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Mír 15.1 Súil siar ar línebhreacthaí agus ar  
 bharrachairteacha   
1. Línebhreacthaí

Léiríonn na sonraí seo thíos an uasteocht (ina °C) a taifeadadh in Barcelona gach lá i 
mí an Mheithimh. 

27  28  26  25  26  27  22  30  28  29
28  26  24  22  28  24  27  29  28  27
19  25  26  29  29  26  28  28  31  25

Tá na teochtaí sin le feiceáil ar an línebhreacadh thíos. 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Teocht (°C)

Asluiteach

29 30 31 32 33

Is é an raon ná 12°C, i.e. 19°C go 31°C. 
Is é an mód ná 28°C mar is é is minice atá ann.  

Is le spota a chuirtear 
gach sonra in iúl.

 •  línebhreacadh a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • barrachairteacha a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • léaráidí gais agus duillí a tharraingt 
agus a léirmhíniú,

 • an eochair i léaráid ghais agus duillí 
a thuiscint,

 • barrachairteacha a úsáid chun 
minicíocht a thomhas.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain conas:

 • píchairteacha a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • histeagraim a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • na difríochtaí idir barrachairteacha 
agus histeagraim a thuiscint,

 • an graf nó an chairt is oiriúnaí a 
roghnú le haghaidh tacar sonraí 
áirithe,

 • éifeachtacht ghraif nó chairte a 
mheas,

 • graif nó cairteacha míthreoracha a 
aithint.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:

An Staitistic 3ca
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dil
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Tugtar asluiteach ar 19°C mar go bhfuil an scór sin an-difriúil leis an gcuid eile de na scóir.  
Tá na teochtaí bailithe le chéile nó braislithe idir 25°C agus 29°C. 

2. Barrachairteacha
Bealach simplí agus éifeachtach chun sonraí a chur i láthair is ea an bharrachairt.  
Is é atá i mbarrachairt ná barraí atá ar comhleithead lena chéile agus iad tarraingthe  
go ceartingearach nó go cothrománach ó ais áirithe.  
Seasann airde (nó fad) na mbarraí do na minicíochtaí i gcónaí. 
Is gnách go mbíonn bearnaí caola idir na barraí, agus bíonn na bearnaí sin ar 
comhleithead lena chéile freisin.  

Léirítear ar an mbarrachairt thíos líon na dteachtaireachtaí téacs a fuair grúpa scoláirí 
Satharn áirithe. 
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Líon na dteachtaireachtaí téacs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tá an líon iomlán daltaí 5

1 1 2 1 4 1 6 1 9 1 11 1 14 1 9 1 4 5 60.

Tá an líon iomlán teachtaireachtaí téacs a fuarthas 5 (1  1) 1 (2  2) 1 (4  3) 1  
(6  4) 1 (9  5) 1 (11  6) 1 (14  7) 1 (9  8) 1 (4  9) 5 358

Is é líon módúil na dteachtaireachtaí téacs ná 7 agus is é an raon ná 1 go dtí 9,  
i.e. 8 dteachtaireacht téacs.

Tá an meánlíon teachtaireachtaí téacs in aghaidh an dalta

5   358 ____ 
60

   5 6 (ceart go dtí an tslánuimhir is gaire)

Cleachtadh 15.1
 1. Léiríonn an línebhreacadh thíos líon na gcúl a scóráil foireann haca in aghaidh an 

chluiche.

0
Líon na gcúl 

1 2 3 4 5 6
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 (i) Cé mhéad cluiche a d’imir an fhoireann?
 (ii) Céard é líon módúil na gcúl a scóráladh?
 (iii) Céard é an raon a bhaineann le líon na gcúl a scóráladh?
 (iv) Cén céatadán de na cluichí a chríochnaigh gan scór?

 2. Léiríonn an línebhreacadh thíos an  
uasteocht (ina °C) ag Túr Eiffel gach  
lá i mí Aibreáin: 
 (i) Céard é an mód? 
 (ii) Céard é an t-asluiteach? 
 (iii) Cé mhéad lá a raibh uasteocht  

de 25°C ann?
 (iv) Cén céatadán de na laethanta a raibh uasteocht de níos lú ná 20°C ann? 
 (v) Má roghnaítear lá go randamach, cén dóchúlacht atá ann gur faoi bhun 18°C a 

bhí an uasteocht an lá sin?

