois faighimid an pheircintíl a bhaineann le 16.

Peircintíl 5    16
 __ 24   �   100

 ___ 1   � 66.66

Mar sin, tá Sinéad sa 67ú peircintíl.

Sampla 6

Tá stad an bhus in aice le teach Leah.  Lá amháin, bhreac sí síos líon na ndaoine
a bhí ina seasamh sa scuaine ag fanacht ar bhus. Taispeánann an tábla thíos na sonraí:

Líon na ndaoine 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Minicíocht 4 6 3 8 0 7 5 9 8

 (i) Faigh P40 (ii) Faigh P82

 (i) Chun P40 a fháil, faighimid 40
100 den mhinicíocht iomlán.

Is í 50 an mhinicíocht iomlán.

P40 �   40
 ___ 100   �   50

 __ 1   � 20 ⇒ P40 �    20ú luach � 21ú luach  _____________________  
2
  

Tá an 20ú luach agus an 21ú luach sa cheathrú colún, i.e. seisear.

∴  P40 � seisear.

 (ii) P82 �   82
 ___ 100   �   50

 __ 1   � 41 ⇒ P82 �    41ú luach � 42ú luach   _____________________  
2
  

Tá an 41ú luach agus an 42ú luach san ochtú colún, i.e. deichniúr.

∴  P82 � deichniúr.

Cleachtadh 2.5
 1. Faigh raon gach ceann de na tacair sonraí seo:

 (i) 6, 3, 8, 2, 9, 5, 10 (ii) 21, 16, 72, 40, 67, 65, 55, 34, 17, 48, 32, 19, 44, 61, 73

 2. Sheol naonúr mac léinn isteach a gcuid aistí agus marcáladh iad as 40. 
Seo iad na marcanna a fuair siad: 

37,  34,  34,  29,  27,  27,  10,  4,  34

 (i) Scríobh síos raon na marcanna.  (ii) Scríobh síos an marc airmheánach. 
 (iii) Faigh    (a) an cheathairíl íochtarach	 (b)  an cheathairíl uachtarach

(c) an raon idircheathairíle.
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 3. Seo iad na hamanna, i nóiméid, do thuras bus:

15,  7,  9,  12,  9,  19,  6,  11,  9,  16,  8

 (i) Faigh raon na n-amanna seo.  (ii) Faigh an cheathairíl íochtarach.
 (iii) Faigh an cheathairíl uachtarach. (iv) Scríobh síos an raon idircheathairíle.

 4. Rinne grúpa buachaillí agus cailíní scrúdú Fraincise.  Seo iad na marcanna a fuair na buachaillí:

13,  14,  14,  15,  14,  14,  15,  17,  16,  14,  16,  12

 (i) Faigh raon mharcanna na mbuachaillí. 
 (ii) Áirigh meánmharc na mbuachaillí. 

Ba é 13.2 meánmharc na gcailíní.  Ba é 7 raon mharcanna na gcailíní.
 (iii) Tabhair dhá ráiteas faoi na difríochtaí idir marcanna na mbuachaillí agus marcanna

na gcailíní sa scrúdú Fraincise.

 5. D'imir Conchúr naoi mbabhta gailf mhearaí.  Seo iad na scóir a fuair sé:

51,  53,  50,  41,  59,  64,  66,  65,  50

Faigh (i) an raon (ii) an cheathairíl íochtarach 
   (iii) an cheathairíl uachtarach   (iv) an raon idircheathairíle.

 6. Déantar glúcós fola 30 duine fásta a bhreacadh síos. 
Tugtar na torthaí i mmól/lítear thíos:

3.1 3.6 3.7 2.2 2.3 4.0 4.4 4.0 5.1 4.0 4.5 3.7 3.8 3.8 2.3

4.6 4.8 3.8 3.9 2.5 3.8 2.7 3.9 3.9 5.5 2.2 4.7 3.2 3.7 4.0

 (i) Faigh Q1agus Q3 agus, as sin, faigh an  raon idircheathairíle.
(ii) Más féidir asluiteach a aithint mar 11

2 oiread an raoin idircheathairíle os cionn na
ceathairíle uachtaraí nó 11

2 oiread an raoin idircheathairíle faoin gceathairíl íochtarach,
faigh aon asluiteach atá sa dáileadh.

 7. Ríomh an diall caighdeánach ar gach ceann de na heagair uimhreacha seo a leanas, 
agus bíodh an freagra agat ceart go dtí aon ionad deachúlach amháin.
 (i) 1,  3,  7,  9,  10 (ii) 8,  12,  15,  9 (iii) 1,  3,  4,  6,  10,  12

Úsáid d'áireamhán chun do fhreagra a chinntiú i ngach cás.

 8. Faigh diall caighdeánach na n-uimhreacha seo:  2,  3,  4,  5,  6.

Anois, faigh diall caighdeánach na n-uimhreacha seo:  12,  13,  14,  15,  16.

 (i) Cén gaol atá idir an dá thacar uimhreacha?
 (ii) Cén gaol atá idir an dá dhiall chaighdeánacha?
 (iii) Cén tátal is féidir leat a bhaint as na torthaí seo?

 9. Úsáid d'áireamhán, nó bealach éigin eile, le taispeáint gurb é 2.17 diall caighdeánach
na n-uimhreacha seo:

3  4  6  2  8  8  5  
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10. Is féidir le hoibrí a oifig a shroicheadh ar cheachtar de dhá bhealach. Cuireann soilse tráchta
moill air ar an dá bhealach.  Déanann sé sraith sé aistear ar bhealach amháin agus sé aistear ar 
an mbealach eile, agus breacann sé síos sé an t-am a thóg gach aistear air.   
Léiríonn an tábla thíos na torthaí:

Bealach 1 15 15 11 17 14 12

Bealach 2 11 14 17 15 16 11

 (i) Oibrigh amach an meán-am a tógadh le haghaidh an dá bhealach.
 (ii) Áirigh diall caighdeánach gach ceann den dá bhealach.
 (iii) Agus tú ag úsáid do chuid freagraí ar (i) agus (ii), cén bealach a mholfá don oibrí?   

Léirigh an fáth go soiléir.

11. Fíoraigh gurb é 2 meán an dáilte seo. Uaidh sin ríomh an diall caighdeánach, 
ceart go dtí aon ionad deachúlach amháin. 

Athróg 0 2 3 4

Minicíocht 4 3 2 3

12. Taispeáin gurb é 3 meán an dáilte minicíochta a thugtar agus faigh uaidh sin an diall  
caighdeánach, ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha. 

Athróg 1 2 3 4

Minicíocht 1 4 9 6

13. Úsáid na lárluachanna eatraimh le léiriú gurb é 5 meán an dáilte minicíochta ghrúpáilte
thíos.  
Uaidh sin, faigh diall caighdeánach an dáilte.

Rang 13 35 57 79

Minicíocht 4 3 9 2

14. Úsáid na lárluachanna eatraimh chun meán agus diall caighdeánach an dáilte minicíochta
ghrúpáilte thíos a fháil.  

Athróg 04 48 812 1216 1620

Minicíocht 2 3 9 7 3

15. Seo a leanas líon na litreacha a seachadadh chuig áitreabh gnó gach lá de 5 lá
na seachtaine oibre:

18,  26,  22,  34,  25

 (i) Ríomh meánlíon na litreacha a seachadadh.
 (ii) Ríomh an diall caighdeánach, ceart go dtí ionad deachúlach amháin.
 (iii) Más é 

_
x an meán agus s  an diall caighdeánach, faigh luachanna 

_
x 1 s  agus 

_
x 2 s

(iv) Cé mhéad lá a bhfuil líon na litreacha a seachadadh taobh istigh de dhiall
caighdeánach amháin ón meán?
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16. Is í 
_
x meán na n-uimhreacha 1, 9, a agus 3a 2 2.  Is é s  an diall caighdeánach.

 (i) Scríobh 
_
x i dtéarmaí a.

 (ii) Má tá s  5 Î20, faigh luach a, má tá a [ Z.

17. Bhí suim ag Eoin fáil amach an raibh sé níos airde nó níos ísle ná buachaillí eile ina aoisghrúpa.
Tar éis dó iniúchadh a dhéanamh ar an scéal, fuair sé amach go raibh sé san 80ú peircintíl. 
Cén céatadán de bhuachaillí in aoisghrúpa Eoin atá 
 (i) níos ísle ná é (ii) níos airde ná é?

18. (i) Bhí raon na scór i scrúdú idir 1 agus 100.  
Má fuair Eibhlín 85, an gciallaíonn sé seo go raibh a scór san 85ú peircintíl?  
Mínigh do fhreagra.

 (ii) I scrúdú náisúnta, bhí marc Threasa ag an 40ú peircintíl.  
Má rinne 800 duine an scrúdú, cé mhéad duine a fuair scór níos airde ná Treasa?

19. Seo thíos na marcanna, as 100, a fuair 20 mac léinn i scrúdú mata:

38 43 44 44 52 55 58 63 65 66

68 69 71 72 72 77 79 79 84 85

 (i) Cé acu scór a léiríonn an 25ú peircintíl?
 (ii) Cé acu scór a léiríonn an 75ú peircintíl?
 (iii) Aimsigh an difríocht idir an 40ú peircintíl agus an 75ú peircintíl. 
 (iv) Cé mhéad mac léinn a fuair scór a bhí níos mó ná an 80ú peircintíl, nó cothrom leis?
 (v) Fuair Eoin 65 marc sa scrúdú.  Cé acu peircintíl ag a raibh marc Eoin?

20.  Seo thíos na praghsanna (in E) a bhí ar T-léinte fir i siopa éadaí spóirt:

21 22 22 22 23 25 26 26 26 27 28 29

29 32 32 32 33 37 40 40 42 42 46 48

52 55 55 57 59 60 60 65 70 70 75 80

 (i) Ríomh P70, an 70ú peircintíl.   (ii) Ríomh P40, an 40ú peircintíl.
 (iii) Cé mhéad T-léine a bhfuil praghas níos ísle ná an 40ú peircintíl orthu?
 (iv) Faigh P80. Ansin, faigh líon na T-léinte atá níos daoire ná

an praghas ag an 80ú peircintíl.
 (v) Má tá E40 ar T-léine, cé acu peircintíl a bhaineann leis an bpraghas seo?

21. Is é 6 meán na n-uimhreacha a, b, 8, 5, 7.  Is é Î2 diall caighdeánach na n-uimhreacha.
Scríobh a i dtéarmaí b agus, uaidh sin, faigh luach a agus luach b má tá a > b.

Mír 2.6 Léaráidí gais agus duillí 
Is bealach an-úsáideach í léaráid ghais agus duillí chun sonraí a chur i láthair.  Bíonn sí úsáideach mar
go dtaispeánann sí na sonraí bunaidh ar fad agus, ina theannta sin, go dtugann sí pictiúr iomlán duit

ar chruth an dáilte.

Bíonn sí cosúil le barrachairt chothrománach, ach gurb iad na figiúirí féin na barraí.
Níl léaráidí gais agus duillí oiriúnach ach do líon beag sonraí.

Go minic is é an gas a thaispeánann digit na ndeicheanna de na luachanna agus is iad na duillí
a thaispeánann digit na n-aonad. Má chuireann tú le chéile iad, gheobhaidh tú an luach bunaidh.

Mar shampla seasann 4|2 do 42.
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Taispeántar thíos léaráid ghais agus duillí thipiciúil.

0 6 9

1 2 5 7

2 3 3 6 8

3 0 2 7

4 1 2 6

5 3 Eochair: 3|2 � 32

Is ionann sin agus 17. 

 

Is iad na sonraí atá léirithe thuas:

6,  9,  12,  15,  17,  23,  23,  26,  28,  30,  32,  37,  41,  42,  46,  53

Sampla 1

Seo iad na marcanna a fuair rang scoláirí i dtástáil eolaíochta.

58 65 40 59 68 63 81 76 63 57 44 47 53 70 80

68 81 61 57 49 70 54 75 69 65 59 52 63 63 74

 (i) Déan léaráid ghais agus duillí chun na sonraí sin a chur i láthair.
 (ii) Cad é mód na sonraí?
 (iii) Cad é an t-airmheán?
 (iv) Cad é raon na sonraí?

 (i) Tarraing gas na léaráide i dtosach.
Is é 40 an luach is lú sa liosta agus is é 81 an luach is mó.
Is é gas na léaráide ná digití na ndeicheanna ó 4 go 8.
Anois oibrigh trí na luachanna sonraí agus cuir an dara digit ar an ró cuí.

4 0 4 7 9
Don chéad luach, 58,
cuirfidh tú an 8 ar
an ró a bhfuil 5 mar
ghas aige.

Na huimhreacha atá
ar dheis sa léaráid,
sin iad na duillí.

5 8 9 7 3 7 4 9 2

6 5 8 3 3 8 1 9 5 3 3

7 6 0 0 5 4

8 1 0 1

Ar deireadh, scríobh an léaráid arís agus bíodh na duillí ar fad in ord. 
Is é an ceann is lú an ceann is gaire don ghas.

Bí cinnte go gcuirfidh tú isteach eochair.

4 0 4 7 9

5 2 3 4 7 7 8 9 9

6 1 3 3 3 3 5 5 8 8 9

7 0 0 4 5 6

8 0 1 1 Eochair: 6|3 � 63

Ní mór duit eochair a chur leis i gcónaí
le taispeáint conas a thagann an gas
agus an duille le chéile.
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 (ii) Is é 63 an mód mar gurb é sin an luach is minice atá ann.
 (iii) Ós rud é go bhfuil 30 luach ann, is é an t-airmheán meán an 15ú agus an

16ú luach.
Déan comhaireamh ar na luachanna sa léaráid ghais agus duillí chun an 15ú
agus an 16ú luach a fháil.
Ós rud é go bhfuil an dá luach sin cothrom le 63, is é 63 an t-airmheán.

Má tá 30 luach ann, is é an luach sa
lár ná 1

2(30 1 1), i.e. 151
2.

Is ionann an luach sin agus leath
shuim an 15ú luach agus an 16ú luach.

 (iv) Is é an raon an luach is airde lúide an luach is ísle.

� 81 � 40 � 41

Luachanna difriúla do na gais
I léaráid ghais agus duillí ní bhíonn ach aon digit amháin i ngach duille.
Is féidir níos mó ná aon digit amháin a bheith sa ghas.

Seo na hamanna, ina soicindí, do na hiomaitheoirí i rás 60 méadar.

6.6 4.9 5.7 7.6 8.2 6.3 6.5 7.4 5.1 5.3 6.2 7.8

An uair seo, beidh na haonaid mar ghais againn.

Céim 1 Tarraing an chéad léaráid. Céim 2  Cuir na duillí in ord
Is iad na haonaid na gais.  uimhreach.
Is iad na deichiú codanna na duillí.

 

4 9

Eochair: 6|3 � 6.3 soicind

5 7 1 3

6 6 3 5 2

7 6 4 8

8 2
 

4 9

5 1 3 7

6 2 3 5 6

7 4 6 8

8 2

Léaráidí gais agus duillí cúl le cúl
Is féidir dhá léaráid ghais agus duillí a tharraingt agus an gas céanna ag an dá cheann acu.

Léaráidí gais agus duillí cúl le cúl a thugtar orthu sin.

Cuirtear duillí a bhaineann le tacar amháin sonraí ar thaobh na láimhe deise den ghas.

Cuirtear duillí a bhaineann leis an tacar sonraí eile ar chlé.

Bíonn léaráidí gais agus duillí cúl le cúl an-úsáideach chun dhá thacar sonraí a chur i gcomparáid
lena chéile.

Chuir Jeaic agus Ciara an méid ama a chaith siad gach tráthnóna ar a gcuid obair bhaile i gcomparáid
lena chéile.
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Taispeántar a gcuid amanna sa léaráid ghais agus duillí cúl le cúl seo.

Jeaic Ciara
6 5 5 3 2 2

8 6 5 3 6 7
3 2 4 4 6 6

1 5 2 3 4 5
Eochair: 5|3 � 35 nóiméad 6 4 8 Eochair: 4|6 � 46 nóiméad

Léimid amanna Jeaic ón ngas ar chlé.

Mar sin is iad amanna Jeaic:

22, 23, 25, 25, 26, 35, 36, �

Is iad amanna Chiara:

36, 37, 44, 46,46, 52, �

Taispeántar sa sampla seo a leanas conas is féidir úsáid a bhaint as léaráid ghais agus duillí cúl
le cúl chun dhá thacar sonraí a chur i gcomparáid lena chéile.

Sampla 2

Chuir Roibeard agus Sinéad an méid ama a chaith siad gach tráthnóna ag féachaint ar
an teilifís i gcomparáid lena chéile.
Taispeántar a gcuid amanna sa léaráid ghais agus duillí cúl le cúl seo a leanas.

Roibeard Sinéad

7 4 4 3 2 2

9 6 4 3 4 6

5 3 4 5 7 7

2 5 3 3 4 6

Eochair: 3|4 � 43 nóiméad 6 5 7 Eochair: 6|5 � 65 nóiméad

 (i) Cad a thaispeánann an léaráid faoi na méideanna ama a chaith Roibeard agus
Sinéad ag féachaint ar an teilifís?

 (ii) Cad é an méid ama airmheánach a chaith Sinéad ag féachaint ar an teilifís?
 (iii) Cad é an méid ama airmheánach a bhí ag Roibeard?
 (iv) An dtagann na méideanna ama sin le do thátal in (i) thuas?

 (i) Má fhéachaimid ar an léaráid, feicfimid go bhfuil an chuid is mó d'amanna
Roibeaird idir 22 agus 39 nóiméad.  Tá an chuid is mó d'amanna Shinéad
idir 45 agus 67 nóiméad. Taispeánann sé sin go gcaitheann Sinéad níos mó
ama ag féachaint ar an teilifís ná mar a chaitheann Roibeard.

 (ii) Do Shinéad, is é 53 an luach atá leathshlí tríd an dáileadh.  Mar sin is é an méid 
ama airmheánach a chaitheann sí ag féachaint ar an teilifís ná 53 nóiméad.

 (iii) Is é 34 nóiméad méid ama airmheánach Roibeaird.
 (iv) Ós rud é go bhfuil méid ama airmheánach Shinéad níos mó ná méid ama airmheánach 

Roibeaird, tagann sé leis an dearcadh a cuireadh in iúl in (i) thuas go gcaitheann sí
níos mó ama ná Roibeard ag féachaint ar an teilifís.

Uaireanta, tugtar an
eochair mar 5|3|6.
Ciallaíonn sé seo 35 do
Jeaic agus 36 do Chiara.
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An raon idircheathairíle a fháil ó léaráid ghais agus duillí 
I Mír 2.5 den chaibidil seo,  d'fhoghlaimíomar gurb í an cheathairíl íochtarach an luach sna
sonraí atá aon cheathrú den tslí tríd an dáileadh. Is í an cheathairíl uachtarach an luach atá
trí cheathrú den tslí tríd an dáileadh.  Is é an raon idircheathairíle an difríocht idir an cheathairíl
uachtarach agus an cheathairíl íochtarach.

Taispeánfaimid anois conas an dá cheathairíl agus an raon idircheathairíle a fháil i gcás
dáileadh a chuirtear i láthair mar léaráid ghais agus duillí.

Sampla 3

Taispeánann an léaráid ghais agus duillí ar dheis na marcanna, as 50, a fuair scoláirí
i dtástáil mhatamaitice.

Marcanna a fuair na scoláirí

1 2 8

2 1 4 7 7 8

3 1 4 5 7

4 1 2 8

5 0 Eochair: 2|1 � 21

Faigh (i) an marc airmheánach (ii) an cheathairíl íochtarach

 (iii) an cheathairíl uachtarach (iv) an raon idircheathairíle.

 (i) Is é an marc airmheánach an marc atá leathshlí tríd an dáileadh.  
Tá 15 luach sonraí ann.

Is é atá sa luach leathshlí ná 1
2 (15 1 1) i.e. an 8ú luach.

Ag tosú ag an luach is ísle, is é 31 an 8ú luach atá ann. 
; an t-airmheán 5 31

 (ii) Is í an cheathairíl íochtarach an luach atá aon cheathrú den tslí tríd
an dáileadh.

Is é atá sa luach seo 1
4 (15 1 1) i.e. an 4ú luach

Is é 24 an luach sin. 
; an cheathairíl íochtarach 5 24

 (iii) Is í an cheathairíl uachtarach an luach atá trí cheathrú den tslí tríd 
an dáileadh.

Is é atá sa luach seo 3
4 (15 1 1) i.e. an 12ú luach.

Is é 41 an luach sin. 
; an cheathairíl uachtarach 5 41

 (iv) An raon idircheathairíle 5 an cheathairíl uachtarach lúide an cheathairíl íochtarach
� 41 � 24 
� 17
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Cleachtadh 2.6
 1. Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí thíos aois, ina blianta, 25 duine a bhí ag iarraidh

páirt a ghlacadh i gcomórtas siúil 10 km.

1 4 4 6 9
2 1 3 7 7 7 8
3 3 6 6 7 9
4 0 2 3 3 8 8
5 1 3 4 7 Eochair: 1|16 bliana d-aois

 (i) Cé mhéad duine a bhí níos óige ná 20 bliain d'aois?
 (ii) Scríobh síos an aois mhódúil.
 (iii) Cé mhéad duine a bhí idir 35 agus 45 bliain d'aois?
 (iv) Cérbh í an aois airmheánach?

 2. Fiafraíodh de cheithre dhalta is fiche cé mhéad CD a bhí acu ina mbailiúchán.
Taispeántar na torthaí thíos:

23  2 18 14  7  4 25 21 32 26 31  6
17  6 18 19 31 21 12  1  0  8 14 15

 (i) Tarraing léaráid ghais agus duillí chun an fhaisnéis sin a chur i láthair.
 (ii) Cé mhéad dalta a raibh níos mó ná 20 CD acu?
 (iii) Cad é an líon airmheánach CD in aghaidh an dalta?

 3. Feicfidh tú thíos na hamanna a tógadh, ina soicindí, chun 24 glao teileafóin a fhreagairt.

3.2 5.6 2.4 3.5 4.3 3.6 2.8 5.8 3.3 2.6 3.5 2.8
5.6 3.5 4.2 1.5 2.7 2.5 3.7 3.1 2.9 4.2 2.4 3.0

Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid ghais agus duillí ar dheis
chun an fhaisnéis sin a chur i láthair.
 (i) Cé mhéad de na glaonna ar tógadh níos faide ná 4 shoicind 

chun iad a fhreagairt?
 (ii) Cad í an difríocht, ina soicindí, idir an méid is mó ama agus

an méid is lú ama a thóg sé chun glao a fhreagairt?
 (iii) Cad é an fad ama airmheánach a tógadh chun na glaonna a

fhreagairt?
 (iv) Cad é an fad ama módúil?

 4. Taispeánann an léaráid ghais agus duillí thíos na marcanna a fuair 19 scoláire i dtástáil.

  gas duillí
2 2
3 4 6
4 2 7 9
5 3 4 5 8 9
6 0 2 6 7
7 2 6
8 1 4 Eochair: 4|2 � 42 marc

 (i) Scríobh síos raon na marcanna.  (ii) Cén luach atá ag an gceathairíl íochtarach?
 (iii) Cad í an cheathairíl uachtarach? (iv) Cad é an raon idircheathairíle?

1

2

3 2

Eochair: 3|2 
5 3.2 soicind4

5
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 5. Breacadh síos líon na ríomhairí glúine a dhíol siopa gach mí ar feadh tréimhse 23 mí.   
Taispeánann an léaráid ghais agus duillí thíos na torthaí.

  gas duillí

1 8

2 3 6 7 9 9

3 2 6 6 6 7 8 8

4 4 5 5 5 7 7 7 7 9

5 2 7 7 9 Eochair: 1|18 5 18 ríomhaire glúine

 (i) Faigh an t-airmheán. (ii) Faigh an cheathairíl íochtarach.
 (iii) Faigh an cheathairíl uachtarach. (iv) Oibrigh amach an raon idircheathairíle.
 (v) Scríobh síos líon módúil na ríomhairí glúine a díoladh.

 6. Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí cúl le cúl thíos na torthaí le haghaidh
scrúduithe san Eolaíocht agus sa Fhraincis do rang scoláirí:

Eolaíocht Fraincis

Eochair: 1|7 � 71 marc

7 5 2

Eochair: 3|6 � 36 marc

8 0 3 6

5 5 4 0 5 7 8

9 5 4 3 2 5 1 5 8

9 7 5 6 2 4 4 5 7

3 1 7 2 4 5 6

6 3 8 3 5

1 9

 (i) Cé mhéad scoláire a rinne na scrúduithe?
 (ii) Céard é raon na marcanna (a) san Eolaíocht  (b) sa Fhraincis?
 (iii) Cad é an marc airmheánach san Eolaíocht?
 (iv) Cad é raon idircheathairíle na marcanna Fraincise? 

 7. Taispeánann an léaráid ghais agus duillí cúl le cúl thíos na rátaí cuisle scíthe ag grúpa mic
léinn choláiste. Tá siad roinnte ina dhá ngrúpa - iad siúd a chaitheann tobac agus iad siúd
nach gcaitheann.

Caitheann tobac Ní chaitheann tobac

Eochair: 5|6 � 65

5 0 8 9

5|8 � 58 bsm

9 8 5 6 0 4 4 5 6 6 6 8 8
6 6 5 0 0 7 0 1 1 8 9
8 8 6 3 0 8 0 1 6 8 8

bsm 2 0 9 Eochair:

 (i) Faigh airmheán agus raon na rátaí cuisle don ghrúpa a chaitheann tobac.
 (ii) Faigh airmheán agus raon na rátaí cuisle don ghrúpa nach gcaitheann tobac.
 (iii) Má léiríonn ráta cuisle níos lú go bhfuil an duine níos aclaí, cé acu den dá ghrúpa

atá níos aclaí?   Mínigh do fhreagra.
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 8. Tugtar sa tábla thíos na marcanna a fuair rang 20 dalta ina gcuid scrúduithe 
sa Fhraincis agus sa Bhéarla.

Fraincis
75
81

69
61

58
61

58
45

46
31

44
44

32
53

50
66

53
47

78
57

Béarla
52
65

58
79

68
44

77
71

38
84

85
72

43
63

44
69

56
72

65
79

 (i) Déan léaráid ghais agus duillí cúl le cúl chun na torthaí sin a chur i láthair.
 (ii) Cad é an marc airmheánach sa Fhraincis?
 (iii) Cad é an marc airmheánach sa Bhéarla?
 (iv) Cé acu den dá ábhar inar chruthaigh na daltaí níos fearr?  Mínigh do fhreagra.

 9. Breacadh síos an méid ama a bhí ar dhaoine feitheamh chun ticéid a cheannach
ag dhá phictiúrlann.  
Taispeánann an léaráid ghais agus duillí cúl le cúl thíos na torthaí.

Pictiúrlann

Pictiúrlann 1 Pictiúrlann 2

6 5 3 2 2 0 2 4 5 6

8 7 6 5 3 1 1 0 2 4 6 7 8 8 9

8 6 4 3 3 2 1 2 1 2 4 5 5

2 0 3 3 3

 (i) Cad é raon na n-amanna feithimh ag Pictiúrlann 1?
 (ii) Cad é an t-am feithimh airmheánach ag Pictiúrlann 2?
 (iii) Tá am amháin ar iarraidh ó Phictiúrlann 2.

Tabhair luach féideartha don am seo.
 (iv) Roghnaítear custaiméir go randamach ag Pictiúrlann 1.  Cad í an dóchúlacht 

go raibh an duine seo ag feitheamh níos faide ná 10 nóiméad ar thicéid?
 (v) Cé acu den dá phictiúrlann ag a bhfuil an t-am feithimh is lú?

Fírinnigh do fhreagra.

10. Fiafraíodh de dheichniúr fear agus de dheichniúr ban cé mhéad ama a chaith siad ag
féachaint ar an teilifís an deireadh seachtaine roimhe sin. Seo iad a gcuid amanna, ina
nóiméid:

Fir 40 41 42 52 52 52 64 65 65 71

Mná 40 41 51 62 63 75 87 88 93 95

Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid Fir Mná

4 0
5

4 6
7
8Eochair:

 4|6 � 64 nóim. 9
Eochair:
 4|0 � 40 nóim.

 
ghais agus duillí cúl le cúl ar dheis.
 (i) Cad é an fad ama módúil do na fir?
 (ii) Cad é an fad ama airmheánach do na 

(a) fir  (b) mná?
 (iii) Cad é an raon ama do na  

(a) fir  (b) mná?
 (iv) Bain úsáid as na torthaí in (ii) agus (iii)

le léiriú go gcaitheann mná níos mó ama ag féachaint ar an teilifís ná fir.
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Mír 2.7 Histeagraim
Ceann de na slite is coitianta le dáileadh minicíochta a chur i láthair ná é a dhéanamh le histeagram.

Tá histeagraim an-chosúil le barrachairteacha ach tá roinnt difríochtaí tábhachtacha eatarthu:
> ní bhíonn aon bhearnaí idir na barraí i histeagram
> baintear úsáid as histeagraim chun sonraí leanúnacha a thaispeáint
> bíonn na sonraí grúpáilte i gcónaí; ranganna a thugtar ar na grúpaí
> seasann achar gach barra nó dronuilleoige don mhinicíocht.

Is féidir le heatraimh na ranganna ar histeagram a bheith cothrom lena chéile nó a bheith éagsúil
lena chéile.

Agus muid ag déanamh staidéir ar histeagraim sa chúrsa seo, ní bheimid ag plé ach leis an gcás
ina bhfuil eatraimh na ranganna cothrom lena chéile.

Ach eatraimh na ranganna a bheith cothrom lena chéile, bíonn an-chosúlacht ag an histeagram leis
an mbarrachairt.

Sampla 1

Taispeántar sa tábla thíos na hamanna a thóg sé ar 32 scoláire fadhb a réiteach.

Am (ina shoic.) 010 1020 2030 3040 4050 5060

Líon scoláirí 1 2 8 12 6 3

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú.
 (ii) Scríobh síos an rang módúil.
 (iii) Cén t-eatramh ina bhfuil an t-airmheán?

An chéad rud a dhéanaimid ná dhá ais a tharraingt agus iad ag dronuillinneacha lena chéile.

Breacaimid na hathróga (am sa chás seo) ar an ais chothrománach agus breacaimid na
minicíochtaí (líon na scoláirí) ar an ais cheartingearach.

 (i) Taispeántar an histeagram thíos.
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Tá  sé  tábhachtach
lipéad a chur ar an
dá ais.
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 (ii) Is é an rang módúil an rang a bhfuil an mhinicíocht is airde aige. 
Is é sin an rang (30240) soicind.

;� is é an rang módúil ná (30240) soicind.

 (iii) Is é an t-airmheán an luach leathshlí tríd an dáileadh.

Tá 32 scoláire ar fad ann; mar sin is iad na scoláirí láir ná an 16ú
agus an 17ú scoláire.

Is é suim na líonta scoláirí sna chéad trí eatramh ná 
1 � 2 � 8  i.e. 11

Beidh an 16ú agus an 17ú scoláire sa chéad eatramh eile, (30240) soicind.

Mar sin tá an t-airmheán san eatramh (30240) soicind.

Cleachtadh 2.7

 1. Ag deireadh a n-aistear, cuireadh ceist ar 30 tiománaí 
cé mhéad ciliméadar a thaistil siad. 
Taispeántar a gcuid freagraí sa tábla thíos:
 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú.
 (ii) Cé mhéad tiománaí a bhí tar éis 40 km nó níos mó

a thaisteal?
 (iii) Cad é an rang módúil?
 (iv) Cén céatadán de na tiománaithe a thaistil idir 20 km

agus 40 km?

 2. Sa histeagram thíos taispeántar aoiseanna na ndaoine atá ina gcónaí i sráidbhaile.
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Má bhí ceathrar san aoisghrúpa (10-20 bliain), freagair na ceisteanna seo:
 (i) Cé mhéad duine a bhí idir 30 agus 40 bliain d2aois?
 (ii) Cad é an rang módúil?
 (iii) Cé mhéad duine a bhí níos lú ná 30 bliain d2aois?
 (iv) Cé mhéad duine a bhí ina gcónaí sa sráidbhaile?
 (v) Cén aicme ina bhfuil 20% de na daoine ar cuireadh an suirbhé orthu?
 (vi) Cén t-eatramh ina bhfuil an aois airmheánach?

Fad 
(ina km)

Minicíocht

 0220  6
20240 12
40260  7
60280  4
802100  1

[Ciallaíonn 0220 � 0 agus �20]
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 3. Sa tábla minicíochta thíos tugtar na hamanna feithimh do ghrúpa othar  
ag lialann dochtúra.

Am feithimh (ina nóim.) 04 48 812 1216 1620
Líon othar 2 6 10 12 8

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú.
 (ii) Cé mhéad othar a bhí sa suirbhé?
 (iii) Cad é an rang módúil?
 (iv) Cén t-eatramh ina bhfuil an t-airmheán?
 (v) Cad é an líon othar is mó a d2fhéadfadh a bheith ag feitheamh ar feadh níos mó ná

10 nóiméad?
 (vi) Cad é an líon othar is lú a d2fhéadfadh a bheith ag feitheamh ar feadh níos mó ná

14 nóiméad?

 4. Sa histeagram thíos taispeántar an t-am, ina shoicindí, a thóg sé ar ghrúpa daltaí 
tomhas a réiteach.
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 (i) Cé mhéad dalta ar thóg sé 15 shoicind nó níos mó orthu an tomhas a réiteach?
 (ii) Cé mhéad dalta a ghlac páirt sa tástáil?
 (iii) Cad é an rang módúil?
 (iv) Cén t-eatramh ina bhfuil an t-airmheán?
 (v) Cad é an líon daltaí is mó a d2fhéadfadh an tomhas a réiteach i níos 

lú ná 8 soicind?
 (vi) Cad é an líon daltaí is lú a d2fhéadfadh an tomhas a réiteach i níos

lú ná 12 shoicind?

 5. Sa tábla minicíochta grúpáilte thall, taispeántar an líon
nóiméad a chaith roinnt daoine in ionad siopadóireachta:
 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú.
 (ii) Scríobh síos an rang módúil.
 (iii) Cén t-eatramh ina bhfuil an t-airmheán?
 (iv) Cén aicme ina bhfuil 20% go baileach de na daoine?
 (v) Cad é an líon daoine is mó a d2fhéadfadh níos mó ná

30 nóiméad a chaitheamh san ionad siopadóireachta?
 (vi) Bain úsáid as lárluachanna na n-eatramh chun an meánmhéid ama a caitheadh san

ionad siopadóireachta a ríomh, ceart go dtí an nóiméad is gaire.

Nóiméid
Líon

daoine
 515  8
1525 14
2535 28
3545 20
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Mír 2.8 Cruth an dáilte
Sa mhír roimhe seo bhíomar ag plé le histeagraim le cruthanna éagsúla.
Taispeánann na léaráidí thíos ceithre histeagram, agus cruth difriúil ar gach ceann acu.

A B C D

Níl cuma chothromaithe ná shiméadrach ar aon cheann acu ach amháin histeagram D mar go
bhfuil ais siméadrachta aige. Tá níos lú cothromaíochta ag baint leis na trí histeagram eile,
i.e. tá siad sceabhach ar bhealach éigin.

Bíonn histeagraim an-úsáideach nuair is mian leat a fheiceáil cá bhfuil na sonraí agus, ar an
gcaoi sin, léargas soiléir ar chruth an dáilte a fháil. Mar shampla, i histeagram A thuas, is féidir
linn a fheiceáil go bhfuil an chuid is mó de na sonraí sna luachanna is ísle.  I histeagram C tá
an chuid is mó de na sonraí sna luachanna is airde.

Tá cruthanna áirithe ann a bhíonn ar dháileadh go minic agus ba chóir go mbeifeá in ann iad
a aithint agus a ainmniú. Déantar cur síos thíos ar na cruthanna is coitianta.

1. Dáileadh siméadrach
> Tá ais siméadrachta síos tríd an lár ag an dáileadh seo.

Dáileadh siméadrach a thugtar air.

> Tá sé ar cheann de na dáiltí is coitianta agus
is tábhachtaí sa staitistic.
An dáileadh normalach a thugtar air de ghnáth.

> Seo roinnt samplaí ón saol de dháileadh siméadrach (nó normalach):
 (i) airde sampla randamach daoine
 (ii) sainuimhreacha intleachta (IQ) daonra

2. Sceabha dearfach
> Nuair atá an chuid is mó de na sonraí i ndáileadh ag na luachanna

níos ísle, deirimid go bhfuil sceabha dearfach ann.
Taispeánann an histeagram seo a leanas sceabha dearfach mar go
bhfuil formhór na sonraí, léirithe ag na barraí níos airde, ar chlé.

Meán
Airmheán
Mód

Meán 5 Airmheán 5 Mód

Má bhíonn sceabha
dearfach ann, bíonn
an chuid is mó de
na sonraí ar chlé.
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Tabhair faoi deara go bhfuil eireaball fada ar thaobh na láimhe deise den dáileadh.

> Seo roinnt samplaí ón saol de dháileadh a bhfuil
sceabha dearfach aige:

 (i) an líon páistí i gclann
 (ii) an aois ag a bhfoghlaimíonn daoine rothaíocht
 (iii) an aois ag a bpósann daoine.

3. Sceabha diúltach
> Nuair atá an chuid is mó de na sonraí i ndáileadh ag na luachanna níos airde,

deirimid go bhfuil sceabha diúltach ann.

Nuair a bhíonn sceabha diúltach ag an dáileadh, bíonn an t-eireaball ar chlé.

Eireaball ar thaobh na láimhe clé
Mód

Airmheán
Meán

> Seo roinnt samplaí ón saol de dháileadh a bhfuil sceabha diúltach aige:
 (i) an aois ag a mbíonn ar dhaoine a gcéad phéire spéaclaí léitheoireachta a fháil
 (ii) airde na n-imreoirí i sraith cispheile proifisiúnta.

4. Dáileadh aonfhoirmeach
I ndáileadh aonfhoirmeach, bíonn na
sonraí leata amach go cothrom.

Ní bhíonn rang módúil aige.

Eireaball ar thaobh na láimhe deise Eireaball ar thaobh
na láimhe deise Mód

Airmheán
Meán

Meán > Airmheán > Mód

Meán < Airmheán < Mód

I ndáileadh le sceabha dearfach,
bíonn an t-eireaball ar dheis;
i ndáileadh le sceabha diúltach,
bíonn an t-eireaball ar chlé.
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5. Dáileadh démhódach
Bíonn dhá mhód sa dáileadh seo.

Dáileadh démhódach a thugtar air.

Is iad 6 agus 16 na móid anseo.

Nuair a bhíonn trí mhód, nó níos mó, i ndáileadh, 
deirtear go bhfuil an dáileadh ilmhódach.

