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MÍR 11.1 Réamheolas ar chóimheas   
Tá gloine amháin de scuais oráistí againn agus trí ghloine d'uisce thíos. 

Measctar le chéile iad chun scuais oráistí chaolaithe a dhéanamh.

Deirimid gur i gcóimheas 1 le 3 atá an scuais agus an t-uisce.

Is mar seo a scríobhaimid é sin: 1 : 3.

Tá na dioscaí gorma agus na dioscaí dearga i gcóimheas 5 : 2.  

Tá na dioscaí dearga agus na dioscaí gorma i gcóimheas 2 : 5.

Ón dá ráiteas sin, feicimid go n-úsáidimid cóimheas 
chun méid amháin a chur i gcomparáid le méid eile.

Tá 12 buachaillí agus 18 gcailín i rang áirithe.

Tá na buachaillí agus na cailíní i gcóimheas 12 : 18.
Is féidir linn an cóimheas seo a shimpliú má roinnimid 
gach cuid ar a 6.

Mar sin, simplítear 12 : 18 go 2 : 3. 

Nuair a chuirimid dhá chainníocht (nó níos mó ná dhá chainníocht) i gcomparáid le 
chéile, caithfear iad a shloinneadh sna haonaid chéanna.

4 lá : 2 sheachtain = 4 lá : 14 lá  

  = 4 : 14

  = 2 : 7    (is fachtóir coiteann é 2)

12 : 18  2 : 3
.... roinn an cóimheas ar 6

Tábhachtach: ní mór na haonaid chéanna 
a úsáid le gach cainníocht i gcóimheas

Cóimheas agus Comhréir

 • cóimheas a úsáid,
 • cóimheasa a shimpliú,
 • nodaireacht chóimheasa a úsáid,
 • roinnt i gcomhréir,

 • comhréir dhíreach a aithint,
 • modh an aoin a úsáid,
 • comhréir inbhéartach a aithint,
 • luach ar airgead a fhiosrú.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le:



251

Caibidil 11 Cóimheas agus Comhréir

Sampla 1

Sloinn na cóimheasa seo a leanas san fhoirm is simplí díobh:
 (i) 21 : 28 (ii) 80 cm : 2 m (iii) €1.25 : €5 (iv)   1 _ 2   :   3 _ 4  

 (i) 21 : 28 = 3 : 4  (roinn an dá théarma ar 7)

 (ii) 80 cm : 2 m = 80 : 200 = 8 : 20 = 2 : 5
 (iii) €1.25 : €5 = 125 : 500 = 25 : 100 = 1 : 4
 (iv)   1 _ 2   :   3 _ 4     (Anseo, iolraigh gach téarma faoi 4 chun slánuimhreacha a dhéanamh díobh)

∴    1 __ 
2

    :    3 __ 
4

    =   1 × 4 _____ 
2

     :     3 × 4 _____ 
4

   = 2 : 3

Cleachtadh 11.1
 1. Féach ar phatrún na dtíleanna ar dheis. Faigh: 

 (i) codán an phatrúin a bhfuil dath corcra air
 (ii) cóimheas na dtíleanna corcra leis na 

tíleanna bána
 (iii) cóimheas na dtíleanna bána le líon iomlán na dtíleanna.

 2. Sloinn an t-achar scáthaithe mar chóimheas den achar iomlán i ngach ceann de na 
léaráidí seo a leanas:
 (i)  (ii)  (iii) 

 3. Tá 10 n-aghaidh sa ghrúpa thíos, 6 AOIBH agus 4 PHÚIC.  
Scríobh síos na huimhreacha atá ar iarraidh i ngach ceann díobh seo a leanas:
 (i) I gcóimheas le 3 AOIBH, tá    PÚIC.
 (ii) I gcóimheas le 12 AOIBH, tá  PÚIC.
 (iii) I gcóimheas le 2 PHÚIC, tá    AOIBH.
 (iv) I gcóimheas le 6 PHÚIC, tá    AOIBH.
 (v) I gcóimheas le 20 aghaidh tá  PÚIC.

 4. Scríobh gach ceann de na cóimheasa seo san fhoirm is simplí de:
 (i) 4 : 2 (ii) 15 : 5 (iii) 2 : 10 (iv) 8 : 24 (v) 14 : 21

 5. Scríobh síos na cóimheasa seo san fhoirm is simplí díobh:
 (i) 24 : 16 (ii) 25 : 40 (iii) 30 : 70 (iv) 44 : 110 (v) 35 : 63



252

Téacs agus Trialacha 1 Matamaitic an Teastais Shóisearaigh

 6. San oideas ar dheis, tugtar na comhábhair a theastaíonn 
chun Uachtar Reoite Líomóide a dhéanamh do sheisear.
 (i) Cé mhéad buíocán a theastódh chun riar ar naonúr?
 (ii) Cé mhéad ml de shú líomóide a theastódh chun riar  

ar thriúr?
 (iii) Cé mhéad gram de shiúcra a theastódh 

chun riar ar 18 nduine?
 (iv) Cé mhéad ml d’uachtar a theastódh chun riar ar naonúr?
 (v) Dá n-úsáidfí 25 buíocán, cé mhéad duine arbh fhéidir riar orthu?

 7. Déanfaidh an t-oideas ar chlé pióg éisc a dhéanfaidh riar 
ar cheathrar.
 (i) Cé mhéad gram de chadóg a theastódh chun riar ar 

sheisear?
 (ii) Cé mhéad ubh a theastódh chun riar ar dháréag?
 (iii) Cé mhéad gram de phrátaí a theastódh chun riar 

ar dheichniúr?
 (iv) Má tá 150 g d’ im i bpióg éisc, cé mhéad duine ar féidir 

riar orthu?

 8. Líon isteach an uimhir atá ar iarraidh i ngach ceann de na boscaí seo:
 (i) 2 : 3 = 4 :  (ii) 3 : 5 =  : 10 (iii) 3 :  = 9 : 12
 (iv) 2 : 7 = 6 :  (v) 5 : 15 =  : 3 (vi) 7 :  = 21 : 9

 9. Scríobh gach ceann de na cóimheasa a leanas san fhoirm is simplí de. 
Tiontaigh an dá thaobh go dtí na haonaid chéanna más gá.
 (i) 10 c : 50 c (ii) 5 lá : 2 sheachtain (iii) 30 nóiméad : 2 uair
 (iv) 20 c : €1 (v) 30 nóiméad : 1  1 _ 2   uair (vi) 3 seachtaine : 7 lá

10. Tá 12 cailíní agus 8 buachaillí i rang measctha. 
Scríobh na cóimheasa a leanas san fhoirm is simplí díobh?
 (i) Líon na mbuachaillí i gcóimheas le líon na gcailíní.
 (ii) Líon na gcailíní i gcóimheas le líon iomlán an ranga.

11. Tá 18 madra, 12 chat, 9 gcoinín agus 3 luch i ndídean peataí. 
Scríobh na cóimheasa a leanas san fhoirm is simplí díobh?