 3. Tugtar sa línebhreacadh seo na scóir (as 50) a fuair grúpa daltaí i scrúdú matamaitice: 

30 32 34 36 38
Scór

40 42 44 46 48 50

 (i) Cén scór ba mhinice a fuarthas? 
 (ii) Cé mhéad dalta a fuair 34 marc? 
 (iii) Cé mhéad dalta a fuair 45 marc nó níos mó? 
 (iv) Cén céatadán de na daltaí a fuair 35 marc nó níos lú? 
 (v) Má roghnaítear dalta go randamach, cén dóchúlacht atá ann go bhfuair sé 40 marc?

 4. Tugann an bharrachairt seo líon na  
bpictiúr ar chuimhnigh gach dalta  
orthu i dtriail chuimhne.
 (i) Cé mhéad dalta a ghlac páirt sa  

triail?
 (ii) Céard é líon módúil na bpictiúr  

ar cuimhníodh orthu?
 (iii) Cé mhéad dalta a chuimhnigh ar  

níos lú ná 7 bpictiúr?
 (iv) Cén raon a bhaineann le líon na bpictiúr ar cuimhníodh orthu?
 (v) Céard é líon airmheánach na bpictiúr ar cuimhníodh orthu? 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Uasteocht (°C)

25 26 27 28

0
5
Líon na bpictiúr ar cuimhníodh orthu 
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 5. Tugtar sa bharrachairt seo líon na n-uaireanta cloig a chaith grúpa daltaí ón dara 
bliain i mbun obair bhaile seachtain amháin. 

0
5

Líon na n-uaireanta cloig

Líon na n-uaireanta cloig a chaith grúpa daltaí 
ón dara bliain i mbun obair bhaile 
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 (i) Cé mhéad dalta a chaith 6 uair an chloig i mbun obair bhaile? 
 (ii) Céard é an líon is mó uaireanta an chloig a chaith dalta i mbun obair bhaile?  
 (iii) Cé mhéad dalta a chaith níos lú ná 7 n-uair an chloig i mbun obair bhaile? 
 (iv) Cé mhéad dalta a chaith níos mó ná 10 n-uair an chloig i mbun obair bhaile? 
 (v) Cé mhéad dalta a ndearnadh suirbhé orthu? 
 (vi) Cén céatadán de na daltaí a chaith 8 n-uair an chloig i mbun obair bhaile? 
 (vii) Má roghnaítear dalta go randamach, cén dóchúlacht atá ann gur chaith an 

dalta sin 10 n-uair an chloig i mbun obair bhaile? 

 6. Caitheadh 6 bhonn airgid san aer 30 uair agus rinneadh taifead gach uair ar líon na 
n-aghaidheanna a fuarthas. 
Tá na torthaí le feiceáil sa bharrachairt thíos.

0
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Líon na n-aghaidheanna

6 bhonn airgid a chaitheamh san aer
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 (i) Cé mhéad uair a fuarthas 4 aghaidh? 
 (ii) Céard é líon módúil na n-aghaidheanna a fuarthas? 
 (iii) Má fuarthas 2 aghaidh nuair a caitheadh na boinn san aer uair amháin,  

cé mhéad cúl a fuarthas?
 (iv) Scríobh síos an dóchúlacht thrialach go bhfaighfear 4 aghaidh.
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 7. Tá líon na gcúl a scóráladh i sraith cluichí  
peile le feiceáil sa bharrachairt ar dheis. 

 (i) Cé mhéad cluiche a imríodh? 
 (ii) Ríomh líon iomlán na gcúl a scóráladh. 
 (iii) Faigh meánlíon na gcúl a scóráladh in  

aghaidh an chluiche, ceart go dtí ionad  
amháin de dheachúlacha. 

 8. Cuireadh ceist ar ghrúpa  
déagóirí – 20 buachaill agus  
20 cailín – ar shíl siad gur  
chóir go mbeadh an  
corpoideachas ina ábhar  
éigeantach ar scoil.  
Tá na torthaí le feiceáil sa  
bharrachairt ar dheis. Tá  
dhá cholún i ngach barra. 
 (i) Cé mhéad cailín  

a aontaíonn go mór gur  
chóir go mbeadh an  
corpoideachas ina ábhar éigeantach ar scoil? 

 (ii) Cé mhéad buachaill a aontaíonn go mór gur chóir go mbeadh an 
corpoideachas ina ábhar éigeantach ar scoil? 