6. Dáileadh agus diall caighdeánach
Féach ar an dá dháileadh,  A  agus  B , a léirítear thíos:
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A B

I ndáileadh  A , tá formhór na sonraí idir 2 agus 5.

I ndáileadh B , tá na sonraí níos leata agus iad níos faide ón meán ná mar atá na sonraí i

ndáileadh A .  Dá leata amach na sonraí i ndáileadh, is ea is mó an diall caighdeánach.

Sna dáiltí thuas, bainimid de thátal as go bhfuil diall caighdeánach B  níos airde ná diall
caighdeánach A .

Sa dá dháileadh  C  agus  D  thíos, tugtar an meán m  i ngach ceann.
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µ � 7.3
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µ � 6.2

8 10 120

DC

Ó na léaráidí, feicimid go bhfuil formhór na sonraí níos faide ón meán in C  ná mar atá in D .

Mar sin, tá diall caighdeánach  C  níos mó. 

10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Cleachtadh 2.8
 1. Déan cur síos ar an dáileadh a thaispeántar thíos.

 (i) Cén t-ainm a thugtar ar an dáileadh seo de ghnáth?
 (ii) Tabhair sampla amháin ón saol den dáileadh seo.

 2. An bhfuil sceabha dearfach nó sceabha diúltach ag an
dáileadh seo?
Tabharfaidh tú faoi deara go bhfuil formhór na 
luachanna ar an taobh níos ísle den dáileadh.
Tabhair sampla amháin ón saol den chineál seo dáilte.

 3. Seo trí dháileadh:
 

(a) (b) (c)

 (i) Cé acu de na dáiltí seo atá siméadrach?

 (ii) Cé acu dáileadh a bhfuil sceabha dearfach aige?

 (iii) Cé acu dáileadh a bhfuil sceabha diúltach aige?

 (iv) Cén dáileadh is dóichí a léireoidh na sonraí seo?
1Meáchain imreoirí rugbaí idirnáisiúnta2.

 (v) Cé acu dáileadh is fearr a dhéanann cur síos ar na sonraí seo?
1Sainuimhreacha intleachta (IQ) líon mór scoláirí dara leibhéal.2

 4. Déan cur síos ar an dáileadh a thaispeántar thíos.

Maidir le mód, meán agus airmheán an dáilte seo 

 (i) abair cé acu de na trí cinn sin is lú

 (ii) abair cé acu de na trí cinn sin is mó.
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 5. Féach ar an dá dháileadh A  agus B  thíos.

Mínigh an fáth a bhfuil diall caighdeánach na sonraí in B  níos mó ná
diall caighdeánach na sonraí in A .
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A B

I gcás gach ceann de na péirí dáilte seo, abair an bhfuil diall caighdeánach A  nó B
níos mó.

Má tá siad mar an gcéanna, abair é sin.

 6.  (i)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 2.6

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3.5

B  (ii)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3

B

 7.  (i)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 2.5

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 2.5

B  (ii)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 0.75

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 4.75

B

 8.  (i)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3.2

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3.5

B  (ii)

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 3

A

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 60
meán� 2.9

B



95

 9.  (i)
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10. Léirítear thíos cruthanna histeagram a bhaineann le ceithre thacar éagsúla sonraí.

A B C D

 (i) Líon isteach an tabla thíos, ag léiriú an bhfuil an ráiteas ceart (�) 
nó mícheart (�) maidir le gach tacar sonraí.

A B C D

Tá sceabha ar chlé sna sonraí. 

Tá sceabha ar dheis sna sonraí.

Tá an meán cothrom leis an airmheán.

Tá an meán níos mó ná an t-airmheán.

Tá aon mhód amháin ann.

 (ii) Glac leis gur tarraingíodh na ceithre histeagram ar an scála céanna.
Abair cé acu de na ceithre cinn a bhfuil an diall caighdeánach is mó aige agus
fírinnigh do fhreagra. 
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Cuir triail ort féin 2
Ceisteanna A
 1. Luaigh an sonraí príomhúla nó sonraí tánaisteacha atá sna samplaí seo a leanas:

 (i) Comhaireamh ar líon na gcarranna salúin a théann thar gheata na scoile.
 (ii) Féachaint ar thaifid le fáil amach cé mhéad duine a ghabh trí Aerfort na Sionainne

gach lá i mí an Mheithimh in aon bhliain amháin.
 (iii) Glaoch a chur ar ollmhargaí agus ar shiopaí áitiúla le fáil amach cé mhéad a íocann

siad san uair le hoibrithe páirtaimseartha.
 (iv) Ag dul ar líne féachaint cé mhéad bonn a bhuaigh gach tír i gCluichí Oilimpeacha an

Gheimhridh in Vancouver.
(v) Féachaint ar bhróisiúir do thurasóirí le fáil amach cén mheánteocht a bhí i gcathracha

áirithe i lár an lae i rith mhí an Mheithimh.

 2. Seo iad na hamanna, ina nóiméid, d2aistear bus:

15,  7,  9,  12,  9,  19,  6,  11,  9,  16,  8

 (i) Faigh raon na n-amanna sin.  (ii) Faigh an cheathairíl íochtarach.
 (iii) Faigh an cheathairíl uachtarach.  (iv) Scríobh síos an raon idircheathairíle.

 3. Is é an meán atá ag 3, 6, 7, x agus 14 ná 18. 
Faigh x agus faigh diall caighdeánach an tacair sonraí. 

 4. (i) Cad í an phríomhdhifríocht idir eolas a fháil ó dhaonáireamh agus eolas
a fháil ó shampláil?

 (ii) Fuair Mícheál amach go raibh a mharc i scrúdú sa 72ú peircintíl.   Má rinne 90 mac
léinn an scrúdú, cé mhéad mac léinn a fuair marc a bhí níos airde ná marc Mhíchíl?

 5. Sa léaráid ghais agus duillí seo a leanas, taispeántar na méideanna airgid a chaith 
grúpa mic léinn choláiste oíche Aoine áirithe.

Fir Mná

8 0 6

7 6 5 1 0 5 5 5 8 8

9 9 9 8 6 6 2 5 5 8 8 9

8 8 5 5 5 3 5 5

Eochair: 5|4 � E45 8 5 4 0 Eochair: 3|5 � E35

 (i) Cé mhéad mac léinn a bhí sa ghrúpa?
 (ii) Scríobh síos an méid airgid ba mhó a chaith na mic léinn ar fir iad.
 (iii) Cad é an méid airgid airmheánach a chaith na mic léinn ar mná iad?
 (iv) Cad é an méid airgid airmheánach a chaith na mic léinn ar fir iad?
 (v) An iad na mic léinn ar fir iad nó na mic léinn ar mná iad a chaith an méid

ba mhó airgid? Mínigh do fhreagra.

 6. (i) Gan aon áireamh a dhéanamh, abair cé acu ceann de na liostaí uimhreacha seo
a bhfuil an diall caighdeánach is mó aige?  

  (a) 2,  7,  10,  11,  12,  14,  15 (b) 1,  5,  9,  10,  15,  18,  21
Mínigh do fhreagra. 
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 (ii) Tugann na sonraí thíos líon na leabhar léite le mí anuas 
ag rang 20 scoláire.

Líon leabhar, x 0 1 2 3 4

Líon scoláirí, f 2 5 6 5 2

Faigh meán agus diall caighdeánach an lín leabhar.

 7. Ba mhaith le príomhoide scoile suirbhé a dhéanamh chun tuairimí na ndaltaí a fháil
maidir le r-leabhair seachas téacsleabhair a úsáid ar scoil. Tá 800 dalta sa scoil.
Tá thart ar an méid céanna daltaí i ngach ceann de na cúig bhliainghrúpa.  Socraíonn an
príomhoide ar shampla randamach de 100 dalta a thógáil, ina mbeadh an méid céanna
daltaí as gach bliainghrúpa.
 (i)  Úsáidfidh an príomhoide dhá mhodh samplála sa suirbhé seo. Ainmnigh iad.

 

 (ii) Cé mhéad dalta ba chóir di a roghnú as Bliain 1?
 (iii) Déan cur síos ar bhealach amháin ar féidir sampla randamach deichniúr dalta

a roghnú as 100 dalta. 

 8. Ba mhian le duine atá ag obair do RTÉ a fháil amach cé mhéad duine atá ag féachaint
ar shraith nua atá ar an teilifís faoi láthair. Cuireann sí ceist ar 200 duine agus
iad ag fágáil ollmhargaidh idir 10:00 agus 12:00 maidin Déardaoin. 
 (i) An dóigh leat go bhféadfadh an sampla a bheith laofa? Mínigh do fhreagra.
 (ii) Mol bealach níos oiriúnaí chun sampla a roghnú.

 9. Mínigh cad atá i gceist le sampláil shrathaithe agus braisleshampláil. 
Ba cheart go mbeadh na pointí seo sa mhíniú:
 (i)  léiriú soiléir ar an difríocht idir an dá mhodh
 (ii) i gcás an dá mhodh, fáth amháin a roghnófaí an modh sin in áit sampláil randamach

shimplí.

10. Baineann Áine sult as éisteacht le popcheol. Ar dhlúthdhiosca amháin,  
thug sí faoi deara go raibh an-éagsúlachtaí idir fhaid na rianta.  
Seo iad amanna na rianta, ina nóiméid:

4.6 3.8 4.0 3.1 4.2 3.2 3.5 4.7
4.7 3.3 4.7 4.1 3.6 3.4 4.6 5.9

 (i) Déan léaráid ghais agus duillí chun na hamanna sin a léiriú.
 (ii) Scríobh síos mód an dáilte.
 (iii) Faigh an t-airmheán agus an raon idircheathairíle.

Ceisteanna B
 1. Tugann an tábla thíos roinnt staitisticí maidir le torthaí Nicola agus Dhaibhéid sna

scrúduithe mata i rith an téarma.

Mac Léinn Meán Diall Caighdeánach Raon

Nicola 70 3.8 11

Daibhéid 64 2.5 11

Cé acu mac léinn, Nicola nó Daibhéid, ag a raibh na torthaí ba chomhsheasmhaí?  
Mínigh do fhreagra.
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 2. Seo iad na marcanna, as 100, a fuair 24 mac léinn i scrúdú náisiúnta:

46 73 68 65 37 48 74 68 76 55 42 38

57 63 68 71 46 54 82 78 66 46 64 59

 (i) Faigh P40, an 40ú peircintíl.
 (ii) Fuair Gearóidín 71 marc sa scrúdú.  

Cén pheircintíl ar a raibh a marc?

 3. Tugtar méid, meán agus diall caighdeánach ceithre thacar sonraí éagsúla sa tábla thíos.

A B C D

méid (N) 1000 100 100 10

meán (M) 10 100 1000 100

diall caighdeánach (s ) 20 30 20 10

Cuir an litir chuí i ngach spás chun na habairtí seo a chríochnú:
 (i) Is é ______ an tacar sonraí is mó agus is é ______ an tacar sonraí is lú.
 (ii) Go ginearálta, is iad na sonraí i dtacar ______ is mó agus is iad na sonraí

i dtacar ______  is lú.
 (iii) Tá na sonraí i dtacar ______ níos leata ná na sonraí sna tacair eile.
 (iv) Is léir go bhfuil uimhreacha diúltacha i dtacar ______ .
 (v) Má chuirtear na ceithre thacar le chéile, is dóichí go mbeidh an t-airmheán i dtacar

______.

 4. Úsáid na lárluachanna eatraimh chun diall caighdeánach an dáilte minicíochta ghrúpáilte
thíos a fháil. Bíodh do fhreagra ceart go hionad amháin de dheachúlacha.

Eatramh ranga 13 35 57 79

Minicíocht 4 3 0 2

 5. Léiríonn an histeagram thíos dáileadh áirithe.

ABCO

 (i) An bhfuil sceabha dearfach nó diúltach ar an dáileadh?
Mínigh do fhreagra.

 (ii) Seasann na pointí A, B agus C do mheán, do mhód agus d2airmheán an dáilte.  
Luaigh cad dó a seasann gach pointe acu. 

 (iii) Tabhair sampla ón saol de dháileadh ar a mbeadh an cruth seo.
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 6. Seolann monarcha cannú feola trí mhéid de channaí feola chuig ollmhargadh: mór,
meánach agus beag.  Go hiondúil seoltar 300 canna mór, 500 canna meánach agus 
400 canna beag. Má úsáideann an t-ollmhargadh sampláil randamach shrathaithe  
mar mhodh chun sampla de 60 canna a roghnú, chun mianach na n-earraí a thástáil,
cé mhéad canna de gach méid is cóir a roghnú?

 7. Breacadh síos líon na dtimpistí bóthair in aghaidh an lae ag acomhal gnóthach,
ar feadh tréimhse 400 lá. Seo thíos na torthaí:

Líon na dtimpistí in aghaidh an lae 0 1 2 3 4 5 6

Líon na laethanta 26 90 57 19 5 3 200

 (i) Ríomh meánlíon na dtimpistí in aghaidh an lae.
 (ii) Ríomh diall caighdeánach líon na dtimpistí in aghaidh an lae.

Fuarthas na torthaí seo nuair a rinneadh staidéar ag an acomhal céanna uair eile.

Timpistí in aghaidh an lae

Meán 3.2

Diall caighdeánach 1.15

 (iii) Cuir torthaí an dá shuirbhé i gcomparáid lena chéile.

 8. Luaigh cé acu an athróg mhínitheach agus cé acu an athróg freagartha i ngach ceann
díobh seo a leanas:
 (i) An táirgeacht chruithneachta in aghaidh an acra agus an méid leasaithe a cuireadh

ar an talamh.
 (ii) Líon na ngnáthóg cuí agus líon na speiceas.
 (iii) An méid ama a thógann sé ar choimeádán uisce fuarú agus an méid uisce atá

 sa choimeádán.
 (iv) Ídiú peitril cairr agus méid an innill.

 9. Ainmnigh an modh samplála a d2úsáidfí i ngach ceann de na suirbhéanna seo:
 A: Gach 20ú sloinne a roghnú ó liosta scoile atá eagraithe in ord aibítre.
 B: Suirbhé a dhéanamh leis an gcéad 50 duine a chastar ort ar an tsráid.
 C: Na haimnmeacha uile a chur i mbosca agus, gan féachaint orthu, 20 ceann a

phiocadh amach.
 D: Sampla randamach buachaillí agus cailíní as gach bliainghrúpa a roghnú i 

gcomhréir lena líon.
 E: 40 agallóir a roghnú agus iarraidh ar gach agallóir agallamh a chur ar 50 duine

pé bealach ar mian leo. 

10. Is iad seo a leanas na rití a scóráil imreoir cruicéid in 11 dreas istigh i rith an tséasúir:

47 63 0 28 40 51 a 77 0 13 35

Ní fios luach a go cruinn ach bhí sé níos mó ná 100.

 (i) Ríomh airmheán agus raon idircheathairíle an 11 luach seo.
 (ii) I gcomhthéacs an 11 luach seo, tabhair fáth 
  (a) nach tomhas cuí ar an meán staitistiúil é an mód   
  (b) nach tomhas cuí ar an leathadh é an raon.
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Ceisteanna C
 1. I sraithchomórtas Eorpach sacair, rinneadh

comhaireamh ar líon na gcúl uile a scóráladh i ngach
ceann den dá shéasúr sacair 2008/09 agus 2009/10.
Bhí 380 cluiche i gceist in aghaidh na bliana. 
Léirítear na torthaí sa tabla ar dheis:

 (i) Maidir le líon na gcúl a scóráladh i gcluiche
sa séasúr 2008/09,

(a) aimsigh an t-airmheán agus
an raon idircheathairíle

(b) ríomh an meán agus an diall caighdeánach, 
ceart go dhá ionad de dheachúlacha.

 (ii) Déanann Seán agus Aoife, beirt mhac léinn
staitistice, staidéar, gan spleáchas ar a chéile,
ar na sonraí a bhaineann le líon na gcúl a scóráladh
i gcluiche sa séasúr 2009/10.
> Faigheann Seán amach, agus an ceart aige, 

gurb é 2 an t-airmheán agus gurb é 2 an raon
idircheathairíle freisin.

> Ríomhann Aoife, ceart go dhá ionad de dheachúlacha, 
agus an ceart aici, gurb é 2.48 an t-airmheán agus gurb é 1.59 an diall caighdeánach.

  Úsáid do fhreagra ó chuid (i) agus cuir le torthaí Sheáin agus Aoife é
chun an dá shéasúr a chur i gcomparáid lena chéile, maidir le meán agus le
leathadh líon na gcúl a scóráladh i gcluiche. 

 2. Déanann Síle agus Tomás suirbhé gach lá ar feadh trí seachtaine. 
Comhaireann Síle líon na rothar a úsáideann Sráid an Mhargaidh.  
Comhaireann Tomás líon na rothar a úsáideann Bóthar na Trá.  
Déantar achoimre ar na sonraí a bhailíonn siad sa léaráid ghais agus duillí cúl le cúl.

Síle Gas Tomás

9 9 7 5 0 6 6

7 6 5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 5

5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 7 7 8 9

2 1 3 2 3 4 7 7 8

Eochair: 1|3 � 31 4 2 Eochair: 2|1 � 21

 (i) Scríobh síos líon módúil na rothar
a úsáideann Bóthar na Trá. 
Déantar achoimre ar na sonraí seo
sa tábla thall. 

 (ii) Faigh luach X , Y  agus Z .

 (iii) Cé acu bóthar ar a mbíonn an líon is mó rothar?   
Cuir fáth le do fhreagra.

Líon na gcúl
a scóráladh
i gcluiche

Líon na 
gcluichí

2008/09 2009/10

0 30 32

1 79 82

2 99 95

3 68 78

4 60 48

5 24 30

6 11 9

7 6 6

8 2 0

9 1 0

Iomlán 380 380

Síle Tomás

An cheathairíl íochtarach X 21

An t-airmheán 13 Y

An cheathairíl uachtarach Z 33
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 3. Taispeánann na léaráidí dáileadh aoise na ndaoine a gortaíodh (i.e. na taismigh) ar na bóithre.
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 (i) Cad atá le tabhairt faoi deara faoin gcruth a bhaineann le dáileadh na dtiománaithe a
gortaíodh agus le dáileadh na bpaisinéirí a gortaíodh?   Luaigh sceabhachas agus braisliú.

 (ii) Cén aois is dóchúla go ngortófaí thú i dtimpiste bhóthair 
(a) más tiománaí tú  (b) más paisinéir tú?

 (iii) Cad atá le tabhairt faoi deara faoin gcruth a bhaineann le dáileadh na gcoisithe a gortaíodh?
 (iv) Dá mbeifeá i gceannas ar fheachtas um shábháilteacht ar bhóithre chun líon na dtaismeach

ar bhóithre na hÉireann a laghdú, cé air a ndíreofá agus cén fáth?

 4. Rinneadh roinnt taighde ar rannpháirtíocht buachaillí agus cailíní sa spórt.  Roghnaigh an
lucht taighde sampla simplí randamach de 50 buachaill sna déaga agus 50 cailín sna déaga
a bhí ina mball de chlubanna CLG i mórcheantar Chorcaí. Chuir siad an cheist seo ar na
déagóirí:  Cé mhéad spórt éagsúil a imríonn tú?

Seo a leanas na sonraí a bailíodh:

Buachaillí Cailíní
0,  4,  5,  1,  4,  1,  3,  3,  3,  1,  
1,  2,  2,  2,  5,  3,  3,  4,  1,  2,  
2,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  5,  1,  1,  
1,  1,  1,  2,  2,  2,  2,  2,  3,  3,  
3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3,  3

3,  3,  3,  1,  1,  3,  3,  1,  3,  3,  
2,  2,  4,  4,  4,  5,  5,  2,  2,  3,  
3,  3,  4,  1,  6,  2,  3,  3,  3,  4,  
4,  5,  3,  4,  3,  3,  3,  4,  4,  3,  
1,  1,  3,  2,  1,  3,  1,  3,  1,  3

 (i) Léirigh na sonraí ar bhealach a thugann léargas ar an dá dháileadh.
 (ii) Luaigh difríocht amháin agus cosúlacht amháin idir na dáiltí a bhaineann leis an

dá shampla.
 (iii) An gceapann tú go bhfuil fianaise ann go bhfuil difríochtaí idir an dá dhaonra?
 (iv) Tá sé i gceist ag an lucht taighde an taighde céanna seo a dhéanamh arís, ar scála a

bheadh níos mó.  Luaigh dhá bhealach ina bhféadfaidís dearadh an taighde a fheabhsú
chun an seans go mbeidh laofacht sna samplaí a laghdú.  I gcás gach ceann de na
bealaí a mhol tú chun dearadh an taighde a fheabhsú, mínigh conas a laghdóidh
sé an seans go mbeadh laofacht ann.
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 5. Chríochnaigh 224 lúthchleasaí trí-atlan ina raibh 750 m le snámh, 20 km le rothaíocht
agus 5 km le rith.  Tugtar roinnt de na staitisticí achoimre sa tábla thíos. 
Baineadh trí iontráil amach as an tábla agus cuireadh comhartha ceiste (?) isteach ina n-ionad.

Snámh Rothaíocht Rith
Meán 18.329 41.927 ?

Airmheán 17.900 41.306 ?

Mód

Diall caighdeánach ? 4.553 3.409

Athraitheas de thoradh samplála 10.017 20.729 11.622

Sceabhachas 1.094 0.717 0.463

Raon 19.226 27.282 20.870

Íosmhéid 11.350 31.566 16.466

Uasmhéid 30.576 58.847 37.336

Comhaireamh 224 224 224

Rinneadh histeagraim d2amanna na dtrí mhír.   
Seo thíos na histeagraim 2 níl aon teideal orthu.
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 (i) I gcás gach míre, úsáid na staitisticí achoimre sa tábla le cinneadh cé acu histeagram 
a bhaineann léi.

 (ii) Tá an meán-am agus an t-am airmheánach don rith beagnach mar an gcéanna. Meas 
an luach seo ón histeagram cuí.

 (iii) Meas, ón histeagram cuí, diall caighdeánach na n-amanna a bhaineann leis an snámh.

 (iv) Nuair a bhí na staitisticí achoimre á ríomh, theip ar na bogearraí mód a aimsiú do na
tacair sonraí.   Cén fáth dar leat?

 6. Tá roinnt de na mic léinn ag úsáid bunachar sonraí ar chreathanna talún chun an méid
ama idir chreathanna móra talún ar fud an domhain a fhiosrú. Úsáideann siad an t-eolas
ar na creathanna talún uile sa 20ú haois a mharaigh 1000 duine ar a laghad. Tá 115 crith
talún i gceist.

Féachann na mic léinn ar líon na laethanta idir gach péire de chreathanna talún a tharla
i ndiaidh a chéile, mar ba mhaith leo fáil amach an mbaineann patrúin le huainiú na
gcreathanna talún seo (i.e. na hamanna a dtarlaíonn siad). 

Déanann siad an tábla seo a leanas, a thaispeánann líon na gcreathanna talún agus an
t-eatramh ama ón gcrith talún roimhe sin.
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Líon na 
laethanta
ón gcrith
talún roimhe

0 
100

100
200

200
300

300
400

400
500

500
600

600
700

700
800

800
1000

1000
1300

Líon na
gcreathanna
talún

31 24 12 14 8 7 5 6 5 3

[Foinse: Bunachar Sonraí na gCreathanna Talún Suntasacha, National Geophysical Data Center: www.ngdc.noaa.gov]

 (i) Déan léiriú grafach cuí ar an dáileadh.

 (ii) Déan cur síos ar an dáileadh. Ba cheart go ndéanfadh an cur síos tagairt do chruth
an dáilte agus ba cheart go mbeadh meastachán ar an airmheán ann. 

 (iii) Is é 309 lá an meán-am idir na creathanna talún seo.  Is é 277 lá an diall caighdeánach.
Samhlaigh go bhfuil crith talún mar seo díreach tarlaithe.  Teastaíonn uainn an dóchúlacht
go mbeidh an t-am go dtí an chéad cheann eile idir 100 agus 200 lá a fháil amach.   
Mínigh an fáth nach mbeadh sé ceart táblaí dáilte normalaigh caighdeánacha 
(táblaí z) a úsáid chun é seo a dhéanamh.

 (iv) Bunaithe ar an eolas a tugadh sa cheist seo go dtí seo, cad é an meastachán is fearr ar
an dóchúlacht a luadh i gcuid (iii) thuas? Mínigh do réasúnú.

 (v) Mar a dúradh ag tús na ceiste, roghnaigh na mic léinn anailís a dhéanamh ar uainiú
creathanna talún trí bheith ag féachaint ar na heatraimh ama idir chreathanna talún de
shaghas ar leith. Mol bealach eile ina bhféadfaidís féachaint ar na sonraí sa bhunachar
chun patrúin in uainiú na gcreathanna talún a aimsiú.
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léaráid chrainn  dáileadh dóchúlachta  luach ionchais  athróg randamach

cluiche cóir   dáileadh déthéarmach   trialacha Bernoulli   riail an iolraithe

teagmhais neamhspleácha  dáileadh normalach  cuar normalach 

riail eimpíreach   scór caighdeánach   ionsamhluithe dóchúlachta 

I gCaibidil 1 den leabhar seo, phléamar le hiomalartuithe, le teaglamaí agus le nithe bunúsacha
na dóchúlachta. Sa chaibidil seo, leanaimid de staidéar na dóchúlachta agus cuimseoidh sé sin
coincheapa níos deacra ar nós luach ionchais agus teagmhais neamhspleácha chomh maith le tús
eolais ar an dáileadh normalach. 

Mír 3.1  Léaráidí crainn 
Is  féidir  na  fothorthaí  féideartha  ar  dhá  theagmhas  nó  níos  mó  a  thaispeáint  i  gcineál  áirithe
léaráide ar a dtugtar  léaráid chrainn.   Seasann gach craobh d'fhothoradh féideartha ar theagmhas 
amháin. Scríobhtar dóchúlacht gach fothoraidh ar an gcraobh.

Cuir i gcás an fhadhb seo: 

Caitear bonn cóir in airde trí huaire. 
Déan amach an dóchúlacht gur 2 aghaidh go díreach a fhaightear. 

Seo spás samplach na bhfothorthaí féideartha: 

AAA, AAC, ACA, ACC, CAA, CAC, CCA agus CCC 

Ós rud é go bhfaightear 2 aghaidh 3 huaire, 

P(2 aghaidh) 5 3
8 

Is féidir na féidearthachtaí céanna a léiriú ar  
bhealach níos struchtúrtha ar léaráid chrainn.

Na craobhacha ar a bhfuil 2 aghaidh, tá s
iad aibhsithe ar dheis. 

Arís eile P(2 aghaidh) 5 3
8. 

Tús An chéad
chaitheamh

An dara
caitheamh

An tríú
caitheamh

A

C

AA

AC

CA

CC

AAA

AAC

ACC

CAA

CAA

CCA

CAC

CCC

�
�
� �
��

��

3 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 Dóchúlacht 2 
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Sampla 1

Tá 3 chnaipe dhearga agus 4 chnaipe ghorma i mBosca A 
Tá 2 chnaipe dhearga agus 3 chnaipe ghorma i mBosca B 
Tógtar cnaipe amháin amach as an dá bhosca go randamach. 
 (i) Tarraing léaráid chrainn chun na fothorthaí go léir a
  thaispeáint. 
 (ii) Oibrigh amach an dóchúlacht go mbeidh an dath 

céanna ar an dá chnaipe. 

 (i) Taispeánann an léaráid chrainn thíos na fothorthaí féideartha go léir. 
Is teagmhais neamhspleácha iad cnaipe dearg a thógáil amach as bosca A agus 
cnaipe dearg a thógáil amach as bosca B. 
Mar sin P(dearg, dearg) 5 P(dearg) 3 P(dearg) 

  3 _ 7   �   2 _ 
5
   �   6 __ 

35
  

Bosca A Bosca B Fothoradh Dóchúlacht

D3
7

G

D

G

D

G

4
7

2
5

3
5

2
5

3
5

D D   3 _ 7   �   2 _ 
5
   �   6 __ 

35
  

D G   3 _ 7   �   3 _ 
5
   �   9 __ 

35
  

G D   4 _ 7   �   2 _ 
5
   �   8 __ 

35
  

G� G   4 _ 7   �   3 _ 
5
   �   12

 __ 
35

  

 (ii) P(an dath céanna) 5 P(dearg araon nó gorm araon) 

� P(D, D) 1 P(G, G) 

�   6 __ 
35

   �   12
 __ 

35
   �   18

 __ 
35

  

NÓ � suimiú

A B

Nóta: Tabhair faoi deara gurb é 1 suim na ndóchúlachtaí ag ceann na gcraobhacha, i.e., 

  6 __ 
35

   �   9 __ 
35

  ��   8 __ 
35

   �   12
 __ 

35
   �   35

 __ 
35

   � 1

Léaráidí crainn do theagmhais nuair nach gcuirtear an rud ar ais 
An léaráid chrainn sa sampla seo a leanas, léiríonn sí teagmhais nach bhfuil neamhspleách. 
Téann fothoradh an chéad teagmhais i bhfeidhm ar theagmhais ina dhiaidh sin. 

Sampla 2

Tá 12 chnaipe i mbosca.  Tá cúig cinn acu buí agus an chuid eile uaine. Tógtar cnaipe
amach as an mbosca agus tugtar faoi deara cén dath atá air.  Ní chuirtear ar ais sa bhosca é.
Déantar an dara roghnú ansin agus déantar an rud céanna arís, agus ansin an tríú roghnú.
 (i) Tarraing léaráid chrainn a thabharfaidh breac-chuntas ar an gcás seo 
 (ii) Faigh an dóchúlacht gur dhá chnaipe uaine go díreach a roghnaítear. 
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 (i) 

 (ii) Mar sin P(dhá chnaipe uaine go díreach) 5   7
 __ 44   �   7 __ 44   �   7 __ 44  

�   21
 __ 44  

B

An chéad roghnú An dara roghnú An tríú roghnú

B 5 cnaipe buí
U 5 cnaipe uaine 

U

B

U

B

U

B

B

U

U P(BUU) �

nó

nó

�

B

B

U

U

5
12

4
11

3
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7
10

4
10

6
10

5
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7
11 �

6
10 �

7
44

P(UBU) � �
7
12

5
11 �

6
10 �

7
44

P(UUB) � �
7
12

6
11 �

5
10 �

7
44

4
10

6
10

5
10

5
10

7
11

5
11

6
11

7
12

Nóta: 1. Sa sampla thuas, is leis na craobhacha a rabhamar ag plé leo a bhain ríomh na 
ndóchúlachtaí, agus leo sin amháin.  

2. Is féidir na fadhbanna sa dá shampla oibrithe thuas a dhéanamh níos tapúla ach 
úsáid a bhaint as an riail iolraithe ghinearálta. 

Cleachtadh 3.1
 1. (i) Tarraing léaráid chrainn don dá rothlóir seo. 

E F

 (ii) Faigh an dóchúlacht gurb é an dath céanna a thaispeánann an dá rothlóir. 

 2. Cúig aghaidh dhearga agus aon aghaidh uaine amháin 
atá ar an dísle atá ag Paula. Caitheann sí an dísle faoi dhó. 
 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid chrainn. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht gurb é an dath céanna a  

thaispeánann an dísle an dá uair.
 (iii) Faigh an dóchúlacht go dtaispeánann an dísle 

uaine agus dearg san ord sin.  

An 1ú caitheamh An 2ú caitheamh

dearg

uaine

dearg

uaine

dearg

uaine
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 3. Tá 2 licín ghorma agus 3 licín bhána i mála A.  
Tá 3 licín ghorma agus 4 licín bhána i mála B.  
Tógtar licín amach go randamach as an dá mhála.  
Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid chrainn chun 
na fothorthaí féideartha go léir a thaispeáint. 
Oibrigh amach an dóchúlacht go mbeidh an dá 
licín: 
 (i) bán     (ii) gorm     (iii) ar aon dath. 

 4. Tá bonn ag Caoimhín atá ualaithe sa chaoi is gurb 
é 3

5 an dóchúlacht go stopfaidh sé aghaidh in airde 
agus 2

5 an dóchúlacht go stopfaidh sé cúl in airde.   

 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid chrainn le 
haghaidh dhá chaitheamh den bhonn ualaithe. 

 (ii) Cén dóchúlacht atá ann dhá aghaidh a fháil? 
 (iii) Faigh an dóchúlacht aghaidh amháin agus cúl 

amháin (i gceachtar ord) a fháil. 

 5. Tá dhá chiúb ag Pádraig, A agus B.  
Is iad na dathanna atá ar aghaidheanna chiúb A ná 
dearg, dearg, gorm, gorm, uaine, uaine. 
Is iad na dathanna atá ar aghaidheanna chiúb B ná 
dearg, gorm, gorm, gorm, uaine, uaine. 
Caitheann Pádraig an dá chiúb go bhfeicfidh sé cé 
na dathanna a bheidh ar barr. 
 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid chrainn, 

agus scríobh na dóchúlachtaí ar na craobhacha. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht gurb é an dath céanna a 

bheidh ar barr i gcás an dá chiúb. 
 (iii) Faigh an dóchúlacht gur gorm a bheidh ar barr

ar chiúb amháin agus uaine ar an gceann eile. 

 6. Caitheann Anraí gnáthdhísle trí 
huaire. 
 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an 

léaráid chrainn seo. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht go  

bhfaigheann Anraí dhá 6 
nó níos mó sna trí chaitheamh. 

 7. Tá 2 licín dhubha agus 4 licín bhána i mála áirithe.  
Tógtar licín as an mála agus ní chuirtear ar ais é.  
Tógtar an dara licín ansin. 
Maidir leis an dá licín, faigh an dóchúlacht 
 (i) go bhfuil siad ar aon dath  (ii) gur dathanna difriúla atá orthu. 

Mála A Mála B

bán

gorm

bán

gorm

bán

gorm

3
5

4
7

An 1ú caitheamh An 2ú caitheamh

aghaidh

cúl

aghaidh

cúl

aghaidh

cúl

3
5

Ciúb A Ciúb B

dearg

gorm

uaine

dearg

gorm

uaine

dearg

gorm

uaine

dearg

gorm

uaine

An 1ú caitheamh An 2ú caitheamh An 3ú caitheamh

sé

gan sé

sé

gan sé

sé

gan sé
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 8. Tá 3 chiúb dhearga agus 2 chiúb ghorma i mála áirithe.  
Tógtar ciúb as an mála go randamach agus ní chuirtear ar ais é.  
Ansin tógtar ciúb eile go randamach. 
 (i) Tarraing léaráid chrainn chun an cás seo a léiriú. 
 (ii) Maidir leis an dá chiúb a thógtar as an mála, faigh an dóchúlacht go bhfuil siad ar

aon dath. 
 (iii) Faigh an dóchúlacht go bhfuil dathanna difriúla ar an dá chiúb. 

 9. Is é an dóchúlacht go mbeidh sé ag cur báistí maidin amárach ná 1
3. 

Má bhíonn sé ag cur báistí, is é an dóchúlacht go mbeidh Síomón déanach don scoil ná 1
4. 

Mura mbíonn sé ag cur báistí, is é an dóchúlacht go mbeidh sé déanach ná 1
5. 

 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid chrainn seo. 

Aimsir Síomón

ag cur báistí

níl sé ag cur báistí��

��

��

��

déanach

níl sé déanach

déanach

níl sé déanach

1
3

1
4

 (ii) Faigh an dóchúlacht go mbeidh Síomón déanach don scoil amárach. 

10. Ar a shlí chun na hoibre dó, tá dhá áit a mbíonn ar Nick stopadh cuid den am 2
ag na soilse tráchta agus ag crosaire comhréidh. 
Maidir leis an dá áit sin, tá an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ansin measta ag
Nick har thréimhse ama.   

Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag na soilse tráchta ná 2
3. 

Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag an gcrosaire comhréidh ná 1
5. 

Tá na dóchúlachtaí neamhspleách ar a chéile. 
 (i) Tóg léaráid chrainn chun an fhaisnéis sin a thaispeáint. 
 (ii) Ríomh an dóchúlacht nach mbeidh ar Nick stopadh ag na soilse ná ag an 

gcrosaire comhréidh ar a shlí chun na hoibre. 

11. Tá Karen ag féachaint ar fhógra poist ar an bpáipéar. 
Bunaithe ar a cuid taithí, measann sí go bhfuil seans 70% aici an post a fháil má
ghlaoitear chun agallaimh í. 
Ceapann Karen gur seans 2

5 atá ann go nglaofar chun agallaimh í. 
Tarraing léaráid chrainn chun na teagmhais sin a léiriú. 
Bain úsáid as an léaráid chrainn chun gach ceann díobh seo a fháil: 
 (i) Má ghlaoitear chun agallaimh í, céard é an dóchúlacht ansin nach bhfaigheann sí an post? 
 (ii) Céard é an dóchúlacht nach bhfaigheann Karen an post? 

12. Is é an dóchúlacht go bhfaigheann Aodán pas sa tástáil tiomána ar an gcéad iarraidh ná 1
3. 

Má theipeann air sa tástáil, is é an dóchúlacht go bhfaigheann Aodán pas ar an gcéad iarraidh
eile ná 7

12.  Tarraing léaráid chrainn chun dóchúlachtaí na dteagmhas sin a léiriú. 
Uaidh sin ríomh an dóchúlacht go bhfaigheann Aodán pas sa tástáil tiomána ar an tríú hiarraidh. 
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Mír 3.2 Dáiltí dóchúlachta ---  luach ionchais 
Dáiltí dóchúlachta
Cuir i gcás na turgnaimh seo a leanas 
 (i) Caitear 4 bhonn in airde: is é líon na n-aghaidheanna a fhaightear ná x 
 (ii) Caitear trí dhísle: is é líon na séanna a fhaightear ná x 
 (iii) Dáiltear lámh 7 gcárta: is é líon na ríthe a fhaightear ná x 
(iv) Roghnaítear 100 duine: is é líon na ndaoine ar a bhfuil meáchan $ 150 kg ná x 
(v) Roghnaítear duine amháin go randamach: is é airde an duine sin ná x cm 

 (vi) Roghnaítear duine amháin go randamach: is é sainuimhir intleachta (I.Q.) an duine sin ná x. 

I ngach ceann de na turgnaimh thuas, athróg randamach a thugtar ar x.  Braitheann a luach, go epointe
áirithe, ar sheansúlacht. I dturgnaimh (i) go (iv), luachanna scoite ar nós  0, 1, 2, 3 ...  atá far x agus,
ar an gcúis sin, deirtear gur athróg randamach scoite é x.  I dturgnaimh (v) agus (vi), d'fhéadfadh 
luach ar bith taobh istigh de raon áirithe a bheith ag x agus deirtear gur athróg randamach leanúnach 
 é.  Sa mhír seo, is le hathróga randamacha scoite amháin a bheimid ag plé. 