(i) lucha i gcóimheas le cait   (ii) lucha i gcóimheas le madraí
(ii) coiníní i gcóimheas le lucha   (iv) cait i gcóimheas le líon iomlán na bpeataí

12. Scríobh gach ceann de na cóimheasa seo ina shlánuimhreacha:
 (i)   1 _ 2   : 2 (ii)   1 _ 2   :   1 _ 4   (iii)   1 _ 4   :   3 _ 4   (iv)   1 _ 3   :   2 _ 3  

 (v)   3 _ 4   : 1  1 _ 2   (vi) 1  1 _ 4   : 2 (vii)   3 _ 5   :   7 __ 10   (viii)   2 _ 5   :   1 _ 2  

Pióg Éisc
(do cheathrar)

500 g cadóige
400 ml bainne
60 g ime
200 ml d’uachtar singil
2 ubh
800 g prátaí

Uachtar Reoite Líomóide(riarann ar 6)10 mbuíocán 200 g siúcra50 ml sú líomóide400 ml uachtair
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13. Chun moirtéal a dhéanamh, measctar gaineamh agus stroighin le chéile  
i gcóimheas 4 : 1.
 (i) Má úsáidtear 6 bhuicéad stroighne, cé mhéad buicéad 

gainimh a bheidh ag teastáil?
 (ii) Má úsáidtear 10 mbuicéad gainimh, cé mhéad buicéad 

stroighne a bheidh ag teastáil?
 (iii) Úsáideadh 15 bhuicéad san iomlán i meascán moirtéil. 

Cé mhéad buicéad ina raibh stroighin?

MÍR 11.2 Roinnt i gcóimheas áirithe   
Roinneann Ailín agus Bairbre €60 eatarthu i gcóimheas 2 : 3.
Cé mhéad an duine a fhaigheann siad? 
Líon na gcodanna:  2 + 3 = 5.
Is fiú €60 ÷ 5 = €12 gach cuid.

Faigheann Ailín   2 × €12 = €24
Faigheann Bairbre   3 × €12 = €36

Faigheann Ailín   2 _ 5   agus faigheann Bairbre   3 _ 5  .

Cóimheas is ea 2 : 5, comhréireanna is ea   2 _ 5   agus   3 _ 5  .

Sampla 1

Roinn €900 idir A, B agus C i gcóimheas 4 : 3 : 2.

4 + 3 + 2 = 9, mar sin déanaimid 9 gcuid den airgead. 

Faigheann A   4 _ 9   de €900 =   4 _ 9   ×   900
 ___ 1   = €400

Faigheann B   3 _ 9   de €900 =   3 _ 9   ×   900
 ___ 1   = €300

Faigheann C   2 _ 9   de €900 =   2 _ 9   ×   900
 ___ 1   = €200  ∴ Faigheann A €400; B €300 agus C €200.

Sampla 2

Is é 6 : 5 cóimheas na mbuachaillí leis na cailíní i scoil áirithe. Má tá 325 cailín
sa scoil, faigh líon na ndaltaí sa scoil.

Buachaillí : Cailíní = 6 : 5; is buachaillí   6 __ 11   den iomlán agus is cailíní iad   5 __ 11   mar sin.

∴   5 __ 11   = 325

   1 __ 11   = 65

   11
 __ 11   = 715  ∴ Tá 715 dalta sa scoil.

2 : 3    2
 ____ 2  3  ,   3

 ____ 2  3   =   2 _ 5  ,   3 _ 5  
Cóimheas  Comhréir

Is   1 _ 9   den iomlán  
í gach cuid.
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Cleachtadh 11.2
 1. Roinneann Áine agus Barra €90 eatarthu i gcóimheas 2 : 3.

 (i) Cén codán den €90 a fhaigheann Áine?
 (ii) Cén codán den €90 a fhaigheann Barra?
 (iii) Cé mhéad airgid an duine a fhaigheann siad?

 2. Roinn duais €400 idir Clár agus Dara i gcóimheas 5 : 3.

 3. I mbosca ina bhfuil 40 seacláid, tá na seacláidí bainne i gcóimheas 2 : 3 leis na 
seacláidí dorcha. Cé mhéad seacláid bhainne atá sa bhosca?

 4. Tá Pádraig 6 bliana d’aois. Tá Eimear 3 bliana d’aois. Roinn 36 milseán eatarthu 
i gcóimheas a n-aoiseanna.

 5. (i) Roinn €120 i gcóimheas 3 : 1 (ii) Roinn €714 i gcóimheas 3 : 4
 (iii) Roinn €121 i gcóimheas 6 : 5 (iv) Roinn €106.50 i gcóimheas 7 : 3
 (v) Roinn €864 i gcóimheas 5 : 4 (vi) Roinn 1 uair 30 nóim. i gcóimheas 9 : 1

 6. Roinn €1400 idir thriúr i gcóimheas 4 : 2 : 1.

 7. Tá 90 dalta sa Chéad Bhliain. Is é 5 : 4 cóimheas na gcailíní leis na buachaillí. 
Cé mhéad buachaill atá sa Chéad Bhliain?

 8. Bhí biatas agus eorna á bhfás ag feirmeoir i gcóimheas 3 : 4. Má bhí 91 acra  
san fheirm, cé mhéad acra biatais agus cé mhéad acra eorna a bhí aige?

 9. Roinntear duais idir A agus B i gcóimheas 5 : 2. 
Má fhaigheann A €165, faigh méid iomlán na duaise.

10. Is é 7 : 1 cóimheas na n-altraí leis na dochtúirí in ospidéal. 
Má tá 91 altra ar an bhfoireann, faigh líon na ndochtúirí.

11. Is é 5 : 2 cóimheas an fhaid leis an leithead i ndronuilleog.

28 cm

Más é 28 cm an leithead, faigh an fad.

12. Is é 5 : 4 cóimheas na bhfear leis na mná sa lucht  
féachana ag ceolchoirm rac-cheoil. 
Tá 360 fear sa lucht féachana. Cé mhéad bean  
atá ann? 
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13. Is é 5 : 4 cóimheas na gcailíní leis na buachaillí ar thuras scoile. 
Faigh líon na gcailíní más iad seo líonta na ndaltaí:
 (i) 56 buachaill (ii) 72 buachaill  (iii) 189 dalta san iomlán

14. Chun moirtéal a dhéanamh do bhallaí inmheánacha, measctar gaineamh, aol agus 
stroighin i gcóimheas 6 : 2 : 1.
 (i) Cé mhéad gainimh a theastódh chun 60 kg  

de mhoirtéal a dhéanamh?
 (ii) Cé mhéad aoil a theastódh chun 45 kg 

de mhoirtéal a dhéanamh?
 (iii) Chun méid áirithe moirtéil a dhéanamh, úsáideann Tomás 6 bhuicéad d’aol. 

Cé mhéad buicéad gainimh a theastóidh uaidh?