 (iii) Céard é líon iomlán na ndéagóirí nach n-aontaíonn beag ná mór gur chóir go 
mbeadh an corpoideachas ina ábhar éigeantach ar scoil? 

 (iv) Má roghnaítear déagóir go randamach, cén dóchúlacht atá ann go 
n-aontaíonn an déagóir sin go mór gur chóir go mbeadh an corpoideachas ina 
ábhar éigeantach ar scoil?  
Bíodh do fhreagra ina dheachúil. 
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Fiosrú: Ceist 8 forbartha
Dear ceistneoir chun tuairimí  
an ranga a bhailiú ar na  
ceisteanna seo a leanas:

 (i)  Ar cheart go mbeadh  
an corpoideachas  
éigeantach?

  agus
 (ii)  Ar cheart go mbeadh  

éidí scoile éigeantach?

Bain úsáid as na catagóirí seo:
Aontaím go mór – Aontaím – Is cuma liom – Ní aontaím – Ní aontaím beag ná mór
(amhail Ceist 8).
Cuir do chuid torthaí i láthair mar bharrachairt chomparáideach (buachaillí v 
cailíní nó daltaí sóisearacha v daltaí sinsearacha) do gach ceist.
Mínigh an difríocht idir do chuid torthaí agus na torthaí sa chairt i gCeist 8.

Mír 15.2 Píchairteacha   
Bealach eile chun eolas a thaispeáint i bhfoirm léaráide ná píchairt a úsáid. 
De ghnáth, úsáidtear píchairt lena thaispeáint  
cén chaoi a bhfuil cainníocht áirithe roinnte nó  
dáilte ina gcatagóirí éagsúla. Seasann an ‘pí’,  
nó an ciorcal, don mhéid iomlán agus seasann  
gach teascóg do mhéid an sciar. 

Bíonn méid gach teascóige i gcomhréir  
le méid na huillinne i lár na teascóige. 

360° an uillinn atá i lár ciorcail nó pí. 
   1 _ 2    360° 5 180° an uillinn atá i leathsciar. 

Teascóg
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Sa léaráid ar dheis feictear sciartha difriúla agus an  
dóigh a léirítear iad mar theascóga i bpíchairt. 

Más ionann an sciar agus   1 _ 6   den chiorcal iomlán,  
faightear méid na huillinne sa lár ach   1 _ 6   de 360° a ríomh.

  1 _ 6   de 360° 5 360° 4 6 5 60°.

Ar an gcaoi chéanna, más ionann an sciar  
agus   1 __ 10   den chiorcal iomlán, is ionann  
an uillinn sa lár agus   1 __ 10   de 360° 5 36°.

Teascóg Codán Céimeanna Céatadán

 

1 360° 100%

  1 __ 
2
    360° _____ 

2
   5 180° 50%

  1 __ 
4
    360° _____ 

4
   5 90° 25%

45°   1 __ 
8
    360° _____ 

8
   5 45° 12.5%

120°
  1 __ 
3
    360° _____ 

3
   5 120° 33.3%

60°
  1 __ 
6
    360° _____ 

6
   5 60° 16.6%

180°

leathsciar

90°

30°

60°
de 
sciarde sciar1

4

1
6

de sciar1
12
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Sampla 1

Cuireadh ceist ar 120 cailín sa chéad bhliain cén spórt  
ab fhearr leo. Léirítear na torthaí sa phíchairt thall.  

Cé mhéad cailín a raibh
 (i) an leadóg
 (ii) an lúthchleasaíocht
 (iii) an haca
 (iv) an líonpheil
mar an spórt ab fhearr leo?

Scríobhaimid gach ceann de na huillinneacha  
sna teascóga mar chodán de 360°. 

 (i) Leadóg: 90°;   90° ____ 
360°

   5   1 __ 
4

    agus    1 __ 
4

   de 120 5 30

      an leadóg an spórt ab fhearr le 30 cailín 

 (ii) Lúthchleasaíocht: 120°;   120° ____ 
360°

   5   1 __ 
3

    agus    1 __ 
3

   de 120 5 40

      an lúthchleasaíocht an spórt ab fhearr le 40 cailín

 (iii) Haca:  45°;    45° ____ 
360°

   5   9 ___ 
72

   5   1 __ 
8

    agus    1 __ 
8

   de 120 5 15

      an haca an spórt ab fhearr le 15 chailín

 (iv) Líonpheil:  60°;    60° ____ 
360°

   5   1 __ 
6

    agus    1 __ 
6

   de 120 5 20

      an líonpheil an spórt ab fhearr le 20 cailín

Líonpheil
Leadóg

Haca

Lúthchleasaíocht

Cispheil 90°
60°

45°
45°

120°

Sampla 2

I suirbhé, cuireadh ceist ar 72 duine cén cineál teas lárnach a bhí acu sa bhaile.  
Tugtar na torthaí sa tábla thíos: 