Má chaitear bonn in airde 3 huaire, is é spás samplach na bhfothorthaí féideartha go léir ná 

CCC, CCA, CAC, CAA, ACC, ACA, AAC, AAA 

Más é x líon na n-aghaidheanna a fhaightear, is féidir tábla de na torthaí a dhéanamh mar leanas: 

x 0 1 2 3

P(x)   1 _ 8    3 _ 8    3 _ 8    1 _ 8  

Dáileadh dóchúlachta a thugtar air seo, áit arb é P(x)an dóchúlacht go dtarlaíonn x. 

Bíonn dáiltí dóchúlachta thar a bheith úsáideach agus muid ag plé le luachanna ionchais, mar 
a thaispeántar thíos. 

Luach ionchais
Tá an ciorcal seo roinnte ina 3 theascóg. 
Nuair a chastar an rothlóir, stopann sé ar 4, 8 nó 12. 
Má chastar an rothlóir faoi dhó agus má fhaighimid 4 agus 

12, is é meán an dá thoradh ná 4 � 12 ______ 
2
   � 8.

Má chastar an rothlóir 100 uair, an bhfuil bealach tapa ann 
chun 1meán2 na gcastaí sin a fháil? 

Tá, agus is féidir é a fháil ach gach fothoradh (4, 8 nó 12) a iolrú faoin dóchúlacht go dtarlóidh 
an fothoradh sin, agus ansin na torthaí a shuimiú. 
An luach ionchais a thugtar ar an meán sin. 

Tá sé sin leagtha amach sa tábla thíos: 

Fothoradh(x) Dóchúlacht(P) x � P

12   1 _ 2  6

8   1 _ 4  2

4   1 _ 4  1

8

4

12
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Nuair a iolraítear gach fothoradh faoin dóchúlacht chomhfhreagrach, faighimid 6, 2 agus 1. 
Is é 9 suim na dtorthaí sin. 
Is é 9 an luach ionchais. 

Má chastar an rothlóir thuas méid mór uaireanta, druideann meánluach na bhfothorthaí leis an 
luach ionchais, 9. Dlí na n-uimhreacha móra a thugann staitisteoirí air sin. 

Tabhair faoi deara nach ceann de na fothorthaí féideartha, 
i.e., 4, 8 agus 12, é an luach ionchais, 9. 

Le E(X) a chuirtear luach ionchais fothoradh turgnaimh in iúl.  

Nuair a dhéantar na fothorthaí go léir a iolrú faoina ndóchúlachtaí
comhfhreagracha agus na torthaí a shuimiú, is féidir an oibríocht
a chur in iúl ar shlí ghonta mar leanas 

E(X) � ∑(x).P(x), áit a seasann ∑ don tsuim. 

Baintear úsáid fhorleathan as an luach ionchais i dtionscal an árachais agus i dtithe cearrbhachais.
Dá mba mhaith leat a fhios a bheith agat an bhfuil cluiche áirithe i dteach cearrbhachais cóir, theas-
tódh uait a fhios a bheith agat céard é an íocaíocht amach agus cén dóchúlacht atá ann go bhfaighfeá an 
íocaíocht amach sin.  Go bunúsach, teastaíonn uait go mbeadh a fhios agat céard é luach ionchais na
n-íocaíochtaí amach. 

Ní mór an méid airgid a íocann tú chun an cluiche a imirt a chur san áireamh freisin. 

Cuir i gcás roth i bpáirc spraoi. Tá pictiúr de le feiceáil ar dheis. 
E8 atá ar chasadh den roth agus buann tú an méid a bhfuil an 
tsaighead ag síneadh ina threo. 

An cluiche cóir é seo? 

An chéad rud a dhéanaimid ná luach ionchais na híocaíochta
amach a ríomh. 

Íocaíocht amach (x) Dóchúlacht (P) x � P

%10   1 _ 2  %5

%5   1 _ 4  %1.25

%4   1 _ 4  %1

∑x.P(x) � E5 � E1.25 � E1 � E7.25

Is é luach ionchais na híocaíochta amach ná E7.25. 
Ach cosnaíonn sé E8 chun an roth a chasadh. 
Is é an luach ionchais anois ná E7.25 2 E8, i.e. 2E0.75 
Mar sin má chastar an roth méid mór uaireanta, féadfaidh tú a bheith réidh le E0.75 ar meán a 
chailleadh ar gach casadh. 

Cathain a bhíonn cluiche cóir?
Le déanamh amach an bhfuil cluiche cóir go matamaiticiúil, caithfimid dhá rud a chur san áireamh: 
 (i) luach ionchais na híocaíochta amach 
 (ii) an costas atá ar an gcluiche a imirt. 

De ghnáth, ní gá gur ceann
de na fothorthaí féideartha
é an luach ionchais. 

 �5

 �4

 �10
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Ansin (a) más é nialas an íocaíocht amach ionchais, tá an cluiche cóir 
 (b) má tá an íocaíocht amach níos mó ná nialas, buafaidh tú san fhadtéarma 
 (c) má tá an íocaíocht amach níos lú ná nialas, caillfidh tú san fhadtéarma. 

Bíonn cluiche cothrom nó cóir más ionann ionchas matamaiticiúil an
imreora agus nialas. 

Sampla 1

Tá an ciorcal seo roinnte ina 6 theascóg chomhionanna. 

Íocann tú E10 chun an tsaighead a chasadh agus buann tú an 
méid sa teascóg ina stopann an tsaighead. 

Céard é an méid ionchais a bhuann tú nó a chailleann tú sa chluiche seo? 

Chun luach ionchais na híocaíochta amach a fháil, tógaimid an 
tábla thíos a thaispeánann an dóchúlacht a bhaineann le gach fothoradh. 

Íocaíocht amach (x) Dóchúlacht (P) Íocaíocht amach × Dóchúlacht (x × P) 

%0   2 _ 6  %0

%5   1 _ 6  %  5 _ 6  

%10   2 _ 6  %  20
 __ 6  

%30   1 _ 6  %5

Íocaíocht amach ionchais 5 ∑x.P(x) � %0 � %  5 _ 6   � %  20
 __ 6   � %5

  � %5 � %  25
 __ 6  

  � %5 � %4  1 _ 6   � %9  1 _ 6   < %9.17

Is é an íocaíocht amach ionchais ná E9.17. 

Nuair a chuireann tú san áireamh an E10 a íocann tú chun imirt, is é an íocaíocht 
amach ionchais ná 

%9.17 � %10 � �%0.83

Mar sin bí ag súil le E0.83 a chailleadh má imríonn tú an cluiche seo. 

 �10 �10

 �30 �0

 �0 �5

Sampla 2

Caitheann Lúcás péire díslí i gcluiche 
seansúlachta. E2 atá ar an gcluiche a imirt. 

Tugann an tábla ar dheis an fothoradh 
airgeadais do gach teagmhas.
 (i) Ríomh an t-ionchas airgeadais 

don chluiche seo. 
 (ii) An bhfuil an cluiche seo cóir? 

Tabhair míniú le do fhreagra. 

Teagmhas Fothoradh airgeadais 

Dúbailt ar bith Buann E4 

Iomlán de 7 Buann E3 

Corrshuim (ach amháin 7) Airgead ar ais (E2) 

Réshuim  
(ach amháin dúbailtí)

Cailleann E3 
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Tá 36 fothoradh féideartha ann, mar a thaispeántar ar dheis. 

 (i) P(dúbailt) 5    6 ___ 
36

   �   1 __ 
6
  

P(iomlán de 7) 5   6 ___ 
36

   �   1 __ 
6
  

P(corrshuim, ach amháin 7) 5   12 ___ 
36

   �   1 __ 
3
  

P(réshuim, ach amháin dúbailtí) 5   18 � 6 ______ 
36

   �   12 ___ 
36

   �   1 __ 
3
  

Anois iolraímid gach fothoradh airgeadais faoina 
dhóchúlacht. 

∑x.P(x) � %4 �   1 _ 6   � %3 �   1 _ 6   � %2 �   1 _ 3   � %3 �   1 _ 3  

 � %    4 _ 6   � %   1 _ 2   � %  2 _ 3   � %1

 � %   11
 __ 6   � %1 � %1.83 � %1 � %0.83

Ach tá E2 le híoc ar an gcluiche a imirt. Bainimid é sin den fhreagra thuas. 

%0.83 � %2 � � %1.17

Is é an t-ionchas airgeadais ná 2E1.17 in aghaidh an chluiche. 

 (ii) Níl an cluiche seo cóir mar bíonn tú ag súil le E1.17 a chailleadh gach uair
a imríonn tú é. 

2

1

4

3

6 7

6

5

4

3

2

8

7

6

5

4

3

9

8

7

6

5

4

10

9

8

7

6

5

11

10

9

8

7

6

12

11

10

9

8

7

5

1 2 3 4 5 6

Cleachtadh 3.2
 1. Faigh an luach ionchais nuair a chastar an rothlóir seo. 

 2. Roghnaítear cárta go randamach ó na cártaí ar dheis agus 
ansin cuirtear ar ais é. 
Déantar an rud céanna cuid mhaith uaireanta. 
Faigh luach ionchais na huimhreach a roghnaítear. 

 3. Nuair a chastar an rothlóir seo, íoctar amach an méid sa 
teascóg ina stopann an tsaighead.  
Céard é luach ionchais na híocaíochta amach? 

10

6

12

2 6 8

12 9 2

 �10

 �20  �15

45°
45°

 �10

 �2
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 4. Maidir le gach ceann de na huimhreacha 1 go 6, tugtar thíos an dóchúlacht go bhfaighidh
tú an uimhir sin le dísle laofa.  

Fothoradh (x) 1 2 3 4 5 6

Dóchúlacht (P) 0.1 0.05 0.25 0.15 0.25 0.2

x � P(x)

Faigh an luach ionchais nuair a chaitear an dísle seo. 

 5. Taispeántar sa tábla ar dheis an dáileadh 
dóchúlachta i gcás tacar uimhreacha: 
Faigh luach ionchais x. 

 6. Tá a fhios ag ceannasaí an Gharda Síochána i gcathair áirithe gurb iad na dóchúlachtaí go  
ngoidfear 0, 1, 2, 3, 4 nó 5 charr ar aon lá ar leith ná 0.21, 0.37, 0.25, 0.13, 0.03 agus 0.01 
faoi seach. Cé mhéad carr goidte a gcaithfidh sé a bheith ag súil leo in aghaidh an lae?  

 7. Liostaigh na hocht bhfothoradh éagsúla nuair a chaitear trí bhonn chóra in airde.  
Anois faigh an líon ionchais aghaidheanna nuair a chaitear na trí bhonn in airde. 

 8. Sa roth ar dheis, buann tú an méid sa teascóg ina stopann 
an tsaighead.  
E10 an costas atá ar chluiche a imirt.  
Cé mhéad a bheifeá ag súil le buachan nó a chailleadh dá 
n-imreofá an cluiche seo? 
Mínigh cén fáth nach bhfuil an cluiche cóir. 

 
9. Nuair a chaitear dísle cóir, buann tú E10 nuair a bhíonn 1 nó 2 ar barr agus cailleann 

tú E5 nuair a bhíonn 3, 4, 5 nó 6 ar barr.  
Faigh an méid ionchais a bhuann tú nó a chailleann tú nuair a chaitear an dísle.  
An bhfuil an cluiche cóir? Tabhair míniú le do fhreagra. 

10. Chuir Daideo geall E5 ar gach ceann de na 5 chapall seo i rás capall. 

Capall Dóchúlacht buachana Duais as geall %5

Buachaill Báire 0.32 %11

Fan Nóiméad 0.07 %68

Beachtaí Muid Uile 0.11 %42

Sauerkraut 0.01 %480

Urú na Gréine 0.05 %96

 (i) Ríomh a ionchas airgeadais ón ngeall seo. 
 (ii) Ar an meán, an mbuafaidh Daideo airgead, nó an gcaillfidh sé? 

11. D2aois ghrúpa áirithe, taispeánann staitisticí gurb é an dóchúlacht bás a fháil ná 1 as
1000 duine agus gurb é an dóchúlacht go dtiocfaidh míchumas éigin ar dhuine ná 3 as
1000.  Deir an comhlacht árachas saoil Dóchas go n-íocfaidh siad amach E50 000 má
fhaigheann tú bás agus E20 000 má thagann míchumas ort. 
Cén brabús atá an comhlacht árachais a dhéanamh in aghaidh an chustaiméara, bunaithe ar
an luach ionchais, má ghearrann siad préimh E300 ar a gcuid custaiméirí don pholasaí
thuas? 

x �2 �1 0 1 2

P(x) 0.3 0.1 0.15 0.4 0.05

�10

�5

�20
120°

60°
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12. Taispeántar sa tábla ar dheis an dáileadh 
dóchúlachta i gcás athróg randamach x: 
 (i) Faigh luach y. 
 (ii) Faigh luach ionchais x. 

13. I dteach cearrbhachais, tá E5 ar dhísle cóir a chaitheamh.  
Má fhaigheann tú 2 nó 6, buann tú E20.  
Má fhaigheann tú 1, cailleann tú E15.  
I ngach cás eile, ní bhuann tú ná ní chailleann tú.  
Dá n-imreofá an cluiche seo 20 uair, cé mhéad a bheifeá ag súil le cailleadh? 

14. Tugtar thíos an dáileadh dóchúlachta i gcás athróg randamach x: 

x 1 2 3 4 5

P(x) 0.1 p 0.3 q 0.2

 (i) Má tá E(x)5 3, scríobh síos dhá chothromóid in p agus q. 
 (ii) Faigh luach p agus luach q. 

15. Tugann an tábla thíos sonraí faoi éilimh a rinne teaghlaigh i gcoinne an chomhlachta   
árachais Lánchlúdach do bhliain áirithe. 

Líon na dteaghlach Líon na n-éileamh Meánchostas in aghaidh an éilimh 

Limistéar uirbeach  6250 480 %2840

Limistéar tuaithe 4600 210 %1705

Bain úsáid as an tábla thuas chun na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt. Bíodh do fhreagra 
tceart go dtí dhá ionad dheachúlacha. 
 (i) Céard é an dóchúlacht go ndearna teaghlach tuaithe, a roghnaítear go randamach,  

éileamh an bhliain sin?
 (ii) Céard é luach ionchais an chostais ar éileamh ó theaghlach tuaithe?  
 (iii) D2íoc na teaghlaigh uirbeacha meánphréimh bhliantúil E580. Ríomh an meánbhrabús a 

rinne an comhlacht árachais ar gach préimh ó theaghlach uirbeach. 
 (iv) Is é 0.05 an dóchúlacht go ndéanfadh teaghlach tuaithe i gContae na Gaillimhe éileamh 

i gcaitheamh na bliana. Is é an meánchostas ar éileamh den sórt sin ná E1550. Cén 
phréimh ba chóir don chomhlacht árachais a ghearradh ar an teaghlach sin chun brabús 
E350 a dhéanamh ar an idirbheart? 

16. Tá trí mhír i dtástáil:  

Mír 1  Anseo tá 20 ceist ilroghnach. Roghnaíonn daltaí freagra ceart amháin as 4 
rogha (A, B, C, D). 

Mír 2  Anseo tá 10 gceist 1fíor nó bréagach2. 1Fíor2 nó 1Bréagach2 an freagra. 

Mír 3  Anseo tá 10 gceist ilroghnach. Roghnaíonn daltaí freagra ceart amháin as 3 
rogha (A, B, C). 

Má fhreagraítear gach ceist sa tástáil go randamach, céard é líon ionchais na bhfreagraí  
cearta?

x 1 2 3 4 5

P(x) 0.1 0.3 y 0.2 0.1
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17. Ar bhord amháin i dteach cearrbhachais tá paca gnáthchártaí imeartha. 
Ar bhord eile tá dhá dhísle chóra. 
E10 an costas atá ar imirt ag ceann de na boird. 
Ag bord na gcártaí, roghnaíonn tú cárta amháin ón bpaca. 
Buann tú E30 má tharraingíonn tú hart ach cailleann tú E5 má tharraingíonn tú foireann 
ar bith eile.  
Ag an mbord eile, caitheann tú an dá dhísle agus suimíonn tú an dá uimhir ar barr. 
Más é 10, 11 nó 12 suim na scór, buann tú E50.  I ngach cás eile, cailleann tú E2. 
Cén cluiche ba chóir duit a imirt chun an toradh ionchais is fearr a fháil? 
Céard é an difear idir an dá thoradh ionchais? 

Mír 3.3 Dáileadh déthéarmach ---  trialacha Bernoulli 
Tá bonn laofa sa chaoi is gurb é 2

5 i gcónaí an dóchúlacht go dtitfidh sé aghaidh in airde. 

Caitheann Robbie an bonn ceithre huaire. Tá sé ag iarraidh a fháil amach cén dóchúlacht atá ann 
gur trí aghaidh agus cúl amháin a bheidh ann. 

Is féidir na 3 aghaidh agus 1 chúl a eagrú ar cheithre shlí dhifriúla. 

P(A, A, A, C ) �   2 _ 
5
   �   2 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   3 _ 

5
   �   (�  2 _ 

5
   )  3  �   3 _ 

5
  

P(A, A, C , A) �   2 _ 
5
   �   2 _ 

5
   �   3 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   (�  2 _ 

5
   )  3  �   3 _ 

5
  

P(A, C , A, A) �   2 _ 
5
   �   3 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   (�  2 _ 

5
   )  3  �   3 _ 

5
  

P(C , A, A, A) �   3 _ 
5
   �   2 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   2 _ 

5
   �   (�  2 _ 

5
   )  3  �   3 _ 

5
  

An dóchúlacht iomlán do 3 aghaidh  agus 1 chúl  � 4 �   (�  2 _ 
5
   )  3  �   3 _ 

5
   �   96

 ___ 
625

  

Tabhair faoi deara gurb é an 4 sa fhreagra luach (�  4     
3
   )  agus gurb é sin líon na roghanna de 3 

aghaidh as 4 bhonn. 

Mar sin dóchúlacht 3 aghaidh agus 1 chúl 5  (�  4     
3
   )    (�  2 __ 

5
   )  

3
  �   3 __ 

5
  

Is samhail dóchúlachta ar leith é an sampla thuas. An dáileadh déthéarmach a thugtar uirthi. 

Is féidir dáileadh déthéarmach a úsáid in aon turgnamh ag a bhfuil na 4 thréith seo: 

> Déantar líon seasta trialacha. Is é n an líon sin 
> Tá dhá fhothoradh fhéideartha ar gach triail: toradh fabhrach nó toradh neamhfhabhrach  
> Tá na trialacha neamhspleách 
> I ngach triail, tá an dóchúlacht go mbeidh toradh fabhrach ann tairiseach. 

De ghnáth tugtar p ar an dóchúlacht go mbeidh toradh fabhrach ann. 
Is é q an dóchúlacht go mbeidh toradh neamhfhabhrach ann, áit a bhfuil p 1 q 5 1. 

An riail ghinearálta: tugann an fhoirmle ar dheis an dóchúlacht 
go mbeidh r toradh fabhrach ar n triail.  Is é p an dóchúlacht 
go mbeidh toradh fabhrach ann agus is é q an dóchúlacht go
mbeidh toradh neamhfhabhrach ann. 

Turgnaimh a shásaíonn na ceithre choinníoll liostaithe thuas, tugtar Trialacha Bernoulli orthu 
freisin, ainmnithe as James Bernoulli (165421705), matamaiticeoir as an Eilvéis.

P(r toradh fabhrach) 5  (�  n     
r
   )  prqn�r
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Cuir i gcás an teagmhas seo: 6 a fháil ó aon chaitheamh amháin de dhísle nach bhfuil laofa. 

P(toradh fabhrach) 5 1
6 agus P(toradh neamhfhabhrach) 5 5

6       

Má dhéantar 8 dtriail den sórt sin, is é dóchúlacht 0, 1, 2, 3, ... thoradh fhabhracha ó 8 
n-iarracht ná na téarmaí i bhforbairt  

  (�  5 _ 6   +   1 _ 6   )  
8
 

Ós rud é gurb é dóchúlacht r toradh fabhrach ná (�  n     
r
   )  prqn�r

 (i) P(gan 6 ar bith) �  (�  8     
0
   )    (�  1 __ 

6
   )  

0
    (�  5 __ 

6
   )  

8
  �  (�  8     

0
   )    (�  5 __ 

6
   )  

8
 

 (ii) P(6 amháin) �  (�  8     
1
   )    (�  1 __ 

6
   )  

1
    (�  5 __ 

6
   )  

7
 

 (iii) P(dhá 6) �  (�  8     
2
   )    (�  1 __ 

6
   )  

2
    (�  5 __ 

6
   )  

6
 

�����������

P(ocht 8) �  (�  8     
8
   )    (�  1 __ 

6
   )  

8
    (�  5 __ 

6
   )  

0
  �  (�  8     

8
   )    (�  1 __ 

6
   )  

8
 

Sampla 1

Caitear dísle neamhlaofa 5 huaire. Faigh an dóchúlacht iad seo a fháil: 

(i)  6 amháin       (ii)  trí 6       (iii)  6 amháin ar a laghad. 

Bíodh p 5 P(toradh fabhrach, i.e. 6 a fháil) agus q 5 P(toradh neamhfhabhrach). 

⇒ p �   1 __ 
6
    agus  q �   5 __ 

6
    agus  n � 5

 (i) Chun P(6 amháin) a fháil, cuirimid 1 in ionad r agus 4 in ionad (n 2 r) san 

fhoirmle    (�  n     
r
   )  prqn�r.

⇒ P(6 amháin) �  (�  5     
1
   ) p1q4 �  (�  5     

1
   )   (�  1 __ 

6
   )    (�  5 __ 

6
   )  

4
 

� � 5 .   1 __ 
6
   .   5

4
 __ 

64   �   5
5
 __ 

65   �   3125 _____ 
7776

  

 (ii) P(trí 6) �  (�  5     
3
   )    (�  1 __ 

6
   )  

3
    (�  5 __ 

6
   )  

2
 

� � � 10 .   1 __ 
63   .   

25 ___ 
36

   �   250 _____ 
7776

   �   125 _____ 
3888

  

 (iii) P(6 amháin ar a laghad) 5 1 2 P(gan 6 ar bith) 

P(no six) �  (�  5     
0
   )    (�  1 __ 

6
   )  

0
    (�  5 __ 

6
   )  

5
  �   (�  5 __ 

6
   )  

5
 

⇒ P(gan 6 ar bith) � 1 �   (�  5 __ 
6
   )  

5
  �   4651 _____ 

7776
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Sampla 2

Má ghlacaimid leis go mbíonn 10% d2úlla lofa, faigh na dóchúlachtaí seo maidir 
le bosca ina bhfuil 6 úll:  
 (i) níl aon úll lofa ann 
 (ii) níl ach úll lofa amháin ann 
 (iii) tá úll lofa amháin ar a laghad ann. 

P(úll lofa) 5 1
10   � P(úll maith) 5 9

10    

⇒ p �   1 ___ 
10

    agus  q �   9 ___ 
10

    agus  n� 6

 (i) Is é P(gan aon úll lofa) an téarma inarb é nialas cumhacht p. 

�  (�  6     
0
   )    (�  1 ___ 

10
   )  

0
    (�  9 ___ 

10
   )  

6
  �   (�  9 ___ 

10
   )  

6
  �   9

6
 ___ 

106  

 (ii) P(úll lofa amháin) �  (�  6     
1
   )    (�  1 ___ 

10
   )  

1
    (�  9 ___ 

10
   )  

5
  ����� cumhacht p 5 1   

� ��6 .   1 ___ 
10

   .   (�  9 ___ 
10

   )  
5
  �   6.95

 ____ 
106  

 (iii) P(úll lofa amháin ar a laghad) 5 1 2 P(gan aon úll lofa) 

� � 1 �   9
6
 ___ 

106   ����� ó (i) thuas 

Dóchúlacht an kú toradh fabhrach ar an nú triail Bernoulli  
I sampla 1 ar an leathanach roimhe seo, d'oibríomar amach an dóchúlacht go bhfaighfear trí 6 nuair a 
chaitear dísle cúig huaire. Má chaitear an dísle céanna arís is arís eile go dtí go mbíonn 6 ar barr den 
cheathrú huair, cén chaoi a bhfaighimid an dóchúlacht gur ar an deichiú caitheamh a tharlaíonn sé sin? 

Le go mbeadh 6 ar barr den cheathrú huair ar an deichiú caitheamh, 
(i) caithfimid trí 6 a fháil ar na chéad naoi gcaitheamh, agus ansin 

 (ii) 6 a fháil ar an deichiú caitheamh. 

Trí 6 ar na chéad naoi gcaitheamh:  

(�  9     
3
   )  p3q9�3  i.e.  (�  9     

3
   )    (�  1 __ 

6
   )  

3
    (�  5 __ 

6
   )  

6
 

 84 �   5
6
 __ 

69   � 0.13

P(6 ar an deichiú caitheamh) 5 1
6 

Mar sin P(an ceathrú 6 ar an deichiú caitheamh) 5   1 __ 
6
   � 0.0217.
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Sampla 3

Tarraingítear cárta go randamach ó ghnáthphaca cártaí imeartha agus ansin cuirtear ar ais é.  
Déantar an rud céanna arís is arís eile go dtí go bhfaightear an tríú muileata.  
Faigh an dóchúlacht go dtarlaíonn sé sin nuair a tharraingítear an deichiú cárta. 

P(muileata a tharraingt) 5 1
4 

Is é an dóchúlacht go dtarraingítear an tríú muileata ar an 10ú tarraingt ná 

P(2 mhuileata a tharraingt sna chéad naoi dtarraingt) 3 
P(muileata a tharraingt ar an 10ú tarraingt) 

P(2 mhuileata ar na chéad naoi dtarraingt) 5(�  9     
2
   )    (�  1 __ 

4
   )  

2
    (�  3 __ 

4
   )  

7
 

� � 0.3

P(muileata ar an 10ú tarraingt) �   1 __ 
4
   � 0.25

Mar sin P(an tríú muileata ar an 10ú tarraingt) � 0.3 � 0.25

� � 0.075

Cleachtadh 3.3
 1. Caitear bonn cóir in airde 8 n-uaire.  Is éard atá le hoibriú amach againn ná an dóchúlacht 

3 aghaidh a fháil ar na 8 gcaitheamh in airde sin.   
 (i) Mínigh cén fáth ar modh oiriúnach é an dáileadh déthéarmach chun an fhadhb seo a réiteach. 
 (ii)  Má tá p 5 dóchúlacht aghaidh a fháil  

   q 5 dóchúlacht gan aghaidh a fháil 
agus n 5 líon na dtrialacha, scríobh síos luachanna p, q agus n. 

 2. Caitear bonn in airde 5 huaire. Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) 1 aghaidh go díreach  (ii) 3 aghaidh go díreach? 

 3. Caitear dísle cóir cúig huaire. Faigh an dóchúlacht, maidir le 3 a bheith ar barr, 
 (i) nach dtarlóidh sé ar chor ar bith  (ii) nach dtarlóidh sé ach uair amháin  
(iii) go dtarlóidh sé faoi dhó. 

 4. Is é an dóchúlacht go mbuaileann aimsitheoir an sprioc ná 1
3.   

Céard é an dóchúlacht, as 7 n-iarracht, go mbuaileann sé an sprioc trí huaire? 

 5. Ag glacadh leis go bhfuil an seans céanna ann go mbéarfar buachaill nó cailín do lánúin, 
faigh an dóchúlacht, i gcás cúigear clainne, gur triúr buachaillí agus beirt chailíní atá ann. 

 6. Siúlann Jean chun na scoile, nó téann sí ar an mbus. Is é an dóchúlacht go siúlann sí chun  
na scoile maidin samhraidh ná 0.7. Maidir le seachtain scoile cúig lá i gcaitheamh an 
tsamhraidh, faigh an dóchúlacht 
 (i) nach siúlann sí chun na scoile ach aon uair amháin 
 (ii) go siúlann sí chun na scoile trí huaire go díreach. 
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 7. Is é an dóchúlacht go vótálann duine do Pháirtí X ná 3
5. 

Faigh an dóchúlacht, i gcás sampla d2ochtar vótálaithe a roghnaítear go randamach, go 
bhfuil triúr go díreach ina measc a vótálann do Pháirtí X. 

 8. Maidir le mic léinn ollscoile atá sa chéad bhliain, is é an dóchúlacht go ndéanfaidh duine   
ceithre bliana staidéir ná 1

3. Maidir le ceathrar mac léinn atá sa chéad bhliain, céard é an 
dóchúlacht go ndéanfaidh triúr acu ar a laghad ceithre bliana staidéir? 

 9. Bíonn locht ar 20% de na boltaí a tháirgeann meaisín. Roghnaítear 4 bholta go randamach. 
Déan amach an dóchúlacht 
 (i) go bhfuil locht ar 2 bholta     (ii) nach bhfuil locht ar níos mó ná 2 bholta. 

10. Maidir le páiste ar bith i rang áirithe, is é an dóchúlacht gur ar an mbus a théann sé/sí chun  
na scoile ná 2

5. Má roghnaítear ceathrar páistí ón rang go randamach, céard é an dóchúlacht 
 (i) nach dtéann duine ar bith acu chun na scoile ar an mbus 
 (ii) gur ar an mbus a théann triúr acu chun na scoile  
 (iii) gur ar an mbus a théann duine amháin acu ar a laghad chun na scoile? 

11. Measann galfaire áirithe gurb é an dóchúlacht go mbáfaidh sé aon amas ar leith ná 7
10. 

Faigh an dóchúlacht 
 (i) go mbáfaidh sé dhá amas i dtrí iarracht 
 (ii) go gcaillfidh sé trí amas i gceithre iarracht. 

12. Is é an dóchúlacht go mbuafaidh capall A rás ná 2
5.  

Céard é an dóchúlacht, i gcúig rása, 
 (i) go mbuafaidh A trí rása go díreach 
 (ii) go mbuafaidh A an chéad, tríú agus cúigiú rás agus go gcaillfidh sé an chuid eile? 

13. As measc 2000 clann de 4 páistí, cé mhéad, de réir dóchúlachta, 
 (i) ina mbeadh 2 bhuachaillí (ii) nach mbeadh cailín ar bith iontu  

(iii) ina mbeadh buachaill amháin ar a laghad? 

14. I dtástáil ilroghnach, tugtar trí fhreagra fhéideartha le haghaidh gach ceiste, ach níl ach  
ceann amháin acu ceart.  Tá ceithre cinn de na ceisteanna sin i gCuid A den tástáil. 

 

 (i) Mínigh cén fáth a bhfuil an dáileadh déthéarmach feiliúnach sa chás seo. 
 (ii) Ríomh an dóchúlacht go dtugann Ray an freagra ceart ar gach ceist. 
 (iii) Ríomh an dóchúlacht go dtugann sé an freagra ceart ar an gcéad cheist.    

Uaidh sin ríomh an dóchúlacht go dtugann sé an freagra ceart ar aon cheist amháin
go díreach.   

15. Caitear bonn cóir in airde arís is arís eile go dtí go bhfaightear an tríú haghaidh.  
Mínigh cén chaoi a mbainfeá úsáid as an dáileadh déthéarmach chun an dóchúlacht go 
dtarlóidh sé sin a oibriú amach. 

16. Caitear dísle cóir arís is arís eile. 
 (i) Cén dóchúlacht atá ann dhá chúig a fháil sna chéad deich gcaitheamh? 
 (ii) Uaidh sin faigh an dóchúlacht gur ar an aonú caitheamh déag a fhaightear an tríú cúig.

17. Tarraingítear cárta go randamach ó ghnáthphaca cártaí imeartha agus ansin cuirtear ar ais é.
 (i) Céard é an dóchúlacht gur pictiúrchárta a tharraingítear? 
 (ii) Tarraingítear cárta arís is arís eile agus cuirtear ar ais é, go dtí go dtarraingítear an tríú 

pictiúrchárta. Faigh an dóchúlacht gur ar an tríú hiarracht déag a tharraingítear an tríú
pictiúrchárta. 



120

18. Nuair a chastar rothlóir, is é an dóchúlacht go stopann sé ar dhearg ná 0.3. Castar an 
rothlóir go dtí go bhfaightear ceithre dhearg. 
Faigh an dóchúlacht gur ar an deichiú casadh a fhaightear an ceathrú dearg. 

19. Dearg atá 40% de na licíní i mála áirithe, agus buí atá an chuid eile. Tógtar licín as an mála, 
tugtar faoi deara cén dath atá air, agus ansin cuirtear ar ais é.  Déantar sin ocht n-uaire. 
 (i) Faigh an dóchúlacht gur trí licín go díreach a bheidh dearg. 
 (ii) Má dhéantar an rud céanna arís is arís eile go dtí go bhfaightear an ceathrú licín 

dearg, faigh an dóchúlacht gur ar an naoú tarraingt a tharlaíonn sé sin. 

20. Tá deich gceist i dtástáil ilroghnach. Tugann gach ceist rogha de cheithre fhreagra, agus 
níl ach ceann amháin acu ceart. Más buille faoi thuairim a thugann dalta ar gach ceann 
de na freagraí, faigh an dóchúlacht 
 (i) nach bhfaigheann sé freagra ceart ar bith (ii) go mbíonn 7 bhfreagra i gceart aige. 
Anois faigh an dóchúlacht gur ar an deichiú ceist a fhaigheann sé an tríú freagra ceart. 

Mír 3.4 Cén chaoi le taispeáint go bhfuil
teagmhais neamhspleách 

I Mír 1.6 den leabhar seo, d2fhoghlaim tú go mbíonn dhá theagmhas neamhspleách ar a chéile nuair
nach dtéann fothoradh ceann amháin de na teagmhais i bhfeidhm ar fhothoradh an teagmhais eile.

Ina theannta sin, bhaineamar úsáid as riail an iolraithe do 
theagmhais neamhspleácha A agus B. De réir na rialach sin: 

P(A agus B) 5 P(A) 3 P(B). 

Ach nodaireacht na dtacar a úsáid, is féidir an riail sin a scríobh mar
seo: 

Riail an iolraithe i gcás teagmhais neamhspleácha     

Sa mhír seo, úsáidfimid riail an iolraithe le déanamh 
amach cé acu atá dhá theagmhas neamhspleách ar a chéile nó nach bhfuil. 

Léireoidh na samplaí seo a leanas an nós imeachta seo. 

Sampla 1

I ngrúpa 60 dalta, déanann 20 Stair, déanann 24 Fraincis, déanann 8 idir Stair agus 
Fhraincis, agus ní dhéanann 24 ceachtar den dá ábhar. 

Léirigh an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 

Anois fiosraigh an bhfuil na teagmhais 1déanann dalta Stair2 agus 1déanann 
dalta Fraincis2 neamhspleách ar a chéile. 

P(Stair) �   20
 __ 60   �   1 _ 3  

P(Fraincis) �   24
 __ 60   �   2 _ 

5
  

P(Stair agus Fraincis) �   8 __ 60   �   2 __ 
15

  

Anois P(Stair) 3 P(Fraincis) �   1 _ 3   �   2 _ 
5
   �   2 __ 

15
  

Mar sin P(Stair agus Fraincis) 5 P(Stair) 3 P(Fraincis) 5 2
15  

Tá an dá theagmhas neamhspleách ar a chéile. 

S F

8 16

24

12

S

P(A agus B) 5 P(A > B)

P(A > B) 5 P(A).P(B)
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Sa bhosca ar dheis leagtar béim ar dhá 
riail ar phléamar leo cheana. Úsáidtear 
go minic iad agus muid ag fiosrú cé acu 
atá dhá theagmhas neamhspleách ar a 
chéile nó nach bhfuil. Ba chóir an dá 
riail sin a chur de ghlanmheabhair. 

Sampla 2

Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 0.5, P(B) 5 0.4 agus P(A|B) 5 0.3. 
 (i) Faigh P(A >B). 
 (ii) Fiosraigh cé acu atá na teagmhais A agus B neamhspleách nó nach bhfuil. 

 (i) Agus muid ag úsáid riail na dóchúlachta coinníollaí, seo atá againn: 

 P(A|B) �   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  

; 0.3 �   
P(A � B)

 _________ 
0.4

  

; P(A � B) � (0.3)(0.4) � 0.12
; P(A � B) � 0.12

 (ii) P(A � B) � 0.12  P(A) � 0.5  P(B) � 0.4

P(A) � P(B) � 0.5 � 0.4 � 0.2

Ó tá  P(A � B) � 0.12 ⇒ P(A � B) o P(A) � P(B)

Mar sin níl na teagmhais A agus B neamhspleách. 

Sampla 3

Tá dhá ghnáthdhísle chóra, ceann dearg agus ceann gorm, le caitheamh aon uair amháin. 
 (i) Faigh dóchúlacht na dteagmhas seo a leanas: 

Teagmhas A: 5 nó 6 a bheidh ar barr ar an dísle dearg. 
Teagmhas B: suim na n-uimhreacha a bheidh ar barr ar na díslí ná 7. 
Teagmhas C: suim na n-uimhreacha a bheidh ar barr ar na díslí ná 8. 

 (ii) Taispeáin go bhfuil teagmhais A agus B neamhspleách. 
 (iii) Fiosraigh an bhfuil teagmhais A agus C neamhspleách. 

 (i) Taispeántar na teagmhais A, B agus C ar dheis.  

#A � 12 ; P(A) �   12
 __ 36   �   1 _ 3  

#B � 6 ; P(B) �   6 __ 36   �   1 _ 6  

#C � 5 ; P(C) �   5 __ 36  
2

1

0

4

3

6 ·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

5

1 2 3
Scór ar an dísle dearg

Sc
ór

 a
r 

an
 d

ís
le

 g
or

m

4 5 6

1. Riail an tsuimithe:
P(A � B) � P(A) � P(B) � P(A � B)

2. Dóchúlacht choinníollach: P(A|B) �   
P(A � B)

 _________ 
P(B)
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 (ii) Tá dhá shlí ann le 7 a scóráil agus 5 nó 6 ar barr ar an dísle dearg. 

Is iad sin (5, 2) agus (6, 1) 

Mar sin #(A > B) � B) � 2 ⇒ P(A � B) �   2 __ 36   �   1 __ 18  

Anois  P(A) � P(B) �   1 _ 3   �   1 _ 6   �   1 __ 18  

Ó tá P(A � B) � P(A) � P(B) �   1 __ 18  , tá teagmhais A agus B neamhspleách. 

 (iii) Is léir ón léaráid go bhfuil #(A > C) 5 2. 

Is iad sin (5, 3) agus (6, 2). 

Mar sin #(A � C) � 2 ⇒ P(A � B) �   2 __ 36   �   1 __ 18  

Anois P(A) � P(C) �   1 _ 3   �   5 __ 36   �   5
 ___ 108  

5
108 Þ 1

18, mar sin P(A >C) Þ P(A) 3 P(C).  