15. Nuair a tugadh na torthaí peile ar an raidió, tugadh cóimheas na mbuanna sa bhaile 
leis na buanna as baile agus leis na comhscóir. Ba é 6 : 2 : 1 an cóimheas.  
Má buadh as baile 10 n-uaire, cé mhéad uair a buadh sa bhaile agus cé mhéad  
uair a bhí an toradh ar comhscór?

16. Roinntear duaischiste idir A, B agus C i gcóimheas 7 : 4 : 1.  
Má fhaigheann B €960, faigh luach an duaischiste iomláin.

17. I gcás foireann peile, ba é 3 : 2 cóimheas na gcúl a fuarthas sa bhaile leis na cúil 
a fuarthas as baile.
 (i) Má fuair an fhoireann 45 cúl, cé mhéad a fuair siad sa bhaile?
 (ii) Fuair an fhoireann 24 cúl as baile i rith an tséasúir iomláin. 

Cé mhéad cúl a fuair siad sa bhaile?

18. Úsáideann Sadhbh bran, cuiríní agus ginidín cruithneachta chun gránach 
bricfeasta a dhéanamh. Meascann sí iad sa chóimheas 8 : 3 : 1 de réir maise.
 (i) Cé mhéad bran a theastódh chun 600 g den ghránach a dhéanamh?
 (ii) Lá amháin, níl ach 20 g de chuiríní aici. Cé mhéad gránaigh is féidir léi a 

dhéanamh? Tá neart ginidín cruithneachta agus bran aici.

19. Tá Aindí 12 bhliain d’aois. Tá Eibhlín 8 mbliana d’aois. 
Roinntear €5400 eatarthu i gcóimheas a n-aoiseanna. 
Cé mhéad an duine a fhaigheann siad? 
I gceann ocht mbliana, roinnfear €5400 eile eatarthu i gcóimheas a n-aoiseanna ag  
an am sin. Cé mhéad an duine a gheobhaidh siad ansin?

20. Tá dhá chearnóg agus a n-imlínte le feiceáil ar dheis.
 (i) Scríobh síos cóimheas fhaid a n-imlínte.
 (ii) Oibrigh amach cóimheas a n-achar.

21. Is buachaillí iad trí cheathrú de na baill shóisearacha i gclub leadóige. Is cailíní iad 
na baill eile. Cad é cóimheas na mbuachaillí leis na cailíní i measc na mball?

Imlíne = 20 cm
Imlíne = 28 cm
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22. Tá daltaí na chéad bhliana agus an dara 
bliain ag Tionól Scoile. Léiríonn an tábla 
ar dheis roinnt fíricí faoi na daltaí seo. 
Oibrigh amach líon iomlán na gcailíní ag 
an Tionól. (Eochair: b = buachaillí, c = cailíní)

MÍR 11.3 Comhréir   
Sa chéad dá mhír, d’fhéachamar ar chóimheas a chuireann cuid i gcomparáid le cuid.

Sa mhír seo, féachfaimid ar chomhréir a chuireann cuid i gcomparáid leis an iomlán.

Tá 4 chearnóg dhearga agus 5 chearnóg ghorma 
san fhíor ar dheis.

Is mar seo a scríobhtar cóimheas na gcearnóg dearg leis na cearnóga gorma: 4 : 5.

Tá 9 gcearnóg ann san iomlán.

Is é   4 _ 9   comhréir na gcearnóg dearg.

Is é   5 _ 9   comhréir na gcearnóg gorm.

Sampla 1
I gcluiche sacair, thóg Na Ruagairí 25 iarracht ar an gcúl; bhain 17 díobh an
sprioc amach. Thóg Na Cathróirí 20 iarracht agus bhain 13 acu an sprioc amach.
 (i) I gcás an dá fhoireann, scríobh comhréir na n-iarrachtaí a bhain an sprioc 

amach mar chodán agus mar dheachúil.
 (ii) Cé acu foireann is cruinne de réir dealraimh?
 (iii) Cé acu codán nó deachúil a bhí níos úsáidí nuair a bhí cuid (ii) á freagairt agat?

 (i) Na Ruagairí:  codán =   17 ___ 
25

  ;  deachúil =   17 × 4  ______ 
25 × 4

    =   68 ____ 
100

   = 0.68

  Na Cathróirí:   codán =   13 ___ 
20

  ;  deachúil =    13 × 5  ______ 
20 × 5

    =   65 ____ 
100

   = 0.65

 (ii) Ó tá 0.68 níos mó ná 0.65, is cosúil go bhfuil Na Ruagairí níos cruinne.
 (iii) Tá deachúlacha níos úsáidí mar go mbíonn sé i bhfad níos éasca, go hiondúil, 

deachúlacha a chur i gcomparáid le chéile ná codáin a chur i gcomparáid  
le chéile.

Comhréir Dhíreach  
Má  chosnaíonn 1 úll amháin 80 cent, 

  cosnaíonn 2 úll €1.60 
  cosnaíonn 3 úll €2.40.

Feicimid anseo go dtéann na cainníochtaí agus na praghsanna  
i méad sa chóimheas céanna, is é sin le rá, tá siad i gcomhréir dhíreach  
le chéile.

Bliain b : c Sonraí daltaí
1 4 : 5 84 buachaill
2 2 : 3 150 dalta

Is féidir comhréir a scríobh mar chodán,
mar dheachúil nó mar chéatadán.

Úlla
80c an ceann
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Ar an gcuma chéanna, má chosnaíonn 9 kg prátaí €5.67
     cosnaíonn 1 kg €5.67 ÷ 9 = €0.63
     cosnaíonn 5 kg €0.63 × 5 = €3.15

Sa sampla seo, fuaireamar costas 1 kg amháin ar dtús agus ansin fuaireamar costas 5 kg.
Modh an aoin a thugtar ar an modh seo, de ghnáth.

Sampla 2

Má dhéanann carr 120 km ar 9 lítear peitril, faigh amach:
 (i) Cá fhad a rachaidh sí ar 15 lítear de réir an ráta chéanna ídithe?
 (ii) Cé mhéad lítear a theastóidh i gcomhair turais 280 km? 

 (i) Déanann 9 lítear 120 km

Déanann 1 lítear   120 ____ 
9

   km

Déanann 15 lítear   120 ____ 
9

   ×   15 ___ 
1

   =    120 × 5 _______ 
3

   = 200 km

∴ Déanann an carr 200 km ar 15 lítear.

 (ii) Chun 120 km a dhéanamh,  
teastaíonn 9 lítear uainn.

Chun 1 km amháin a dhéanamh,  
teastaíonn    9 

 ___ 120   lítear uainn.

Chun 280 km a dhéanamh, teastaíonn    ×  =          =  21 lítear uainn.

∴ Teastaíonn 21 lítear chun 280 km a dhéanamh.