Cineál teas lárnach Ola Gás Leictreachas Breosla soladach 

Líon na dteaghlach 30 24 12 6

Tarraing píchairt chun an t-eolas sin a léiriú. 



282

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal

Mar seo a ríomhtar méid na huillinne i ngach teascóg: 

Ola:   30 ___ 
72

   5   5 ___ 
12

   agus   5 ___ 
12

   de 360° 5   5 ___ 
12

      360 ____ 
1

   5 150°

Gás:   24 ___ 
72

   5   1 __ 
3

   agus   1 __ 
3

   de 360° 5 120°

Leictreachas:   12 ___ 
72

   5   1 __ 
6

   agus   1 __ 
6

   de 360° 5 60°

Breosla soladach:   6 ___ 
72

   5   1 ___ 
12

   agus   1 ___ 
12

   de 360° 5 30°

Tá na torthaí le feiceáil sa phíchairt ar dheis. 

1

30

Ola

Breosla
soladach

Leictreachas
Gás

150°

30°
60°

120°

Cleachtadh 15.2
 1. Tá píchairt le feiceáil ar dheis.  

 (i) Cén céatadán di a bhfuil dath buí air? 
 (ii) Cén codán di a bhfuil dath buí air? 
 (iii) Cén céatadán di a bhfuil dath dearg air?
 (iv) Cén codán di a bhfuil dath dearg air?

Léiríonn an phíchairt seo 12 chnaipe dhaite. 
 (v) Cé mhéad cnaipe a bhfuil dath buí orthu? 
 (vi) Cé mhéad cnaipe a bhfuil dath dearg orthu? 

 2. Tá a bhfuil i mbosca milseáin mheasctha  

Milseáin
seacláide

A bhfuil i mbosca milseáin mheasctha

Milseáin
taifí

Leamhacháin

 
léirithe sa phíchairt seo trasna. 

 (i) Cén céatadán díobh ar leamhacháin iad? 
 (ii) Cén codán díobh ar milseáin taifí iad? 
Tá 60 milseán sa bhosca. 
 (iii) Cé mhéad milseán taifí atá ann?
 (iv) Cé mhéad milseán seacláide atá ann? 
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 3. Léiríonn an phíchairt thíos na cineálacha éagsúla lóistín atá le fáil in ionad saoire. 
Má tá 600 aonad lóistín san ionad ar an iomlán, faigh 
 (i) líon na n-árasán san ionad 
 (ii) líon na dtithe soghluaiste san ionad 
 (iii) líon na gcarbhán san ionad 
 (iv) an uillinn sa teascóg sin a sheasann do na pubaill.         

Tithe 
soghluaiste

Carbháin

Pubaill

Árasáin

90°
60°

180°

 4. Faigh luach x i ngach ceann de na píchairteacha seo. 
 (i) 

90°

120°

45°

x °

 (ii) 

30° 150°

60°x °

 (iii) 

60°130°

45°x °

 5. Agus iad ag filleadh óna gcuid laethanta saoire thar lear, cuireadh  
ceist ar 240 duine cé na tíortha ar thug siad cuairt orthu. 
Tá na torthaí le feiceáil sa phíchairt seo ar dheis. 
 (i) Céard é méid na huillinne marcáilte x°?
 (ii) Cé mhéad duine a thug cuairt ar an bPortaingéil? 
 (iii) Cén tír is mó ar tugadh cuairt uirthi? 
 (iv) Cén tír ar thug   1 _ 4   de na daoine a ceistíodh  

cuairt uirthi? 
 (v) Má shuimítear líon na ndaoine a thug cuairt ar  

cheann amháin de na tíortha sin le líon na ndaoine  
a thug cuairt ar cheann eile acu, is ionann an toradh agus  
leath na ndaoine a ceistíodh. Cén dá thír atá i gceist? 