Mar sin níl teagmhais A agus C neamhspleách. 

Nóta: Le taispeáint go bhfuil dhá theagmhas A agus B comheisiatach, caithfimid é seo
a thaispeáint:   P(A nó B) 5 P(A) 1 P(B). 

Cleachtadh 3.4
 1. Taispeánann an léaráid Venn ar dheis líon na mball sna 

réigiúin éagsúla. 
Faigh   (i) P(A)  (ii) P(B)  (iii) P(A � B).

Uaidh sin taispeáin gur teagmhais neamhspleácha iad A 
agus B. 

 2. Ón léaráid Venn ar dheis, scríobh síos 
 (i) P(A) (ii) P(B).

Anois taispeáin go bhfuil A agus B neamhspleách. 

 3. Tá P(A) 5 0.8, P(B) 5 0.6 agus P(A >B) 5 0.48. 
An teagmhais neamhspleácha iad A agus B? Tabhair míniú le do fhreagra. 

 4. Is teagmhais iad A agus B sa chaoi is go bhfuil P(A) 5 0.4 agus P(B) 5 0.25. 
Más teagmhais neamhspleácha iad A agus B, faigh P(A > B). 

 5. Is dhá theagmhas neamhspleácha iad A agus B. 
Má tá P(A) 5 0.4 agus P(A < B) 5 0.7, bain úsáid as an bhfoirmle
P(A � B) � P(A) � P(B) � P(A � B) to chun P(B) a fháil. 

A B

12

8 4 6

S

A B

S

1
4

1
6

1
2

1
12
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 6. Is teagmhais iad A agus B sa chaoi is go bhfuil 

P(A) � 0.45, P(B) � 0.35 agus P(A � B) � 0.7.

 (i) Faigh luach P(A > B). 
 (ii) Mínigh an fáth nach bhfuil na teagmhais A agus B 
  neamhspleách. 
 (iii) Faigh luach P(A|B).

 7. Tá P(A) 5 0.8, P(B) 5 0.7 agus P(A|B) 5 0.8. 
 (i) Faigh P(A > B) 
 (ii) Taispeáin go bhfuil A agus B neamhspleách. 

 8. Is teagmhais iad A agus B. P(A) 5 2
5, P(B) 5 1

6 agus P(A < B) 5 13
30. 

 (i) Faigh P(A > B) 
 (ii) Mínigh an fáth nach bhfuil A agus B neamhspleách. 

 9. Má tá teagmhais C agus D neamhspleách agus má tá P(C|D) 5 2
3 agus P(C > D) 5 1

3, faigh  
 (i) P(C) (ii) P(D).

10. Má tá P(B) 5 0.7, P(C) 5 0.6 agus P(C|B) 5 0.7, faigh P(B > C). 
Anois fiosraigh an bhfuil B agus C neamhspleách. 

11. Is dhá theagmhas neamhspleácha iad A agus B sa chaoi is go bhfuil  

P(A) � 0.2  agus P(B) � 0.15

Faigh luach na ndóchúlachtaí seo a leanas:
 (i) P(A � B) (ii) P(A|B) (iii) P(A � B)

12. Is dhá theagmhas iad A agus B sa chaoi is go bhfuil 

P(A) � 0.2, P(A � B) � 0.15 agus P(A� � B) � 0.6.

 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid Venn ar dheis. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht nach dtarlaíonn A ná B. 
 (iii) Faigh an dóchúlacht choinníollach, P(A|B). 
 (iv) An bhfuil A agus B neamhspleách? Cosain do 

fhreagra. 

13. Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 8
15, P(B) 5 1

3, P(A|B) 5 1
5. 

Ríomh an dóchúlacht 
 (i) go dtarlaíonn an dá theagmhas 
 (ii) nach dtarlaíonn ach ceann amháin den dá theagmhas 
 (iii) nach dtarlaíonn ceachtar den dá theagmhas. 

14. (i) Maidir le dhá theagmhas A agus B, má tá P(A agus B) 5 P(A) 3 P(B), céard 
is féidir leat a rá faoi na teagmhais A agus B? 
Más é atá i dteagmhas A ná 16 a fháil ar chaitheamh amháin de dhísle2, tabhair
cur síos amháin a d2fhéadfá a dhéanamh ar theagmhas B. 

 (ii) Maidir le dhá theagmhas C agus D, má tá P(C nó D) 5 P(C) 3 P(D), céard is 
féidir leat a rá faoi na teagmhais C agus D? 
Scríobh síos luach P(C agus D). 

Cuimhnigh air seo:

P(A|B) �   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

 

A B

0.15

S
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15. Maidir le dhá theagmhas, A agus B, P(A|B) 5 0.4, P(B|A) 5 0.25 agus P(A >B) 5 0.12. 
 (i) Ríomh luach P(A) agus P(B). 
 (ii) Tabhair fáth nach bhfuil A agus B neamhspleách. 
 (iii) Faigh P(A > B2.) 

16. Maidir le dhá theagmhas, E agus F, tá P(E) 5 2
5, P(F) 5 1

6 agus P(E < F) 5 13
30.  

STaispeáin nach bhfuil E agus F comheisiatach ná neamhspleách. 

Mír 3.5  Dóchúlacht lena mbaineann iomalartuithe 
agus teaglamaí 

Ina lán de na fadhbanna níos deacra sa dóchúlacht ní mór úsáid a bhaint as iomalartuithe nó as 
teaglamaí chun líon na bhfothorthaí féideartha nó líon na bhfothorthaí fabhracha a oibriú amach.
Cé gur iomaí fadhb a bhfuil níos mó ná slí amháin ann lena réiteach, léireoidh na samplaí seo a leanas 
an chaoi ar féidir úsáid a bhaint as teaglamaí, go háirithe, chun cineálacha áirithe faidhbe a réiteach. 

Sampla 1

I Rang 6A, déanann beirt bhuachaillí agus ceathrar cailíní ceol. 
I Rang 6B, déanann ceathrar buachaillí agus seisear cailíní ceol. 
Roghnaítear beirt daltaí go randamach ó 6A, agus beirt eile go randamach ó 6B, chun
ceol a chasadh ag ceolchoirm. 
 (i) Cé mhéad slí atá ann chun an 4 daltaí a roghnú? 
 (ii) Ríomh an dóchúlacht gurb iad an ceathrar a roghnaítear ná 2 bhuachaillí ó 6A 

agus 2 chailíní ó 6B. 
 (iii) Ríomh an dóchúlacht gur den inscne chéanna an ceathrar daltaí. 

Ar mhaithe le caoithiúlacht, leagfaimid 
amach an fhaisnéis i bhfoirm tábla.

 (i) Is é líon na slite atá ann chun 2 daltaí ó 6A agus 2 daltaí ó 6B a roghnú ná 

 (�  6     
2
   )  �  (�  10       

2
   )  � 675 slí. 

 (ii) Is é líon na slite atá ann chun beirt bhuachaillí ó 6A agus beirt chailíní ó 6B a roghnú ná 

 (�  2     
2
   )  �  (�  6     

2
   )  � 1 � 15 � 15 shlí 

P(2 bhuachaillí ó 6A agus 2 chailíní ó 6B) 5 15 ____ 
675

   �   1 ___ 
45

  

 (iii) Más den inscne chéanna an ceathrar daltaí, is éard a bheidh iontu: 
 (a) 2 chailíní ó 6A agus 2 chailíní ó 6B 
nó (b) 2 bhuachaillí ó 6A agus 2 bhuachaillí ó 6B. 

P(a) ��   
 (�  4     
2
   )  �  (�  6     

2
   ) 
 __________ 

675
   �   6 � 15 ______ 

675
   �   90 ____ 

675
  

P(b) ��   
 (�  2     
2
   )  �  (�  4     

2
   ) 
 __________ 

675
   �   1 � 6 _____ 

675
   �   6 ____ 

675
  

; P(a nó b) ��P(a) � P(b) �   90 ____ 
675

   �   6 ____ 
675

   �   96 ____ 
675

   �   32 ____ 
225

  

6A 2 Bhuachaillí 4 Cailíní
6B 4 Buachaillí 6 Cailíní
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Sampla 2

Tarraingítear trí chárta go randamach, gan iad a chur ar ais, ó phaca 52 cárta imeartha. 
Faigh an dóchúlacht 
 (i) gurb iad na trí chárta a tharraingítear ná an cuireata spéireata, an bhanríon triuf  

agus an rí triuf.   
(ii) gur aonta iad na trí chárta 

 (iii) gur dearg atá dhá chárta agus gur triuf é an tríú ceann 
 (iv) go bhfuil na trí chárta ar aon dath. 

 (i) Is féidir trí chárta a roghnú as 52 cárta ar (�  52       
3
   )  slí.

 (�  52       
3
   )  �   52 � 51 � 50  ____________ 

3 � 2 � 1
   � 22100

Is féidir na trí chárta a luadh a roghnú ar  (�  3     
3
   )  i.e. 1 slí

;   P(J..Q..K) �   1 ______ 
22100

  

 (ii) Is féidir trí aon a roghnú as ceithre aon ar  (�  4     
3
   )  slí 

;   P(3 aon) ��
 (�  4     
3
   ) 

 (�  52       
3
   )   

 �   4 ______ 
22100

   �   1 _____ 
5525

  

 (iii) Is féidir dhá chárta dhearga agus triuf amháin a roghnú ar 

 (�  26       
2
   )  �  (�  13       

1
   )  �   26 � 25 _______ 

2 � 1
   � 13 � 4225 slí

;   P(2 dhearg agus 1 triuf) �   4225 ______ 
22100

   �   169 ____ 
884

   �   13 ___ 
68

  

 (iv)    P(3 chárta den dath céanna)  5 P(3 dhubh) 1 P(3 dhearg) 

� �� 
 (�  26       

3
   ) 

 (�  52       
3
   )   

 � 
 (�  26       

3
   ) 

 (�  52       
3
   )   

 �   5200 ______ 
22100

   �   4 ___ 
17

  

Nóta:  Is féidir an chuid is mó de na fadhbanna lena mbaineann teaglamaí a dhéanamh níos 
tapúla ach úsáid a bhaint as riail an iolraithe. Nuair a bhíonn rogha ann maidir le cén 
modh a úsáidfidh tú, is fearr riail an iolraithe a úsáid. 

Teagmhais a tharlaíonn uair amháin ar a laghad
Is iomaí ceist sa dóchúlacht ina mbíonn frásaí ar nós 1uair amháin ar a laghad2, 1diosca 
dearg amháin ar a laghad2, srl. 
Cuir i gcás, mar shampla, an dóchúlacht 4 amháin ar a laghad a fháil nuair a chaitear péire díslí. 

Faigh ar dtús an dóchúlacht nach bhfaightear 4 ar bith. 

P(gan 4) 5 P(gan 4 ar an 1ú caitheamh) 3 P(gan 4 ar an 2ú caitheamh) �   5
 _ 6   �   5 _ 6   �   25

 __ 36  

 P(4 amháin ar a laghad) � 1 � P(gan 4) � 1 �   25
 __ 36   �   11

 __ 36 
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Ar an gcaoi chéanna, má chaitear bonn in airde ceithre huaire, is é an dóchúlacht dhá aghaidh 
ar a laghad a fháil ná 

P(2 aghaidh ar a laghad) 5 1 2 P(gan aghaidh) 2 P(1 aghaidh) 

An riail ghinearálta: Más teagmhas ar bith é E,  

P(go dtarlaíonn E uair amháin ar a laghad) 5 1 2 P(nach dtarlaíonn E ar chor ar bith)

Cleachtadh 3.5
 1. Dáiltear lámh ceithre chárta go randamach ó ghnáthphaca 52 cárta. 

Faigh an dóchúlacht gurb éard atá sa lámh ná 
 (i) dhá bhanríon go díreach  (ii) ceithre spéireata  
(iii) ceithre chárta dhearga  (iv) ceithre chárta den fhoireann chéanna. 

 2. Roghnaítear foireann ceathrair go randamach ó sheisear fear agus cúigear ban. 
Cé mhéad slí atá ann leis an bhfoireann a roghnú? 
Anois faigh an dóchúlacht gurb iad a bheidh ar an bhfoireann ná 
 (i) 2 fhear agus 2 bhan    (ii)  1 fhear agus 3 ban    (iii)  mná ar fad. 

 3. Sé dhiosca dhéag atá i gcluiche boird: gorm atá cúig cinn, uaine atá trí cinn, dearg atá 
sé cinn agus buí atá dhá cheann.  Roghnaítear ceithre dhiosca go randamach.   
Céard iad na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur gorm atá na ceithre dhiosca 
 (ii) go bhfuil na ceithre dhiosca ar aon dath 
 (iii) nach bhfuil aon dá dhiosca ar aon dath 
 (iv) go bhfuil dhá dhiosca ann atá gorm agus go bhfuil dhá dhiosca ann nach bhfuil gorm?  

 4. Cuireadh uimhir aiceanta ó 2 go 10, agus an dá uimhir sin san áireamh, ar gach ceann de naoi 
ndiosca. Níor cuireadh an uimhir chéanna ar aon dá dhiosca. Cuireadh na naoi ndiosca i mbosca. 
 (i) Piocadh diosca go randamach agus cuireadh ar ais é. Ansin piocadh an dara diosca. 

Faigh an dóchúlacht gur uimhir phríomha a bhí ar an dá dhiosca. 
 (ii) Piocadh trí dhiosca go randamach. Céard é an dóchúlacht gur trí dhiosca ar a raibh 

corruimhir nó trí dhiosca ar a raibh ré-uimhir a piocadh? 

 5. Cuirtear na huimhreacha ó 1 go 9 ar naoi gcárta. Ní chuirtear an uimhir chéanna ar aon 
dá chárta.  Tarraingítear trí chárta go randamach ó na naoi gcárta.   
 (i) Faigh an dóchúlacht nach dtarraingítear an cárta ar a bhfuil 8. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht gur corruimhir atá ar gach ceann de na trí chárta a tharraingítear. 

 6. Tá 14 bhuachaill agus deichniúr cailíní i rang 24 dalta. 
San aon seachtain amháin a bhíonn lá breithe triúir acu. 
Céard iad na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur triúr buachaillí nó triúr cailíní iad an triúr 
 (ii) gur ar laethanta difriúla den tseachtain a bhíonn lá breithe gach duine acu? 
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 7. Seacht gceist ar bith as deich gcinn atá le freagairt ag iarrthóir i scrúdú áirithe. 
 (i) Cé mhéad slí atá ann chun é sin a dhéanamh? 
 (ii) Cé mhéad de na slite sin a bhfuil an chéad cheist agus an dara ceist iontu? 
Ríomh an dóchúlacht anois go roghnaíonn an t-iarrthóir 
 (iii) an chéad cheist agus an dara ceist araon 
 (iv) ceann ar a laghad den chéad dá cheist. 

 8. 16 dhalta atá i rang áirithe. Ciotógach atá triúr den deichniúr cailíní, agus ciotógach atá 
duine amháin den seisear buachaillí. Tá beirt daltaí le roghnú go randamach as an rang 
le bheith ina maoir. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur cailín amháin agus buachaill amháin a roghnófar 
 (ii) gur cailín amháin atá ciotógach agus buachaill amháin atá ciotógach a roghnófar 
 (iii) gur beirt daltaí ciotógacha a roghnófar 
 (iv) gur ciotógach a bheidh dalta amháin ar a laghad díobh siúd a roghnófar. 

 9. Caitear trí dhísle, agus a uimhir féin ó 1 go 6 ar gach ceann díobh. Dísle cóir amháin atá
ann, agus laofa atá an dá cheann eile sa chaoi is gur dóchúla faoi dhó an scór 6 a fháil ná
scór ar bith eile.  Faigh an dóchúlacht gur dhá 6 go díreach a bheidh ar barr. 

10. Tá bosca ann ina bhfuil litreacha a mbaintear leas astu i gcluiche focal. Is iad na 8 litir sa bhosca 
ag pointe áirithe den chluiche ná A, A, C, E, L, P, P, P. Tarraingíonn imreoir amháin 3 litir 
i ndiaidh a chéile go randamach agus ní chuireann ar ais iad. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) go dtarraingítear na litreacha P, E, A, san ord sin 
 (ii) go dtarraingítear na litreacha P, E, A in ord ar bith 
 (iii) nach bhfuil E ná P i measc na 3 litir a tharraingítear 
 (iv) gur consain ar fad nó gutaí ar fad iad na 3 litir a tharraingítear. 

Mír 3.6 An dáileadh normalach 
Maidir le tréithe fisiciúla líon mór daoine (m.sh. airde nó meáchan), nuair a eagraítear in ord iad,
ón luach is lú go dtí an luach is mó, i ndáileadh minicíochta, bíonn an patrún céanna le feiceáil
arís is arís eile.  Taispeánann an patrún seo go mbailíonn uimhreacha móra le chéile gar do lár
an dáilte, mar a léiríonn an histeagram siméadrach thíos. 

Má bhíonn an dáileadh an-mhór agus leanúnach, agus má éiríonn na heatraimh ranga beag go leor, 
déanann an dáileadh cuar réidh clogchruthach siméadrach. An dáilchuar normalach, nó an cuar
normalach, a thugtar air sin. Tá sé le feiceáil ar an gcéad leathanach eile.  
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An cuar
normalach

Is é an dáileadh normalach an dáileadh leanúnach is tábhachtaí sa staitistic. 

Taispeánann an cuar ar dheis dáileadh normalach le meán m . 

Is í an líne dhearg ais na siméadrachta. 

Tá an mód, an t-airmheán agus an meán go léir cothrom
le chéile. 

Tá siad ar ais na siméadrachta. 

Diall caighdeánach agus an cuar normalach
Anseo trasna tá dhá chuar normalacha. Tá an meán céanna, 15, acu araon. 
Tá an cuar uaine níos cúinge agus is aige atá an leathadh is lú. 
Is aige atá an diall caighdeánach is lú. 

Tá an cuar dearg níos leithne agus is aige atá an leathadh is mó. 
Is aige atá an diall caighdeánach is mó. 

Taispeánann an léaráid thíos trí chuar normalacha ag a bhfuil meáin dhifriúla ach an diall 
caighdeánach céanna. 

µ
1

µ2 µ3

D2aon dáileadh normalach: 

" tá thart ar 68% den dáileadh taobh istigh d2aon diall caighdeánach 
amháin den mheán, i.e., tá 68% idir 

_
 x  � S agus 

_
 x  � S.

" tá 95% idir m  2 2s  agus m  1 2s .  
" tá 99.7% idir m  2 3s  agus m  1 3s .  

µ X

15
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An Riail Eimpíreach a thugtar air sin. 

An cuar normalach seo trasna, léiríonn 
sé an Riail Eimpíreach. 

Bunaithe ar an Riail Eimpíreach, is é an 
dóchúlacht go mbeidh scór, a roghnaítear go 
randamach, taobh istigh d'aon diall aighdeánach 
camháin den mheán ná 68% nó 0.68. 

Déantar plé níos cuimsithí ar an gcuar normalach i gCaibidil 4 den leabhar seo. 

An dáileadh normalach caighdeánach
Is iomaí dáileadh normalach difriúil atá ann. Tá an clogchruth céanna orthu ar fad, ach ní hionann
an meán agus an diall caighdeánach atá acu ar fad. Ionas nach mbeidh gá le táblaí ar leith do gach
cuar normalach,  aistrímid na haonaid sa chuar go haonaid chaighdeánacha chun an dáileadh 
normalach caighdeánach a fháil.  Is minic a thugtar z-aonaid ar na haonaid chaighdeánacha. 

Taispeántar sa léaráid thíos an t-athrú scála ó x-aonaid go z-aonaid. 

����3� ����3�����2� ����2������ ������

�3 3�2 2

x-scála

z-scála
�1 10

Is éard is brí le z-scór nó scór caighdeánach ná líon na ndialltaí caighdeánacha os cionn nó faoi
bhun an mheáin atá luach. 

> z-scór de 1, sin scór atá 1 diall caighdeánach os cionn an mheáin 

> z-scór de 22, sin scór atá 2 dhiall chaighdeánacha faoi bhun an mheáin 

Is é 0 an meán ag an dáileadh normalach caighdeánach, agus is é 1 an diall caighdeánach atá aige.

Seo thíos an fhoirmle a athraíonn na haonaid atá tugtha (x-aonaid) go z-aonaid: 

Scóir

chaighdeánacha 

 > Is é x an scór nó an athróg a thugtar 
z  �   

x � M
�______ 

S
�   > Is é m  an meán a thugtar 

 > Is é s  an diall caighdeánach a thugtar 

95%

68%

99.7%

����3� ����3�����2� ����2������ ������
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Sampla 1

Tá cartáin bhainne deartha chun 600 ml de bhainne a choinneáil.  
Dáileadh normalach a bhíonn ar a dtoilleadh, le meán 600 ml agus diall caighdeánach
10 ml.
 (i) I gcás gach ceann díobh seo a leanas, ríomh an scór caighdeánach don toilleadh sin:

(a) 610 ml   (b)  595 ml   (c)  625 ml.
 (ii) Marcáil na z-scóir sin ar léaráid cuair normalaigh chaighdeánaigh. 
 (iii) Cén tátal is féidir leat a bhaint maidir le cartán ina bhfuil 625 ml? 

 (i) z  �   
x � M

�______ 
S

�  , áit a bhfuil m  5 600 agus s  5 10    

(a) 610 ml: z  �   610 � 600 _________ 
10

   �   10 ___ 
10

   � 1 z 5 1: ciallaíonn sé sin 1 diall 
caighdeánach os cionn an mheáin. 

(b) 595 ml: z  �   595 � 600 _________ 
10

   �   �5 ___ 
10

   � �0.5 z 5 20.5: ciallaíonn sé sin 0.5 diall 
caighdeánach faoi bhun an mheáin. 

(c) 625 ml: z  �   625 � 600 _________ 
10

   � 2.5 z 5 2.5: ciallaíonn sé sin 2.5 diall 
caighdeánach os cionn an mheáin. 

 (ii)  Tá na z-scóir 20.5, 1 agus 
2.5 le feiceáil ar dheis. 

 (iii) Is beag an seans go mbeidh 625 ml i gcartán mar go bhfuil an toilleadh níos mó 
ná 2s  os cionn an mheáin, is é sin, taobh amuigh den teorainn 95%. 

30 1 2

2.51�0.5

�3 �1�2

Dóchúlacht agus an dáileadh normalach
Is é an t-achar idir an cuar normalach caighdeánach agus an z-ais ná 1. 

0 1.2

P(z ��1.2)

z

Tugann leathanaigh 36-37 de Foirmlí agus Táblaí an t-achar faoin gcuar chomh fada le luach 
áirithe de z. 

Léiríonn an t-achar scáthaithe sa léaráid thuas an dóchúlacht go bhfuil z < 1.2. 
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Ach, ós rud é go bhfuil an cuar siméadrach thart ar an líne z 5 0, ligeann na táblaí dúinn an 
t-achar faoin gcuar a fháil d'aon luach de z. 

Taispeántar thíos an modh chun achair éagsúla faoin gcuar a fháil: 

Is féidir P(z # 1.68) a léamh go díreach ó na táblaí.  

P(z  � 1.68) � 0.9535

P(z  � 0.85) 

0 0.85 z

Chun an t-achar ar thaobh na láimhe deise de 
0.85 a fháil, úsáid an chothromóid 

P(z  � 0.85) � 1 � P(z  � 0.85)

� � 1 � 0.8023

� � 0.1977

P(z  � �1.23) 

0 1.23� 1.23 z

Chun an t-achar ar thaobh na láimhe clé de 21.23 a fháil,
bainimid leas as an eolas go bhfuil an cuar siméadrach agus
faighimid an t-achar ar thaobh na láimhe clé de 1.23 

i.e. P(z  � �1.23) � 1 � P(z  � 1.23)

� � 1 � 0.8907

� � 0.1093

P(�1.21 � z  � 0.93) 

0 0.93� 1.21 z

Chun an t-achar seo a fháil 
 (i) faigh an t-achar ar thaobh na láimhe clé de 0.93 
 (ii) faigh an t-achar ar thaobh na láimhe deise de 21.21. 

Ansin dealaigh (ii) ó (i) 

Mar shampla,   
Achar ar thaobh na láimhe clé de 0.93 5 0.8238 

Achar ar thaobh na láimhe deise de 21.21 � 1 � P(z  � 1.21)

� � 1 � 0.8869 � 0.1131

⇒ achar na coda scáthaithe 5 0.8238 2 0.1131 

�� � 0.7107

Má thugtar dúinn an dóchúlacht go bhfuil z # k, is féidir linn fós úsáid a bhaint as na táblaí chun
an luach de z a fhreagraíonn do k a fháil. 

0 1.68 z
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Léiríonn an sampla seo a leanas é sin. 

Sampla 2

Faigh a i ngach ceann díobh seo: 
 (i) P(z  � a) � 0.7324   (ii)  P(z  � a) � 0.1724

 (i) Is é an t-achar ar thaobh na láimhe clé de z 5 0 ná 0.5. 
Mar sin P(z # a) 5 0.7324 � tá a deimhneach 
Ó na táblaí, 0.7324 � a 5 0.62 

 (ii)  P(z # a) 5 0.1724 � tá a diúltach 
Mar sin P(z # 2a) � 1 � P(z  � a)

� �� 1 � 0.1724

� �� 0.8276

 ⇒ a � 0.94

⇒ �a � 0.94

⇒ a � �0.94
0� 0.94 z

Sampla 3

Is é 175 cm meánairde na ndaltaí go léir i scoil áirithe agus is é 15 cm an diall 
caighdeánach.  Má roghnaítear dalta go randamach, faigh an dóchúlacht go bhfuil sé
níos lú ná, nó cothrom le, 190 cm ar airde. 

Má tá 90% de na daltaí níos lú ná, nó cothrom le, x cm, faigh luach x. Glac leis go 
bhfuil an dáileadh normalach. 

Sa dáileadh seo, m  5 175 agus s  5 15 

Úsáidimid an fhoirmle z  �   
x � M

�______ 
S

�  

x � 190    ⇒    z  �   190 � 175 _________ 
15

   � 1

⇒ P(x � 190) � P(z  � 1)

� � 0.8413

⇒ P( dalta # 190 cm ) 5 0.8413 

Má tá 90% de na daltaí níos lú ná, nó 
cothrom le, x cm, ní mór dúinn luach z1

sa léaráid ar dheis a fháil.  

Ó na táblaí ar leathanach 36, 

P(z  � z 1) � 0.9

 ⇒ z 1 � 1.28 0

90%

zz 1
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Chun luach z a fháil, caithfimid 1aistriú ar ais2 trí x a chur in iúl i dtéarmaí z. 
x � M

�______ 
S

�  �⇒ x � zS � M

� � 1.28(15) � 175 � 194.2

Mar sin tá 90% de na daltaí níos lú ná, nó cothrom le, 194.2 cm. 

Cleachtadh 3.6
 1. Úsáid an leabhar Foirmlí agus Táblaí chun achar an réigiúin scáthaithe a fháil faoi gach 

ceann de na cuair normalacha chaighdeánacha seo a leanas: 

 (i) 

0 1.2 z

 (ii) 

0 1 z

 (iii) 

0� 1.92 z

 (iv) 

0 1.8� 1.8 z
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Más athróg randamach é z le dáileadh normalach caighdeánach, faigh 

 2. P(z  � 1.42)  3. P(z  � 0.89)  4. P(z  � 2.04)

 5. P(z  � 2)  6. P(z  � 1.25)  7. P(z  � 0.75)

 8. P(z  � �2.3)  9. P(z  � �1.3) 10. P(z  � �2.13)

11. P(z  � 0.56) 12. P(�1 � z  � 1) 13. P(�1.5 � z  � 1.5)

14. P(0.8 � z  � 2.2) 15. P(�1.8 � z  � 2.3) 16. P(�0.83 � z  � 1.4)

Faigh luach z1 i ngach ceann díobh seo más athróg randamach é z le dáileadh normalach.  

17. P(z  � z 1) � 0.8686 18. P(z  � z 1) � 0.6331

19. P(�z 1 � z  � z 1) � 0.6368 20. P(�z 1 � z  � z 1) � 0.8438

21. Más athróg randamach é z le dáileadh normalach, meán m  5 50 agus diall caighdeánach   
s  5 10, faigh   
 (i) P(x � 60) (ii) P(x � 55) (iii) P(x � 45)

I ngach ceann díobh seo, is athróg randamach é x le dáileadh normalach. Tugtar an meán (m ) 
agus an diall caighdeánach (s ). Faigh an dóchúlacht a theastaíonn i ngach cás. 

22. M � 300, S � 25, faigh (i) P(x � 294) (ii) P(x � 312).

23. M � 250, S � 40, faigh (i) P(x � 300) (ii) P(x � 175).

24. M � 50, S � 8, faigh (i) P(52 � x � 55) (ii) P(48 � x � 54).

25. M � 100, S � 80, faigh (i) P(85 � x � 112) (ii) P(105 � x � 115).

26. M � 200, S � 20, faigh (i) P(190 � x � 210) (ii) P(185 � x � 205).

27. Tá saolré bolgán solais áirithe dáilte go normalach. Is é 210 uair an chloig a 
mheán-saolré agus is é 20 uair an chloig an diall caighdeánach. Faigh 
 (i) an dóchúlacht go mairfidh bolgán, a roghnaítear go randamach, níos mó ná 240 uair 

an chloig 
 (ii) an dóchúlacht go mairfidh bolgán níos lú ná, nó cothrom le, 200 uair an chloig.  

28. Is féidir na tomhais chliabhraigh atá ag custaiméirí fir do T-léinte a shamhaltú le dáileadh 
normalach, le meán 101 cm agus diall caighdeánach 5 cm. Maidir leis an tomhas 
cliabhraigh atá ag custaiméir a roghnaítear go randamach, faigh an dóchúlacht go bhfuil sé  
 (i) níos lú ná 103 cm 
 (ii) 98 cm nó níos mó 
 (iii) idir 95 agus 100 cm. 

29. An t-am a thógann sé ar fhear an phoist chun litreacha a sheachadadh chuig bloc árasán   
áirithe, tá sé dáilte go normalach. Is é 12 nóiméad an meán agus is é 2 nóiméad an diall 
caighdeánach. Déan meastachán ar an dóchúlacht go dtógann sé
 (i) níos faide ná 17 nóiméad 
 (ii) níos lú ná 10 nóiméad 
 (iii) idir 9 nóiméad agus 13 nóiméad. 
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30. Faigheann comhlacht fóin phóca amach gur dáileadh normalach atá ar a gcuid billí fóin, 
le meán E53 agus diall caighdeánach E15. 
Má roghnaítear bille fóin shoghluaiste go randamach, faigh an dóchúlacht go mbeidh an 
méid dlite idir E47 agus E74. 

31. Dáileadh normalach atá ar airdí grúpa mór daltaí mná, le meán 165cm agus diall 
caighdeánach 3.5 cm. Roghnaítear dalta go randamach as an ngrúpa seo. 
 (i) Faigh an dóchúlacht go bhfuil sí níos lú ná 160 cm ar airde. 

Tá an múinteoir Drámaíochta ag cuardach dalta atá idir 168 cm agus 174 cm ar airde 
chun páirt a ghlacadh i ndráma scoile. 
 (ii) Faigh an chomhréir daltaí as an ngrúpa seo a shásódh na coinníollacha sin. 

32. Is é 151 mm meánfhad 500 duilleog labhrais ó thor áirithe agus is é 15 mm an diall 
caighdeánach. Má ghlacaimid leis go bhfuil na faid dáilte go normalach, cé mhéad 
duilleog atá 
 (i) níos mó ná 185 mm ar fad 
 (ii) idir 120 mm agus 155 mm. 

33. Tá a fhios ag comhlacht brioscaí gur dáileadh normalach atá ar mheáchain na bpaicéad
i gcás ceann dá gcuid brandaí. Is é 300 gram an meán agus is é 6 ghram an diall 
caighdeánach.  Cé mhéad de 1000 paicéad, roghnaithe go randamach, ar dócha gurb
é an meáchan atá iontu ná 
 (i) níos lú ná 295 gram 
 (ii) idir 306 agus 310 gram? 

34. Ba é an meánmharc, ina chéatadán, a bhain daltaí Tíreolaíochta amach i scrúdú stáit ná 
60%, agus ba é an diall caighdeánach ná 10%. 
 (i) Céard é an dóchúlacht go raibh an marc a fuair dalta a roghnaíodh go randamach  

(a) níos lú ná 45% 
(b) idir 50% agus 75%? 

 (ii) Bronnadh duais speisialta ar dhaltaí má fuair siad marc a bhí níos mó ná an marc a 
fuair 90% de na daltaí eile a rinne an scrúdú.  
Cén marc, ina chéatadán, a theastódh ón dalta chun duais a bhuachan? 

Mír 3.7 Ionsamhluithe dóchúlachta 
Rud a ionsamhlú, ciallaíonn sé sin 'aithris a dhéanamh air' nó 1é a shamhaltú2. Tá an 
t-ionsamhlú ag éirí níos cumhachtaí an t-am ar fad mar uirlis sa saol gnó nua-aimseartha. San 
am a chuaigh thart, nuair a bhíodh innealtóir ag dearadh carr nua nó eitleán nua, thógadh sé 
samhail fhisiciúil i dtosach agus thástáladh sé i dtollán gaoithe í. Sa lá atá inniu ann, déantar  
tástálacha tosaigh ar ríomhairí le ríomhchláir ionsamhlúcháin. 

Is éard is ionsamhlú dóchúlachta ann ná modh éigin a úsáid chun fíorthurgnamh nó fíorchás 
a shamhaltú nó a léiriú. 
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Ar na nithe a bhíonn i gceist le hionsamhluithe, tá 

> díslí, rothlóirí, dioscaí agus licíní 

> áireamháin agus ríomhairí chun uimhreacha randamacha a ghiniúint 

> táblaí uimhreacha randamacha 

Is féidir leat úsáid a bhaint as turgnaimh freisin san ionsamhlú. 

Sampla 1

Bíonn bréagán daite saor in aisce le gach paca gránach bricfeasta. Ceann de 6 dhath 
dhifriúla a bhíonn ar na bréagáin. 

Cé mhéad paca gránach bricfeasta a chaithfidh tú a cheannach chun na sé dhath a fháil? 

Is féidir leat tuairim éigin a fháil ó ionsamhlú maidir le cé mhéad paca a chaithfidh tú
a cheannach. 

 (i) Meaitseáil gach dath le huimhir ar dhísle. 

 (ii) Caith an dísle go dtí go mbíonn gach dath faighte uair amháin ar a laghad. 

2, 2, 6, 4, 2, 2, 5, 1, 4, 5, 4, 3

Fuarthas gach ceann de na sé uimhir sa chéad 12 chaitheamh. 
Bunaithe ar an ionsamhlú seo, chaithfeá 12 phaca a cheannach. 

 (iii) Déan an t-ionsamhlú arís. 

3, 1, 3, 1, 4, 6, 6, 5, 3, 5, 6, 3, 5, 2

An uair seo, chaithfeá 14 phaca a cheannach. 

 (iv) Déan é sin arís a oiread uaireanta agus is maith leat. 

Dá mhéad uair a dhéanann tú an turgnamh, is 
amhlaidh is mó muinín a bhíonn agat sna torthaí. 

Smaoinigh! 
An féidir leat slí eile a mholadh le fáil amach cé mhéad paca a chaithfidh tú a cheannach? 
B2fhéidir go gcuimseodh do mhodh iad seo a leanas: 

> tábla uimhreacha randamacha a ghiniúint 

> úsáid a bhaint as scarbhileog  

> úsáid a bhaint as rothlóir 

> iarraidh ar do chairde roinnt boscaí a cheannach go bhfeicfidh tú cé mhéad a chaithfidh tú 
  a cheannach chun gach dath a fháil. 

Seo iad na buntáistí a bhaineann leis an ionsamhlú: 

> Tá sé tapa agus níl sé costasach 

> Agus tú ag úsáid scarbhileoige, is féidir leat na céadta píosa sonraí a fháil 

> Is féidir leat an dóchúlacht a leasú chun freastal ar theagmhais nach bhfuil comhdhóchúil.
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Sampla 2

Maidir le clanna 5 páistí, is mian linn fiosrú a dhéanamh ar an dóchúlacht go mbíonn 
níos mó buachaillí iontu ná cailíní. 
Leag amach ionsamhlú den chás seo agus bain úsáid as le déanamh amach cé acu atá 
an dóchúlacht níos mó ná, níos lú ná, nó cothrom le 1

2.   

I gcás gach páiste, glac leis go bhfuil an seans céanna ann gur buachaill nó cailín atá ann. 
Cuir i gcás go roghnaíonn tú 5 bhonn sa turas a chaitheamh in airde chun inscne an 5 
páistí sa chlann a ionsamhlú, áit a seasann aghaidh do bhuachaill agus cúl do chailín. 
I 4 chaitheamh in airde faighimid na torthaí seo a leanas:  

CCCCC 5 cailíní  Tá níos mó cailíní ná buachaillí ann 

CAAAA  1 chailín, 4 buachaillí  Tá níos mó buachaillí ná cailíní ann 

CACAA  2 chailíní, 3 buachaillí Tá níos mó buachaillí ná cailíní ann 

AACCC 3 cailíní, 2 bhuachaillí Tá níos mó cailíní ná buachaillí ann 

I ndiaidh 100 caitheamh, tá na torthaí seo a leanas againn: 

Fothoradh  Minicíocht 

Níos mó buachaillí 53

Níos mó cailíní 47

Dealraíonn sé go bhfuil na fothorthaí cothrom go leor agus gurb é an dóchúlacht go 
bhfuil níos mó buachaillí ná cailíní ann ná thart ar 1

2. 

Agus scarbhileog á húsáid, ionsamhlaíodh an turgnamh seo agus taispeántar an toradh 
sa tábla thíos: 

Fothoradh  Minicíocht 

Níos mó buachaillí 48

Níos mó cailíní 52

Tá an toradh seo cosúil leis an gceann a fuaireamar roimhe seo. 

D2fhéadfaí an sampla seo a shamhaltú ar na slite seo freisin: 

 (i) Dísle a chaitheamh agus a rá go seasann 1 2 3 do bhuachaill agus 4 2 6 do chailín 

 (ii) Úsáid a bhaint as áireamháin nó as tábla uimhreacha randamacha chun uimhreacha 
randamacha a fháil: 

Seasann 0 2 4 do bhuachaill agus 5 2 9 do chailín 

 (iii) Roghnú as paca cártaí imeartha: 

seasann dearg do chailín agus dubh do bhuachaill 
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Sampla 3

Roghnaítear ceathrar go randamach ó shlua mór.  
Céard é an dóchúlacht go bhfuil lá breithe beirte acu, nó níos mó ná sin, sa mhí 
chéanna? 
 (i) Leag amach ionsamhlú a d2fhéadfadh an dóchúlacht sin a dhéanamh amach. 
 (ii) Rith an t-ionsamhlú 100 uair agus déan garmheastachán ar an dóchúlacht. 