Sampla 3
Cuirtear le líon na leathanach in irisleabhar, ó 54 go 72.
Cuirtear leis an bpraghas sa chóimheas céanna.
Má ba é €3.60 an seanphraghas, cad é an praghas nua?

Is é ‘praghas’ a theastaíonn uainn, mar sin coinneoimid an praghas go dtí an deireadh.

Cosnaíonn 54 leathanach €3.60

Cosnaíonn 1 leathanach amháin   €3.60 _____ 
54

   

Cosnaíonn 72 leathanach      =     = 14.40
3

 = €4.80

∴ Is é €4.80 an praghas nua.

Teastaíonn km uainn
sa fhreagra; mar sin,
coinneoimid na km 
go dtí an deireadh.           5

3

Teastaíonn lítir uainn sa fhreagra; mar sin, 
coinneoimid na lítir go dtí an deireadh.

9
120

280
1

9 280
120
×

3.60  72
54
× 3.60  8

6
×
     4

3

     8

6
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Cuimhnigh air seo: is féidir comhréireanna a léamh in dhá threo.

e.g. A: Saothraíonn Eoin €55 ar obair 5 uair an chloig,
        B: Is féidir é seo a léamh mar seo freisin: ar obair 5 uair an chloig saothraíonn Eoin 
€55 (an chéad líne iompaithe droim ar ais).

Agus tú ag baint úsáid as an gcomhréir chun ceisteanna a fhreagairt is dea-chleachtas é 
an chainníocht atá ag teastáil a choinneáil ag deireadh na líne, mar seo:

B: Ar obair 5 uair an chloig saothraíonn 
Eoin €55.

Ceist: Cé mhéad airgid a shaothródh 
Eoin dá n-oibreodh sé 9 n-uair an chloig?

Ar obair 5 uair an chloig saothraíonn sé 
€55.

ar obair 1 uair an chloig saothraíonn 
sé   55

 __ 5    €11

ar obair 9 n-uair an chloig saothraíonn 
sé 9  €11   = €99

A: Saothraíonn Eoin €55 ar obair 5 uair 
an chloig.

Ceist: Cé mhéad uair an chloig a 
chaithfidh sé a oibriú le €100 a shaothrú?

Le €55 a shaothrú, caithfidh Eoin 5 uair 
an chloig a oibriú

Le €1 a shaothrú, caithfidh Eoin   5 __ 55   uair 
an chloig a oibriú 

Le €100 a shaothrú, caithfidh Eoin  
100    5 __ 55   uair an chloig  9  1 __ 11   uair an 
chloig a oibriú

Cleachtadh 11.3
 1. (i) Cad é cóimheas na ndioscaí gorma leis na dioscaí dearga?

 (ii) Cén chomhréir de na dioscaí atá dearg?  
Tabhair an freagra mar chodán.

 (iii) Cén chomhréir de na dioscaí atá gorm? Tabhair an freagra mar chéatadán.

 2. Bhí 10 dtimpiste ar bhóthar gnóthach áirithe an mhí seo caite. 
Ba thimpistí cairr iad 7 gcinn agus timpistí rothair iad 3 cinn.
 (i) Tabhair comhréir na dtimpistí cairr mar chodán.
 (ii) Tabhair comhréir na dtimpistí rothair mar chéatadán.
 (iii) Cad é cóimheas na dtimpistí cairr leis na timpistí rothair?

 3. Taispeánann an tábla na roghanna a rinne 30 dalta  
i rang áirithe maidir le turas scoile.
 (i) Cóipeáil agus líon isteach an tábla.
 (ii) Cén chomhréir de na buachaillí a 

dteastaíonn uathu dul ag babhláil?

Buachaillí Cailíní Iomlán
Babhláil 9 12
Pictiúrlann 3  6
Iomlán 30
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 (iii) Cén chomhréir de na cailíní a dteastaíonn uathu dul ag babhláil?
 (iv) Cén chomhréir de na daltaí a dteastaíonn uathu dul ag babhláil?
 (v) Cén chomhréir de na daltaí atá ag dul ag babhláil ar cailíní iad?
 (vi) An bhfuil níos mó spéise ag buachaillí nó ag cailíní i mbabhláil?

 4. Léiríonn an bharrachairt líon na ngrád A a fuair rang ina bhfuil 24 dalta.
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 (i) Cén chomhréir de na daltaí a fuair 5 ghrád A go díreach? 
  Tabhair do fhreagra mar chodán san fhoirm is simplí de.

 (ii) Cén chomhréir de na daltaí a fuair 5 ghrád A nó níos mó? 
  Tabhair do fhreagra mar chodán san fhoirm is simplí de.

 (iii) Cad é cóimheas na ndaltaí a fuair 5 ghrád A leis na daltaí a fuair torthaí eile?

 5. Taispeánann na táblaí thíos péirí luachanna do x agus y. 
Cé acu táblaí a thaispeánann x agus y i gcomhréir dhíreach?
 (i) x 1 2 3

y 3 6 9
 (ii) x 1 3  5

y 7 9 12
 (iii) x 4 12 20

y 2  6 10

 6. Cóipeáil agus líon isteach na táblaí seo sa chaoi go bhfuil  x agus y i gcomhréir dhíreach.
 (i) x  5 7 9

y 10
 (ii) x  8 9

y 24 33
 (iii) x 10 18

y  9 15

 7. Má chosnaíonn 7 leabhar €55.30, faigh costas naoi leabhar.

 8. Má chosnaíonn 8 lítear bainne €7.36, faigh costas 11 lítear.

 9. Má chosnaíonn 3 m éadaigh €23.55, faigh costas 7 m.

10. Má chosnaíonn 12 m2 cairpéid €516, faigh costas 16 m2.

11. Déanann carr 100 km ar 8 lítear peitril. Cá fhad a dhéanfaidh sé ar 20 lítear?

12. Teastaíonn 360 g plúir chun 12 thoirtín a dhéanamh de réir oidis. 
Cé mhéad gram plúir a theastódh chun 9 dtoirtín a dhéanamh?
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13. Tuilleann Éilis €45 ar 5 uair an chloig oibre.
 (i) Cad a thuillfeadh sí ar 18 n-uaire an chloig?
 (ii) Cé mhéad uair an chloig oibre ba ghá di a dhéanamh chun €207 a thuilleamh?

14. Déanann carr 80 km ar 6 lítear peitril. 
Cá fhad a dhéanfaidh sé ar (i) 21 lítear agus (ii) 9 lítear?

15. D’úsáid Proinsias an t-oideas seo chun píotsa  
a dhéanamh do cheathrar.  
Teastaíonn uaidh píotsa a dhéanamh do dheichniúr.
 (i) Cé mhéad cáise a theastóidh uaidh?
 (ii) Cé mhéad tráta a theastóidh uaidh?
 (iii) Cé mhéad bagúin a theastóidh uaidh?

16. Déanann eitleán beag 80 km in 15 nóiméad.
 (i) Cá fhad a thógfaidh sé air dul 400 km?  (ii) Cá fhad a dhéanfadh sé i 33 nóim.?

