Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal

caib

idil

11

Am agus Luas
Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:
• an clog 24 uair a thuiscint,
• an luas, an fad nó an t-am a ríomh
• am a shuimiú agus a dhealú,
nuair a thugtar an dá athróg eile,
• tiontú idir soicindí, nóiméid agus
• fadhbanna a bhaineann le ham, fad
uaireanta an chloig,
agus luas a réiteach.
• amchláir a léamh agus a léirmhíniú,

Mír 11.1 Am agus amchláir
Cé go n-úsáidtear an clog 24 uair ar ghutháin phóca agus ar ghléasanna leictreonacha,
tá sé tábhachtach a bheith in ann an t-am a léamh ar chloig agus ar amadóirí ar a
n-úsáidtear am an chloig 12 uair go fóill.
Léiríonn an clog ar dheis go bhfuil sé 9.20.
D’fhéadfadh sé gur 9.20 a.m. nó 9.20 p.m. atá i gceist leis sin.

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

Nuair a thugaimid an t-am ag baint úsáid as a.m. nó p.m., is é an clog 12 uair atá in úsáid
againn.
Úsáidtear na litreacha a.m. chun an t-am ó mheán oíche go meán lae a chur in iúl.
Cuirtear an t-am ó mheán lae go meán oíche in iúl le p.m.
a.m. ante meridiem
p.m. post meridiem

– roimh mheán lae
– tar éis meán lae

Bealach eile chun an t-am a thabhairt is ea an clog 24 uair.
4 fhigiúr a úsáidtear sa chlog 24 uair, e.g. 10.24.
Léiríonn an chéad dá fhigiúr líon na n-uaireanta cloig tar éis an mheán oíche agus
léiríonn an dara dhá fhigiúr líon na nóiméad tar éis na huaire.
212

Caibidil 11 Am agus Luas
Tugtar sa tábla thíos amanna faoi leith agus iad scríofa de réir an chloig 12 uair agus
ansin de réir an chloig 24 uair.
Clog 24 uair

04.00 06.00

Clog 12 uair

4 a.m. 6 a.m. 8 a.m. 10 a.m. 12 nóin 2 p.m. 4 p.m. 6 p.m. 8 p.m.

08.00 10.00

12.00

I bhformhór na n-amchlár le haghaidh busanna,
traenacha agus in aerfoirt, mar shampla, fágtar
pointe deachúlach an chloig 24 uair ar lár agus
scríobhtar 21.16 mar 21 16.

14.00 16.00 18.00

20.00

Amanna a dhealú ó chéile
2 uair 23 nóim
245 nóim

1 uair 83 nóim
245 nóim
1 uair 38 nóim

Agus amanna á ndealú ó chéile, tá sé tábhachtach cuimhneamh ar an ngaol idir nóiméid
agus uaireanta, mar a thaispeántar sa chéad sampla eile.

Sampla 1
Tosaíonn scannán ar 20.45 agus críochnaíonn sé ar 22.14. Cá fhad is atá an
scannán?
Bainimid 20.45 ó 22.14 mar seo a leanas:
Más gá líon mór nóiméad a bhaint ó líon níos lú nóiméad, cuir 60 le líon na
nóiméad sa líne atá ar barr (22.14 sa chás seo) agus ansin bain uair an chloig de
líon na n-uaireanta:
21.74 … 14 nóiméad tar éis 10 5 74 nóiméad tar éis 9
22.14
5
220.45 2 20.45
1.29
Tá an scannán 1 uair 29 nóiméad ar fad.

Cleachtadh 11.1
1. Scríobh gach ceann díobh seo ina nóiméid?
(i)	 _12 d’uair an chloig

(iv) 1 _34 uair an chloig

(ii)	 _14 d’uair an chloig

(iii)	 _25 d’uair an chloig

7
(v)	 __
10 d’uair an chloig.