 (i) Ionsamhluithe féideartha: 
> Scríobh síos 12 mhí na bliana ar chártaí ar leith agus tarraing amach as 

bosca iad. 
> Bain na ríthe ar fad amach as paca cártaí, ansin roghnaigh cárta ón 48 

cárta atá fágtha: 
Aon 5 Eanáir, 2 5 Feabhra, ... srl. 

> Úsáid áireamhán nó scarbhileog chun uimhreacha randamacha ó 1 go 
12 a ghiniúint. 

> Caith dísle agus bonn in airde le chéile (tá 12 fhothoradh fhéideartha ann). 
A1 5 Eanáir, A2 5 Feabhra, ... srl. 

 (ii) Toradh an ionsamhlaithe Lá breithe roinnte

 6     8     1     2 Níl

 1     8     1    11 Tá

 5    11     6    10 Níl

 8     8    10    12 Tá

10     8     2     4 Níl

 5     6    12    10 Níl

> Baineadh úsáid as feidhm na n-uimhreacha randamacha ar áireamhán chun 
na 6 thoradh thuas a fháil. 

> Nuair a rinneadh an turgnamh seo 100 uair, breacadh síos na torthaí seo 
a leanas. 

Lá breithe roinnte Minicíocht 

Tá 45

Níl 55

Ó na torthaí sin, is féidir linn an tátal seo a bhaint: is é an dóchúlacht go 
mbeidh an lá breithe céanna ag beirt, triúr nó níos mó as grúpa randamach 
de cheathrar ná 45%. 

Nóta:   Seans go gcuirfeadh an freagra sin iontas ort ach is é an fhíordhóchúlacht (ríofa) ná 42.7%. 
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Cleachtadh 3.7
 1. Tugtar ceann amháin de 20 dearbhán difriúil saor in aisce i málaí criospaí. 

Má éiríonn leat gach dearbhán a fháil gheobhaidh tú carr mionsamhlach. 
Déan ionsamhlú chun meastachán a dhéanamh ar an méid málaí criospaí a bheadh ort a 
cheannach chun cairrín a fháil. 

 2. Tá trí rogha ar bhiachlár 2 feoil, iasc agus bia veigeatórach. 

Roghnaíonn 2
8 de dhaoine iasc; roghnaíonn 1

8 bia veigeatórach; roghnaíonn 5
8 feoil.   

Mínigh cén chaoi a ndéanfá ionsamhlú ar rogha an chéad deichniúr custaiméirí eile. 

 3. Maidir le ceathrar clainne, déan turgnamh ionsamhlaithe chun na dóchúlachtaí seo a 
leanas a dhéanamh amach. Bíodh do fhreagra ceart go dtí dhá ionad dheachúlacha. 
 (i) tá níos mó cailíní ná buachaillí ann 
 (ii) is cailíní iad na páistí go léir. 

 4. Tá a fhios againn go gcasann 80% de charranna ar chlé agus go gcasann 20% de charranna 
ar dheis ag acomhal bóithre. 
Tabhair moladh maidir leis an gcaoi a ndáilfeá uimhreacha chun an dóchúlacht go 
gcasfaidh carranna ar dheis nó ar chlé ag an acomhal seo a ionsamhlú. 

 5. Bíonn seans 0.7 ag Madraí an Fháinne a gcuid cluichí baile a bhuachan agus seans 0.4 a 
gcuid cluichí as baile a bhuachan. 
 (i) Má imríonn siad 12 chluiche baile agus 13 chluiche as baile, cé mhéad cluiche ba  

chóir dóibh a bhuachan?
 (ii) Déan ionsamhlú den chás seo agus faigh amach cé mhéad den 25 cluiche ba chóir 

dóibh a bhuachan.  
An bhfuil an toradh a fuair tú ag teacht le cuid (i)? 

 6. Bíonn fíor de shárlaoch do pháistí i ngach paicéad den ghránach bricfeasta Chocopops. 
Tá Dáithí ag iarraidh gach ceann de na hocht sárlaoch éagsúla a bhailiú. 
Leag amach ionsamhlú le déanamh amach cé mhéad paicéad Chocopops, a bheag nó a 
mhór, a chaithfidh sé a cheannach chun gach ceann de na hocht bhfíor a bhailiú. 

 7. Céard é an dóchúlacht 6 amháin ar a laghad a fháil má chaitear dísle cóir ceithre 
huaire?  Bíodh do fhreagra ceart go dtí dhá ionad dheachúlacha. 
Ionsamhlaigh turgnamh thar roinnt trialacha chun gardhóchúlacht a dhéanamh amach 
maidir le 6 a fháil.   
Cuir do thoradh i gcomparáid leis an bhfreagra a fuair tú thuas. 

 8. Cé mhéad is dócha a bheadh i gclann ina bhfuil páiste amháin den dá inscne? 
Mínigh cén chaoi a n-ionsamhlófá an turgnamh seo. 



Cuir triail ort féin 3 
Ceisteanna A 
 1. Más athróg randamach é z le dáileadh normalach caighdeánach, úsáid Táblaí agus Foirmlí

chun P(z > 0.93) a fháil. 

 2. Cé acu de na teagmhais seo is féidir a léiriú leis an léaráid 
chrainn ar dheis? 

 (i) bonn a chaitheamh in airde trí huaire 
 (ii) dhá licín a roghnú as mála de licíní dearga, gorma

 agus buí. 

 3. Measann galfaire áirithe gurb é an dóchúlacht go mbáfaidh sí amas aon mhéadair ná 0.7. 
Faigh an dóchúlacht go mbáfaidh sí trí amas aon mhéadair i gceithre iarracht. 

 4. Roghnaítear cúigear páistí go randamach as rang ina bhfuil 10 buachaillí agus 20 cailín. 
 (i) Cé mhéad slí atá ann chun é sin a dhéanamh? 
 (ii) Cé mhéad de na slite sin a fhágann gur 2 bhuachaillí agus 3 cailíní a roghnaítear?  
 (iii) Céard é an dóchúlacht go roghnaítear beirt bhuachaillí go díreach? 

 5. Más athróg randamach é z le dáileadh normalach caighdeánach, úsáid Táblaí agus 

Foirmlí chun P(21 # z # 1.24) a fháil. 

 6. Bíonn locht ar 20% de na hearraí a tháirgeann meaisín. Roghnaítear ceithre earra go 
randamach.  
Faigh an dóchúlacht nach bhfuil locht ar cheann ar bith de na hearraí a roghnaítear. 

 7. Tá dhá chluiche leadóige le himirt ag foireann na scoile. 

Is é an dóchúlacht go mbuafaidh siad an chéad chluiche ná 2
5. 

Má bhuann siad an chéad chluiche, is é an dóchúlacht go mbuafaidh siad an dara ceann ná 3
4.  

Má chailleann siad an chéad chluiche, is é an dóchúlacht go mbuafaidh siad an dara ceann ná 1
3.  

Cóipeáil an léaráid chrainn seo. Líon isteach í. 

An 1ú cluiche An 2ú cluiche

buafaidh siad

caillfidh siad��

��

��

��

�� buafaidh siad

caillfidh siad

buafaidh siad

caillfidh siad

2
5

Faigh an dóchúlacht 
(i) go gcaillfidh an fhoireann an dá chluiche 
(ii) nach mbuafaidh an fhoireann ach cluiche amháin. 
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 8. Ón léaráid Venn ar dheis, scríobh síos 
E F

0.4

0.1

0.40.1

 (i) P(E)
 (ii) P(F)
 (iii) P(E ��F)

Anois taispeáin go bhfuil E agus F neamhspleách. 
Faigh freisin P(E|F). 

 9. Ag basár a reáchtáiltear chun airgead a thiomsú le haghaidh carthanas áirithe, E1 a 
chosnaíonn sé chun triail a bhaint as aon a tharraingt as gnáthphaca 52 cárta imeartha. 
Céard é an brabús ionchais in aghaidh an chustaiméara más E10 atá sa duais má 
tharraingíonn an duine aon, agus sa chás sin amháin? 

10. Tógann Jeaic cárta go randamach ón bpaca seo.     
1 2 3 4

Coinníonn sé an cárta agus ansin tógann sé cárta eile go randamach.   
Céard é an dóchúlacht go bhfuil an dara huimhir a thógann sé níos airde ná an chéad cheann? 

Ceisteanna B 
 1. Dóchúlacht 2

3 atá ag imreoir leadóige A go mbuafaidh sé seit i gcoinne imreoir B.  
An chéad duine a bhuafaidh dhá sheit, is aige sin a bheidh an bua. 
Faigh an dóchúlacht go mbuafaidh A an cluiche. 

 2. Maidir le mo chlub peile, is é an dóchúlacht go bhfuil gach imreoir ón bpríomhfhoireann  
aclaí ná 70%.   Nuair a bhíonn gach duine ón bpríomhfhoireann aclaí, buann siad 90% dá 
gcluichí baile.  Nuair nach mbíonn gach duine ón bpríomhfhoireann aclaí, buann siad 40% dá  
gcluichí baile.  Ríomh an dóchúlacht go mbuann siad an chéad chluiche baile eile. 

 3. Tá dhá theagmhas, E agus F, neamhspleách. 

Má tá P(E) 5 1
5 agus P(F) 5 1

7, faigh  

 (i) P(E � F) (ii) P(E � F).

 4. I rang 56 dalta, déanann gach duine ceann amháin ar a laghad de na hábhair seo: 
Bitheolaíocht, Ceimic, Fisic. Taispeánann an léaráid Venn líon na ndaltaí atá ag déanamh na 
dteaglamaí éagsúla d2ábhair. 

Bitheolaíocht Ceimic

Fisic

7

9

813

4
6

9

 (i) Pioctar dalta go randamach as an rang iomlán. 
Faigh an dóchúlacht nach ndéanann an dalta sin Bitheolaíocht. 

 (ii) Pioctar dalta go randamach astu siúd a dhéanann dhá cheann ar a laghad de na hábhair.  
Faigh an dóchúlacht nach ndéanann an dalta sin Bitheolaíocht. 
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 (iii) Pioctar beirt daltaí go randamach as an rang iomlán. 
Faigh an dóchúlacht go ndéanann siad beirt Fisic. 

 (iv) Pioctar beirt daltaí go randamach astu siúd a dhéanann Ceimic. 
Faigh an dóchúlacht gur duine amháin acu go díreach a dhéanann Bitheolaíocht. 

 5. (i) Faigh P(1 < z < 2), áit a bhfuil z ina athróg randamach ag a bhfuil dáileadh normalach. 
 (ii) Más athróg randamach é z le dáileadh normalach, agus má tá P(z # k) 5 0.8686, faigh k. 

 6. Tá beirt lúthchleasaithe, A agus B, ag iarraidh cáiliú do chomórtas idirnáisiúnta sna rásaí 
5 000 m agus 10 000 m araon. 
Taispeántar sa tábla seo a leanas na dóchúlachtaí go gcáileoidh gach duine den bheirt: 

Lúthchleasaí 5000 m 10 000 m

A   3 _ 
5
    1 _ 4  

B   2 _ 3    2 _ 
5
  

Má ghlacaimid leis go bhfuil na dóchúlachtaí neamhspleách, ríomh an dóchúlacht 
 (i) go gcáileoidh lúthchleasaí A don dá rása 
 (ii) go gcáileoidh duine amháin go díreach de na lúthchleasaithe don rás 5 000 m 
 (iii) go gcáileoidh an bheirt lúthchleasaithe don rás 10 000 m. 

 7. (i) Caitheann Amy dísle laofa trí huaire. 
Do gach caitheamh, is é an dóchúlacht nach scórálfaidh Amy 6 ná 2

3.  
Bain úsáid as léaráid chrainn, nó as slí éigin eile, chun an dóchúlacht go 
bhfaigheann sí 6 amháin ar a laghad sna trí chaitheamh a fháil. 

 (ii) I gcás na dteagmhas A agus B, tá a fhios againn go bhfuil P(A) 5 2
3,   

P(A < B) 5 3
4 agus P(A > B) 5 5

12.  Faigh P(B). 

 8. Taispeántar sa léaráid ar dheis roth rúiléide i dteach
cearrbhachais áirithe. 
E25 a chosnaíonn sé chun an rothlóir a chasadh uair amháin 
agus buann tú an t-airgead sa teascóg ina stopann sé.  
Cé mhéad a bheidh tú ag súil le buachan nó a chailleadh má 
imríonn tú an cluiche seo? 
Mínigh cén fáth nach bhfuil an cluiche cóir. 

 9. Caitear dísle cóir cuid mhaith uaireanta. Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) go bhfaightear dhá 6 ar na chéad sé chaitheamh 
 (ii) go bhfaightear an dara 6 ar an seachtú caitheamh. 

10. Maidir leis na teagmhais E agus F, tá P(E) 5 2
3, P(E| F) 5 2

3 agus P(F) 5 1
4.

Faigh (i) P(E � F)  (ii) P(F | E)
Fiosraigh an teagmhais neamhspleácha iad E agus F.  
Tabhair míniú le do fhreagra. 
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Ceisteanna C 
 1. Titeann mirlín anuas ó A agus caithfidh sé ceann de na conairí atá 

léirithe ar an léaráid a leanúint. Tá an seans céanna ann go leanfar 
ceann ar bith de na conairí ó A go dtí an bhunlíne.  
 (i)  Ceann de na conairí ó A go H ná A-B-D-H.  

Liostaigh an dá chonair eile a d2fhéadfaí a leanúint ó A go H. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht go ngabhann an mirlín trí H nó J. 
 (iii) Faigh an dóchúlacht go stopann an mirlín ag N. 
 (iv)  Titeann dhá mhirlín ó A, ceann i ndiaidh a chéile, 

gan dul i bhfeidhm ar a chéile.   
Faigh an dóchúlacht go stopann siad araon ag P. 

 2. Tá a fhios ag imreoir sacair go bhfuil ráta ratha 70% aige agus é ag tógáil ciceanna pionóis. 
Tógann sé deich gcic pionóis i gcoinne an chúil bháire chéanna. 
Ríomh, ceart go dtí trí ionad dheachúlacha, an dóchúlacht 
 (i) go scórálann sé an chéad chúl ar an tríú hiarracht 
 (ii) go scórálann sé trí chúl go díreach i gcúig iarracht 
 (iii) go scórálann sé an tríú cúl ar an seachtú hiarracht. 

 3. (a) Is dhá theagmhas iad A agus B. P(A) 5 13
25, P(B) 5 9

25 agus P(A|B) 5 5
9.  

Déan amach gach ceann de na dóchúlachtaí seo: 
(i)  P(A agus B)       (ii)  P(B|A)       (iii)  P(A � B).

(b) Tá dísle laofa sa chaoi is gurb é p an dóchúlacht gur 6 a gheofar. 
Tá na cúig uimhir eile ar fad chomh dóchúil lena chéile. Caitear an dísle laofa seo 
agus dísle cóir le chéile. Taispeáin go bhfuil an dóchúlacht go bhfaighfear 7 san 
iomlán neamhspleách ar p. 

 4. Maidir leis an méid ama a mhaireann ceallra fón póca sula gcaithfear é a athluchtú, glactar 
leis gur dáileadh normalach atá air, le meán 48 uair an chloig agus diall caighdeánach 8 
n-uaire an chloig. 
 (i) Faigh an dóchúlacht go mairfidh ceallra ar feadh níos mó ná 60 uair an chloig. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht go mairfidh ceallra ar feadh níos lú ná 35 uair an chloig. 

 5. Tá 4 licín dhearga agus 6 licín uaine i mála áirithe. 
Tarraingítear ceithre licín go randamach as an mála.   
Ríomh na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur uaine atá gach licín a tharraingítear 
 (ii) go dtarraingítear licín amháin ar a laghad de gach dath 
 (iii) go dtarraingítear dhá licín uaine ar a laghad 
 (iv) go dtarraingítear dhá licín uaine ar a laghad, nuair is eol go dtarraingítear ceann amháin 

ar a laghad de gach dath. 
An bhfuil na teagmhais 'tarraingítear dhá licín uaine ar a laghad' agus 'tarraingítear licín 
amháin ar a laghad de gach dath' neamhspleách ar a chéile? Tabhair cúis le do fhreagra. 

 6. (i) Más athróg randamach é z le dáileadh normalach, faigh luach k má tá 
P(�k  � z  � k ) � 0.8438.

 (ii) Is teagmhais iad X agus Y. P(X) 5 2
3, P(X|Y) 5 2

3 agus P(Y) 5 1
4.  

Faigh (a)  P(X � Y)   (b)  P(Y|X).
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 7. (a) Tá an dáileadh dóchúlachta seo a leanas ag an athróg randamach X. 

 x 1 2 3 4 5

P(x) 0.1 a b 0.2 0.1

 (i) Scríobh síos luach a 1 b. 
 (ii) Más ionann E(x), luach ionchais x, agus 2.9, faigh luach a agus luach b. 

(b) Tá 16 chailín agus 8 buachaillí i rang áirithe. Tá leath den 24 dalta seo ag déanamh 
Fraincise. Má roghnaítear cailín go randamach, tá an dóchúlacht go bhfuil sí ag 
déanamh Fraincise 1.5 uair níos mó ná an dóchúlacht go bhfuil buachaill, a 
roghnaítear go randamach, ag déanamh Fraincise. 
Cé mhéad buachaill sa rang atá ag déanamh Fraincise? 

 8. Tá Áine agus Sinéad ag imirt cluiche. Úsáideann Áine dísle. 
Úsáideann Sinéad dhá rothlóir ar triantáin chomhshleasacha iad,
agus suimíonn sí na scóir le chéile. 
Caitheann Áine an dísle agus casann Sinéad na rothlóirí. 
I ndiaidh gach seala cuireann siad na scóir i gcomparáid le chéile. 
 (i) Má fhaigheann an buaiteoir pointe amháin, cén duine acu 

is túisce a bhainfidh 20 pointe amach dar leat?  
 (ii) Le tástáil an bhfuil do bhreithiúnas ceart, tóg anois dáileadh 

dóchúlachta do gach teagmhas agus, trí na luachanna ionchais 
a fháil, scríobh síos cé acu den bheirt ar mó an seans gurb ise is túisce a bhainfidh  
20 pointe amach. 

 9. Caitear cúig bhonn neamhlaofa in airde. 
 (i) Faigh an dóchúlacht trí aghaidh agus dhá chúl a fháil. 
 (ii) Caitear na cúig bhonn in airde ocht n-uaire. Faigh an dóchúlacht trí aghaidh agus dhá 

chúl a fháil ceithre huaire go díreach. 
Tabhair do fhreagra ceart go dtí trí ionad dheachúlacha. 

10. (i) Maidir le dáileadh normalach, cén gaol atá idir an meán, an mód agus an t-airmheán? 
 (ii) Liostaigh na hairíonna eile a bhaineann le dáileadh normalach. 
 (iii) Tá meán-saolré 12 000 uair an chloig ag bolgán fadré, agus diall caighdeánach 300

uair an chloig.  I gcás bolgán solais a roghnaítear go randamach, oibrigh amach an
dóchúlacht go mairfidh sé 
(a) níos lú ná 11 400 uair an chloig   (b) idir 11 400 agus 12 600 uair an chloig. 
Má dhéantar tástáil ar 5000 bolgán solais, déan meastachán ar líon na mbolgán a 
mhairfeadh níos faide ná 12 600 uair an chloig. 

11. Tá na cruthanna cairtchláir seo a leanas i mála: 
10 gcearnóg dhearga, 15 chearnóg uaine, 8 dtriantán dhearga agus 12 thriantán uaine. 
Tarraingítear ceann amháin de na cruthanna go randamach as an mála. 
Is é E an teagmhas gur cearnóg a tharraingítear. 
Is é F an teagmhas gur cruth uaine a tharraingítear. 
 (i) Faigh P(E > F). 
 (ii) Faigh P(E < F). 
(iii) An teagmhais neamhspleácha iad E agus F? Tabhair cúis le do fhreagra. 
 (iv) An teagmhais chomheisiatacha iad E agus F? Tabhair cúis le do fhreagra. 

2
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Mír 4.1 Scaipléaráidí 
Is ionann scaipghraf nó scaipléaráid agus graf ar a bhfuil pointí breactha ar phlána x2y.
Seasann gach pointe do luachanna dhá athróg dhifriúla ar nós airde agus meáchan duine.
Sonraí dé-athráideacha a thugtar ar shonraí den sórt sin a nascann dhá athróg. 

I ndiaidh na pointí a bhreacadh ar scaipghraf, cuardaítear patrún, patrún líneach go háirithe. 
Má bhíonn na pointí ar scaipghraf ar líne dhíreach, a bheag nó a mhór, deirimid go bhfuil gaol
líneach idir an dá thacar sonraí.  Dá ghaire na pointí do líne dhíreach is ea is láidre a bheidh an
gaol. 

Léiríonn an tábla thíos líon na gcón uachtair reoite a dhíol siopa le linn tréimhse 12 lá. 

Meánteocht (°C) 10 12 16 20 13 16 14 17 19 20 21 16

Líon na gcón uachtair reoite 1 5 20 50 15 25 14 30 32 42 50 30

Agus an ais chothrománach á húsáid don teocht agus an ais cheartingearach á húsáid do líon 
na gcón uachtair reoite a díoladh, faightear an scaipghraf seo a leanas. 
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Taispeánann an scaipghraf go dtagann ardú ar líon na gcón uachtair reoite a dhíoltar de réir 
mar a thagann ardú ar an teocht. Ó tharla go bhfuil na pointí gar do líne dhíreach, deirimid go 
bhfuil gaol líneach idir an dá thacar sonraí. 

��������	
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scaipléaráid  comhchoibhneas  gaol cúisíoch  an líne is fearr oiriúint

comhéifeacht an chomhchoibhnis   cúisíocht   dáileadh normalach

cuar normalach   Riail Eimpíreach   scóir chaighdeánacha (z-scóir)

lamháil earráide  eatramh muiníne  tástáil hipitéise  hipitéis nialasach
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Comhchoibhneas
Is éard is comhchoibhneas ann ná tomhas ar neart an ghaoil idir dhá athróg, x agus y mar shampla. 
Deirtear go bhfuil comhchoibhneas idir x agus y má léirítear patrún líneach idir na pointí breactha 
(x, y) ar scaipghraf. Mura bhfuil aon phatrún ann, níl comhchoibhneas idir na hathróga. 

Léiríonn na trí léaráid thíos comhchoibhneas deimhneach, comhchoibhneas diúltach agus 
nach bhfuil aon chomhchoibhneas ann. 

Tá comhchoibhneas deimhneach Tá comhchoibhneas diúltach ag Níl aon phatrún líneach ag na 
ag na hathróga x agus y má mhéad- na hathróga  x  agus  y  má lagh- hathróga x agus y.  
aíonn y nuair a mhéadaíonn x. daíonn y nuair a mhéadaíonn x. 

y

x0
Comhchoibhneas deimhneach   

y

x0
Comhchoibhneas diúltach

y

x0

  

y

x0
Níl comhchoibhneas ann 

Tá an comhchoibhneas ard má tá na pointí gar do bheith i líne dhíreach. 
Tá an comhchoibhneas íseal má tá na pointí níos scaipthe. 

IIs féidir comhchoibhneasa deimhneacha láidre agus laga a bheith ann chomh maith le 
comhchoibhneasa diúltacha láidre agus laga. 
Léiríonn na scaipléaráidí thíos na féidearthachtaí seo: 

y

x0
Comhchoibhneas 
deimhneach láidir   

y

x0
Comhchoibhneas 
deimhneach lag   

y

x0
Comhchoibhneas 

diúltach láidir   

y

x0
Comhchoibhneas 

diúltach lag

Sampla 1

Taispeántar meáchan agus airde dháréag sa tábla. 

Airde (cm) 150 152 155 158 158 160 163 165 170 175 178 180

Meáchan (kg) 57 62 63 64 58 62 65 66 65 70 66 67

 (i) Tarraing scaipghraf chun na sonraí sin a thaispeáint. 
 (ii)  Déan cur síos ar neart agus ar chineál an chomhchoibhnis idir na hairdí agus na 

meáchain sin. 
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 (i)  Tarraingímid dhá ais ag dronuillinneacha. 
Cuirimid na hairdí ar an ais chothrománach. 
Tosaímid le 140 cm agus téimid suas go dtí 180 cm.  
Cuirimid na meáchain ar an ais cheartingearach, ag tosú ag 55 kg agus ag dul suas  
go dtí 70 kg.  Ansin breacaimid na pointí (150, 57), (152, 62), � etc. 
Taispeántar an scaipghraf thíos. 
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 (ii)  Is comhchoibhneas deimhneach lag atá ann mar nach bhfuil na pointí an-ghar do
bheith i líne dhíreach. Tá an comhchoibhneas deimhneach mar go méadaíonn an
meáchan de réir mar a mhéadaíonn an airde go ginearálta. 

Gaolta cúisíocha agus comhchoibhneas
Braitheann praghas carr athláimhe, i measc rudaí eile, ar aois an chairr.  Aois an chairr is cúis le 
praghas an chairr a bheith ag laghdú.  Deirimid go bhfuil gaol cúisíoch idir praghas an chairr 
agus aois an chairr. 

Sainmhíniú   
Cuir i gcás go dtagann athrú ar athróg amháin. Más cúis é sin le 
hathrú ar athróg eile, deirimid go bhfuil gaol cúisíoch eatarthu. 

Sa scaipghraf seo taispeántar an gaol idir 

0

T
eo

ch
t 

(°
C

)

100
Díolacháin deochanna fuaraithe

20 30 40 50 60

10

20

30

35

5

15

25

díolacháin deochanna fuaraithe agus an 
teocht. Tá an comhchoibhneas láidir agus 
deimhneach. Bheifeá ag súil leis sin mar, 
de ghnáth, thiocfadh méadú ar 
dhíolacháin deochanna fuaraithe mar 
thoradh ar ardú teochta. 



148

Mar sin bheadh sé réasúnta an tátal a bhaint go bhfuil gaol cúisíoch idir díolacháin deochanna 
fuaraithe agus ardú teochta. 

Sa scaipléaráid thíos taispeántar líon na ngaireas iPad agus líon na gcuisneoirí a dhíol siopa 
earraí leictreacha i gcaitheamh tréimhse deich mí. 
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Taispeánann an graf go bhfuil comhchoibhneas deimhneach láidir go leor idir líon na ngaireas 
iPad a díoladh agus líon na gcuisneoirí a díoladh. Ní 
chiallaíonn sé sin, áfach, go bhfuil gaol cúisíoch eatarthu; 
ní cheannóidh tú cuisneoir toisc gur cheannaigh tú iPad. 

Cleachtadh 4.1
 1. Seo sceitsí de shé scaipghraf: 

A

  

B

  

C

D

  

E

  

F

Cé acu léaráid(í) a thaispeánann 
 (i) comhchoibhneas deimhneach (ii) comhchoibhneas diúltach 
 (iii) nach bhfuil comhchoibhneas ann (iv) comhchoibhneas diúltach láidir? 

Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas i ngraf F. 

Má bhíonn comhchoibhneas 
ann, ní gá go gciallódh sé sin 
go bhfuil gaol cúisíoch ann. 
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 2. Taispeántar ceithre scaipghraf thíos. 

A B C D

 (i) Cé acu de na graif sin a thaispeánann an comhchoibhneas deimhneach is láidre? 
 (ii) Cé acu de na graif sin a thaispeánann comhchoibhneas diúltach? 
 (iii) Cé acu de na graif sin a thaispeánann an comhchoibhneas is laige? 

 3. Taispeántar sa scaipghraf ar dheis na marcanna a fuair 
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100 dalta ina dtriailscrúduithe agus ina scrúduithe  
deiridh. 

 (i) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas a 
thaispeántar sa ghraf. 

 (ii)  Céard is féidir leat a rá faoin ngaol idir na 
marcanna a fuair na daltaí sna triailscrúduithe 
agus na marcanna a fuair siad sna scrúduithe
deiridh?

 4. Thaifid Brian na céatadáin a fuair deichniúr daltaí i scrúduithe Staitistice agus  
Matamaitice. 

Staitistic % 78 82 74 75 93 70 66 62 77 89

Matamaitic % 70 76 61 70 89 65 59 58 73 82

 (i) Tarraing scaipléaráid de na sonraí sin. 
 (ii) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas a thaispeántar. 
 (iii)  Déan cur síos ar an ngaol idir na céatadáin a fuair na daltaí sin sna scrúduithe 

Staitistice agus Matamaitice. 

 
5. Déan cur síos ar an gcineál comhchoibhnis 2 deimhneach, diúltach nó gan 

chomhchoibhneas 2 a mbeifeá ag súil leis idir na hathróga seo: 
 (i) aois báid agus an praghas díolta athláimhe 
 (ii) airde páistí agus an aois atá acu 
 (iii) méid bróige páistí agus an fad a thaistealaíonn siad chun na scoile 
 (iv) an méid ama a chaitear ag féachaint ar an teilifís agus an méid ama a chaitear ag 

staidéar 
 (v) líon na gcarranna ar an mbóthar agus líon na dtimpistí. 
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 6. 

A B C D

Taispeántar ceithre scaipghraf thuas. I gcás gach ceann de na cásanna seo a leanas, 
roghnaigh an ceann is oiriúnaí de na scaipghraif.  Mínigh do rogha i ngach cás. 

 (i) Airde buachaillí agus a méid bróige. 
 (ii) Meáchan fear agus an t-am a thógann sé orthu crosfhocal a chríochnú. 
 (iii) Aois carranna agus a bpraghas díola. 
 (iv) Marcanna bainte amach i bPáipéar 1 na Matamaitice agus i bPáipéar 2 na Matamaitice.

 7. Sa scaipghraf thíos taispeántar an gaol idir aois agus praghas gluaisrothar athláimhe.  
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 (i) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas a thaispeántar sa scaipghraf seo. 
 (ii)  An bhfuil gaol cúisíoch idir na hathróga?  

Mínigh do fhreagra. 

 8. Tá siopa beag earraí leictreacha sa bhaile mór. Bhreac an bainisteoir síos líon na dteilifíseán
agus líon na raidiónna a díoladh gach bliain ar feadh deich mbliana. Taispeántar na torthaí sa
tábla thíos.

Bliain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Líon na dteilifíseán a díoladh 60 68 73 80 85 88 90 96 105 110

Líon na raidiónna a díoladh 80 60 72 65 60 55 52 44 42 36

 (i)  Agus tú ag úsáid scálaí ag dul ó 50 go 120 do dhíolacháin na dteilifíseán agus ó 
30 go 90 do dhíolacháin na raidiónna, tarraing scaipghraf. 

 (ii) Cén sórt comhchoibhnis a chuireann an scaipghraf in iúl? 
 (iii)  An bhfuil gaol cúisíoch idir díolacháin na dteilifíseán agus díolacháin na raidiónna? 

Mínigh do fhreagra. 
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Mír 4.2  Comhchoibhneas a thomhas ---
an líne is fearr oiriúint 

1. Comhéifeacht an chomhchoibhnis a ríomh 
Is éard is comhchoibhneas ann ná tomhas ar neart an ghaoil idir dhá thacar sonraí. 
Úsáidtear an litir r chun comhéifeacht an chomhchoibhnis a chur in iúl. 
Beidh luach r idir 21 agus 1 i gcónaí.

Léiríonn   r 5 0 nach bhfuil aon chomhchoibhneas ann.
Léiríonn   r 5 1 go bhfuil comhchoibhneas líneach deimhneach foirfe ann. 
Léiríonn  r 521 go bhfuil comhchoibhneas líneach diúltach foirfe ann. 

Seo thíos roinnt samplaí de luach r: 

r � 1
Comhchoibhneas 
deimhneach foirfe

r ���1
Comhchoibhneas 

diúltach foirfe

r � 0.5
Roinnt comhchoib-
neas deimhneach

r � 0
Níl comhchoibhneas 

ann 

r ���0.8
Comhchoibhneas

diúltach láidir

Dá ghaire atá luach r do 1 nó 21, is é is gaire a bheidh na pointí ar an scaipléaráid do líne dhíreach.

Tá cuid mhaith modhanna ann chun comhéifeacht comhchoibhnis a ríomh.  An chomhéifeacht
comhchoibhnis móimint táirge, r, a thugtar ar an modh a roghnaíodh dochúrsa seo againne. 
Tá go leor ríomhanna leadránacha le déanamh san fhoirmle chun an chomhéifeacht seo a fháil. 

Do chúrsa seo againne, moltar an t-áireamhán leictreonach a úsáid chun luach r a fháil. 

Tugtar na céimeanna a bhaineann leis na sonraí a ionchur agus luach r a fháil in Aguisín 1 ag 
deireadh an leabhair. 

2. An líne is fearr oiriúint 
Dúramar cheana, nuair atá na pointí ar scaipléaráid ar líne dhíreach, nó in aice le líne dhíreach,
go bhfuil comhchoibhneas láidir ann. 
Nuair a tharraingítear líne trí na pointí ar scaipléaráid, líne is fearr oiriúint a thugtar uirthi. An líne
is fearr a oireann trí na pointí, sin í an líne a bheidh tú ag iarraidh a tharraingt.  Ba cheart duit iarracht
a dhéanamh thart ar an líon céanna pointí a bheith agat ar an dá thaobh de do líne.  Is é an cur síos a
dhéantar ar an modh sin de ghnáth ná an líne is fearr oiriúint a tharraingt leis an tsúil. 

Taispeántar  ar  an  scaipléaráid  seo  an
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mheánteocht i rith an lae agus í breactha in
aghaidh líon na gcón uachtair reoite a díoladh.

Nuair a tharraingítear líne chun dul 
chomh gar agus is féidir don uile 
phointe breactha ar scaipléaráid, an 
líne is fearr oiriúint a thugtar uirthi.
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An líne is fearr oiriúint a thugtar ar an líne a tharraingítear. 
Féadfaidh sí dul trí chuid de na pointí, tríothu ar fad nó gan dul trí aon cheann díobh. 
Taispeánann an líne seo treocht ghinearálta an ghaoil idir dhá thacar sonraí. Is féidir an líne a 
úsáid chun luachanna eile a mheas. Ach ní bhíonn sé chomh hiontaofa céanna luachanna a 
mheas nuair a shíntear an líne thar na pointí atá ann. 

Sampla 1

Taispeántar an líon uaireanta an chloig gréine agus an uasteocht i ndeich mbaile 
Éireannacha ar lá faoi leith sa tábla thíos. 

Uasteocht (°C) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Uaireanta an chloig gréine 9.6 11.6 10.2 13.25 11.8 13.6 15.4 15.2 15

 (i) Breac scaipléaráid agus tarraing líne is fearr oiriúint do na sonraí. 
 (ii) Úsáid an líne is fearr oiriúint agat chun an líon uaireanta an chloig gréine a 

mheas nuair a bhí an uasteocht ag 18°C. 
 (iii) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas a thaispeántar i do léaráid. 
 (iv) Úsáid d'áireamhán chun comhéifeacht an chomhchoibhnis a aimsiú. 

 (i) Taispeántar an scaipléaráid agus an líne is fearr oiriúint thíos: 
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 (ii) Taispeánann na línte briste ar an léaráid go bhfuil 14 huaire an chloig gréine ann
nuair atá an teocht ag 18°C. 

 (iii) Taispeánann an léaráid go bhfuil comhchoibhneas deimhneach láidir idir an dá
thacar sonraí.

 (iv) Is é comhéifeacht an chomhchoibhnis, de réir an áireamháin, 0.9176. 
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3. Cothromóid na líne is fearr oiriúint a fháil 
Ón staidéar atá déanta againn ar an gcéimseata chomhordanáideach, ba cheart go mbeadh taithí
againn ar chothromóid na líne san fhoirm y 5 mx 1 c. 
I gcás na staitistice, is gnáiche í a úsáid san fhoirm y 5 ax 1 b. 

I gcás na cothromóide y 5 ax 1 b, tá grádán a aici agus is é (0, b) a hidirlíne ar an y-ais. 

Dá bhrí sin, chun an chothromóid atá ag líne is fearr oiriúint a tharraingítear leis an tsúil a fháil,
 (i) Faigh dhá phointe ar an líne agus úsáid na pointí sin chun fána na líne a fháil. 
 (ii) Úsáid an fhána a fuair tú agus ceann de na pointí chun cothromóid na líne a fháil, agus tú ag

úsáid

y �  y1 �  m (x �  x1).

 (iii) Sloinn an chothromóid san fhoirm y 5 ax 1 b. 

Sampla 2

Sa scaipléaráid seo, léirítear torthaí 
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y
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turgnaimh eolaíoch ina raibh dhá 
athróg x agus y. 
 (i)  Faigh cothromóid na líne is fearr 

oiriúint. 
 (ii)  Ag glacadh leis go bhfuil an líne 

seo bailí do luachanna níos mó de 
x, faigh luach y nuair atá x 5 52. 

 (i)  Dhá phointe ar an líne iad (15, 10)  
agus (25, 15). 

Fána  m  �    15 �  10 _______ 
25 �  15

   �    5 ___ 
10

   �    1 __ 
2
  

Cothromóid na líne:  y �  y1 �  m (x �  x1)

  y �  10 �    1 _ 2   (x �  15) � pointe ar an líne é (15, 10) 

 ⇒ 2y �  20 �  x �  15

 ⇒ y �    1 _ 2   x �    5 _ 2  

Is é cothromóid na líne is fearr oiriúint ná y 5 1
2x 1 5

2.

 (ii) Úsáidimid an chothromóid y 5 1
2x 1 5

2 chun luach y a fháil nuair atá x 5 52.    

x �  52 ⇒ y �    1 _ 2   (52) �    5 _ 2  , i.e., y �  28  1 _ 2  

Dá bhrí sin y 5 281
2 nuair atá x 5 52.    
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Sampla 3

Taispeántar meáchan agus airde 12 daltaí sa tábla thíos. 

Airde(cm) 150 152 155 158 158 160 163 165 170 175 178 180

Meáchan(kg) 57 62 63 64 58 62 65 66 66.5 70 66 67

 (i) Tarraing scaipléaráid chun na sonraí sin a thaispeáint. 
 (ii) Déan cur síos ar neart agus ar chineál an chomhchoibhnis idir na hairdí agus

na meáchain sin. 
 (iii) Tarraing líne is fearr oiriúint ar do scaipléaráid. 
 (iv) Tá Antaine 162 cm ar airde. 

Úsáid do líne is fearr oiriúint chun a airde a mheas. 
 (v) Úsáid d'áireamhán chun comhéifeacht an chomhchoibhnis, ceart go dtí dhá

ionad dheachúlacha, a aimsiú. 
 (vi) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint san fhoirm y 5 ax 1 b.