17. Déanann carr 100 km ar luach €12 peitril.
 (i) Cé mhéad a chosnódh an peitreal d’aistear 350 km?
 (ii) Cé mhéad km a dhéanfadh an carr ar luach €30 peitril?

18. Rinneadh samhail de charr ar scála 1 : 50.
 (i) Tá fad 10 cm sa tsamhail.  

Ríomh fad an chairr féin.  
Tabhair do fhreagra i méadair.

 (ii) Tá an carr féin 1.75 m ar airde. Ríomh airde na samhla.

19. Tá rúnaí ábalta 320 focal a chlóscríobh in 8 nóiméad.
 (i) Ar an ráta céanna, cé mhéad focal a chlóscríobhfadh sí in 10 nóiméad?
 (ii) Cé mhéad ama a thógfadh sé uirthi 180 focal a chlóscríobh?

Mír 11.4 Graif thiontaithe   
Úsáidtear graf tiontaithe le cainníocht amháin a thiontú ina cainníocht choibhéiseach.

Mar shampla, (i) ciliméadair ina mílte (ii) céimeanna Celsius ina gcéimeanna Fahrenheit  
             (iii) Dollair na Stát Aontaithe ina n-euro.
Samplaí den chomhréir dhíreach is ea tiontuithe áirithe agus má bhreactar iad déanann 
siad graif dhronlíneacha trí (0, 0).

Píotsa
2 bhun píotsa
2 oinniún
250 g de cháis
4 thráta
120 g de bhagún
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Sampla 1

Taispeántar sa ghraf an coibhneas idir céimeanna Celsius agus céimeanna 
Fahrenheit.
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Bain úsáid as an ngraf chun na cainníochtaí seo a thiontú go garbh:
 (i) 35°C ina °Fahrenheit   (ii) 50°F ina °Celsius
Má tá an teocht i Nua-Eabhrac idir 55°F agus 99°F lá áirithe, scríobh an raon 
seo i °C.

 (i) 35°C  95°F (ii) 50°F  10°C
Raon idir 55°F agus 99°F  raon idir 13°C agus 37°C

Cleachtadh 11.4
 1. Taispeántar sa ghraf thíos an coibhneas idir ciliméadair agus mílte.

Bain úsáid as an ngraf chun na 
cainníochtaí seo a thiontú 
(go garbh) (i) 60 km ina 
mílte (ii) 30 míle ina km

 (a) Má tá an luasteorainn i 
dTuaisceart Éireann 40 míle 
san uair (msu), scríobh é seo 
mar chiliméadair san uair 
(km/h)

 (b) Má bhí carr ag taisteal ar 
luas 100 msu bain úsáid as 
an ngraf chun an luas seo a thiontú ina km/h.
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 2. Is féidir an graf tiontaithe seo a úsáid chun orlaí a thiontú ina gceintiméadair. 

 (i) Tiontaigh 7 n-orlaí ina 
gceintiméadair.

 (ii) Cé mhéad orlach atá i 25 
ceintiméadar?

 (iii) Bain úsáid as eolas ón ngraf chun  
36 orlach a thiontú ina 
gceintiméadair.

 (iv) Bain úsáid as eolas ón ngraf chun 
80 ceintiméadar a thiontú ina 
n-orlaí.

 3. Taispeántar sa ghraf tiontaithe seo an coibhneas idir galúin agus lítir. 

 (i) Cé mhéad lítear atá i 6 ghalún?

 (ii) Cé mhéad galún atá i 20 lítear?

(iii) Bain úsáid as eolas ón ngraf  
chun 18 ngalún a scríobh  
mar lítir.

 4. Taispeántar sa ghraf seo na táillí a ghearrtar  
ar aonaid leictreachais a úsáidtear sa bhaile. 

 (i) Cén táille atá ar 400 aonad  
leictreachais?

 (ii) Cén táille atá ar 540 aonad  
leictreachais?

 (iii) Cé mhéad aonad a úsáideadh má tá  
bille €60 ann?

 (iv) Cé mhéad aonad a úsáideadh má tá  
bille €100 ann?

 (v) Cén fáth, dar leat, a dtosaíonn an graf  
ag €20 ar ais an chostais?
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 5. Graf tiontaithe idir cileagraim (kg) agus puint (lb) atá anseo thíos.

Bain úsáid as an ngraf chun na cainníochtaí seo a thiontú: 

Use the graph to convert:
 (i) 20 lb ina gcileagraim
 (ii) 10 lb ina gcileagraim
 (iii) 4 kg ina bpuint
 (iv) 6   1 __ 2   kg ina bpuint.

Fiosrú:
I gceisteanna áirithe thuas tá comhréir dhíreach idir na hathróga sna graif.

Sna cásanna seo, tá tairiseach na comhréire ann agus is féidir é seo a úsáid 
le cainníocht a thiontú go gasta e.g., kg ina bpuint nó puint ina kg, etc.

Ligeann an tairiseach seo dúinn a rá “chun kg a thiontú ina bpuint  
faoi ”

Scrúdaigh na graif chun tairiseach na comhréire a fháil amach i ngach 
ceann de na tiontuithe seo:

 (i)  kg ina bpuint  (ii) puint ina kg

 (iii) lítir ina ngalúin (iv) galúin ina lítir

 (v) ciliméadair ina mílte (vi) mílte ina gciliméadair.

Tarraing cairt le do thorthaí a léiriú.
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 6. Taispeántar sa ghraf seo faid dhá  
stiall leaisteacha nuair a chrochtar  
meáchain éagsúla uathu.  

 (i) Cad é fad neamhrite Stiall A (i.e. 
gan meáchan a bheith crochta 
uaithi)?

 (ii) Cad é fad rite Stiall B nuair a 
chrochtar 65 gram uaithi?

 (iii) Cén meáchan a dhéanann an fad céanna sa dá stiall?

 (iv) Nuair a chrochtar 50 g ón dá stiall, cén difear idir an dá fhad?

 (v) Cén céatadán de mhéadú ar fhad Stiall B nuair a chrochtar meáchan 25 gram 
uaithi?

  Bíodh do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire.

 7. Graf tiontaithe idir °C agus °F atá anseo.  
           
 (i) Scríobh 30°C mar °F.
 (ii) Scríobh 50°F mar °C.
 (iii) Scríobh 44°C mar °F.
 (iv) Scríobh 90°F mar °C.
 (v) Bain úsáid as eolas ón ngraf  

le 150°F a thiontú ina °C.
  (Tá sé an-tábhachtach go dtugtar  

faoi deara nach dtosaíonn an graf  
ag 0°F)

 8. (i) Bain úsáid as an ngraf chun na cainníochtaí seo a thiontú:
(a) 4 phionta ina lítir
(b) 3.5 pionta ina lítir
(c) 1.7 pionta ina lítir

 (ii) Bain úsáid as an ngraf chun  
na cainníochtaí seo  
a thiontú:
(a) 3 lítear ina bpiontaí
(b) 1.5 lítear ina bpiontaí
(c) 0.9 lítear ina bpiontaí
Bain úsáid as an ngraf le 
cabhrú leat 15 phionta 
a thiontú ina lítir.
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Fiosrú:
Faigh bileog pháipéir i ngach ceann de na méideanna seo: A3, A4 agus A5.
Fiosraigh:  (i) Cén gaol idir achair na mbileog. Scríobh do fhreagra mar  
  chóimheas.
 (ii) An cóimheas idir fad gach méide agus leithead gach  
  méide. Céard atá faighte amach agat?