2. Déan iad seo a leanas a shuimiú:
(i)

uair nóim
4
12
3
46

(ii)

uair nóim
4
38
3
46

(iii)

uair nóim
1
29
3
53
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3. Cé mhéad nóiméad ó 7.20 a.m. go 8.00 a.m.?
Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó 8.00 a.m. go 3.40 p.m.?
Anois faigh amach cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó 7.20 a.m. go 3.40 p.m.
4. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó
(i) 8.30 a.m. go 11.45 a.m.

(ii) 12.30 p.m. go 7 p.m.

(iii) 7.40 a.m. go 3.30 p.m.

(iv) 10.10 a.m. go 6.40 p.m.

(v) 8.45 a.m. go 3.50 p.m.

(vi) 11.50 a.m. go 7.45 p.m.?

5. Déan iad seo a leanas a dhealú:
(i)

uair nóim
4
53
2
17

(ii)

uair nóim
3
12
1
46

(iii)

uair nóim
5
35
3
54

6. Scríobh iad seo a leanas de réir an chloig 24 uair:
(i) 6 a.m.

(ii) 10.45 a.m.

(iii) 4 p.m.

(iv) 5.20 p.m.

(v) 7.30 p.m.

(vi) 8.45 a.m.

(vii) 12 meán lae

(ix) 3.15 a.m.

(x) 3.15 p.m.

(viii) 11.40 p.m.

7. Scríobh iad seo a leanas ag baint úsáid as a.m. nó p.m.:
(i) 11.40

(ii) 15.35

(iii) 12.20

(iv) 00.30

(v) 22.15

(vi) 04.20

(vii) 10.35

(viii) 14.30

(ix) 18.45

(x) 23.12

8. Scríobh iad seo a leanas de réir an chloig 24 uair:
(i)
(ii)
(iii)
11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

a.m.

p.m.

a.m.

(iv)

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5
p.m.

9. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó
(i) 10.35 go 14.45
(iv) 8.15 go 10.52
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(ii) 12.48 go 16.20

(iii) 10.36 go 18.45

(v) 02.10 go 17.40

(vi) 14.42 go 18.10 ?

Caibidil 11 Am agus Luas
10. Ar na léaráidí thíos, tugtar uaireanta an chloig, idir nóiméid agus soicindí. Meaitseáil
na hamanna ar na cloig leis na hamanna digiteacha sna boscaí gorma:
A
  B
  C
  D

I2:09:36

7:52:04

(i)

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

(ii)

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

I: I3:2I

4:4 I:52

(iii)

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

(iv)

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

11. Oibríonn bean ó 08.45 go 12.30 agus ó 13.45 go 17.15 cúig lá na seachtaine.
Cé mhéad uair an chloig a oibríonn sí sa tseachtain.
12. Tosaíonn dráma ar 8.20 p.m. agus maireann sé 2 uair an chloig 35 nóiméad. Cén
t-am a chríochnaíonn sé?
13. Fágann traein Trá Lí ar 10.52 agus sroicheann sí Baile Átha Cliath ar 14.40.
Cá fhad a mhaireann an turas?
14. Tá turcaí á chócaráil don dinnéar. Caithfidh sé a bheith
réidh le hithe ar 18.30.
Déanfar é a chócaráil ar feadh 28 nóiméad in aghaidh
an kg, agus ansin ar feadh 20 nóiméad breise ag an
deireadh.
Más 8 kg an meáchan atá sa turcaí, cén t-am ar cheart é a chur san oigheann?
15. Seo cuid d’amchlár na traenach ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart:
Heuston (BÁC)
Baile Átha Luain
Baile Átha Luain
Clár Chlainne Mhuiris
Clár Chlainne Mhuiris
Cathair na Mart