 (i) Taispeántar an scaipléaráid agus an líne is fearr oiriúint thíos: 
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 (ii) Comhchoibhneas deimhneach lag. 
 (iv) Tarraing líne ó 162 cm ar ais na hairde a théann chomh fada le do líne is fearr 

oiriúint.  Anois tarraing líne chothrománach agus léigh an luach san áit a 
mbuaileann sí ais an mheáchain. 
Tá meáchan dóchúil Antaine thart ar 63 kg.

 (v) Is é comhéifeacht an chomhchoibhnis, de réir an áireamháin, 0.8. 
 (vi) Dhá phointe ar an líne iad (162, 63) agus (155, 60). 

Fána na líne �    60 �  63 _________ 
155 �  162

   �    � 3 ___ 
� 7

   �    3 __ 
7
  

Cothromóid na líne: y �  y1 �  m (x �  x1)

  y �  63 �    3 _ 7   (x �  162)

  y �    3x
 ___ 

7
   �    486 ____ 

7
   �  63

 ⇒ y �    3x
 ___ 

7
   �    45 ___ 

7
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Cleachtadh 4.2
 1. Taispeántar thíos ceithre scaipghraf A, B, C agus D. 

A B C D

Meaitseáil gach ceann de na huimhreacha seo a leanas le ceann de na graif thuas ionas 
gurb í an uimhir sin is fearr a léireoidh an comhchoibhneas: 

0.1,  � 0.4,  1,  � 1,  0.6,  � 0.8,  0.8

 2. Maidir le gach cur síos thíos, maitseáil ceann de na comhéifeachtaí comhchoibhnis seo leis:

0.9,  � 0.1,  � 1,  � 0.8,  0,  0.2

 (i) Comhchoibhneas deimhneach láidir  (ii) Comhchoibhneas diúltach láidir 
 (iii) Níl comhchoibhneas ann (iv) Comhchoibhneas diúltach foirfe 
 (v) Comhchoibhneas diúltach an-lag  (vi) Comhchoibhneas deimhneach an-lag 

 3. Léirítear airde agus meáchan grúpa páistí sa scaipléaráid thíos.   
Tá líne tarraingthe trí chuid de na pointí sin. 
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 (i) Cén t-ainm a thugtar ar an líne seo? 
 (ii) Mínigh cén fáth ar líne is fearr oiriúint fheiliúnach í seo. 
 (iii) Úsáid an líne chun meáchan dóchúil páiste atá 150 cm ar airde a fháil. 
 (iv) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas idir an dá thacar sonraí. 
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 4. Úsáid d'áireamhán chun a thaispeáint gurb é 0.86 comhéifeacht an chomhchoibhnis  
don tacar sonraí seo a leanas. 

x 1 1 1 2 2 2 3 3 3 9

y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8

 5. Taispeántar marcanna deichniúr iarrthóirí san Fhisic agus sa Mhatamaitic sa tábla seo a 
leanas.  Úsáid d'áireamhán chun comhéifeacht an chomhchoibhnis, ceart go dtí dhá ionad
dheachúlacha, a aimsiú. 

Marc san Fhisic (x) 18 20 30 40 46 54 60 80 88 92

Marc sa Mhatamaitic (y) 42 54 60 54 62 68 80 66 80 100

 6. Taifeadadh líon na dtinte foraoise agus an meánráta báistí (in cm) thar thréimhse 8 
mbliana.   Tugtar na torthaí sa tábla thíos:  

Báisteach (cm) 19 23 24 7 22 27 20 16

Líon Tinte 24 9 12 32 18 10 21 20

 (i) Breac na sonraí ar scaipléaráid. 
 (ii) Tóg líne is fearr oiriúint leis an tsúil. 
 (iii) Ríomh luach r, comhéifeacht an chomhchoibhnis. 
 (iv) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint. 
 (v) Úsáid do chothromóid chun líon na dtinte i mbliain ina bhfuil 25 cm báistí a thuar. 

 7. Taispeántar na scóir a fuair ochtar daltaí ar dhá chineál scrúdaithe sa tábla thíos. 

Scrúdú A 21 6 43 48 8 31 29 14

Scrúdú B 58 94 28 18 84 41 54 71

 (i) Tarraing scaipléaráid do na sonraí sin. 
 (ii) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas idir an dá thacar sonraí. 
 (iii) Tarraing líne is fearr oiriúint ar do scaipléaráid. 
 (iv) Faigh cothromóid na líne sin. 
 (v)  Rinne dalta eile Scrúdú A agus tugadh scór 18 dó, ach bhí sé as láthair do Scrúdú B.   

Úsáid do líne is fearr oiriúint chun scór an dalta seo ar Scrúdú B a mheas. 

 8. Taispeántar airde cúigear aithreacha agus a mic sa tábla thíos. 

Airde an athar (cm) 163 185 185 193 197

Airde an mhic (cm) 167 180 187 188 182

Úsáid d'áireamhán chun comhéifeacht an chomhchoibhnis, r, ceart go dtí dhá ionad 
dheachúlacha, a aimsiú. 

 9. Roghnaíodh deichniúr daltaí go randamach i measc na ndaltaí a bhí ag ceannach milseán 
ag an sos maidine. Iarradh ar na daltaí cén aois iad agus cé mhéad uair an chloig a 
chaitheann siad ag breathnú ar an teilifís gach seachtain.   
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Taispeántar na torthaí sa tábla. 

Dalta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aois, x (blianta) 17 16 18 13 10 11  1 _ 2  14 11 15 12

Uaireanta teilifíse, y 12 15 20 10 2 2.25 10.5 2.5 11 13

 (i) Tarraing scaipléaráid de na sonraí sin. 
 (ii) Tarraing líne is fearr oiriúint leis an tsúil. 
 (iii) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint. 
 (iv)  Úsáid cothromóid na líne le fáil amach cé mhéad uair an chloig a chaitheann  

duine atá 161
2 bliain d'aois ag breathnú ar an teilifís. 

10. Taispeánann na sonraí seo méid innill agus barainneacht breosla réimse carranna peitril. 

Méid innill (lítir) 1.6 1.4 3.0 1.2 1.1 1.0 2.0 1.7 1.3 4.0 3.5

Barainneacht breosla 12 14 11 14 15 18 11 12 15 6 8

 (i) Breac an fhaisnéis seo ar scaipléaráid. 
 (ii)  Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas idir méid innill agus barainneacht breosla  

na gcarranna seo. 
 (iii) Ríomh comhéifeacht an chomhchoibhnis, r. 
 (iv) Tarraing an líne is fearr oiriúint agus faigh a cothromóid. 
 (v)  Tá inneall 5.7 lítear ag Lamborghini.   

Cén bharainneacht breosla a mbeifeá ag súil leis ón gcarr seo, ag úsáid
chothromóid na líne is fearr oiriúint? 
Mínigh an fáth nach bhfuil an toradh seo iontaofa seans. 

11. Chinn bainisteoir monarchan dreasacht a thabhairt don lucht saothair trí scéim bónas a
thabhairt isteach.  Tar éis di an scéim a thabhairt isteach, cheap an bainisteoir go ndéanfadh
na hoibrithe níosmó táirgí lochtacha mar go raibh siad ag deifriú chun na hearraí a
dhéanamh níos sciobtha.  Léirigh staidéar ar an líon earraí a diúltaíodh, y, agus méid
an bhónais a saothraíodh, Ex, na figiúirí atá sa tábla. 

Fostaí A B C D E F G H

Bónas, x (E) 14 23 17 32 16 19 18 22

Líon earraí a diúltaíodh, y  6 14  5 16  7 12 10 14

 (i) Tarraing scaipléaráid do na sonraí seo agus cuir isteach líne is fearr oiriúint leis
an tsúil. 

 (ii) Cén sórt comhchoibhnis atá idir an dá athróg? 
 (iii) Ríomh comhéifeacht an chomhchoibhnis, r. 
 (iv) Ríomh cothromóid na líne is fearr oiriúint. 
 (v)  Má shocraítear uasleibhéal líon na n-earraí a dhiúltaítear ag 9, céard é an

t-uasleibhéal bónais a theastaíonn? 
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Mír 4.3 An dáileadh normalach    
I Mír 3.6 den leabhar seo, cuireadh an dáileadh normalach os ár gcomhair, bunchloch staitistic 
na linne seo. 

Is cuar réidh siméadrach a bhfuil cruth cloigín  
air é an cuar normalach. 
Is í an líne dhearg ais na siméadrachta. 

Tá an meán, an mód agus an t-airmheán ar 
fad cothrom agus tá siad ar ais na siméadrachta. 

Bíonn dáileadh normalach le feiceáil go minic sa nádúr. 
Is sampla é airde agus meáchan na bhfear fásta ar fad 
in Éirinn den dáileadh normalach.  
Dá gcuirfí airde na bhfear fásta sin ar fad ar ghraf, bheadh cuar réidh a bhfuil cruth cloigín air 
le feiceáil, mar a thaispeántar thuas. 

Tá meán (m ) agus diall caighdeánach (s ) ag gach dáileadh normalach. 
Tabharfaidh luachanna difriúla do m  agus s  dáiltí normalacha difriúla.  

Taispeántar dhá dháileadh 

0 10 20 30

m  5 20 agus s  5 5

m  5 20 agus s  5 10

40

 
normalacha sa léaráid ar 
dheis. Is ionann an meán sa 
dá chás ach ní hionann an 
diall caighdeánach. 

Taispeántar dhá dháileadh 

m  5 20
agus 

s  5 5

m  5 30
agus 

s  5 5

40302010

 
normalacha sa léaráid seo. Is
ionann an diall caighdeánach 
sa dá chás ach ní hionann an
meán. 

Tá na saintréithe céanna atá thar a bheith tábhachtach ag gach dáileadh normalach. 

1. Bíonn thart ar 68% de gach luach in aon 

� ���� � � � �

34%34%

68%

 
dáileadh normalach laistigh de dhiall 
dcaighdeánach amháin den mheán, i.e., sa 
raon [m  2 s  agus m  1 s ]. 

Bíonn 34% ar thaobh na láimhe deise den mheán.   
Bíonn 34% ar thaobh na láimhe clé den mheán. 
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2. Bíonn thart ar 95% de gach luach laistigh 

47  %1
2

� ��2�� � � 2� �

47  %

95%

1
2

de dhá dhiall chaighdeánacha den mheán, 
i.e., sa raon [M  �  2S   agus  M  �  2S ].

Bíonn 47 1
2 % ar thaobh na láimhe deise den mheán. 

Bíonn 47 1
2 % ar thaobh na láimhe clé den mheán.  

3. Bíonn beagnach gach luach (99.7%) 

� ��3�� � � 3� �

99.7%

laistigh de thrí dhiall chaighdeánacha 
den mheán. 

An Riail Eimpíreach a thugtar de ghnáth ar thrí shaintréith an dáilte normalaigh atá  
thuasluaite.
Léirítear an riail sin thíos. 

An Riail   
" Bíonn thart ar 68% den dáileadh normalach laistigh de 

dhiall caighdeánach amháin den mheán 
" Bíonn 95% laistigh de dhá dhiall chaighdeánacha den mheán 
" Bíonn 99.7% laistigh de thrí dhiall chaighdeánacha den mheán. 

Eimpíreach

Sampla 1

Tá dáileadh normalach ag na marcanna, as 100, a fuair daltaí i scrúdú. 
Is é 60 an meánmharc agus is é 6 mharc an diall caighdeánach. 
 (i) Oibrigh amach an marc atá dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin. 
 (ii) Cén céatadán de na marcanna atá idir 48 agus 72 marc? 
 (iii) Cén céatadán de na marcanna atá idir 60 agus 72 marc? 
 (iv) Má rinne 1,000 dalta an scrúdú, cé mhéad dalta a fuair níos lú ná 54 marc? 

 (i) Is é an marc atá dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin: 

meán 1 dhá oiread an diallta chaighdeánaigh 5 60 1 2(6) 5 72 marc. 

 (ii) 48 �  60 �  12 �  M  �  2S  agus 72 �  60 �  12 �  M  �  2S
Tá 95% de gach luach sa réimse [M  �  2S   agus M  �  2S ].
; Tá 95% de na marcanna idir 48 agus 72. 
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 (iii) 60 �  M  agus 72 �  60 �  12 �  M  �  2S
Ó tharla go bhfuil 95% de na marcanna idir M  �  2S   agus M  �  2S , 

tá 1
2(95%), i.e. 471

2%. idir    M  agus M  �  2 S .

Dá bhrí sin, tá 471
2% idir 60 agus 72 marc.   

 (iv) 54 �  60 �  6 �  M  �  S  

� ��� �

16%
34%

Ón gcuar, tá 34% de na marcanna  
idir M  agus M  �  S .
; 50% 2 34% 5 16%   
; Tá 16% níos lú ná m  2 s , 
i.e., níos lú ná 54 marc. 
16% de 1000 5 160 
Dá bhrí sin fuair 160 dalta níos  
lú ná 54 marc. 

Sampla 2

Líontar buidéil 300 ml seampú agus an méid sna buidéil dáilte go normalach le meán 
300 ml agus diall caighdeánach 3 ml. 
Má líontar 10 000 buidéal, cé mhéad buidéal ina bhfuil méid atá 
 (i) laistigh de dhiall caighdeánach amháin den mheán? 
 (ii) níos mó ná dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin? 
 (iii) Má dhiúltaíonn an déantúsóir do bhuidéil ina bhfuil méid atá níos mó ná 3

dhiall chaighdeánacha ón meán, céard é an méid seampú is mó a bheadh i 
mbuidéal ar díol? 

 (i) Tá 68% de na buidéil laistigh de dhiall caighdeánach amháin den mheán. 
68% de 10 000 5 6800.  
; Tá 6800 buidéal laistigh de dhiall caighdeánach amháin den mheán. 

 (ii) Tá 95% de na buidéil laistigh de dhá dhiall chaighdeánacha den mheán. 
Tá 1

2 de 95%, i.e. 471
2 %, laistigh de dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin.   

; Tá 50% 2 471
2 %, i.e. 21

2 %, laistigh de dhá dhiall chaighdeánacha os cionn  

  an mheáin.  

 21
2 % de 10 000 5 250. 

 Tá 250 buidéal níos mó ná dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin. 
 (iii) Tá trí dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin cothrom le 300 1 3(3) 5 309. 

Dá bhrí sin, 309 ml an méid is mó a gheofaí i mbuidéal. 
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Sampla 3

Bhí dáileadh normalach ag meáchan 1000 dalta scoile; bhí meán 42 kg agus diall 
caighdeánach s  acu. 
Má bhí 950 de na daltaí sa raon idir 30 kg agus 54 kg, 
 (i) faigh luach s  
 (ii) faigh an dóchúlacht go raibh dalta a roghnaíodh go randamach sa réimse idir 

36 kg agus 48 kg. 

 (i) Is ionann 950 agus 95% de 1000 
; Tá 95% sa raon idir 30 kg agus 54 kg 
Ach tá 95% laistigh de dhá dhiall chaighdeánacha den mheán. 
Dá bhrí sin is ionann m  2 2s , m  1 2s  agus 30 kg, 54 kg. 
; 42 �  2S  �  30
 2S  �  12
� S  �  6

 (ii) Tá an raon idir 36 kg agus 48 kg cothrom le 42 �  S , 42 �  S .
; Tá 68% den mheáchan sa raon idir 36 kg agus 48 kg 
; an dóchúlacht 5 68% nó 0.68 

Scóir chaighdeánacha (z-scóir)
I scrúdú stáit, fuair Caitlín 72% ina scrúdú Béarla agus 68% ina scrúdú Matamaitice.  Cé acu
den  dá  scrúdú  ina  bhfuair  sí  an  marc  ab  fhearr?  Chun  é  seo  a  chinneadh,  theastódh  an
meánmharc agus an diall caighdeánach don dá ábhar.   Ansin bheadh orainn an líon dialltaí
caighdeánacha a bhí marc Chaitlín os cionn an mheáin nó faoina bhun a fháil do gach ábhar.
Dá mbeadh a marc 1 diall caighdeánach amháin os cionn an mheáin sa Bhéarla agus 0.75 diall
caighdeánach os cionn an mheáin sa Mhatamaitic, bheadh marc níos fearr faighte ag Caitlín
ina scrúdú Béarla. 

Scór caighdeánach nó z-scór a thugtar ar an líon dialltaí caighdeánacha atá luach os cionn an 
mheáin nó faoina bhun. 

De ghnáth, más tomhas é x a bhaineann le tacar sonraí ag a bhfuil meán m  agus diall 
caighdeánach s , tá a luach i z-aonaid tugtha thíos: 

 x an scór nó an luach
z  �    

x �  M
�______ 

S
� � , áit arb é M  an meán 

 S   an diall caighdeánach 

Bíonn scóir chaighdeánacha an-úsáideach nuair a bhítear ag cur luachanna ó dháiltí 
normalacha difriúla i gcomparáid lena chéile. 
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Sampla 4

Bhí scrúdú sa Fhraincis agus scrúdú san Eolaíocht ag Stiofán agus ag Síle. 
Bhí uasmharc de 100 marc ag an dá scrúdú. Tugtar na torthaí sa tábla thíos: 

  Marc Shíle Marc Stiofáin Meánmharc Diall caighdeánach

Fraincis 75 50 60 10

Eolaíocht 65 40 50 5

Oibrigh amach na z-scóir do gach aon ábhar agus déan cur síos ar an gcaoi ar éirigh le 
Stiofán agus le Síle sna scrúduithe. 

Síle: z-scór sa Fhraincis �    
x �  M
�______ 

S
� � �    75 �  60 _______ 

10
   �    15 ___ 

10
   �  1.5

 z-scór san Eolaíocht �    
x �  M
�______ 

S
� � �    65 �  50 _______ 

5
   �    15 ___ 

5
   �  3

Stiofán: z-scór sa Fhraincis �    50 �  60 _______ 
10

   �    � 10 ____ 
10

   �  � 1

 z-scór san Eolaíocht �    40 �  50 _______ 
5
   �    � 10 ____ 

5
   �  � 2

Tríd is tríd, d'éirigh níos fearr le Síle mar go raibh a scóir chaighdeánacha 1.5 agus 3 os 
an mheáin. Bhí scóir Stiofáin sa dá scrúdú faoi bhun an mheáin. Ba é an marc 1ab 
fhearr2 marc Shíle san Eolaíocht mar gurb é sin an scór caighdeánach is airde. Ba é an  
marc 1ba mheasa2 marc Stiofáin san Eolaíocht mar gurb é sin an scór caighdeánach is ísle. 

Cleachtadh 4.3
 1. Do gach ceann de na cuair normalacha seo, faigh an céatadán de na luachanna ar fad atá 

sa réimse scáthlínithe: 

 (i) 

�� � 0

  (ii)

2�� 2� 0

(iii)

2�� � 0

 (iv)

60 64

Diall 
caighdeánach�  

56
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 2. Léiríonn an dáileadh 

72 78

Diall 
caighdeánach�  

60

 
normalach ar dheis airde  
grúpa déagóirí, in cm.
 (i) Cén céatadán de na déagóirí atá idir 

72 agus 78 cm ar airde? 
 (ii) Cén céatadán de na déagóirí atá 

níos airde ná 78 cm? 
 (iii) Cén céatadán de na déagóirí atá idir 

60 cm agus 78 cm ar airde? 

 3. Is féidir meánluas feithiclí ar an mbóthar a shamhaltú trí dháileadh normalach le meán 
55 km san uair agus diall caighdeánach 9 km san uair.  
Cén luas a bheadh ag feithicil a bhí ag taisteal ag 
 (i) diall caighdeánach amháin faoi bhun an mheáin 
 (ii) dhá dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin 
 (iii) trí dhiall chaighdeánacha os cionn an mheáin? 

 4. Tá meán m  5 60 agus diall caighdeánach s  5 5 ag dáileadh normalach.  
 (i) Faigh an raon a bhfuil 68% den dáileadh laistigh de. 
 (ii) Faigh an raon a bhfuil 95% den dáileadh laistigh de. 

 5. Tá dáileadh normalach ag airde sampla mór daoine fásta; tá meán 170cm agus diall 
caighdeánach 8cm acu.   
Cé na teorainneacha a bhfuil 
 (i) 68% de na hairdí laistigh díobh 
 (ii) 99.7% de na hairdí laistigh díobh? 

 6. Is é an meán-am a thógann sé ar oibrithe monarchan dul go dtí an mhonarcha 35 nóiméad. 
Is féidir na hamanna a shamhaltú trí dháileadh normalach le diall caighdeánach 6 nóiméad. 
 (i) Cén céatadán de na hoibrithe a chaitheann idir 23 agus 47 nóiméad ag dul chuig an 

obair? 
 (ii) Cén céatadán de na hoibrithe a chaitheann níos faide ná 47 nóiméad ag dul chuig an obair? 
 (iii) Má tá 600 oibrí sa mhonarcha, cén líon a chaitheann idir 23 agus 47 nóiméad ag dul 

chuig an obair? 

 7. Tástáladh saolré bolgáin solais agus fuarthas amach go bhfuil dáileadh normalach acu le 
meán 620 uair an chloig agus diall caighdeánach 12 uair an chloig. 
 (i) Má rinneadh 12 000 bolgán, cé mhéad saolré a bheadh laistigh de dhiall 

caighdeánach amháin den mheán? 
 (ii) Cé mhéad de na 12 000 bolgán a mhairfeadh idir 620 agus 644 uair an chloig? 
 (iii) Cé mhéad de na 12 000 bolgán a mhairfeadh níos faide ná 644 uair an chloig? 

 8. Chun liathróidí leadóige a thástáil, ligtear dóibh titim ó airde faoi leith agus tomhaistear an
airde a aisphreabann siad. Diúltaítear do liathróidí a aisphreabann níos lú ná 128cm.
Ag glacadh leis gur féidir an airde aisphreabtha a shamhaltú trí dháileadh normalach le meán
134cm agus diall caighdeánach 3cm, oibrigh amach cé mhéad liathróid leadóige as 1000
liathróid a ndiúltófar dóibh. 
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 9. Tá dáileadh normalach ag meáchan píosaí sicín a dhéantar do bhialann mhearbhia; tá 
meán 160g agus diall caighdeánach 10g acu. 
 (i) Cén céatadán de na píosaí a bhfuil na meáchain seo acu:  

(a) idir 140 agus 180g? 	(b) idir 130 agus 190g? 

Cuirtear na píosaí i mboscaí ina bhfuil 100 píosa. 
 (ii) Cé mhéad píosa i mbosca a mbeifeá ag súil go mbeadh meáchan idir 140 agus 190g acu? 

10. Tá meán m  5 80 agus diall caighdeánach s  5 4 ag dáileadh normalach. 

Úsáid an fhoirmle z 5    
x �  M
�______ 

S
� �  chun na luachanna seo a leanas a choinbhéartú go z-scóir: 

(i) 84   (ii) 72   (iii) 86   (iv) 70

11. Mínigh an bhrí atá leo seo:  
(i) a z-scór de 2       (ii) z-scór de 21.5. 

12. I scrúdú ranga, ba é 70 an meánmharc agus ba é 15 an diall caighdeánach. Fuair Ciarán 
z-scór de 1.8 agus fuair Tara z-scór de 20.6. 
 (i) Mínigh a bhfuil i gceist le gach z-scór i dtéarmaí an mheánmhairc agus an diallta 

chaighdeánaigh. 
 (ii) Cén marc a fuair Ciarán agus Tara sa scrúdú? 

13. Taispeántar airde agus meáchan Chiara sa tábla, chomh maith leis an meán agus an diall 
caighdeánach dá rang. 

Luachanna Chiara Meán an ranga Diall caighdeánach an ranga

Meáchan(kg)  48  44  8

Airde(cm) 160 175 10

Ríomh na z-scóir d'airde agus do mheáchan Chiara. 

14. Tugtar marcanna Áine don Mhatamaitic agus don Stair sa tábla thíos, chomh maith le 
meán agus diall caighdeánach na marcanna don dá ábhar: 

Ábhar Marc Áine Meánmharc Diall caighdeánach

Matamaitic 80 75 12

Stair 70 78 10

 (i) Faigh z-scór Áine don dá ábhar. 
 (ii) Cé acu den dá ábhar inar chruthaigh sí níos fearr? 

Mínigh do fhreagra. 
 (iii) Fuair cara Áine, Clár, z-scór de 21.5 sa Stair. 

Cén t-amhscór a fuair Clár sa Stair? 

15. Fuair Sorcha z-scór de 1.8 i scrúdú matamaitice. 
 (i) Céard a chiallaíonn sé sin? 
 (ii) Más é 80 a hamhscór agus más é 12 diall caighdeánach na scór sa scrúdú, céard é 

an meánscór? 
 (iii) Más é 50 scór Sheáin sa scrúdú céanna, céard é a z-scór? 
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16. Taispeántar meán agus diall caighdeánach dhá pháipéar Fraincise.   
Tá dáileadh normalach ag na marcanna don dá pháipéar. 

Meán Diall caighdeánach

Páipéar 1 45  8

Páipéar 2 56 12

Bhí Sorcha i láthair do Pháipéar 1 ach bhí sí as láthair do Pháipéar 2. 
Fuair sí scór 59 marc i bPáipéar 1. 
 (i) Cén z-scór a fuair Sorcha ar Pháipéar 1? 
 (ii) Cheap Sorcha go n-éireodh chomh maith céanna léi i bPáipéar 2. 

Céard é an meastachán is fearr dá marc sa pháipéar seo? 

17. Tugadh scrúdú Staire agus scrúdú Fisice do rang. 
Tá dáileadh normalach, a bheag nó a mhór, ag na marcanna Staire agus Fisice. 
Taispeántar meán agus diall caighdeánach an dá dháileadh sa tábla. 

Meán Diall caighdeánach

Stair 52 6

Fisic 60 8

Taispeántar sa ghraf sceitse den dáileadh do na marcanna Staire.

30 40 50 60 70 80 90

 (i) Taispeáin, ar chóip den ghraf céanna, sceitse de dháileadh na marcanna Fisice. 

Fuair Máire scór 64 sa scrúdú Staire agus 72 sa scrúdú Fisice, ach deir sí go bhfuil sí 
níos fearr ag an Stair ná ag an bhFisic. 
 (ii) Trí chaighdeánú a dhéanamh ar na marcanna, faigh amach an dtacaíonn a  

torthaí scrúdaithe leis an méid a deir sí. 

18. Mar chuid dá hobair allamuigh don tíreolaíocht, tá Aoibhinn ag tomhas fhad na gcloch 
duirlinge ar dhá thrá agus á gcur i gcomparáid le chéile. Ar an gcéad trá, is é 8 mm an
meánfhad agus is é 1.4 mm an diall caighdeánach. Ar an dara trá, is é 9 mm an meánfhad 
agus is é 0.8 mm an diall caighdeánach. Faigheann sí cloch dhuirlinge atá 10 mm ar fad 
ar an dá thrá. Maíonn sí gur lú seans go dtarlóidh sé seo ar an gcéad trá. 
Úsáid na scóir chaighdeánacha chun a maíomh a thástáil. 
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Mír 4.4   Lamháil earráide – eatraimh muiníne – 
tástáil hipitéise    

Nuair a bhíothas ag plé samplála i Staitistic 1, dúradh gurb é cuspóir na samplála faisnéis a fháil
faoin daonra ar fad trí shuirbhé a dhéanamh ar chuid bheag den daonra. 
Má bhailítear sonraí ó shampla i mbealach ceart, is féidir leis an suirbhé samplach treoir chruinn
a thabhairt faoin tsaintréith daonra a bhfuil staidéar á dhéanamh uirthi. 

Roimh olltoghchán, is iondúíl go n-iarrann nuachtán náisiúnta ar chuideachta taighde margaidh  
suirbhé a dhéanamh ar shampla de na toghthóirí faoina bhfuil i gceist acu a dhéanamh sa 
toghchán. De ghnáth déantar suirbhé ar thart ar 1000 duine. 

D'fhéadfadh torthaí an tsuirbhé a bheith sa nuachtán laethúil mar seo a leanas: 

Tacaíocht 40% do Pháirtí an Daonlathais Dheis. 

An chomhréir shamplach a thugtar ar an tacaíocht 40%, is é sin, an chuid nó an sciar den 
sampla a chuir in iúl go gcaithfidís vóta ar son Pháirtí an Daonlathais Dheis. 
Úsáidtear comhréir shamplach chun meastachán a thabhairt ar chomhréir an daonra a bhfuil sé 
i gceist acu vóta a chaitheamh ar son Pháirtí an Daonlathais Dheis. 

Úsáidtear an nodaireacht ^p chun an chomhréir shamplach a chur in iúl.
Úsáidtear an nodaireacht p chun comhréir an daonra a chur in iúl. 
Ó tharla nach mbíonn p ar eolas de ghnáth, úsáidtear  ̂p mar mheastóir d'fhíor-chomhréir an
daonra, p. 

Ar ndóigh, tá a fhios ag gach duine nach mbíonn suirbhéanna samplacha 100% cruinn i gcónaí. 
De ghnáth bíonn �seans' nó earráid i gceist. 

D'fhéadfadh an nuachtán an abairt seo a leanas a chur lena gceannlíne: 

Is é 3% an lamháil earráide.

Is bealach í an lamháil earráide 3% le rá gurb é toradh an tsuirbhé 40% � 3%. 
Ciallaíonn sé sin go bhfuil an chuideachta thaighde sách 'muiníneach' go bhféadfadh comhréir
na vótálaithe uile a bhfuil sé i gceist acu vóta a chaitheamh ar son Pháirtí an Daonlathais Dheis
a bheith aon áit idir 37% agus 43%. 

Cén chaoi a ríomhann an chuideachta thaighde an 1lamháil earráide2? 

Chun an lamháil earráide i bpobalbhreitheanna 
a ríomh, baintear úsáid de ghnáth as an bhfoirmle  

E  �    1 ___ 
  √

__
 n  
  , áit arb é n méid an tsampla. 

Más é 1000 méid an tsampla, E 5   1 ______ 
  √

_____
 1000  
   � 3%.

Má mhéadaítear méid an tsampla, laghdófar an lamháil earráide. 

Lamháil earráide

E  �    1 ___ 
  √

__
 n  
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Eatramh muiníne
Tugadh toradh na pobalbhreithe thuas mar 40% �  3%. 
D'fhéadfaí é sin a scríobh mar 37% < p < 43%, áit arb é p comhréir an daonra. 
An t-eatramh muiníne a thugtar ar 37% < p < 43%. 

Socraítear an leibhéal 1muiníne2 ag 95%. 
Tugann an mhuinín 95% le fios go bhfuarthas an t-eatramh trí mhodh 1a oibríonn 95% den am2. 

Is bealach é an t-eatramh muiníne, 37% < p < 43%, le rá, dá ndéanfaí suirbhé ar a lán samplaí 
de 1000 duine ar an lá céanna, go mbeadh na torthaí san eatramh 37% go 43% i 95% de na 
samplaí. 

I gcúrsa seo againne, bíonn an leibhéal muiníne ag 95% 
i gcónaí. 

Ag an leibhéal muiníne 95%, tugtar an 
t-eatramh muiníne do chomhréir an  
daonra ar dheis.

Is féidir an t-eatramh muiníne thuas a shloinneadh mar seo freisin: p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
    .

Sampla 1

Cén mhéid sampla a theastódh le go mbeadh an lamháil earráide cothrom le

(i) 0.05     (ii) 2  1 _ 2  %?

(i)    1 ___ 
  √

__
 n  
    �  0.05 (ii)    1 ___ 

  √
__

 n  
    �  2  1 _ 2  %  �  0.025

  ;   1 __ 
n

   �  (0.05)2     1 __ 
n

   �  (0.025)2

  ;� n �    1 ______ 
(0.05)2

     n �    1 _______ 
(0.025)2

  

  n �  400   n �  1600

Sampla 2

Tugadh vacsaín fliú do shampla randamach 400 duine agus bhraith 136 díobh 
roinnt míchompoird. 
Tóg eatramh muiníne 95%, p, do chomhréir an daonra a bhraithfeadh 
míchompord. 

An chomhréir shamplach p� �    136 ____ 
400

   �  0.34

An lamháil earráide �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �    1 _____ 

  √
____

 400  
   �    1 ___ 

20
   �  0.05

Is é an t-eatramh muiníne  0.34 �  0.05 �  p �  0.34 �  0.05
�  0.29 �  p �  0.39

Is ionann an t-eatramh
muiníne agus 

p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �  p �  p�  �    1 ___ 

  √
__

 n  
  



168

Sampla 3

Iarradh le linn suirbhé ar 100 duine atá ina gcónaí i mbruachbhaile de chuid Bhaile  
Átha Cliath an raibh siad in ann cuimhneamh an bhfaca siad fógra do sceallóga 
McCain's ar an teilifís. Dúirt 60 freagróir go bhfaca.
 (i) Ríomh an chomhréir shamplach,  ̂p.
 (ii) Faigh an lamháil earráide, E. 
 (iii) Tóg eatramh muiníne 95% do p. 

 (i) p�  �    60 ____ 
100

   �  0.6

 (ii) E  �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �    1 _____ 

  √
____

 100  
   �    1 ___ 

10
   �  0.1

 (iii) Eatramh muiníne: p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
    �  p �  p�  �    1 ___ 

  √
__

 n  
  

   0.6 �  0.1 �  p �  0.6 �  0.1
   0.5 �  p �  0.7
   nó 50% �  p � �70%

Nóta: Tá an t-eatramh earráide an-ard anseo mar go raibh an sampla beag.   
Tá lamháil earráide 10% ag sampla de 100 duine. 
Tá lamháil earráide 3% ag sampla de 1000 duine. 

Tástáil hipitéise
Is ráiteas nó tuairimíocht í hipitéis a dhéantar faoi staitistic éigin nó faoi shaintréith éigin de 
dhaonra. 
Seo sampla de hipitéis: 

�Is dóchúla go scaoilfidh foireann peile cúl isteach san eangach díreach i ndiaidh dóibh féin cúl a fháil�.

Is modh staitistiúil í tástáil hipitéise chun fírinne ráitis nó maímh a chruthú nó a bhréagnú. 

Laghdaigh comhairle áitiúil an luasteorainn ar stráice contúirteach 8 km de bhóthar tuaithe ó
80 km san uair go 60 km san uair. Laghdaigh an líon timpistí ar an stráice seo den bhóthar ó 5
thimpiste gach mí go 3 thimpiste gach mí.   Mhaígh an chomhairle go raibh an laghdú luais
éifeachtach. An bhfuil maíomh na comhairle ceart? 

I gcásanna mar sin, socraítear tástáil hipitéise chun an maíomh a chruthú nó a bhréagnú. 

Modh chun tabhairt faoi thástáil hipitéise 
Beidh na céimeanna seo a leanas i gceist leis an modh chun tástáil hipitéise a dhéanamh: 

1. Scríobh síos H0, an hipitéis nialasach, agus H1, an hipitéis mhalartach 
Mar shampla, chun tástáil a dhéanamh le feiceáil an bhfuil bonn laofa má fhaighimid 7 
n-aghaidh i 10 gcaitheamh, d'fhéadfaimis an hipitéis seo a leanas a dhéanamh: 

H0: Níl an bonn laofa.  
H1: Tá an bonn laofa. 
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2. Scríobh nó ríomh an chomhréir shamplach,  ̂p.

3. Faigh an lamháil earráide. 

4. Scríobh síos an t-eatramh muiníne do p, ag úsáid 

 ̂p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
    �  p �   ̂p�  �    1 ___ 

  √
__

 n  
    

5.  (i)  Má tá luach chomhréir an daonra a luaitear laistigh den eatramh muiníne, glac leis an 
hipitéis nialasach H0 agus diúltaigh do H1. 

  (ii)  Má tá luach chomhréir an daonra a luaitear lasmuigh den eatramh muiníne, diúltaigh 
don hipitéis nialasach H0 agus glac le H1. 

Sampla 4

Tháirg cuideachta dhrugaí druga nua a mhaolaíonn an phian a bhíonn ar dhaoine a 
mbíonn mígréin orthu agus mhaígh siad go bhfuil ráta ratha 90% ag an druga. Bhí 
grúpa dochtúirí in amhras faoi mhaíomh na cuideachta. D'ordaigh siad an druga do 
ghrúpa 150 othar. Tar éis sé mhí, dúirt 120 duine ó na hothair sin gur mhaolaigh an 
druga a n-airí mígréine. 
Ag an leibhéal muiníne 95%, an féidir seasamh le maíomh na cuideachta? 

1. Sonraigh H0agus H1.  
H0: Is é 90% ráta ratha an druga.   
H1: Ní hé 90% ráta ratha an druga. 

2. An chomhréir shamplach p�  �    120 ____ 
150

   �  0.8  ̂p

3. An lamháil earráide �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �    1 _____ 

  √
____

 150  
   �  0.08

4. An t-eatramh muiníne �   ̂p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �  p �   ̂p�  �    1 ___ 

  √
__

 n  
    

�  0.8 �  0.08 �  p �  0.8 �  0.08

�  0.72 �  p �  0.88

5. Níl comhréir an daonra, 0.9 (90%), laistigh den eatramh muiníne. 
Mar sin diúltaímid don hipitéis nialasach agus glacaimid le H1.  
Bainimid de thátal as nach é 90% ráta ratha an druga. 
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Sampla 5

Caitear bonn in airde 1000 uair agus titeann sé aghaidh in airde 550 uair. 
Ag an leibhéal muiníne 95%, an dtugann an toradh le fios go bhfuil an bonn laofa? 

1. H0 : Níl an bonn claonta   
H1 : Tá an bonn claonta  

2. An chomhréir shamplach,   ̂p�  �    550 _____ 
1000

   �  0.55

3. An chomhréir shamplach �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �    1 ______ 

  √
_____

 1000  
   �  0.03

4. An lamháil earráide �   ̂p�  �    1 ___ 
  √

__
 n  
   �  p �   ̂p�  �    1 ___ 

  √
__

 n  
    

 0.55 �  0.03 �  p �  0.55 �  0.03
 0.52 �  p �  0.58

5. Ó tharla go bhfuil P(aghaidh) 5 0.5, tá comhréir an daonra 5 0.5. 
Níl comhréir an daonra, 0.5, laistigh den eatramh muiníne a fuarthas.   
Diúltaímid don hipitéis nialasach agus bainimid de thátal as go bhfuil an bonn laofa. 

Cleachtadh 4.4
 1. I sampla randamach de 500 carr, fuarthas amach go raibh dath an airgid ar 150 díobh. 

 (i) Ríomh an chomhréir shamplach,   ̂p .
 (ii) Ag an leibhéal muiníne 95%, ríomh an lamháil earráide, ceart go dtí dhá ionad 

dheachúlacha. 
 (iii) Tóg eatramh muiníne 95% do chomhréir na gcarranna ar fad a bhfuil dath an airgid orthu.