MÍR 11.5 Comhréir inbhéartach – Na ceannacháin is fearr   
1. Comhréir inbhéartach  
Má ghluaiseann carr ar luas seasta 50 km/h,  
tógfaidh sé 4 uair an chloig uirthi 200 km  
a thaisteal. Mar a léirítear sa chairt ar dheis,  
de réir mar a mhéadaíonn an luas laghdaíonn  
an t-am taistil. Má ghluaiseann sí ar luas  
100 km/h, déanfaidh sí an turas céanna in  
2 uair an chloig.   

Laghdaítear ar an am a thógann sé uirthi an 
turas a dhéanamh de réir mar a mhéadaítear 
ar an luas. Is sampla é seo de chomhréir inbhéartach, áit a dtarraingíonn méadú ar 
chainníocht amháin laghdú ar chainníocht eile nó a mhalairt go cruinn.

Sampla 1

Má thógann sé 8 lá ar naonúr fear píosa oibre a chríochnú, cá fhad a thógfaidh sé 
ar sheisear fear an obair chéanna a dhéanamh, más ar an ráta céanna a oibríonn siad?

(Sa chás seo, is é an t-am atá uainn, agus pléifimid leis an am ar deireadh mar sin.)

Is féidir le 9 fear an obair a dhéanamh in 8 lá

Is féidir le 1 fhear amháin an obair a dhéanamh in 72 lá  (9 n-uaire chomh fada)

Is féidir le 6 fear an obair a dhéanamh in   72
 __ 6   = 12 lá  (   1 _ 6   den am a thógann sé ar 1 fhear)

Luas Achar Am

50 km/h 200 km   200
 ___ 50    4 h

60 km/h 200 km   200
 ___ 60    3  1 _ 3   h

70 km/h 200 km   200
 ___ 70    2  6 _ 7   h

80 km/h 200 km   200
 ___ 80    2  1 _ 2   h

90 km/h 200 km   200
 ___ 90    2  2 _ 9   h

100 km/h 200 km   200
 ___ 100    2 h
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2. Na ceannacháin is fearr  
Nuair a bhímid ag siopadóireacht, déanaimid rogha idir tháirgí de mhéideanna éagsúla
agus ar phraghsanna éagsúla. Má theastaíonn uainn an táirge a thugann luach níos
fearr ar airgead dúinn a roghnú, caithfimid na haonaid chéanna a úsáid chun na
praghsanna a chur i gcomparáid lena chéile.

Sampla 2

Díoltar im piseanna talún i bprócaí móra agus i bprócaí beaga, mar a léirítear.
Cé acu méid a thugann an luach is fearr ar airgead?

Cuirimid an praghas sa ghram don phróca beag 
i gcomparáid leis an bpraghas sa ghram don phróca mór.

Beag: Praghas sa ghram =   €1.95 _____ 
250

   = 0.78 cent

Mór: Praghas sa ghram =   €3.18 _____ 
454

   = 0.7 cent

Tá an ceann mór níos saoire sa ghram, mar sin is é is fearr ó thaobh luacha de.

Cleachtadh 11.5
 1. Seo dhá mhála prátaí in ollmhargadh. 

 (i) Oibrigh amach costas 1 kg sa Mhála Teaghlaigh.
 (ii) Oibrigh amach costas 1 kg sa Reicmhála.
 (iii) Cé acu mála a thugann níos mó prátaí duit 

ar do chuid airgid?

 2. Cé acu mála a  
thugann an  
luach is fearr?

 3. Bíonn 1.5 lítear i ngnáthbhuidéal uisce mianraí agus cosnaíonn sé €1.92. 
Bíonn 2.5 lítear i mbuidéal mór agus cosnaíonn sé €3.
 (i) Cad é costas 1 lítear uisce i ngnáthbhuidéal?
 (ii) Cad é costas 1 lítear uisce i mbuidéal mór?
 (iii) Cé acu buidéal uisce is fearr ó thaobh luacha de?
 (iv) Cén fáth arbh fhearr le duine an gnáthbhuidéal a cheannach, dar leat?

 Reicmhála Mála teaghlaigh

3 kg
€2.94

5 kg
€5.20

MÁLAÍTAE

€2.90
€1.90
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 4. Díolann siopa slánbhianna ceithre mhéid d’almóinní meilte: 
B: 200 g ar €1.80   G: 300 g ar €2.30   M: 500 g ar €4.10   OM: 800 g ar €7.00 
I gcás gach méide, faigh costas 100 g. Cé acu méid is saoire?

 5. Díoltar dhá mhéid de lóis choirp. 
Bíonn 400 ml sa mhéid mhór. Cosnaíonn sí €3. 
Bíonn 1000 ml sa mhéid theaghlaigh. Cosnaíonn sí €6.80. 
Cé acu méid is fearr luach ar do chuid airgid?  
Caithfidh tú do chuid oibre a léiriú.

 6. Cé acu ceann den dá bhuidéal ‘Gníomhach’ seo a thugann  
an luach is fearr ar do chuid airgid?

 7. Díoltar taos fiacla sna méideanna seo: beag, meánmhéid agus mór. 
Bíonn 75 ml sa tiúb bheag. Cosnaíonn sí €2.40. 
Bíonn 125 ml sa tiúb mheánmhéide. Cosnaíonn sí €3.50. 
Bíonn 180 ml sa tiúb mhór. Cosnaíonn sí €4.68. 
Cé acu méid is fearr luach ar do chuid airgid?

 8. Líon isteach na huimhreacha atá ar lár  
sna línte seo a leanas:

 Glacann sé 6 lá ar 4 fear balla a thógáil.
 Glacann sé  lá ar 1 fhear.
 Glacann sé  lá ar 3 fear.

 9. Má ghlacann sé 3 lá ar 6 fear balla a thógáil, cá fhad a ghlacfaidh sé ar:
 (i) 1 fhear (ii) 3 fear an balla a thógáil?

10. Tá 3 ban ábalta suirbhé a dhéanamh ó theach go teach in 15 lá. Cá fhad a ghlacfadh 
sé ar 5 ban agus iad ag obair ar an ráta céanna chun an suirbhé a dhéanamh?