ag imeacht
ag teacht
ag imeacht
ag teacht
ag imeacht
ag teacht

Traein1
08 30
10 08
10 10
11 25
11 44
12 05

Traein 2
17 10
18 43
18 45
20 08
20 11
20 38

(i) Cá fhad a thógann sé ar Thraein 1 dul ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart?
(ii) Cá fhad a sheasann Traein 1 i gClár Chlainne Mhuiris?
(iii) Tar éis an tsosa bhig, cá fhad a thógann sé ar Thraein 2 dul ó Bhaile Átha Luain
go Cathair na Mart?
(iv) Cé acu traein is tapa ó Bhaile Átha Cliath go Baile Átha Luain?
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(v) Cá fhad a thógann sé ar Thraein 1 dul ó Bhaile Átha Cliath go Clár Chlainne Mhuiris?
(vi) Cá fhad a sheasann Traein 2 i mBaile Átha Luain?
(vii) Má shroichim Stáisiún Heuston i mBaile Átha Cliath ar 07 52, cá fhad a bheidh
orm fanacht sula n-imeoidh Traein 1 le dul go Cathair na Mart?
(viii) Cé acu traein is tapa ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart?
16. Líon isteach na spásanna daite A, B, C, D, E agus F thíos:
Traein
1
2
3
4
5
6

Am imeachta
08 43
B
15 30
23 17
06 23
F

Am teachta
10 54
12 17
C
05 18
E
12 15

Fad ama
A
2 u 40 nóim
1 u 54 nóim
D
4 u 12 nóim
2 u 54 nóim

17. Cuireadh tús le turas i gcarr ar 10 40 agus cuireadh críoch leis ar 13 25.
(i) Cá fhad a mhair an turas?
(ii) Má ídíonn an carr 6 lítear peitril in aghaidh na huaire agus má chosnaíonn gach
lítear E1.65, ríomh costas an pheitril don turas, ceart go dtí an euro is gaire.

Fiosrú:

Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla seo a leanas agus fiosraigh na codanna
d'uair an chloig i bhfoirm codán agus i bhfoirm deachúlacha.
Nóiméid

6 nóiméid

Codanna d'uair an
chloig
Codán
Deachúil
___
0.1
  6   5 ___
  1  
60 10
0.2
3
___
   
10

Nóiméid

30 nóiméid
0.6
___
  2 

3

15 nóiméid
0.33̇
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Codanna d'uair an
chloig
Codán
Deachúil
___
  2 
5

0.75
50 nóiméid
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18. Tiontaigh gach ceann de na hamanna seo a leanas ina uaireanta an chloig agus ina
nóiméid:
(i) 3.5 uair an chloig
(iv) 4.6 uair an chloig

(ii) 2.1 uair an chloig (iii) 0.75 uair an chloig
(v) 1.66 uair an chloig

19. Ar an lá spóirt, roinneadh dualgais mhaoirseachta sa charrchlós go cothrom ar 5
dhalta.
Osclaíodh an carrchlós ar 9 a.m. agus dúnadh é ar 3 p.m.
Oibrigh amach cá fhad a chaith gach dalta ag déanamh maoirseachta ar an
gcarrchlós (i) i bhfoirm deachúla (ii) in uaireanta an chloig agus nóiméid.
20. Déanann Sinéad agus Sadhbh cuarda den pháirc mar ullmhúchán do rás trastíre.
Tógann sé 15 nóiméad ar Shinéad cuaird a dhéanamh agus tógann sé 18 nóiméad
ar Shadhbh cuaird a dhéanamh.
Má thosaíonn an bheirt acu ag traenáil ar 2 p.m., cathain a bheidh siad le chéile ag
an líne thosaithe arís?
21. Thosaigh Fiachra agus Pádraig ar a gcuid cleachtaí aclaíochta sa spórtlann áitiúil ar
10 00 Dé Sathairn agus bhuail siad le chéile sa chaifé nuair a bhí siad críochnaithe.
(i) Cá fhad a mhair cleachtaí aclaíochta gach duine acu (tabhair an dá fhreagra
ina n-uaireanta an chloig)?
(ii) Cé acu a bhí sa chaifé ar dtús agus cé mhéad nóiméad a bhí sé ag fanacht
lena chara?
		