 2. I sampla randamach de 400 siopa ríomhairí, fuarthas amach gur dhíol 136 díobh ríomhairí
faoi bhun an liostphraghais a mholann an déantúsóir. 
 (i) Meas an céatadán de na siopaí ríomhairí ar fad atá ag díol faoi bhun an liostphraghais.
 (ii) Tóg neas-eatramh muiníne 95% do chomhréir na siopaí atá ag díol faoi bhun an

liostphraghais.   
Mínigh go hachomair an bhrí atá leis seo. 

 3. Léirítear i dtorthaí suirbhé go gceannaíonn 3600 teaghlach as 10 000 teaghlach iris 
sheachtainiúil faoi leith go rialta. 
Tóg eatramh muiníne 95% do chomhréir na dteaghlach a cheannaíonn an iris. 

 4. Maidir leis na daoine atá ina gcónaí i gcathair áirithe, rinneadh suirbhé le fáil amach cé
chomh minic is a úsáideann siad an t-idirlíon. I sampla randamach de 150 cónaitheoir, dúirt
45 go mbreathnaíonn siad ar an idirlíon uair amháin sa lá ar a laghad. 
Tóg eatramh muiníne 95% do  p, comhréir an daonra a bhreathnaíonn ar an idirlíon uair
amháin sa lá. 

 5. Socraíonn príomhoide coláiste dul i gcomhairle leis na mic léinn faoi athrú atá beartaithe
ar am na léachtaí. Faigheann sí amach go bhfuil 57 mac léinn, as sampla randamach de 80
mac léinn, i bhfabhar an athraithe. 
Tóg eatramh muiníne 95% do chomhréir na mac léinn nach bhfuil i bhfabhar an athraithe.
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 6. Ag leibhéal muiníne 95%, cén mhéid de shampla a theastaíonn le go mbeidh an lamháil 
earráide cothrom le  
  (i) 5    (ii) 3%    (iii) 1.5%?

 7. Tugadh faoi shuirbhé chun an fhreagairt ar bhiachlár nua �bia shláintiúil� i scoil áirithe a
mheas. Roghnaíodh sampla randamach de 200 dalta ó scoileanna éagsúla.  
Fuarthas amach gur cheap 84 dalta go raibh an biachlár nua go maith.  
Tóg neas-eatramh muiníne 95% do chomhréir an daonra, p, atá sásta leis an mbiachlár nua.

 8. Le linn pobalbhreithe, iarradh ar 1000 vótálaí a roghnaíodh go randamach an gcaithfidís
vóta ar son an Pháirtí Chorcra ag an gcéad olltoghchán eile agus dúirt 357 go gcaithfidís
vóta ar a son. Creideann ceannaire an Pháirtí Chorcra gurb é 0.4 an fhíor-chomhréir. 
Ag an leibhéal muiníne 95%, an bhfuil údar leis an méid a chreideann an ceannaire? 

 9. Maíonn coláiste mór go nglacann sé leis an líon céanna fear agus ban.  Thug sampla
randamach de 500 mac léinn 267 fear. Ag an leibhéal muiníne 95%, an bhfuil fianaise ann
ann a thugann le fios nach bhfuil roinnt chothrom sa choláiste idir fir agus mná? 

10. Caitheadh dísle 240 uair agus taifeadadh 52 sé. 
 (i) Scríobh an chomhréir shamplach,   ̂p
 (ii) Céard é an lamháil earráide? 
 (iii) Má tá an dísle cóir, scríobh síos an dóchúlacht go gcaithfear 6. 
 (iv) Ag an eatramh muiníne 95%, tástáil an hipitéis go bhfuil an dísle cóir. 

11. Léirigh suirbhé i leabharlann ollscoile go raibh 12% de na leabhair a tugadh ar ais thar
téarma. I ndiaidh méadú ar na fíneálacha, léirigh sampla randamach de 200 leabhar a tugadh
ar ais nach raibh ach 15 thar téarma. Mhaígh an ollscoil gur laghdaigh comhréir na leabhar  
thar téarma. Ag an leibhéal muiníne 95%, an bhfuil údar le maíomh na hollscoile? 

12. Bíonn cuideachta shíolta ag díol síolta goirmíní i bpaicéid mheasctha agus maíonn siad go
mbeidh bláthanna dearga ar 20% de na plandaí a fhásfaidh ó na síolta sin. Chuir garraíodóir
paicéad síolta ach ní raibh bláthanna dearga ach ar 11 de 82 planda. 
Tástáil maíomh na cuideachta ag an leibhéal muiníne 95%. 

13. Maíonn an 1Mensa Laethúil2 go bhfuil céim tríú leibhéal ag 60% ar a laghad dá léitheoirí.
I sampla randamach de 312 léitheoir, bhí céim tríú leibhéal ag 208 duine. 
Ag an leibhéal muiníne 95%, an bhfuil údar le maíomh an nuachtáin? 

14. Teastaíonn ó dhéantúsóir comhréir na n-earraí lochtacha i mbaisc mhór a dhéanann
meaisín faoi leith a mheas.  Tástálann sé sampla randamach de 300 earra agus feiceann sé
go bhfuil 45 earra lochtach. 
 (i) Tóg neas-eatramh muiníne 95% do chomhréir na n-earraí lochtacha sa bhaisc. 
 (ii) Mínigh céard is brí leis an eatramh muiníne 95% i gcomhthéacs na ceiste. 
 (iii) Má dhéantar 200 tástáil dá leithéid agus má thógtar eatramh muiníne 95% do gach 

tástáil, cé mhéad tástáil a mheasann tú a mbeadh comhréir na n-earraí lochtacha sa 
bhaisc san áireamh iontu? 



Cuir triail ort féin 4
Ceisteanna A
 1. Don chuar normalach ar dheis, 

� 2� �0

 
faigh céatadán na sonraí atá 
sa réigiún scáthlínithe. 

 2. Taispeántar ceithre scaipléaráid thíos: 

A B C D

I gcás gach ceann díobh seo a leanas, roghnaigh an ceann is oiriúnaí de na scaipléaráidí thuas:  
 (i) Líon cluichí idirnáisiúnta d'imreoir rugbaí agus líon pointí a scóráladh. 
 (ii) Fad (ó thuaidh) ón meánchiorcal agus uaireanta solais ón ngrian sa gheimhreadh. 
 (iii) Céatadán de shaill i gcolainn fear agus an t-am a thógann sé Ciúb Rubik a réiteach. 
 (iv) Sampla de chomhchoibhneas diúltach. 
 (v) Scaipléaráid a léiríonn comhéifeacht comhchoibhnis 0.7. 

 3. Tá dáileadh normalach ag airde mic léinn in ollscoil faoi leith; tá meán 180 cm agus diall  
caighdeánach 10 cm acu.
 (i) Tarraing cóip den chuar normalach 

a b c d e

 
ar dheis agus scríobh luach a, b, c,
 d agus e. 

 (ii) Faigh an z-scór a  
chomhfhreagraíonn do 190 cm. 

 (iii) Cén céatadán de na mic léinn atá 
níos airde ná 190 cm? 

 4. Taispeántar sa tábla na marcanna a fuair 15 dhalta a rinne Páipéar 1 agus Páipéar 2 de 
scrúdú matamaitice. Marcáladh an dá pháipéar as 40. 

Páipéar 1 36 34 23 24 30 40 25 35 20 15 35 34 23 35 27

Páipéar 2 39 36 27 20 33 35 27 32 28 20 37 35 25 33 30

 (i) Tarraing scaipléaráid chun an fhaisnéis sin a thaispeáint. 
 (ii) Déan cur síos ar an gcomhchoibhneas a thaispeántar sa scaipléaráid. 
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 (iii) Tarraing líne is fearr oiriúint ar do scaipléaráid. 
 (iv) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint. 
 (v) Fuair Seosamh 32 ar Pháipéar 1 ach bhí sé as láthair do Pháipéar 2. 

Úsáid do líne is fearr oiriúint chun a scór ar Pháipéar 2 a mheas. 

 5. Is féidir airde líon mór daltaí a shamhaltú trí dháileadh normalach le meán 175 cm. 
Tá 95% de na daltaí idir 160 cm agus 190 cm ar airde. 
Oibrigh amach diall caighdeánach airde na ndaltaí. 

 6. I suirbhé de 250 teaghlach i gcathair mhór, bhí peata amháin ar a laghad ag 170 
teaghlach. 
 (i) Ag an leibhéal muiníne 95%, ríomh an lamháil earráide, ceart go dtí dhá ionad 

dheachúlacha. 
 (ii) Faigh neas-eatramh muiníne 95% do chomhréir na dteaghlach sa chathair a bhfuil 

peata amháin ar a laghad acu. 

 7. (i) Mínigh, go hachomair, an tuiscint atá agat ar an téarma 1comhchoibhneas2. 
 (ii) Tugtar na marcanna, as 20, a fuair cúigear daltaí in dhá scrúdú sa tábla thíos: 

Scrúdú 1 8 9 7 2 13

Scrúdú 2 7 10 5 4 14

(a) Úsáid d'áireamhán chun  r, comhéifeacht an chomhchoibhnis, a ríomh. 
(b) Céard a deir an luach seo linn faoin gcaoi ar éirigh leis na daltaí sna 

scrúduithe? 

 8. Is féidir fad, X, cánaí bambú a dhíoltar i lárionad garraíodóireachta a shamhaltú tríd an 
normalach a thaispeántar sna léaráidí thíos. Oibrigh amach an dóchúlacht go mbeadh cána a 
roghnaítear go randamach laistigh den limistéar scáthlínithe de gach léaráid. 

(i) 

� ��2� X� � � 2�

    (ii) 

� X� ��2�

 9. Déanann Séamus scrúdú Fraincise agus scrúdú Gearmáinise. 
Tá dáileadh normalach ag na marcanna don dá scrúdú. 
Faigheann sé 76 sa Fhraincis agus 78 sa Ghearmáinis. 
Tá meán 68 ag na marcanna Fraincise agus diall caighdeánach 10. 
Tá meán 70 ag na marcanna Gearmáinise agus diall caighdeánach 12. 
 (i) Ríomh z-scór Shéamuis sa Fhraincis. 
 (ii) Ríomh z-scór Shéamuis sa Ghearmáinis. 
 (iii) Úsáid na z-scóir chun torthaí Shéamuis a chur i gcomparáid le chéile. 

10. Mínigh, le cúnamh sampla, a bhfuil i gceist leis an ráiteas:  

�Ní gá go mbeadh cúisíocht intuigthe as comhchoibhneas�.
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Ceisteanna B
 1. Cuireadh agallamh ar 2000 duine i bpobalbhreith, agus dúirt 527 díobh gurbh fhearr 

leo seacláid bhán ná seacláid bhainne. 
 (i) Ríomh an lamháil earráide ag an leibhéal muiníne 95%. 
 (ii) Ríomh an t-eatramh muiníne 95% do chomhréir an daonra arbh fhearr leo seacláid 

bhán ná seacláid bhainne. 

 2. Tá meán-saolré 4,000 uair an chloig ag teilifíseáin agus diall caighdeánach 500. 
Ag glacadh leis gur féidir a saolré a shamhaltú trí dháileadh normalach, meas: 
 (i) céatadán na dteilifíseán a mhairfidh níos lú ná 3000 uair an chloig 
 (ii) an dóchúlacht go mairfidh teilifíseán idir 3000 agus 5000 uair an chloig. 
 (iii) I mbaisc de 10 000 teilifíseán, tar éis cén líon uair an chloig a bheifeá ag súil nach  

mbeadh ach 21
2% de na teilifíseáin fós ag obair? 

 3. Tugtar an líon fostaithe agus na haonaid a táirgeadh do chuideachta faoi leith thar 
thréimhse 4 mhí sa tábla seo a leanas: 

Mí Líon na bhfostaithe Líon na n-aonad a táirgeadh

Eanáir 100 80

Feabhra  85 75

Márta  76 64

Aibreán  60 60

 (i) Úsáid d2áireamhán chun r, comhéifeacht an chomhchoibhnis, a fháil. 
 (ii) Déan cur síos gairid ar an luach de r a fuair tú. 

 4. Tugtar faoi shuirbhé ar thuairimí vótálaithe ar chúpla saincheist dhifriúil. 
 (i) Céard é lamháil earráide fhoriomlán an tsuirbhé, ag muinín 95%, má tá sé bunaithe 

ar shampla randamach simplí de 1111 vótálaí? 
 (ii) Mhaígh páirtí polaitiúil go raibh tacaíocht 23% de na vótálaithe sa tír aige. 

I measc na vótálaithe sa sampla thuas, dúirt 234 go dtacaíonn siad leis an bpáirtí. 
An leor seo mar fhianaise chun diúltú do mhaíomh an pháirtí, ag an leibhéal muiníne 95%.

 5. Tá dhá chrann thar a bheith difriúil ag an Uasal Ó Crosáin ina ghairdín.  Tá a fhios aige go
bhfuil dáileadh normalach ag fad na nduilleog ar an dá chrann, a bheag nó a mhór.
Don chéad chrann, is é 5 cm an meánfhad agus is é 1 cm an diall caighdeánach.
Don dara crann,is é 8 cm an meánfhad agus is é 1.5 cm an diall caighdeánach.
Tógann sé duilleoga, atá 7 cm ar fad go díreach, ón dá chrann. Maíonn sé gur mó seans go
dtarlóidh sé seo ar an dara crann. Úsáid na scóir chaighdeánacha chun a mhaíomh a thástáil.

 6. Taispeántar sa tábla thíos teocht uisce agus é ag fuarú i reoiteoir: 

Fad ama (nóiméid) 5 10 15 20 25 30

Teocht (°C) 36 29 25 20 15 8

 (i) Úsáid an fhaisnéis seo chun scaipléaráid a tharraingt. 
 (ii) Cén cineál comhchoibhnis a thaispeántar? 
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 (iii) Tarraing líne is fearr oiriúint agus faigh a cothromóid. 
 (iv) Úsáid cothromóid na líne chun an t-am a shroichfidh teocht an uisce 0°C a mheas. 
 (v) Úsáid d'áireamhán chun r, comhéifeacht an chomhchoibhnis, a ríomh ceart go dhá 

ionad dheachúlacha. 

 7. Deir cuideachta go gceannaíonn 20% de na cuairteoirí chun a suímh ghréasáin táirge 
amháin ar a laghad dá cuid. Seiceáiltear sampla de 400 duine a thug cuairt ar an suíomh 
agus feictear gur cheannaigh 64 duine táirge. 
 (i) Ríomh an lamháil earráide sa chás seo. 
 (ii) Bunaithe ar an sampla seo, ar cheart glacadh le maíomh na cuideachta? 

Mínigh an chúis atá le do fhreagra. 

 8. Taispeántar meán agus diall caighdeánach sa tábla d'airde sampla fear fásta agus sampla 
buachaillí atá naoi mbliana d'aois.   
Tá dáileadh normalach ag airde na bhfear fásta agus na mbuachaillí araon. 

Fir fhásta Buachaillí atá naoi mbliana d'aois

Meán 180 cm 135 cm

Diall caighdeánach  18 cm  10 cm

Buachaill atá naoi mbliana d'aois agus atá 120 cm ar airde é Dáithí. 
 (i) Cé mhéad diall caighdeánach faoi bhun an mheáin atá airde Dháithí? 

Creidtear go gcuireann airde buachalla atá naoi mbliana d'aois an airde a bheidh sé agus
é fásta in iúl go maith. 
 (ii) Meas an airde a bheidh Dáithí nuair atá sé fásta. 

Léirítear dáileadh airde buachaillí atá naoi mbliana d'aois sa léaráid thíos. 
 (iii) Tarraing cóip den léaráid agus sceitseáil dáileadh airde na bhfear fásta. 

100 120 140 160 180 200 220 240

Airde (cm)

 9. Chreid an NCCB go raibh 70% de mhúinteoirí matamaitice i bhfabhar athrú ar an siollabas
matamaitice. Seoladh ceistneoir chuig líon mór múinteoirí matamaitice ag lorg a dtuairimí.
Ón 180 múinteoir a d'fhreagair an ceistneoir, bhí 134 i bhfabhar an athraithe.   
Imscrúdaigh an fíor an méid a chreid an NCCB ag an leibhéal muiníne 95%.

10. Deir úinéir úlloird mhóir gur ionsaigh éin 10% de na húlla ar na crainn ina úllord. 
Roghnaítear sampla randamach de 2500 úll agus feictear gur ionsaigh éin 274 úll. 
 (i) Ag an leibhéal muiníne 95%, céard é an lamháil earráide? 
 (ii) Ríomh  ̂p, an chomhréir shamplach.
 (iii) Imscrúdaigh an bhfuil údar le maíomh úinéir an úlloird ag an leibhéal muiníne 95%.
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Ceisteanna C
 1. Tá dáileadh normalach ag fad tairní dín; tá meán 20 mm agus diall caighdeánach 

3 mm acu. 
 (i) Cén céatadán de na tairní atá idir: 

(a) 17 mm agus 23 mm 
(b) 14 mm agus 23 mm? 

 (ii) Dá dtomhaisfí 10 000 tairne, cé mhéad a bheadh idir 17 mm agus 26 mm ar fad? 
 (iii) Céard é an dóchúlacht go mbeadh tairne dín, a roghnaíodh go randamach, níos mó 

ná 23 mm ar fad? 

 2. Rinne rang scrúdú matamaitice agus scrúdú fisice.   
Is iad seo na marcanna a fuair siad: 

Dalta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Matamaitic 65 45 40 55 60 50 80 30 70 65

Fisic 60 60 55 70 80 40 85 50 70 80

 (i) Breac na sonraí ar scaipléaráid agus tarraing an líne is fearr oiriúint leis an tsúil. 
 (ii) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint. 
 (iii) Ríomh luach chomhéifeacht an chomhchoibhnis, ag úsáid d'áireamháin. 
 (iv) Léirmhínigh an luach seo i gcomhthéacs na ceiste. 

 3. Rinne sraith mhór ollmhargaí coimisiúnú ar shuirbhé chun a fháil amach an dtaitneodh
uaireanta oscailte níos faide ag an deireadh seachtaine leis an bpobal. Rinneadh suirbhé
ar 400 duine i gCorcaigh agus dúirt 88% go dtaitneodh uaireanta oscailte níos faide leo.  
Ag an leibhéal muiníne 95%, 

 (i) ríomh an lamháil earráide 
 (ii) ríomh an t-eatramh muiníne. 

Rinneadh suirbhé ar 1000 duine i mBaile Átha Cliath, agus dúirt 810 duine go dtaitneodh
uaireanta oscailte níos faide leo. 
Mhaígh an chuideachta nach raibh aon difríocht tuairime idir sampla Chorcaí agus sampla
Bhaile Átha Cliath. 
An bhfuil údar le maíomh na cuideachta ag an leibhéal muiníne 95%?  
Mínigh do fhreagra. 

 4. Is é 60 bliain meánaois sampla d'imreoirí Biongó agus tá diall caighdeánach 8 mbliana ann.
Tá dáileadh normalach ag an dáileadh. 
 (i) Má rinneadh caighdeánú ar na haoiseanna, cén z-scóir a bheadh ag na daoine seo a

leanas:  
(a) Aodán: 70 (b) Máire: 52 (c) Gearóid: 60 (d) Emer: 92? 

 (ii) Cén céatadán de na daoine sa sampla atá níos sine ná 76 bliain d'aois? 
 (iii) Tá z-scór 2.5 ag Éadaoin. Cén aois í? 
 (iv) Déan cur síos ar an seans go mbeadh duine atá 40 bliain d'aois sa sampla. 
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 5. Is ionann uas-chroíráta (5 UCR) duine agus an ráta is airde ag a mbuaileann a chroí le 
linn cineálacha áirithe dian-aclaíochta.  Déantar é a thomhas i mbuillí sa nóiméad (5 bsn). 
Is féidir é a thomhas faoi dhálaí rialaithe.  Mar chuid de staidéar in 2001, thomhais
taighdeoirí an t-uas-chroíráta a bhí ag 514 duine fásta agus chuir siad i gcomparáid é le 
haois an duine.  Taispeántar sampla ionadaíoch de na torthaí sa scaipléaráid thíos. 
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 (i) Ón léaráid, meas comhéifeacht an chomhchoibhnis. 
 (ii) Cuir ciorcal timpeall ar an asluiteach ar an léaráid agus scríobh síos aois agus 

uas-chroíráta an duine. 
 (iii) Taispeántar an líne is fearr oiriúint ar an léaráid. 

Úsáid an líne is fearr oiriúint chun uas-chroíráta duine atá 44 bliain d'aois a mheas. 
 (iv) Trí léamha oiriúnacha a fháil ón léaráid, ríomh fána na líne is fearr oiriúint. 
 (v) Faigh cothromóid na líne is fearr oiriúint agus scríobh san fhoirm seo í: 

UCR 5 a 2 b 3 (aois), agus UCR an t-uas-chroíráta. 
 (vi) Chuir na taighdeoirí a riail nua le haghaidh uas-chroíráta a mheas i gcomparáid leis

an tseanriail. Is é an tseanriail: UCR 5 220 2 aois. Is féidir leis an dá riail 
meastacháin dhifriúla a thabhairt faoi uas-chroíráta duine. Déan cur síos ar an gcaoi
a n-athraíonn an leibhéal comhaontaithe idir an dá riail ag brath ar aois an duine. 
Léirigh do fhreagra le dhá shampla. 

 (vii) Tá clár aclaíochta faoi leith bunaithe ar an teoiric go bhfaighidh duine an tairbhe is
fearr trí bheith i mbun aclaíochta ag 75% dá UCR measta. Tá fear atá 65 bliain d'aois
tar éis an clár seo a leanúint, ag úsáid na seanrialach chun UCR a mheas. Má chlois-
eann sé faoi riail nua na dtaighdeoirí chun UCR a mheas, cén chaoi ar cheart dó an
méid atá ar bun aige a athrú? 
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Áireamhán a úsáid chun comhéifeacht
an chomhchoibhnis, r, a fháil. 
Teastaíonn orduithe difriúla ionchuir ó chineálacha difriúla áireamháin chun comhéifeacht
an chomhchoibhnis, r, a fháil. Ba cheart duit an treoirleabhar a tháinig le d2áireamhán
a úsáid chun dul i dtaithí ar a mbíonn le déanamh chun r a fháil. 

Seo a leanas na céimeanna ginearálta: 
 (i) Cuir an t-áireamhán i STAT LINEAR MODE .
 (ii) Cuir isteach na SONRAÍ PÉIREÁILTE.
 (iii) Lean na treoracha ionchuir chun r, comhéifeacht an chomhchoibhnis, a fháil. 

Sampla
Úsáidimid Casio fx-83 ES chun comhéifeacht an chomhchoibhnis r a fháil do na
sonraí péireáilte a leanas: 

(150, 65),   (148, 68),   (172, 75)

 (i) Cuir an t-áireamhán i STAT LINEAR MODE. Chun é sin a dhéanamh, brúigh:  

MODE  2  (STAT) 2  (A�� Bx)

 (ii) Cuir isteach na sonraí péireáilte: 

1  5  0  �  1  4  8  �  1  7  2  �    

 6  5  �   6  8  �   7  5  �    

 (iii) Chun r a ríomh, cuir isteach: 

AC  SHIFT  1  (STAT) 7  (REG) 3  r �

  Is é 0.93167406 an freagra.  

  ∴ r 5 0.932, ceart go trí ionad dheachúlacha. 

Nóta: 1. Cinntigh go nglanann tú cuimhne an áireamháin roimh gach ceist. 

 2. Nuair atá na sonraí péireáilte curtha isteach agat, féadfaidh tú leanúint ort agus 
_
x, 

_
y

a fháil chomh maith le cothromóid na líne is fearr oiriúint. 

Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1Aguisín 1
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Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2Aguisín 2

Áireamhán a úsáid chun diall caighdeánach dáileadh
minicíochta a fháil
Úsáidimid Casio fx-83 ES chun diall caighdeánach dáileadh minicíochta a fháil 

Léirítear an líon éiníní a fhaightear
i ngach babhta gailf sa tábla 
minicíochta seo a leanas. 

Faigh an meán agus an diall caighdeánach, ceart go hionad deachúlach amháin. 

Brúigh MODE   agus roghnaigh 2  do mhód na staitisticí.

Ansin roghnaigh 1  do 1 2 VAR agus cuir isteach na hathróga.

0  �   5  �

 1  �   6  �

 2  �   4  �

 3  �   6  �

 4  �   3  �

 5  �   1  �

 6  �   0  �

Do na freagraí cuir isteach: 

AC  SHIFT  1  5  2  �  1.96 � 2.0 � meán (éiníní in aghaidh an bhabhta) 

AC  SHIFT  1  5  3  �  1.4554� � 1.5 � diall caighdeánach 

; Meán 5 2.0 agus diall caighdeánach 5 1.5 

Líon éiníní 0 1 2 3 4 5 6

Minicíocht 5 6 4 6 3 1 0

REPLAY

CASIO fx-83ES

1

2

3

4

5

6

7

x

0

1

2

3

4

5

6

F r e q

5

6

4

6

3

1

0
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Caibidil 1: Dóchúlacht 1
Cleachtadh 1.1
 1. 60  2. 42
 3. 1872  4. 240
 5. 720  6. 5040; 1440
 7. 120; (i) 24 (ii) 6
 8. 5040; (i) 1440 (ii) 1440
 9. (i) 480 (ii) 240 (iii) 240
10. (i) 720 (ii) 1440
11. 5040; 720
12. (i) 720 (ii) 144
13. 840 14. 360
15. 336 16. 1440
17. (i) 504 (ii) 648
18. 24; (i) 6 (ii) 6 (iii) 12
19. 4536; (i) 1008 (ii) 504
20. 72; 24
21. 100; (i) 60 (ii) 20
22. (i) 300 (ii) 60
23. 36 24. 60 480
25. 5040; (i) 1440 (ii) 3600
26. (i) 720 (ii) 336 (iii) 48

Cleachtadh 1.2
 1. (i) 15 (ii) 35 (iii) 45
 (iv) 66 (v) 153
 3. 56
 4. 364; 286
 5. 126; (i) 70 (ii) 35
 6. 126; 70
 7. 22 100; 286
 8. (i) 56 (ii) 126 (iii) 35
 9. 40
10. (i) 26 400 (ii) 22 275
11. 20; (i) 12 (ii) 16
12. 28; 6
13. (i) 15 (ii) 18
14. 360
15. (i) 70 (ii) 15 (iii) 15
16. 10; 3
17. (i) 15 (ii) 6
18. (i) 35 (ii) 70 (iii) 120
19. 560
20. 288
21. (i) n � 5 (ii) n � 10 (iii) n � 7

Cleachtadh 1.3
 1. (i) Dodhéanta (ii) An-dóchúil
 (iii) An-neamhdhóchúil (iv) An-neamhdhóchúil 
 (v) Seans Cothrom (vi) Cinnte
 (vii) Neamhdhóchúil
 2. (i) 6 (ii) 4 (iii) 0 (iv) 2
 3. (i) 6 (ii) 8 (iii) 2

 4. (i)   1 _ 6   (ii)   1 _ 3   (iii)   1 _ 2   (iv)   1 _ 2  

 (v)   1 _ 3   (vi)   1 _ 2  

 5. (i)   1 __ 13   (ii)   1 _ 4   (iii)   3 __ 13   (iv)   1 __ 26  

 (v)   5 __ 13  

 6. (i)   9 __ 17   (ii)   8 __ 17   (iii)   5 __ 17   (iv)   4 __ 17  

 7. (i)   1 _ 8   (ii)   1 _ 4   (iii)   3 _ 8   (iv)   1 _ 2  

 8. (i)   1 _ 2   (ii)   1 _ 6   (iii)   2 _ 3   (iv)   1 _ 2  

 9. (i)   1 __ 12   (ii)   1 _ 4   (iii)   1 _ 6   (iv)   1 _ 3  

10. (i)   1 __ 36   (ii)   1 __ 12   (iii)   1 _ 9  

11.   2 _ 
5
  

12. (i)   3 _ 
5
   (ii) 3 (iii) 3

13. (i)   1 __ 12   (ii)   1 _ 6   (iii)   1 _ 2  ;  9 is minice;    1 _ 4  

14. (i)   2 _ 9   (ii)   1 _ 9  

15. (i)   1 _ 8   (ii)   1 _ 8   (iii)   3 _ 8  

16. (i)   1 _ 2   (ii)   8 __ 
25

   (iii)   8 __ 
25

  ;   16
 __ 

25
  

17. (i)   1 _ 6   (ii)   7 __ 12  

Cleachtadh 1.4
 1. (i) 150 (ii) 150 (iii) 300

 2. (i)   1 _ 2   (ii) (a) 200 (b) 150

 3. (i)   17
 __ 

50
  

 (ii)  Níl; mar go bhfuil 34 i bhfad níos
lú ná an luach ionchais, 50

 4. (i) (a)   1 _ 
5
   (b)   2 __ 

15
  

 (ii) (a)   1 _ 6   (b)   1 _ 6      (iii)  Tá

 5. (i)   77
 ___ 

150
   

 (ii) Ní hea; faightear dearg i bhfad níos minicí
  ná mar a bheadh súil leis
 6. Níl; tar éis 300 casadh ba chóir go mbeadh na 

torthaí gar don luach ionchais
 7. (i) x � 0.1 (ii) 0.6 (iii) 200

 8.   7 __ 10   

FreagraíFreagraíFreagraíFreagraíFreagraíFreagraíFreagraíFreagraí
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 3. (i)   1 __ 12   (ii)   1 _ 4  

 4. (i)   1 _ 4   (ii)   1
 ___ 169   (iii)   1

 ___ 104  

 5. (i)   4 __ 
25

   (ii)   6 __ 
25

   (iii)   6 __ 
25

   (iv)   9 __ 
25

  

 (v)   13
 __ 

25
  

 6.   1 _ 2  

 7. (i)   1 _ 4   (ii)   1 __ 16   (iii)   3
 ___ 169   

 (iv)   1
 ___ 676   (v)   1

 ___ 2704  

 8.   1 __ 72  

 9. (i) 0.04 (ii) 0.32

10. (i) 0.504 (ii) 0.006 (iii) 0.994

11. (i)   1 _ 3   (ii)   1 _ 6   (iii)   1 _ 2   

12. (i) 0.336 (ii) 0.788 

13. (i)   125
 ___ 216   (ii)   91

 ___ 216   (iii)   25
 __ 72  ;   

1
 __ 36  

14. (i)   1 __ 49   (ii)   1 _ 7   (iii)   6 _ 7   (iv)   13
 __ 49  

15. (i)   216
 ___ 343   (ii)   108

 ___ 343   (iii)   127
 ___ 343  

Cleachtadh 1.7
 1. (i)   1 _ 2   (ii)   1 __ 13   (iii)   1 _ 3  

 2. (i)   7 _ 9   (ii)   4 _ 
5
   (iii)   19

 __ 
25

  

 3. (i)   1 _ 6   (ii)   2 _ 3  

 4. (i)   3 _ 8   (ii)   7 __ 11   (iii)   5 _ 9  

 5. (i)   5 _ 8   (ii)   5 __ 14   (iii)   3 __ 28   (iv)   13
 __ 28  

 6. (i)   2 __ 11   (ii)   3 __ 11   (iii)   3 __ 11   (iv)   5 __ 11  

 (v)   5 __ 11  

 7. (i)   1 __ 20   (ii)   1 __ 10   (iii)   2 _ 
5
   

 8.   1 __ 14  

 9. (i)   20
 __ 33   (ii)   4 __ 13   (iii)   1 __ 13   (iv)   3 _ 8  

10. (i) 0.48 (ii) 0.52

11.   3 _ 
5
  

12. (i) 0.6 (ii) 0.2 (iii) 0.9 (iv) 0.4

 (v) 0.33
.

13. (i)   2 _ 
5
   (ii)   2 __ 

15
   (iii)   4 _ 

5
   (iv)   1 _ 4  ; Níl

14. (i) 0.35 (ii) 0.4 (iii) 0.5
15. (i) 0.3 (ii) 0.7 (iii) 0.7 (iv) 0.3
 (v) 0.4 (vi) 0.33

.

16. (ii) 0.2 (iii) 0.2 (iv) Níl
17. (i) 0.5 (ii) 0.35 (iii) 0.375 (iv) 0.4
18. (i) 0.7 (ii) 0.66

.
  (iii) 0.8 (iv) 0.1

19. (i)   1 __ 20   (ii)   3 __ 20  

20. (i) 0.42   (ii) 0.1

 (iii) 0.476 ( nó   10
 __ 21  ) (iv) 0.166

.
 (nó   1 _ 6  ) 

 (v) 0.48   (vi) 0.2

 9.   33
 ___ 200  ; an líon is mó trialacha

10. (i) Le Bill (ii) Laofa

 (iii)   63
 ___ 290   (v) 322

11. (i)   1 _ 3   (ii) 1, 2, 2, 3, 3, 4

Cleachtadh 1.5
 1. (i)   1 _ 2   (ii)   1 _ 4   (iii)   3 _ 4  

 2. (i)   1 _ 4   (ii)   3 __ 26   (iii)   19
 __ 

52
  

 3. (i)   1 _ 3   

 (ii)    1 _ 
5
  ; Mar gur iolraithe ar 3 agus 5 araon 

iad 15 agus 30;   7 __ 
15

  

 4. (i)   1 _ 2   (ii)   1 _ 3   (iii)   2 _ 3  

 5. (i)   1 _ 4   (ii)   1 __ 13   (iii)   4 __ 13  

 (iv)   1 _ 2   (v)   1 __ 13   (vi)   7 __ 13  

 6. (i)   1 _ 6   (ii)   5 __ 36   (iii)   5 __ 18  

 7. (i)   1 _ 2   (ii)   3 _ 4   (iii)   2 _ 7  

 (iv)   11
 __ 14   (v)   3 _ 4   (vi) 0

 8. (i)   4 __ 
25

   (ii)   1 _ 2   (iii)   53
 ___ 100  

 9. (i)   1 _ 4   (ii)   1 _ 4   (iii)   7 __ 16  

 (iv)   3 _ 4   (v)   1 _ 4   (vi)   7 _ 8  

 (vii)   5 _ 8  

10. 5

11. (i)   2 _ 
5
   (ii)   7 __ 10   (iii)   7 __ 10  

12. (i)   1 __ 
25

   (ii)   13
 ___ 100   (iii)   16

 __ 
25

  

13. (i) (a) Níl (b) Níl (c) Níl (d) Tá (e) Tá

 (ii)   1 _ 2  

 (iii) Níl; ní teagmhais chomheisiatacha iad 

14. (i)   2 _ 
5
   (ii)   11

 __ 20   (iii)   17
 __ 20  

15. (i) 0.6 (ii) 0.5 (iii) 0.9
 (iv) 0.2
16. (i) 12 (ii)   3 _ 

5
   (iii)   1 __ 10  

 (iv)   21
 __ 

25
   (v)   37

 __ 
50

  

17. (i) 40 (ii)   3 __ 40   (iii)   3 __ 11  

 (iv)   5 __ 24   (v)   2 _ 3  

18. (ii) 52% (iii) 26%

19.   1 _ 2   20.   1 _ 
5
   

21. 0.5 22. 1

23. (i)   13
 __ 

15
   (ii) Níl

24.   22
 __ 

35
  

Cleachtadh 1.6
 1. (i)   4 __ 

25
   (ii)   1 __ 

25
   (iii)   4 __ 

25
   (iv)   2 __ 

25
  

 2. (i)   1 __ 36   (ii)   1 __ 12   (iii)   1 _ 6  
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 9. (i)   11
 __ 36   (ii)   5 __ 36   (iii)   1 __ 18  

 (iv)   7 __ 18   (v)   2 _ 
5
  

10. (ii) 0.512 (iii) 0.064 (iv) 0.479

Caibidil 2: Staitistic 1
Cleachtadh 2.1
 1. (i) Uimhriúla (ii) Catagóireacha 
 (iii) Uimhriúla (iv) Catagóireacha
 2. (i) Scoite  (ii) Scoite  
 (iii) Leanúnacha (iv) Scoite  
 (v) Leanúnacha (vi) Scoite  
 (vii) Scoite  (viii) Scoite 
 3. (i) Catagóireacha (ii) Uimhriúla 
 (iii) Uimhriúla; Tá (ii) scoite
 4. Tá an fad ama leanúnach; 

tá an uimhir ar an bhfoléine scoite.
 5. (i) Ní hea (ii) Is ea 
 (iii) Is ea (iv) Ní hea
 6. (i) Tá dhá phíosa eolais iontu
 (ii) Líon na n-uibheacha
 (iii) Meáchan an phlúir
 7. (i) Catagóireach (ii) Uimhriúil 
 (iii) Uimhriúil
 (iv)  Catagóireach; Tá cuid (iii) scoite

Dé-athráideach leanúnach uimhriúil
 8. (i) Fíor (ii) Fíor 
 (iii) Bréagach (iv) Bréagach 
 (v) Fíor (vi) Fíor 
 (vii) Fíor (viii) Fíor
 9. Beag, meánach, mór; teach aon seomra codlata, 

teach dhá sheomra codlata, teach trí sheomra
codlata; lag, cuibheasach, maith, an-mhaith.

10. (i) Príomhúla  (ii) Tánaisteacha 
 (iii) Príomhúla  (iv) Tánaisteacha
11. (i) Sonraí tánaisteacha
 (ii) Beidh sonraí Roy níos cruinne mar 

tá siad níos nuaí
12. (i)  Líon na seomraí codlata i dteach teaghlaigh

agus líon na bpáistí sa teaghlach
 (ii)  Airde lúthchleasaí agus an fad a léim

sé i gcomórtas léim fhada.