11. Má itheann madra 200 g de bhia madra in aghaidh an lae, baineann sé 10 lá as 
coimeádán den bhia. Cá fhad a bhainfeadh sé as an gcoimeádán dá n-íosfadh sé:
 (i) 100 g sa lá  (ii) 400 g sa lá  (iii) 250 g sa lá ?

12. Tá dóthain airgid ag siopadóir chun 60 leabhar a cheannach ar €9 an ceann. 
Dá méadófaí praghas na leabhar go dtí €12 an ceann, cé mhéad leabhar a 
cheannódh sí ar an airgead céanna?

13.  Tá dóthain peitril go ceann 9 lá ag tiománaí  
a thiomáineann 80 km in aghaidh an lae.  
Mura ndéanann sí ach 45 km in aghaidh an lae,  
cá fhad a bhainfidh sí as an bpeitreal?
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14. Déanann cúigear ban tionscadal ríomhaireachta in 12 lá. 
Cá fhad a thógfadh sé:
 (i) ar 10 ban (ii) ar 3 ban an tionscadal a dhéanamh?

15. Is féidir le triúr péintéirí ceap oifigí a phéinteáil in 12 lá.
 (i) Cá fhad a thógfadh sé ar cheathrar péintéirí an ceap oifigí a phéinteáil?
 (ii) Dá gcaithfí an ceap oifigí a phéinteáil in 3 lá, cé mhéad péintéir a theastódh?

16. Tá síneadh le cur le mótarbhealach. Chun é sin a dhéanamh, ní mór an bharrithir a 
bhaint ar dtús. Tógann sé 18 lá ar 5 leoraí é sin a dhéanamh.
 (i) Cá fhad a thógfadh sé ar 15 leoraí an bharrithir a bhaint?
 (ii) Cé mhéad leoraí a theastódh chun an bharrithir a bhaint in 10 lá?

17. Tá a dhóthain arbhair ag feirmeoir chun 30 cearc a bheathú ar feadh 9 lá.
 (i) Cá fhad a bhainfeadh 15 chearc as an arbhar?
 (ii) Cé mhéad cearc ab fhéidir a bheathú leis an arbhar céanna ar feadh 6 lá?

18. 12 nóiméad a thógann sé folcadán a líonadh as sconna A. 
6 nóiméad a thógann sé folcadán a líonadh as sconna B.
 (i) Cén codán den fholcadán a líontar as sconna A in 

1 nóiméad amháin?
 (ii) Cén codán den fholcadán a líontar as sconna B in 

1 nóiméad amháin?
 (iii) Má bhíonn an dá sconna ar siúl in éineacht, cén codán 

den fholcadán a líonfar astu in 1 nóiméad amháin?
 (iv) Cá fhad a thógfaidh sé an folcadán a líonadh as an  

dá sconna agus iad ar siúl in éineacht?



Cuir triail ort féin 11
 1. Scríobh gach ceann de na cóimheasa seo san fhoirm is simplí de:

 (i) 5 : 30 (ii) 6 : 9 (iii) 20 : 30 (iv) 21 : 28 (v) 24 : 16

 2. Roinntear €90 idir Ailbhe agus Barra i gcóimheas 7 : 2.
 (i) Cén codán den €90 a fhaigheann Ailbhe?
 (ii) Cén codán den €90 a fhaigheann Barra?
 (iii) Cé mhéad airgid a fhaigheann siad an duine?

 3. (i) Cén codán den fhíor ar dheis atá scáthaithe?  
Tabhair do fhreagra mar chodán.

 (ii) Cad é cóimheas an achair scáthaithe le hachar 
iomlán na cearnóige?

 (iii) Más é 36 cm2 achar na coda scáthaithe, faigh achar na cearnóige iomláine.

 4. Úsáideann Dairíne an t-oideas seo chun 
mionbhruar úll a dhéanamh.   
Teastaíonn uaithi é a dhéanamh do dheichniúr.
 (i) Cé mhéad plúir a theastóidh uaithi?
 (ii) Cé mhéad ime a theastóidh uaithi?
 (iii) Cé mhéad úll a theastóidh uaithi?

 5. Déanann an tUasal de Brún múirín. 
Meascann sé ithir, aoileach agus múirín duillí sa chóimheas 3 : 1 : 1. 
Déanann sé 75 lítear múirín. Cé mhéad lítear ithreach a úsáideann sé?

 6. Is é 5 : 4 cóimheas na n-eilifintí leis na tíogair i bpáirc safari. 
Má tá 300 eilifint sa pháirc, cé mhéad tíogar atá sa pháirc?

 7. Roinntear duaischiste idir A agus B sa chóimheas 5 : 2. 
Má fhaigheann A €330, faigh an duaischiste iomlán.

 8. Má chosnaíonn 7 kg feola €64.75, faigh costas 9 kg feola.

 9. Is féidir 4 mhéid de leacht níocháin éiceolaíoch a cheannach:

Buidéal Mór 
3 lítear    €6.48

 Buidéal Caighdeánach 
1lítear      €2.28

Buidéal Barainne 
1.5 lítear     €3.39

Buidéal Taistil 
0.5 lítear    €1.55

 (i) I gcás gach méide, faigh an costas atá ar 1 lítear.
 (ii) Scríobh na méideanna in ord, de réir an phraghais in aghaidh an lítir, 

an ceann is saoire ar dtús.

10. Roinntear €900 idir Sorcha, Jeaic agus Ciara sa chóimheas 1 : 2 : 3. 
Cé mhéad an duine a fhaigheann siad?

11. Tá dóthain do dháréag i mbosca brioscaí má itheann gach duine 6 cinn. Dá roinnfí 
an oiread céanna brioscaí ar ochtar, cé mhéad briosca an duine a gheobhaidís?

Mionbhruar úll
do cheathrar

4 úll mhóra
50 g ime
100 g siúcra
200 g plúir
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12. (i) Cén chomhréir den fhíor seo atá dearg?  
Tabhair do fhreagra mar chéatadán.

 (ii) Scríobh an cóimheas dearg : glas sna téarmaí is simplí de.

13. Scríobh síos na huimhreacha atá in easnamh i ngach 
ceann de na cóimheasa seo:
 (i) 3 : 5 = 9 :  (ii) 3 :  = 9 : 21 (iii)   : 4 = 3 : 12

14. 

Déantar moirtéal nuair a mheasctar cúig chuid, de réir meáchain, de ghaineamh 
le cuid amháin, de réir meáchain, de stroighin le chéile.
 (i) Cé mhéad kg gainimh atá in 90 kg moirtéil?
 (ii) Má tá 100 kg gainimh sa mhoirtéal, cé mhéad kg stroighne atá ann?

15. Déanann carr 110 km ar 8 lítear peitril. 
Cá fhad a dhéanfaidh sí ar 20 lítear?

16. Tá na trí uillinn sa triantán seo sa chóimheas 4 : 3 : 2. 
Faigh méideanna na dtrí uillinn.

17. Nuair a bhíonn 40 lítear peitril in umar cairr, bíonn an t-umar lán. 
Déanann carr 420 km ar umar lán.
 (i) De réir an ráta sin, cé mhéad ciliméadar a dhéanfadh an carr dá mbeadh  

22 lítear peitril san umar?
 (ii) Cé mhéad lítear peitril a theastódh chun 630 km a thaisteal?