Fiachra

Ardú ó bhinse
Meaisín iomraimh
Brú aníos na gcos
Brú síos
Tarraingt anuas
Sos
Snámh
Sos
Meaisín reatha
Ionsamhlóir sciála
trastíre
Sos (cithfholcadh)

Pádraig
0.2 uair
0.25 uair
0.1 uair
0.2 uair
0.2 uair
0.1 uair
0.4 uair
0.1 uair
20 nóiméad
0.3 uair
10 nóiméad

Ardú ó bhinse
Meaisín iomraimh
Brú aníos na gcos
Brú síos
Tarraingt anuas
Sos
Snámh
Sos
Meaisín reatha
Ionsamhlóir sciála
trastíre
Sos (cithfholcadh)

0.1 uair
0.1 uair
0.1 uair
0.2 uair
0.2 uair
0.25 uair
0.33 uair
0.25 uair
18 nóiméad
18 nóiméad
15 nóiméad
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Mír 11.2 Luas – Fad – Am
Má théann carr 100 km i gcaitheamh 2 uair an chloig, deirimid gurb é 50 ciliméadar san uair
(a scríobhtar mar 50 km/u) meánluas an chairr ar feadh an turais sin.
Ar an gcaoi chéanna, má théann traein 300 km i gcaitheamh 3 uair an chloig, is é 100 km/u
meánluas na traenach ar feadh an turais.
fad an turais
Sna samplaí thuas, tá an meánluas 5 _________________ .
am a glacadh
D’fhéadfaí na samplaí thuas a úsáid freisin chun a léiriú go bhfuil
			
Fad slí
(i) Am 5 ______
(ii) Fad slí 5 Luas 3 Am
			
Luas
Is féidir an triantán ar dheis a úsáid chun cuimhneamh ar na foirmlí sin.
			Fad
slí
Luas 5 _____
			Am
			Fad
slí
Am 5 _____
			Luas
Fad slí 5 Luas 3 Am

Fad
		
slí
		

Luas

Clúdaigh an luach atá uait le
d’ordóg, e.g. chun an luas a
fháil, clúdaigh Luas.

Am

		

			Fad
slí
Luas 5 _____
			Am

Sampla 1
Thaistil traein 210 km i gcaitheamh 2 _12  uair an chloig. Faigh an meánluas a bhí fúithi.
Fad slí 210 ________
210 3 2 ____
420
Meánluas 5 ____ 5 ____
5 1
5
5 84
1
_
_
Am
2 2 	
2 2  3 2
5

∴ an meánluas 5 84 km/u.

Sampla 2
Thaistil tiománaí 500 ciliméadar i gcaitheamh 6 uair an chloig. 100 km/u an
meánluas a bhí fúithi i gcaitheamh an chéad dá uair an chloig. Faigh an meánluas,
ina chiliméadair san uair, i gcaitheamh na gceithre uair an chloig dheiridh.
Is é 100 km 3 2 5 200 km an fad slí a chuaigh
sí i gcaitheamh an chéad 2 uair an chloig. … Fad slí 5 Luas 3 Am
Dá réir sin thaistil an tiománaí 300 km i gcaitheamh na 4 uair an chloig dheiridh.
Fad slí
Meánluas 5  ______
Am
300
5    ____
 … 500 km 2 200 km 5 300 km agus 6 uair 2 2 uair 5 4 uair.
4
5   75
∴ an meánluas i gcaitheamh na 4 uair an chloig dheiridh 5 75 km/u.
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Chun km/u a thiontú ina m/s, tiontaigh iad ina m/u ar dtús agus ansin ina m/s.
Chun m/s a thiontú ina km/u, tiontaigh iad ina m/u ar dtús agus ansin ina km/u.