 6. Taispeántar sa phíchairt seo torthaí suirbhé a rinneadh ar  
dhaltaí lena fháil amach cá raibh siad ag iarraidh dul ar  
thuras scoile.
 (i) Bain úsáid as uillinntomhas chun méid na huillinne  

a sheasann don Mhúsaem a fháil.
 (ii) Oibrigh amach méid na huillinne a sheasann don Zú.
 (iii) Má rinneadh an suirbhé ar 72 dalta, cé mhéad acu  

a bhí ag iarraidh dul go dtí an Músaem?

x °

60°

90°

45° 120°

An Spáinn

An 
Iodáil

An 
Phortaingéil

An 
Fhrainc

Sasana

Músaem
Zú
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 7. I suirbhé, cuireadh ceist ar chéad ochtó bean féachaint 

Beirt
leanaí

Ceathrar
leanaí

Triúr
leanaí

Gan
leanaí

Leanbh
amháin

120°

60°40°

90°

 
cé mhéad leanbh a bhí sa chlann acu. Tá na torthaí  
le feiceáil sa phíchairt seo ar dheis. 
 (i) Cé mhéad clann a raibh beirt leanaí iontu? 
 (ii) Cé mhéad clann nach raibh aon leanbh iontu? 
 (iii) Cé mhéad clann a raibh triúr leanaí iontu? 
 (iv) Cén uillinn atá ag sa teascóg a sheasann  

do cheathrar leanaí? 
 (v) Cé mhéad clann a raibh ceathrar leanaí iontu? 

 8. Tá 4 ábhar i mbosca gránach bricfeasta 600 g, mar seo a leanas: 

Coirce Eorna Cruithneacht Seagal

150 g 100 g 75 g 275 g

Sa phíchairt ar dheis, cén uillinn atá  
sa teascóg a léiríonn 
 (i) coirce (ii) cruithneacht (iii) seagal.

 9. Cuireadh ceist ar sheasca duine cén tslí a dtéann siad chun  
na hoibre gach lá. Tá na freagraí le feiceáil sa tábla seo a leanas: 

Modh iompair Bus Carr Traein Siúl Rothar

Líon na ndaoine 20 15 12 8 5

 (i) Ríomh an uillinn i ngach ceann de na teascóga. 
 (ii) Tarraing píchairt chun na sonraí a léiriú. 

10. I suirbhé cuireadh ceist ar roinnt daoine scothaosta 
cén cineál peata ab fhearr. 
Tá eolas sa phíchairt thíos maidir lena gcuid freagraí.       Madra

Éan

120°

Gan
pheata

160°

Cat

20°

 (i) Cén codán de na daoine a dúirt gurbh é  
an madra an peata ab fhearr leo? 

Má dúirt 30 duine gurbh é an madra  
an peata ab fhearr leo 
 (ii) cé mhéad duine ar fad ar cuireadh ceist orthu? 
 (iii) cé mhéad duine a dúirt gurbh é an cat ab fhearr leo? 
 (iv) cé mhéad duine a dúirt gurbh é an t-éan ab fhearr leo?

Coirce

Seagal

Cruithneacht

Eorna
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11. Léirítear sa phíchairt seo na dathanna atá ar shúile  
grúpa leanaí. Taispeántar na huillinneacha a sheasann  
do ghorm, glas agus cnódhonn sa chairt.
 (i) Cén uillinn sa teascóg a léiríonn an dath donn? 
 (ii) Má tá 30 leanbh ann a bhfuil súile glasa acu,  

cé mhéad ar fad atá sa ghrúpa? 
 (iii) Cé mhéad leanbh a bhfuil súile gorma acu? 

12. Freastalaíonn 36 scoláire ar Scoil Cheoil Mhórghléas A. 

 Seinneann   1 __ 
2

   de na 16 bhean an veidhlín.

 Fir is ea   2 __ 
3

   de na 18 bpianódóir.

 Seinneann 4 fhear an giotár.

 Cóipeáil agus comhlánaigh an chairt. 
Tarraing píchairt chun an líon iomlán  
scoláirí a sheinneann na huirlisí éagsúla  
a chur i gcomparáid lena chéile.

13. Rinne siopa a dhíolann gutháin phóca cuntas de dhathanna na nguthán póca a 
díoladh in aon mhí amháin. 
Theastaigh ó úinéir an tsiopa píchairt a tharraingt chun na torthaí a léiriú.
Aimsigh luach na n-uillinneacha A, B, C agus D sa tábla thíos.  