18. Cosnaíonn paicéad 500 g de chalóga arbhair €3.20. 
Cosnaíonn paicéad 750 g de chalóga arbhair €4.50. 
Cé acu paicéad is fearr ó thaobh luacha de? 
Taispeáin an t-áireamh agus mínigh do fhreagra go soiléir.

19. Cosnaíonn an paicéad seo 
de chiúbanna siúcra €1.92.

 Cé mhéad a bheadh le híoc ar  
an bpaicéad seo thíos, dar leat?
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20. Taispeántar sa ghraf an coibhneas idir an voltas,  
V, agus an sruth, I, i dtrealamh leictreach.  
 (i) An bhfuil comhréir dhíreach idir Sruth  

agus Voltas? Mínigh do fhreagra.
 (ii) Cad é an sruth má tá an voltas 10v?
 (iii) Cén sruth a bheadh ann dá mbeadh voltas  

20 volta ann?

Taithí Foghlama Aonad 11
Tasc 1
Bailigh 4 thacar sonraí ó do rang mata agus cuir do thorthaí i láthair i bhfoirm 
cóimheasa agus i bhfoirm comhréire. E.g. Cóimheas na gcailíní leis na buachaillí  
= 4 : 5. Comhréir   4 _ 9   cailíní,   5 _ 9   buachaillí.

Moltar rudaí a d'fhéadfadh a bheith ina n-ábhair spéise sa tábla thíos.

Obair bhaile na 
mac léinn

Mic léinn a chaitheann 
níos mó ná 1 uair an 
chloig ar a n-obair bhaile.

Mic léinn a chaitheann níos 
lú ná 1 uair an chloig ar a 
n-obair bhaile.

Siblíní sa scoil Siblíní sa scoil Gan aon siblíní sa scoil.
Spórt Páirteach go gníomhach 

sa spórt
Gan a bheith páirteach go 
gníomhach sa spórt.

Meáin Shóisialta Cuntas meán sóisialta 
acu.

Gan cuntas meán sóisialta a 
bheith acu.

Níl sna hábhair thuas ach moltaí ginearálta.

Tasc 2
Roghnaigh dhá earra bia ar bith a réitítear sa chistin,
e.g. arán, borróga, cáca, etc., scríobh na comhábhair ar chairt mar chóimheas.

Comhábhar 1 : Comhábhar 2 : Comhábhar 3 : Comhábhar 4 : Comhábhar 5

Bia 1           ?            :             ?            :             ?               :                ?           :          ?

Bia 2                  :                             :                               :                              :

Vo
lta

s 
(V

)

Sruth (I)

2

4

6

8

10

12

14
y

x0 0.2 0.4 0.6 0.8
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Fadhb 1
Bain úsáid as comhréir dhíreach agus comhréir indíreach chun fáil amach cá 
fhad a thógann sé ar 1 fhear 1 ghort a threabhadh, má thógann sé 5 lá ar 5 fhear 5 
ghort a threabhadh.

Cóipeáil agus críochnaigh an tábla thíos le do fhreagra a chur i láthair:

Fir Laethanta Goirt An cineál comhréire
5 fhear 5 lá 5 ghort
1 fhear ? 5 ghort ?
1 fhear ? 1 ghort ?

Fadhb 2
Thaistil carr le cúig bhonn (ceithre bhonn bóthair agus bonn spártha)  
30 000 km. Baineadh an méid céanna úsáide as gach ceann de na cúig bhonn.

Mínigh cén fáth a raibh gach bonn ag teagmháil leis an mbóthar ar feadh 24 000 km.

Caibidil 11 athbhreithniú 1
Bain úsáid as na téarmaí ón gcaibidil chun na habairtí seo a leanas a chóipeáil agus 
a chríochnú:

 1. Cuireann cóimheas  den chainníocht i gcomparáid le 
 eile di.

 2. Cuireann comhréir  ___________ de chainníocht ar bith i gcomparáid leis an 
___________.

 3. Is féidir cóimheas a shimpliú ach é a roinnt ar ___________ ___________.

 4. Ní mór na  ______________ chéanna a úsáid nuair a úsáidtear cóimheas le dhá 
chainníocht a chur i gcomparáid lena chéile.

 5. Nuair a bhíonn cainníocht ar bith á roinnt agat i gcóimheas, faigh amach an 
líon iomlán  _______________  atá ag teastáil ar dtús.

 6. Is fusa comhréireanna a chur i gcomparáid lena chéile nuair a scríobhtar mar 
_____________ iad.

 7. Chun cainníocht  amháin (10 kg) de shubstaint a athrú ina chainníocht eile (3 kg) 
den tsubstaint, bainimid úsáid as __________ ___ _______, i.e. faighimid ______ 
kg ar dtús.
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 8. Nuair a bhreactar comhréir dhíreach cruthaítear  graf 
___________________ tríd an __________.

 9. Bímid ag plé le dhá chineál comhréire, comhréir dhíreach agus comhréir 
____________.

Caibidil 11 athbhreithniú 2
Ba chóir duit a bheith in ann iad seo a dhéanamh anois:

Comhréireanna a 
chur in iúl mar 

Chodáin, Deachúla 
nó Céatadáin.

Graif líneacha a úsáid 
chun tiontuithe 

i gcomhréir 
dhíreach a dhéanamh

Fadhb a thugtar duit 
i bhfocail a aistriú 

chuig an gcóimheas 
ceart nó chuig an 
gcomhréir cheart

Féinseiceáil: Cuir tic sna boscaí in aice le rudaí atá tú in 
ann a dhéanamh: Tá _____ / 10 de mo chuid torthaí 

foghlama ar eolas agam

Léiriú

Cumarsáid

Ginearálú agus 
Cruthú

Modh an Aoin a úsáid 
i gcineálacha éagsúla 

ceisteanna

Bloic Thógála

Réiteach
Fadhbanna

Ceangail

CÓIMHEAS
AGUS 

COMHRÉIR

Comhréireanna 
a úsáid chun luach ar 
airgead a aithint agus 

chun na margaí is fearr 
a phlé

Cóimheasa a úsáid chun 
cainníochtaí a roinnt

Modhanna na Comhréire 
Dírí agus na Comhréire 

Indírí a úsáid

An chainníocht iomlán a 
fháil nuair a bhíonn cuid de 

chóimheas ar eolas

Tiontú idir cóimheasa 
i bhfoirm codán agus 
cóimheasa i bhfoirm 

slánuimhreacha

An úsáid a d'fhéadfaí a bhaint 
as Cóimheas agus Comhréir 

a aithint i réimse leathan 
comhthéacsanna réadúla 
(oidis a athrú, cuir i gcás)