1 km 5 1 000 m
18 km/u

m/s

18 km/u 5

1 uair 5 3 600 s
18 3 1 000 m/u 5

_______
  18 000  5 5 m/s

10 3 3 600 m/u 5

_______
  36 000  5 36 km/u

1 uair 5 3 600 s
10 m/s

km/ur

10 m/s 5

3 600
1 km 5 1 000 m
1 000

Cleachtadh 11.2
1. Cá fhad a rachaidh carr
(i) i gcaitheamh 3 uair an chloig agus meánluas 80 km/u faoi
(ii) i gcaitheamh 4 uair an chloig agus meánluas 65 km/u faoi
(iii) i gcaitheamh 2 _14 uair an chloig agus meánluas 88 km/u faoi
(iv) i gcaitheamh  _34 d’uair an chloig agus meánluas 96 km/u faoi?
2. Cé mhéad am a thógfaidh sé:
(i) 210 km a thaisteal i gcarr más é meánluas 70 km/u fút
(ii) 200 km a thaisteal i gcarr más é meánluas 80 km/u fút
(iii) 20 km a thaisteal i gcarr más é meánluas 60 km/u fút
(iv) 48 km a thaisteal i gcarr más é meánluas 64 km/u fút.
3. Cén meánluas ina km/u a bheidh faoi charr dá rachadh sé
(i) 250 km in 5 uair an chloig
(ii) 120 km in 2 uair an chloig
1
_
(iii) 90 km in 1 2 uair an chloig
(iv) 175 km in 2 _12 uair an chloig
(v) 25 km in _ 12 d'uair an chloig
(vi) 90 km in 40 nóiméad.
4. Ghlac sé 5 nóiméad ar charr rásaíochta cuaird amháin a dhéanamh de raon
rásaíochta. 15 km ar fad atá an raon rásaíochta.
Scríobh an luas a bhí faoin gcarr ina km/u.
5. Cá fhad a thógfaidh sé ar rothaí taisteal 45 km agus meánluas 18 km/u faoi?
6. Tiomáintear carr ar mhótarbhealach ar feadh 2 _14 uair an chloig agus meánluas 84
km/u faoi. Cá fhad a thaistealaíonn an carr san am sin?
7. Tá Trá Lí 312 km ó Bhaile Átha Cliath. Má chríochnaíonn tiománaí an turas in 4 uair
an chloig 20 nóim, faigh a meánluas ina km/u.
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8. Fágann traein Baile Átha Cliath ar 0925 agus sroicheann sí Corcaigh ar 1210.
Má tá an turas 286 km ar fad, faigh meánluas na traenach.
9. Téann luasbhád ar luas 60 km/u ar feadh dhá uair an chloig agus ansin ar luas 90
km/u ar feadh uair an chloig amháin.
Faigh meánluas an bháid i gcaitheamh na dtrí uair an chloig.
10. Dá mbeadh carr ag taisteal ar mheánluas 120 km/u, ghlacfadh sé trí an chloig air
turas faoi leith a dhéanamh. Cá fhad, ina uaireanta an chloig, a thógfadh an turas dá
laghdófaí an meánluas go 80 km/u?
11. Thosaigh turas 276 km ar 1040 agus chríochnaigh sé an lá céanna ar 1430.
Faigh an meánluas ina km/u.
12. 4 uair an chloig agus 20 nóiméad a thógann sé chun aistear áirithe a dhéanamh
ar mheánluas 120 km/u. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad a thógfadh an
t-aistear céanna dá laghdófaí an meánluas go 100 km/u?
13. Thaistil tiománaí 320 km i gcaitheamh cúig uair an chloig.
80 km/u an meánluas a bhí fúithi don chéad 160 km.
Cén meánluas a bhí fúithi ar feadh an dara 160 km?
14. Taistealaítear 18 km i gcaitheamh 25 nóiméad.
Faigh an meánluas ina mhéadair sa soicind.
15. Thosaigh rothaí ar thuras 56 km ar 1015 agus
chríochnaigh sé an turas ar 1135.
Ríomh meánluas an rothaí ina km/u.
16. Taistealaítear 600 méadar in 30 soicind.
Faigh an meánluas ina km/u.
17. Scríobh 72 km/u ina mhéadair sa soicind.
18. Scríobh 400 méadar sa nóiméad ina km/u.
19. Scríobh 15 mhéadar sa soicind ina chiliméadair san uair.
20. Ghlac turas 559 ciliméadar i gcarr 6 uair an chloig agus 30 nóiméad.
(i) Ríomh meánluas an chairr, ina km/u, don turas.
(ii) Má úsáideadh, ar an meán, lítear amháin peitril gach 8.3 km, ríomh an líon
lítear a úsáideadh, ceart go dtí an lítear is gaire.
(iii) Faigh costas an pheitril má chosain gach lítear E1.70.
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21. Léirítear sa tábla ar dheis an t-am a thóg sé
ar roinnt ainmhithe atá iontach tapa na faid
a thugtar a rith.
Cuir na hainmhithe
in ord, ag tosú leis
an gceann is tapa.