Cleachtadh 2.2
 1. (i) Ró-phearsanta (caithfidh an freagróir a

(h)ainm a thabhairt) 
 (ii) Ró-éiginnte / róshuibiachtúil
 2. (i) Ró-phearsanta (ii) Róthreorach
 (iii) Tá na huimhreacha ag dul isteach ina chéile
 3. C.A: Daorbhreithiúnach agus suibiachtúil
 C.B: Treorach agus laofa
 4. Níl an cheist oiriúnach: tá sí ró-éiginnte, 

níl sí sainiúil go leor
 6. Tá B agus D laofa; tugann B tuairim;

is ceist threorach í D

 

Cuir triail ort féin 1
Ceisteanna A
 1. 60;  (i) 12 (ii) 36
 2. (i) 330 (ii) 150

 3. (i)   1
 __ 36   (ii)   1

 _ 6   (iii)   1
 _ 6  

 4. (i) 0.15 (ii) �1� (iii) 50
 5. (i) 720 (ii) 240

 6. (i) (a) (ii)   11
 __ 

15
  

 7. (i)   1 _ 3   (ii)   1 _ 9   (iii)   4 __ 27  

 8.   12
 ___ 143  

 9. (i) 0.3 (ii)   1 _ 2   (iii)   19
 __ 20  

10. (i)   11
 __ 

25
   (ii)   7 __ 13   (iii)   1 __ 30  

Ceisteanna B
 1. (i)   1 _ 6   (ii)   5 __ 36   (iii)   11

 __ 36  

 2. (i) 70 (ii) 35 (iii) 40
 3. (i) 5040 (ii) 120 (iii) 1440
 4. (i)   2 _ 9   (ii)   1 __ 18   (iii)   4 _ 9  

 5. (ii) (a) 7315  (b) 1330  (c)   2 __ 11  

 6. (i)   4 __ 
15

   (ii)   8 __ 
15

   (iii)   2 _ 
5
  

 7. (i) 0.4 (ii) 0.5 (iii) 0.9

 (iv)   3 _ 7  

 8. (i)   4 _ 7   (ii)   26
 __ 

35
   (iii)   8 __ 13  

 (iv)   16
 __ 

35
   (v)   6 _ 7  ; Níl siad comheisiatach 

 9. (i)   
x(x � 1)

 _____________  
(x � 6)(x � 5)

   

 (ii) 14 (iii)   15
 __ 91  

10. (i)   1 _ 3   (ii)   1 _ 3  

 (iii) (a) {3, 4, 5} nó {5, 4, 3} nó {2, 6, 4} nó �
  (b) 10

 (iv) (a) 3   (b)   1
 ___ 216  

Ceisteanna C
 1. (i)   1 _ 6   (ii)   20

 __ 21   (iii)   25
 __ 42  

 2. (i) 0.8% (ii) 7.2% (iii) 9.2%

 3. (i) Fothorthaí comhdhóchúlacha

 (ii)   
P(A � B)

 _________ 
P(B)

  

 (iii) (a)    1 __ 
15

     (b)    4 _ 
5
    (c)    1 _ 

5
  

 4. (i)   4 _ 
5
   (ii)   2 __ 

25
  ;   32

 ___ 
625

  

 5. (ii)   1 _ 
5
   (iii) 36

 6. (i) 0.030 (ii) 0.146 (iii) 0

 7.   7 __ 10  

 8. (i) x � 0.2, y � 0.2, z  � 0.05

 (ii)   3 _ 8   (iii)   2 _ 7   (iv) 0.25

 (v) 0.95
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 (ii) Liosta de na rudaí ar fad is féidir
a bheith sa suirbhé.

11.  (i) 52 Sóisear; 48 Sinsear
 (ii) Is fearr sampláil shrathaithe a úsáid

má bhíonn grúpaí inaitheanta éagsúla,
ag a bhfuil tuairimí éagsúla, sa daonra.

12. (i) Braisleshampláil (ii) Áis-sampláil
 (iii) Sampláil chórasach

Cleachtadh 2.4
 1. (a)  (i) 8 (ii) 7
 (b)  (i) 7 (ii) 7
 2. (i) 41 km/uair (ii) 39.45 km/uair
 3. (i) 14 (ii) 14 (iii) 17
 4. 14  5. 4, 6
 6. (i) 25.857 (ii) 15; Airmheán
 7. (i) 195 (ii) 19
 8. 79.2%
 9. An marc airmheánach, mar beidh 50% de na

marcanna os cionn an mhairc airmheánaigh.
10. (i) 16.2 (ii) x � 35
11. (i) 25 (ii) 6 (iii) 5.6
 (iv) 14 (v) 6
12. (i) 4 (ii) 4 (iii) 4.25
13. (i) 32 bliain (ii) (30�40) bliain
14. (i) 42.7 (ii) Meadóidh an meán
15. (i) (a) B  (b) C
 (ii) Níl sonraí catagóireacha uimhriúil.
16. (i) 4.3 mm
 (ii) 26.5 uair an chloig
 (iii) 3 mm; 15 uair an chloig
 (iv) 2.5 mm; 16.5 uair an chloig
  (v) an méid báistí airmheánach agus an meán-

líon uaireanta an chloig gréine (an méid
is lú báistí agus an méid is mó gréine)

17. 3.36 nó 3.48

Cleachtadh 2.5
 1. (i) 8 (ii) 57
 2. (i) 33 (ii) 29
 (iii) (a) Q 1 � 27 (b) Q 3 � 34 (c) 7
 3. (i) 13 (ii) 8
 (iii) 15 (iv) 7
 4. (i) 5 mharc (ii) 14.5 marc
  (iii) Ar an meán, d2éirigh níos fearr leis

na buachaillí ná na cailíní.  
Bhí marcanna na gcailíní níos scaipthe.

 5. (i) 25 (ii) 50
 (iii) 65 (iv) 15
 6.  (i) Q 1 � 3.2; Q 3 � 4.0;  

Raon idircheathairíle� 0.8
 (ii) 5.5
 7. (i) 3.5 (ii) 2.7 (iii) 3.9

 7. (i) An bhfuil post páirtaimseartha agat?
 (ii) An buachaill nó cailín tú?

8. Athróg mhínitheach: fad na gcos
 Athróg freagartha: am a fuarthas i ráibrás
 9. (i)  Líon na n-obrádlann

(ii)  Líon na n-obráidí in aghaidh an lae
10. (i) Grúpa B (ii) An druga nua
 (iii) Brú fola
 (iv) Turgnamh deartha

Cleachtadh 2.3
 1. Daonáireamh: déantar suirbhé ar gach ball

den daonra.
 Sampla: ní dhéantar suirbhé ach ar roinnt 

den daonra. 
 Bíonn sampla níos áisiúla agus níos saoire.
 2. Aon sampla de mhéid n a bhfuil an seans 

ceannann céanna aige go roghnófar é.  
 3. (i) Seans go bhfuil sé laofa 
  (ii) Randamach (iii) Randamach
 (iv) Randamach  (v) Randamach
 4. Sampla a roghnú ar an gcaoi is éasca;
 (i) Áis-sampláil
 (ii)  Seans go mbeadh sé an-laofa;

ní bheadh sé ionadaíoch den daonra
 5. (i) Áis-sampláil
 

(iii) Sampláil chórasach
(ii) Sampláil shrathaithe

 6.  (i) Sampla an-bheag; 
níl se randamach ná ionadaíoch

 (ii) Ba cheart go mbeadh an deis chéanna ag gach
duine sa daonra áitiúil bheith páirteach sa
sampla. Níor cheart go mbeadh an sampla
ró-bheag.  Ba chóir go mbeadh an sampla
srathaithe le cinntiú go mbeadh sé ionadaíoch
de gach aoisghrúpa agus gach rang-ghrúpa.

 7.  (i) Áis-sampláil
 (ii) Seans nach mbeadh a sráid ionadaíoch

den daonra uile.
  (iii) Sampláil randamach chórasach ó eolaire

nó braisleshampláil ar chliaint gníomhaire
taistil,  i.e. roghnaigh gníomhaire taistil
amháin go randamach agus cuir suirbhé
air/uirthi maidir lena gcliaint uile.

 8.  (i) Uimhir a thabhairt do gach mac léinn agus
gineadóir uimhreacha randamacha a úsáid
chun n uimhir a roghnú.

 (ii) (a) 23  (b) 8
 9.  (i) Cuótashampláil
 (ii) Áisiúil mar ní gá fráma samplála a úsáid 

Seans go mbeadh sé laofa mar go bhfágtar
na cinntí faoin suirbhé faoin agallóir.

10.  (i) Costas agus am, gan mórán caillteanais
i gcúrsaí cruinnis.
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 2. (i) 10 (ii) (40�50) bliain
 (iii) 12 (iv) 60
 (v) (50�60) bliain (vi) (40�50) bliain
 3. (ii) 38 (iii) (12�16) nóim.
 (iv) (12�16) nóim. (v) 30
 (vi) 8
 4. (i) 19 (ii) 54
 (iii) (10�15) soic (iv) (10�15) soic
 (v) 20 (vi) 20
 5. (ii) (25�35) nóim. (iii) (25�35) nóim.
 (iv) (15�25) nóim. (v) 48 duine
 (vi) 29 nóim.

Cleachtadh 2.8
 1. Siméadrach:  
 (i) Normalach  (ii) Airde daoine
 2. Sceabha dearfach; an aois ag a dtosaíonn

daoine ar oideachas tríú leibhéal
 3. (i) c (ii) a (iii) b
 (iv) b (v) c
 4. Sceabha diúltach; 
 (i) Meán (ii) Mód
 5. Tá níos mó de na sonraí gar don mheán in A .

 6. (i) B (ii) B
 7. (i) A  (ii) Mar an gcéanna
 8. (i) B (ii) A
 9. (i) A  (ii) B

10. (i) A B C D

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

  (ii) D, mar go bhfuil níos mó de na sonraí
 suite níos faide ón meán.

Cuir triail ort féin 2
Ceisteanna A
 1. (i) Príomhúla  (ii) Tánaisteacha
 (iii) Príomhúla  (iv) Tánaisteacha
 (v) Tánaisteacha
 2. (i) 13 (ii) 8 (iii) 15 (iv) 7
 3. 10; 3.7
 4.  (i) Déanann daonáireamh suirbhé ar an

daonra uile; déanann sampla suirbhé
 ar roinnt den daonra

  (ii) 25 mac léinn
 5. (i) 32 (ii) %48 (iii) %25
 (iv) %29 (v) na mic léinn ar fir iad;

airmheán níos airde
 6. (i) (b) mar go bhfuil an leathadh níos leithne
 (ii) 2; 1.14

 8. 1.414; 1.414
 (i) Is é x 1 10 an tacar nua
 (ii) Tá an dá cheann mar an gcéanna
  (iii) Má chuirtear an méid céanna leis na

huimhreacha ar fad, ní athróidh an
diall caighdeánach.

10. (i) 14; 14 (ii) Bealach 1: 2; Bealach 2: 2.3
  (iii) Bealach 1, mar níl na hamanna chomh

scaipthe céanna
11. 1.6 12. 0.84
13. 1.9 14. 11; 4.36
15. (i) 25 (ii) 5.3
 (iii) 30.3 agus 19.7 (iv) 3
16. (i)  

_
 x  � a � 2 (ii) a � 5

17. (i) 80% (ii) 20%
18.  (i) Ní chiallaíonn, mar ní insíonn sé duit cén céat-

adán a fuair marc níos ísle ná marc Eibhlín.
 (ii) 480
19. (i) 53.5 (ii) 74.5
 (iii) 10.5 (iv) 4 mac léinn
 (v) 45ú peircintíl
20. (i) %55 (ii) %32
 (iii) 13 (iv) %59; 7
 (v) 53ú go dtí an 56ú peircintíl
21. a � 10 � b; a � 6, b � 4

Cleachtadh 2.6
 1. (i) 4 (ii) 27 (iii) 8 (iv) 36
 2. (ii) 8 (iii) 16
 3. (i) 6   (ii) 4.3 soic
 (iii) 3.25 soic   (iv) 3.5 soic
 4. (i) 62 (ii) 47 (iii) 67 (iv) 20
 5. (i) 41 (ii) 32 (iii) 47 (iv) 15
 (v) 47
 6. (i) 19   (ii) (a) 66 (b) 49
 (iii) 55   (iv) 26
 7. (i) 76; 27   (ii) 68; 38
  (iii) Iad siúd nár chaith; tá an t-airmheán níos ísle
 8. (ii) 55 (iii) 66.5
 (iv) An Béarla; tá an t-airmheán níos airde
 9. (i) 31 nóim. (ii) 17.5 nóim.
 (iii) 15 nóim. (iv) 0.75
  (v) Tá airmheán 17.5 ag an dá cheann, 

tá a raonta cosúil le chéile; mar sin, 
níl aon mhórdhifríocht eatarthu

10. (i) 52 nóim.
 (ii) (a) 52 nóim. (b) 69 nóim.
  (iii) (a) 31 nóim. (b) 55 nóim.
  (iv) Tá airmheán níos airde agus raon

níos leithne ag na mná sa suirbhé. 

Cleachtadh 2.7
 1. (ii) 12 (iii) (20�40) km
 (iv) 40%
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mar  an  gcéanna.   Tríd  is  tríd,  is  beag
difríocht shuntasach idir an dá shéasúr.

 2. (i) 22 (ii) X  � 11, Y  � 27, Z  � 22.5
  (iii) Bóthar na Trá; tá an t-airmheán níos airde.
 3.  (i) Tiománaí: Sceabha dearfach mar go bhfuil

a lán de na sonraí braislithe ar chlé san
aoisghrúpa (20230) bliain.

   Paisinéir: Ó aoiseanna  (0240)  bliain, is
dáileadh siméadrach é.  Tá an meán thart
ar 20 bliain.  Titeann na luachanna de réir
mar a bhogann tú amach ón lár.

 (ii) (a) Tiománaí: 20 bliain
  (b) Paisinéir: 18 mbliana
  (iii) Dáileadh aonfhoirmeach 2 tugann sé seo le

tuiscint go bhfuil an baol gortaithe céanna ann
ag gach aois; buaic bheag ag (15-25) bliain.

  (iv) An t-aoisghrúpa (17-25).  Tá formhór na
dtaismeach, idir thiománaithe agus phais-
inéirí, sa ghrúpa seo.

 4. (ii) Cosúlacht:  Tá an mód céanna acu (3).
   Difríocht:  Tá dáileadh na gcailíní cosúil le

dáileadh normalach.  I gcás na mbuachaillí,
tá formhór na sonraí dírithe ar na luach-
anna níos ísle (123).

  (iii) Cé  go  bhfuil  na  hairmheáin  mar  an
gcéanna, tá leathadh níos mó i ndáileadh
na gcailíní.  Tá dóthain difríochta idir na
samplaí le tabhairt le tuiscint nach bhféad-
fadh sé seo tarlú de sheans. 

  (iv) D2fhéadfaí buachaillí agus cailíní breise,
nach baill iad de chlubanna CLG, a chur
san áireamh.  Cuir páistí ó bhailte móra
agus ón tuath san áireamh sa chaoi is go
mbeadh níos lú laofachta sa sampla.  
Freisin, bí níos beaichte faoina bhfuil i
gceist le bheith 1ag imirt spóirt2.

 5. (i) A 2 rith; B 2 rothaíocht; C 2 snámh
 (ii) 25 nóim. (iii) Thart ar 3 nóim.
  (iv) Bheadh  sé  an-neamhghnách  do  bheirt

iomaitheoirí, nó níos mó, an t-am céanna
a bheith acu mar gur sonraí uimhriúla
leanúnacha iad  (bhí na hamanna go dtí
an 1000ú de shoicind is gaire).

 6. (i) Histeagram 2 cinntigh go bhfuil na
heatraimh ranga cothrom.

  (ii) Tá sceabha dearfach ar an dáileadh 
(eireaball ar dheis).  Airmheán 5 225 lá.

  (iii) Ní dáileadh normalach é agus, mar sin, níl 
z-scóir cuí. Tá sceabha dearfach ar an dáil-
eadh agus mar sin ní dáileadh normalach é.

  (iv)   24
 ___ 

115
   (nó 0.21).        Seo  í  an  mhinicíocht

choibhneasta a bhaineann leis an gcéad
chrith talún eile a bheith ann idir 100
agus 200 lá níos déanaí. 

 7.  (i) Srathaithe, ansin sampláil randamach
 shimplí.       (ii)  20 dalta
  (iii) Tabhair uimhir do gach dalta agus ansin

roghnaigh deichniúr, ag úsáid an chnaipe
randamaigh ar an áireamhán.

 8.  (i) D2fhéadfadh.  Toisc nach bhfuil aon ghné
randamach sa suirbhé, seans nach bhfuil
sé ionadaíoch.

  (ii) Úsáid sampláil shrathaithe bunaithe ar inscne,
aois, stádas pósta, leibhéil ioncaim agus araile,
agus ansin úsáid sampláil randamach shimplí.

 9. Féach sainmhínithe sa téacsleabhar.
10. (ii) 4.7 nóim. (iii) 4.05 nóim.; 1.2 nóim.

Ceisteanna B
 1. Daibhéid, mar go raibh diall caighdeánach

a chuid marcanna níos lú.
 2. (i) P40 � 57% (ii) 75ú peircintíl
 3. (i) A, D (ii) C, A  (iii) B
 (iv) A  (v) A 4.  2.3
 5.  (i) Sceabha diúltach mar go bhfuil formhór

na sonraí ag na luachanna arda.
  (ii) A 5 mód; B 5 airmheán;  C 5 meán
  (iii) An aois ag a dtéann daoine ar scor
 6. Mór, 15; Meánach, 25; Beag, 20
 7. (i) Meán 5 3.74 (ii) S � 2.37
  (iii) Sa  suirbhé  is  nuaí,  tháinig  méadú  ar

meánlíon na dtimpistí.  Mhéadaigh an
leathadh   freisin   mar   go   bhfuil   an
diall caighdeánach níos airde.

 8.  (i) Athróg mhínitheach: Leasú;  Athróg
freagartha: Táirgeacht chruithneachta.

  (ii) Athróg mhínitheach: Gnáthóg;
Athróg freagartha: Speicis.

  (iii) Athróg mhínitheach: An méid uisce;
Ath. freag.: An méid ama chun fuaraithe.

  (iv) Athróg mhínitheach: Méid an innill
Athróg freagartha: ídiú peitril.

 9. A: Sampláil chórasach;  B: Áis-sampláil
C: Sampláil shimplí randamach;
D: Sampláil shrathaithe;  E: Cuótashampláil

10.  (i) Airmheán 5 40; Raon idircheathairíle 5 50
 (ii) (a)  Mar nach gnáth-thomhas ar an meán

staitistiúil í náid
  (b)  Chuirfeadh na náideanna as a riocht é.

Ceisteanna C
 1. (i) (a)  Airmheán 5 2 chúl;

Raon idircheathairíle 5 3 chúl
  (b) Meán 5 2.56 cúl; s 5 1.66
  (ii) Tá an meán níos airde sa séasúr 2008/2009

agus  tá  an  diall  caighdeánach  níos  airde
freisin.  Tugann an leathadh níos leithne sa
séasúr 2008/2009 le fios go raibh na cluichí
níos oscailte.  Mar sin féin, tá airmheán na
gcúl in aghaidh an chluiche don dá shéasúr
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Cleachtadh 3.3
 1. (i) Líon seasta trialacha neamhspleácha le

dhá fhothoradh a bhfuil dóchúlacht thair-
iseach acu.

 (ii)   1 _ 2  ;   
1
 _ 2  ; 8

 2. (i)   5 __ 32   (ii)   5 __ 16  

 3. (i)   3125
 ___ 7776   (ii)   3125

 ___ 7776   (iii)   625
 ___ 3888  

 4.   560
 ___ 2187  

 5.   5 __ 16  

 6. (i) 0.028 (ii) 0.31

 7. 0.124  (�nó   48384
 _____ 

360625
   ) 

 8.   1 _ 9  

 9. (i)   96
 ___ 

625
   (ii)   608

 ___ 
625

  

10. (i)   81
 ___ 

625
   (ii)   96

 ___ 
625

   (iii)   544
 ___ 

625
  

11. (i)   441
 ____ 1000   (ii)   189

 ____ 
2500

  

12. (i)   144
 ___ 

625
   (ii)   72

 ___ 
3125

  

13. (i) 750 (ii) 125 (iii) 1875

14. (ii)   1 __ 81   (iii)   1 _ 3  ;   
32

 __ 81  

16. (i) 0.29071 (ii) 0.04845
17. 0.08

18. (i)   3 __ 13   (ii) 0.0588

19. (i) 0.27869 (ii) 0.11148
20. (i) 0.0563 (ii) 0.00309; 0.07508

Cleachtadh 3.4

 1. (i)   2 _ 
5
   (ii)   1 _ 3   (iii)   2 __ 

15
  

 2. (i)   1 _ 3   (ii)   1 _ 4  

 3. Is ea; P(A) � P(B) � P(A � B)
 4. 0.1
 5. 0.5
 6. (i) 0.1 (ii) P(A � B) � P(A)�P(B)

 (iii)   2 _ 7  

 7. (i) 0.56
 (ii) P(A � B) � P(A) � P(B) � 0.56

 8. (i)   2 __ 
15

  

 (ii)  P(A)�P(B) �   1 __ 
15

   agus P(A � B) �   2 __ 
15

   
⇒ níl siad cothrom le chéile

 9. (i)   2 _ 3   (ii)   1 _ 2  

10. 0.49; Níl, mar 0.49 Þ 0.42
11. (i) 0.03 (ii) 0.2 (iii) 0.32
12. (ii) 0.2 (iii) 0.2
 (iv) Tá, mar P(A � B) � P(A)�P(B) � 0.15

13. (i)   1 __ 
15

   (ii)   11
 __ 

15
   (iii)   1 _ 

5
  

14. (i) Teagmhais neamhspleácha; aghaidh a fháil
nuair a chaitear bonn in airde

 (ii) Tá siad comheisiatach; nialas

  (v) Is rogha shuibiachtúil é 1000 bás mar
tarlaíonn creathanna talún in áiteanna
ina  bhfuil  an  daonra  an-íseal  freisin.
D'fhéadfadh crith talún, a shroicheann
uimhir íseal go leor ar Scála Richter,
a lán daoine a mharú in áit atá faoi íon
mór daoine. Mar sin, d'fhéadfadh níos
mó bainte a bheith ag méid an chreatha,
tomhaiste ar Scála  Richter,  le hanailís
amach anseo ná líon na mbásanna.  Mar
fhocal scoir, d'fhéadfaí na sonraí a roinnt
ina réigiúin agus an mhinicíocht a mhar-
cáil in aghaidh mhéid an chreatha.

Caibidil 3: Dóchúlacht 2
Cleachtadh 3.1

 1. (ii)   7 __ 12   (nó   28
 __ 48  )

 2. (ii)   13
 __ 18   (iii)   5 __ 36  

 3. (i)   12
 __ 

35
   (ii)   6 __ 

35
   (iii)   18

 __ 
35

  

 4. (ii)   9 __ 
25

   (iii)   12
 __ 

25
  

 5. (ii)   1 _ 3   (iii)   5 __ 18  

 6. (ii)   2 __ 27  

 7. (i)   7 __ 
15

   (ii)   8 __ 
15

  

 8. (ii)   2 _ 
5
   (iii)   3 _ 

5
  

 9. (ii)   13
 __ 60  

10. (ii)   4 __ 
15

  

11. (i) 0.3 (nó 30%) (ii)   18
 __ 

25
  

12.   35
 ___ 216  

Cleachtadh 3.2
 1. 10  2. 6.5  3. E12.75  4. 4
 5. �0.2  6. 1.43  7. 1.5
 8. Bheifeá ag súil le E31

3 a bhuachan; 
níl sé cóir: ionchas matamaiticiúil Þ 0

 9. E0; tá, mar gurb é nialas an méid ionchais.
10. (i) E22.50  (ii) Caillfidh sé mar gur E25 an geall
11. E190
12. (i) 0.3 (ii) 2.9
13. E16.67 a chailleadh
14. (i) p � q � 0.4; 2p � 4q � 1
 (ii) p � 0.3, q � 0.1
15. (i) 0.0456 (ii) E77.84
 (iii) E361.89 (iv) E427.50
16. 13  1 _ 3  
17. Dísle a imirt; cártaí (cailleann tú E6.25);

dísle (cailleann tú E3.33)  Difríocht 5 E2.92
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 3. (i) 0.3125 (ii) 0.0625
 4. Gin uimhreacha randamacha; 0 agus 1 

�  casann na carranna ar dheis; 2 go 9
�  casann na carranna ar chlé; is féidir
iad a ghiniúint ach eochair na n-uimhreacha
randamacha ar an áireamhán a úsáid.

 5. (i) 14
 6. 23  7. 0.52  8. 3

Cuir triail ort féin 3
Ceisteanna A 
 1. 0.1762
 2. (ii)
 3. 0.4116
 4. (i) 142506 (ii) 51300

 (iii)   950
 ___ 2639   (nó  0.36)

 5. 0.7338

 6.   256
 ___ 

625
  

 7. (i)   2 _ 
5
   (ii)   3 __ 10  

 8. (i) 0.5 (ii) 0.8
 (iii) 0.9; P(E � F) � P(E)�P(F); 0.5
 9. 23 cent

10.   1 _ 2  

Ceisteanna B
 1.   20

 __ 27  

 2. 0.75
 3. (i)   1 __ 

35
   (ii)   11

 __ 
35

  

 4. (i)   3 _ 8   (ii)   2 __ 13   (iii)   27
 ___ 110   (iv)   13

 __ 
25

  

 5. (i) 0.1359 (ii) k  � 1.12

 6. (i) 0.15 (ii)   7 __ 
15

   (iii)   1 __ 
75

  

 7. (i)   19
 __ 27   (ii)   1 _ 2  

 8. E5 a chailleadh; níl sé cóir mar nach
é nialas an íocaíocht amach ionchais.

 9. (i) 0.2  (�nó   3125
 ____ 

15552
   )  (ii) 0.067  (�nó   3125

 ____ 
46656

   ) 
10. (i)   1 _ 6  

 (ii)   1 _ 4  ;  Is ea mar P(E � F) � P(E)�P(F)

Ceisteanna C
 1. (i) ABEH, ACEH

 (ii)   3 _ 4   (iii)   3 _ 8   (iv)   1 __ 16  

 2. (i) 0.063 (ii) 0.309 (iii) 0.042

 3. (a) (i)   1 _ 
5
    (ii)   5 __ 13    (iii)   17

 __ 
25

  

 (b)   1 _ 6   (neamhspleách ar p)

 4. (i) 0.0668 (ii) 0.052

 5. (i)   1 __ 14   (ii)   97
 ___ 

105
   (iii)   37

 __ 42  

 (iv)    85
 __ 97  ; níl, ós rud é nach ionann na freagraí

ar (iii) agus (iv) 

 6. (i) k  � 1.42 (ii) (a)   1 _ 6    (b)   1 _ 4  

15. (i) P(A) � 0.48; P(B) � 0.3
 (ii) P(A)�P(B) � P(A � B)
 (iii) 0.36
16. P(E � F) � 0 agus P(A � B) � P(A)�P(B)

Cleachtadh 3.5

 1. (i) 0.025 (ii)   11
 ___ 

4165
   (nó  0.00264)

 (iii)   46
 ___ 833   (iv)   44

 ___ 
4165

  

 2. 330; (i)   5 __ 11    (ii)   2 __ 11    (iii)   1 __ 66  

 3. (i)   1
 ___ 364   (ii)   1 __ 91   (iii)   9 __ 91   (iv)   55

 ___ 182  

 4. (i)   16
 __ 81   (ii)   1 _ 6  

 5. (i)   2 _ 3   (ii)   5 __ 42  

 6. (i)   11
 __ 46   (ii)   30

 __ 49  

 7. (i) 120 (ii) 56 (iii)   7 __ 
15

   (iv)   14
 __ 

15
  

 8. (i)   1 _ 2   (ii)   1 __ 40   (iii)   1 __ 20   (iv)   9 __ 20  

 9.   20
 ___ 147  

10. (i)   1 __ 
56

   (ii)   3 __ 28   (iii)   1 __ 14   (iv)   11
 __ 

56
  

Cleachtadh 3.6
 1. (i) 0.8849 (ii) 0.1587
 (iii) 0.0274 (iv) 0.9282
 2. 0.9222  3. 0.8133  4. 0.9793
 5. 0.0228  6. 0.1056  7. 0.2266
 8. 0.0107  9. 0.0968 10. 0.0166
11. 0.7123 12. 0.6826 13. 0.8664
14. 0.1980 15. 0.9534 16. 0.7159
17. 1.12 18. 0.34 19. 0.91
20. 1.42
21. (i) 0.8413 (ii) 0.6915 (iii) 0.6915
22. (i) 0.5948 (ii) 0.6844
23. (i) 0.1056 (ii) 0.0301
24. (i) 0.1370 (ii) 0.2902
25. (i) 0.1349 (ii) 0.0514
26. (i) 0.3830 (ii) 0.3721
27. (i) 0.0668 (ii) 0.3085
28. (i) 0.6554 (ii) 0.7257 (iii) 0.3056
29. (i) 0.0062 (ii) 0.1587 (iii) 0.6247
30. 0.5746
31. (i) 0.0764 (ii) 0.1895
32. (i) 6 (ii) 294
33. (i) 203 (ii) 111
34. (i) (a) 0.0668 (b) 0.7745
 (ii) 73%

Cleachtadh 3.7
 1. Dáil na huimhreacha 1 go 20 agus úsáid

tábla uimhreacha randamacha.
 2. Dáil na huimhreacha 1 go 8.

Tabhair 1 agus 2 d2iasc; 
3 do bhia veigeatórach; 4, 5, 6, 7, 8 d2fheoil.
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7. (ii) Comhchoibhneas diúltach láidir
 (iv) y � �1.7x � 98 (cruinn)
 (v) Thart ar 68 

8. 0.85
 9. (iii) y � 1.9x � 16 (leis an áireamhán)
 (iv) Thart ar 15 huaire an chloig
10. (ii) Comhchoibhneas diúltach láidir
 (iii) �0.9250 (iv) y � �3x � 18 (v) 0.9
11. (ii) Comhchoibhneas deimhneach láidir go leor
 (iii) 0.8591
 (iv) y � 0.63x � 2.2 (leis an áireamhán)
 (v) Thart ar E18

Cleachtadh 4.3
 1. (i) 68% (ii) 95% (iii) 81.5% (iv) 68%
 2. (i) 34% (ii) 16% (iii) 81.5%
 3. (i) 46 km/u (ii) 73 km/u
 (iii) 82 km/u
 4. (i) 55 � x � 65 (ii) [50, 70]
 5. (i) [162 cm, 178 cm] (ii) [146 cm, 194 cm]
 6. (i) 95% (ii) 2.5% (iii) 570
 7. (i) 8160 bolgán (ii) 5700 bolgán
 (iii) 300 bolgán
 8. 25
 9. (i)  (a) 95%    (b) 99.7% (ii) 97 píosa
10. (i) 1 (ii) �2 (iii) 1.5 (iv) �2.5
11. (i) Luach atá 2 dhiall chaighdeánacha os cionn

an mheáin.
 (ii) Luach atá 11

2 diall caighdeánach faoi bhun
an mheáin.

12. (i) Tá marc Chiaráin 1.8 diall caighdeánach os
cionn an mheáin.
Tá marc Tara 0.6 diall caighdeánach faoi
bhun an mheáin.

 (ii) Ciarán, 97 agus Tara, 61
13. Airde: z 5 21.5; Meáchan: z 5 0.5
14. (i) Matamaitic: z 5 0.417; Stair: z 5 20.8
 (ii) Matamaitic; z-scór níos airde
 (iii) 83
15. (i) Bhí an marc a fuair sí 1.8 diall

caighdeánach os cionn an mheáin
 (ii) 58.4 (iii) �0.7
16. (i) 1.75 (ii) 77
17. (ii) Stair: z 5 2; Fisic: z 5 1.5.

Tacaíonn, rinne sí níos fearr sa Stair.
18. An chéad trá: z 5 1.43; An dara trá: z 5 1.25.  

Tá a maíomh ceart.

Cleachtadh 4.4
 1. (i) 0.3 (ii) 0.04 (iii) 0.26 � p � 0.34
 2. (i) 34%
 (ii) 0.29 � p � 0.39;  thabharfadh 95% de

shamplaí an toradh seo.
 3. 0.35 � p � 0.37 4. 0.218 � p � 0.382

 
7. (a) (i) 0.6  (ii) a � 0.3, b � 0.3

 (b) 3 buachaillí (9 cailíní)
 8. (i) Rothlóir: E(x) 5 4; Dísle: E(x) 5 3.5;

Is ag na rothlóirí (Sinéad) atá an seans
is fearr

 9. (i)   5 __ 16   (ii) 0.149

10. (i) Tá siad ar fad mar an gcéanna.
 (ii) Réidh clogchruthach, siméadrach, 

tá feidhm leis an riail eimpíreach.
 (iii) (a) 0.0228  (b) 0.9544; 114

11. (i)   1 _ 3   (ii)   37
 __ 

45
  

 (iii) Is ea, mar P(E � F) � P(E)�P(F)
 (iv) Ní hea, mar P(E � F) � P(E) � P(F).

Caibidil 4: Staitistic 2
Cleachtadh 4.1
 1. (i) C agus F (ii) A agus E (iii) B agus D
 (iv) A; comhchoibhneas deimhneach láidir
 2. (i) B (ii) C (iii) D
 3. (i) Deimhneach láidir
 (ii) Dá fheabhas a dhéanann dalta sna triail-

scrúduithe, is ea is fearr a dhéanann sé/sí
de ghnáth sna scrúduithe deiridh.

 4. (ii) Deimhneach láidir
 (iii) Ar an iomlán, na daltaí is fearr a chruth-

aíonn sa staitistic, is iad na daltaí céanna
sin is fearr a chruthaíonn sa mhatamaitic.

 5. (i) Diúltach  (ii) Deimhneach  (iii) Gan chomh-
   choibhneas (iv) Diúltach  (v) Deimhneach 

 6. (i) B (ii) C (iii) A  (iv) D
 7. (i) Diúltach láidir go leor
 (ii) Tá; de réir mar a mhéadaíonn aois

an ghluaisrothair, laghdaíonn an
praghas mar thoradh air.

 8. (ii) Diúltach láidir
 (iii) Níl; nuair a mhéadaíonn díolacháin ceann

amháin díobh, ní laghdaíonn díolacháin
an chinn eile mar thoradh air.

Cleachtadh 4.2
 1. A(0.6); B(�1); C(�0.4); D(0.8)
 2. (i) 0.9 (ii) �0.8 (iii) 0
 (iv) �1 (v) �0.1 (vi) 0.2
 3. (i) An líne is fearr oiriúint.
 (ii) Tá thart ar an méid céanna pointí

ar gach aon taobh den líne.
 (iii) 55 kg
 (iv) Deimhneach láidir
 5. 0.86
 6. (iii) �0.9
 (iv) y � 41 � 1.1x (leis an áireamhán)
 (v) Thart ar 12
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 5. 1ú crann: z 5 2;  2ú crann: z 5 20.67.
Tá an ceart aige ó tharla go bhfuil seans níos 
mó  ann  go  mbeidh  z 5 20.67  ar an gcuar 
normalach ná go mbeidh z 5 2.

 6. (ii) Comhchoibhneas diúltach láidir.
 (iii) y � �1.12x � 41.6
 (iv) 38 nóim. (v) r � �1
 7. (i) 0.05
 (ii)  11% � p � 21%; níl aon fhianaise ann 

chun diúltú don mhaíomh.
 8. (i) 1.5 (ii) 153 cm
 9. 66.9% � p � 81.9%; is fíor an méid a chreid

an NCCB.
10. (i) 2% (ii) p�   � 0.1096
 (iii)  0.0896 � p � 0.1296; tá údar le maíomh

an úinéara.

Ceisteanna C
 1. (i) (a) 68%  (b) 81.5%
 (ii) 8150 tairne  (iii) 0.16
 2. (ii) y � 0.7x � 25
 (iii) r � 0.737
 (iv)  Tá comhchoibhneas deimhneach láidir

idir na torthaí sa mhatamaitic agus na
torthaí san fhisic.

 3. (i) 5%
 (ii)  83% � p � 93%; níl údar lena maíomh

mar nach bhfuil 81% taobh istigh den
teorainn mhuiníne.

 4. (i) (a) 1.25  (b) �1  (c) 0  (d) 4
 (ii) 2.5%
 (iii) 80 bliain
 (iv)  Ó tharla go bhfuil z 5 22.5, is fíorbheag

an seans go dtarlóidh sé.
Beidh an dóchúlacht níos lú ná 1%.

 5. (i) r � �0.85 (ii) 37 bliain; 139 bsn
(iii) 180 bsn    (iv) �0.8 
(v) UCR � 216 � (0.8 � aois)

(vi) Aois Seanriail Riail nua

20 200 200

50 170 176

70 150 160

I gcás duine níos óige (20 bliain) tá na UCR-
anna mar an gcéanna a bheag nó a mhór; i
gcás duine níos sine (50 bliain nó 70 bliain)
tugann an riail nua léamh UCR níos airde.

 (vii)  Ag 65 bliain d2aois, tugann an tseanriail
UCR 5 155 agus tugann an riail nua
UCR 5 164.  Chun níos mó tairbhe a
bhaint as a chuid aclaíochta, ba chóir dó
a ghníomhaíocht a mhéadú go 75% de
164 in ionad 75% de 155.

 5. 0.601 � p � 0.824
 6. (i) 400 (ii) 1111 (iii) 4444
 7. 0.35 � p � 0.49
 8. 0.325 � p � 0.389;  Níl, mar go bhfuil 0.4

taobh amuigh den raon seo.
 9. 0.489 � p � 0.579;  Níl, mar go bhfuil 0.5

taobh istigh den raon seo.
10. (i) 0.2166 (ii) 0.065
 (iii) 0.1667 (iv) Tá an dísle cóir.
11. Níl
12. 2.4% � p � 24.5%; tá an maíomh ceart
13. 0.61 � p � 0.723;  Tá údar leis.
14. (i) 0.09 � p � 0.21
 (ii) Dá dtógfaí 100 sampla, bheimis ag súil

leis go mbeadh earraí lochtacha sa raon
idir 9% agus 21% (nó idir 27 earra agus
63 earra) ag 95 díobh. (iii) 190

Cuir triail ort féin 4
Ceisteanna A
 1. 81.5%
 2. (i) B (ii) A  (iii) C
 (iv) A  (v) B
 3. (i) a � 160 cm, b � 170 cm, c � 180 cm,  

d � 190 cm, e � 200 cm
 (ii) z  � 1
 (iii) 16%
 4. (ii) Deimhneach láidir
 (iv) y � 0.713x � 9.74 (cruinn)
 (v) 33
 5. 7.5 cm
 6. (i) 0.06 (ii) 0.62 � p � 0.74
 7. (i) Tomhas ar cé chomh láidir is atá

an gaol líneach idir 2 thacar athróg.
 (ii) (a) r � 0.916
  (b)  Dalta ar éirigh go maith leis/léi i

Scrúdú 1, an-seans gur éirigh go
maith leis/léi i Scrúdú 2 freisin.

 8. (i) 95% (ii) 47.5%
 9. (i) 0.8 (ii) 0.66
 (iii) D2éirigh níos fearr le Séamus sa Fhraincis.
10. B2fhéidir go bhfuil comhchoibhneas deimhneach

láidir idir praghsanna tithe agus díolacháin carranna
ach ní sé intuighte as sin gur méadú ar cheann
amháin díobh is cúis le méadú ar an gceann eile.

Ceisteanna B
 1. (i) 0.022 (ii) 0.241 � p � 0.286
 2. (i) 2.5% (ii) 0.95 (iii) 5000 uair an chloig
 3. (i) r � 0.959
 (ii) Comhchoibhneas deimhneach an-láidir.
 4. (i) 3%
 (ii)  18% � p � 24%; ní leor é chun diúltú do 

mhaíomh an pháirtí.