Ainmhí

Fad ama

Fad ina
mhéadair

Síota

18 soicind

500 m

Capall rása 16 soicind

300 m

Antalóp

4 _12  nóim

6 000 m

Fia

42 nóim

32 000 m

22. Tosaíonn reathaí ag rith ag meán lae agus í ag iarraidh rith go dtí an chéad
sráidbhaile eile, atá 12 km uaithi.
Ba mhaith léi an sráidbhaile seo a shroicheadh ag 1330.
Cén meánluas reatha a theastaíonn uaithi?
23. Comhlánaigh an tábla seo a leanas:
20 m/s
25 m/s
50 m/s

(
(
(

) m/u
) m/u
) m/u

(
(
(

) km/u
) km/u
) km/u

24. Comhlánaigh an tábla seo a leanas:
72 km/u
54 km/u
120 km/u

(
(
(

) m/u
) m/u
) m/u

(
(
(

) m/s
) m/s
) m/s

Fiosrú:

Déan meastachán ar leithead an bhóthair gar
do do scoil, san áit a dtrasnaíonn a lán daltaí é.

f

I gclós na scoile, marcáil an fad seo (f).
Bain úsáid as stopuaireadóir lena fháil amach cé mhéad soicind (ar an meán) a
thógann sé ar dhaltaí dul trasna go dtí an taobh eile.
Faigh amach an luasteorainn don bhóthar. Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla
thíos agus ríomh an "fad sábháilte" atá ag teastáil le go mbeidh dalta in ann dul
trasna an bhóthair má tá gluaisteán ag teacht, má ghlactar leis nach moilleoidh
an tiománaí.
Luasteorainn
(km/u)

Luasteorainn
(m/s)

Fad sábháilte (m) 5
Luas (m/s) 3 Am (s)

50 km/u
60 km/u
Tomhais amach na faid shábháilte i gclós na scoile le haghaidh
luasteorainneacha éagsúla.
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Cuir triail ort féin 11
1. Scríobh na hamanna seo a leanas in am an chloig 24 uair.
(i)
(ii)
11 12 1
10
2
3
9
4
8
7 6 5

a.m.

11 12 1
2
10
3
9
4
8
7 6 5

p.m.

2. Faigh an t-am a thógfadh sé turas 100 km a dhéanamh ar mheánluas 80 km/u.
3. Tosaíonn na ranganna i scoil áirithe ar 9.00 a.m. agus críochnaíonn siad ar 3.40 p.m.
Bíonn sos uair an chloig ann ag am lóin agus sos 20 nóiméad i lár na maidine.
Má bhíonn 8 rang ann gach lá agus iad uile ar comhfhad, cá fhad a mhaireann rang
amháin?
4. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó
(i)9.15 a.m. go 12.30 p.m.
(ii)09.35 go 18.10?
5. D’fhág bus áirithe Baile Átha Cliath ar 09.45 agus shroich sé Luimneach ar 12.15.
		(i) Cá fhad a mhair an turas?
(ii) Má tá an turas 220 km ar fad, faigh meánluas an bhus ina km/u.
6. Ritheann cailín ar feadh 24 nóiméad agus meánluas 15 km/u fúithi.
Cá fhad a théann sí?
7. Thosaigh scannán ar an teilifís ar 10.15 p.m. agus mhair sé 2 uair agus 35 nóiméad.
Cén t-am a chríochnaigh an scannán?
8. Thaistil bus ar feadh dhá uair an chloig agus meánluas 90 km/u faoi agus ansin
thaistil sé ar feadh uair an chloig eile agus luas 60 km/u faoi.
Faigh
			 (i) an fad slí iomlán a chuaigh an bus
			(ii) an t-am iomlán a ghlac an turas
(iii) meánluas an bhus ar feadh an turais iomláin ina km/u.
9. Faigh an fad a dhéanann aerárthach a ghluaiseann ar 600 km/u ar feadh 3 uair an
chloig agus 36 nóiméad.
10. Scríobh na hamanna seo a leanas in am an chloig 24 uair:
(i) 6.15 a.m.   (ii) 1.45 p.m.   (iii) 9.52 p.m.   (iv) 12.15 a.m.

222

Caibidil 11 Am agus Luas
11. Taistealaíonn tiománaí ar mheánluas 60 km/u ar feadh 2 _14 uair an chloig.
Má ídíonn a charr lítear amháin peitril gach 15 km ar an meán, faigh amach cé
mhéad lítear breosla a úsáidtear.
12. D’fhág an Luas Tamhlacht ar 09.45 agus shroich sé Sráid na Mainistreach ar 10.25.
		 (i) Cá fhad a mhair an turas?
		(ii) Má tá an turas 13 km ar fad, faigh meánluas an Luas ina km/u.
13. Thiomáin Seán ó Thrá Lí go Gaillimh ina charr.
D’fhág sé Trá Lí ar 09.45 agus shroich sé Gaillimh ar 12.57.
(i) Cá fhad a thóg sé ar Sheán taisteal ó Thrá Lí go Gaillimh?
Tabhair do fhreagra ina uaireanta an chloig agus nóiméid.
(ii) Tá Trá Lí 200 km ó Ghaillimh.
Ríomh meánluas Sheáin ina km/u.
(iii) Mheas Seán go gcosnódh sé 22 cent in aghaidh an chiliméadair sin an turas a
dhéanamh ina charr.
Cé mhéad a chosain sé air a charr a thiomáint ó Thrá Lí go Gaillimh?
14. Chríochnaigh snámhaí an rás saorstíle 1500 m in 15 nóiméad ag na Cluichí
Oilimpeacha. Scríobh an meánluas seo ina km/u.

15. Mháirseáil Brian Bóramha agus a arm mór chuig Baile Átha Cliath.
Faoi 2 p.m. bhí siad aon trian den bhealach ann.
Faoi 4 p.m. bhí siad trí cheathrú den bhealach ann.
Cén t-am a thosaigh siad ag siúl?
16. Téann TGV 567 km ó Bordeaux go Páras agus meánluas 252 km/u fúithi.
Cén t-am a shroichfidh an traein Páras, má fhágann sí Bordeaux ar 14.10.
17. Sa Grand Prix, chuaigh carr an bhuaiteora thar an líne
chríche 0.3 soicind roimh an gcéad charr eile.
Bhí an dá charr ag taisteal ar 84 m/s.
Céard é an fad slí a bhí idir an dá charr?
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Tasc:

I ngrúpaí, pleanálaigí turas scoile do bhur rang.
Caithfidh sibh ceann amháin (ar a laghad) de
na modhanna iompair seo a úsáid don turas:
eitleán – traein – bus.
Caithfidh sibh taighde a dhéanamh ar na rudaí
seo a leanas:
1. Áiteanna suimiúla le cuairt a thabhairt orthu.
2. Na bealaí is fearr agus is éifeachtúla chun taisteal go dtí bhur gceann
scríbe.
3. Amchláir/féilirí chun cinntí a dhéanamh maidir le dátaí agus amanna
tosaithe / amanna críochnaithe.
4. Na costais a bhainfidh leis an turas go dtí bhur gceann scríbe agus le
cuairteanna a thabhairt ar áiteanna suimiúla.
5. Lascainí a d'fhéadfadh a bheith ar fáil do ghrúpaí.
Cuirigí bhur bplean i láthair do bhur rang mar liosta pointí le hurchair ar
phóstaer mór nó mar chur i láthair digiteach.
Cuirigí bhur gcuid pleananna i gcomparáid le chéile agus déanaigí cinneadh
mar rang ar cé acu turas ab fhearr libh a dhéanamh.
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