Dath na 
nguthán póca

Líon na 
nguthán póca 

Uillinn sa 
phíchairt

dubh 75 A
buí 5 B

liath 25 C
gorm 15 D

Iomlán 120 360°

Tarraing ciorcal ag a bhfuil ga 4 cm.  
Cuir an t-eolas sa tábla thuas i láthair ar do phíchairt. 

14. Cé acu de na tacair shonraí seo a leanas a bheadh an-oiriúnach le cur i láthair i 
bpíchairt? 
 (i) Na tíortha a roghnaigh daoine agus iad ag dul ar saoire sciála. 
 (ii) An teocht ag meán lae in ionad saoire cois farraige thar 30 lá. 
 (iii) An dath is fearr le gach dalta i rang 30 dalta. 
 (iv) Na marcanna (as 100) a fuair na daltaí sa chéad bhliain. 
 (v) Céatadán na ndaoine a roghnaigh óstán, campáil nó saoire féinfhreastail agus 

iad ar saoire le déanaí. 

135°

60°
90°

Donn

Glas

Cnódhonn

Gorm

Mná Fir Iomlán

Veidhlín

Pianó

Giotár

Iomlán
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15. Léiríonn na píchairteacha seo na cineálacha cárta a bhí 
Breithlá

Sona Duit!!! 

Biseach
Ort

GRMA

Com
hghaird

eas

 
in dhá shiopa stáiseanóireachta. 

Cártaí Duitse Cártaí do Chách

600 Cárta200 Cárta

Go
dtaga

biseach ort

Go dtaga
biseach ort

Comhghairdeas

Comhghairdeas

Eile

Eile
Breithlá

Breithlá

Go raibh
maith agat

Go  
raibh

maith agat

In Cártaí Duitse bhí 200 cárta agus in Cártaí do Chách  
bhí 600 cárta. 
 (i) Oibrigh amach go garbh cé mhéad cárta breithlae a bhí  

in Cártaí do Chách. 
 (ii) Cheap Siobhán gur léirigh na píchairteacha thuas go raibh  

níos mó cártaí comhghairdis in Cártaí Duitse ná mar a bhí  
in Cártaí do Chách.  
Mínigh cén fáth nach mar sin atá. 

16. Taispeántar sa phíchairt seo comhréir an 260 fostaí  
i gComhlacht A atá ag obair sna réimsí seo: díolacháin /  
oifig / tacaíocht / ceardlann ar an 1 Meitheamh 2017.
 (i) Bain úsáid as uillinntomhas chun méid na  

n-uillinneacha sna réimsí seo a fháil: 
(a) ceardlann (b) oifig (c) tacaíocht.

 (ii) Faigh an líon daoine atá ag obair sna réimsí seo: 
(a) ceardlann (b) oifig (c) tacaíocht (d) díolacháin. 
(Bíodh gach freagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire.)

Mír 15.3 Léaráidí gais agus duillí   
Bealach an-úsáideach chun sonraí a chur i láthair is ea an léaráid ghais is duillí. Bíonn 
an léaráid ghais is duillí úsáideach mar go léirítear na sonraí bunaidh ar fad inti. Ina 
theannta sin, tugann sí léargas duit ar chruth an dáilte. 

Tá an léaráid ghais is duillí cosúil le barrachairt chothrománach, ach gurb iad na figiúirí 
féin na barraí. 

Ní bhíonn léaráidí gais is duillí oiriúnach ach amháin nuair a bhíonn líon beag sonraí i gceist. 

Má tá 2 dhigit sna sonraí, gas a bheidh sa chéad digit agus duille a bheidh sa dara digit. 

Mar seo a scríobhtar an uimhir 42: 4|2.

Díolacháin

Foireann 2017

Tacaíocht

Oifig

Ceardlann
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Seo thíos sampla de léaráid ghais is duillí. 

Gais Duillí
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 5 32

Seasann sé seo do 17. 

 

Is iad na sonraí atá léirithe thuas ná: 

6, 9, 12, 15, 17, 23, 23, 26, 28, 30, 32, 37, 41, 42, 46, 53

Tabhair faoi deara go bhfuil na huimhreacha in ord de réir méide, ag tosú leis an gceann 
is lú agus ag críochnú leis an gceann is mó. 

Léaráid ghais is duillí atá in ord a thugtar air sin. 

Sampla 1

Is é atá sna huimhreacha thíos ná aois na ndaoine atá i gceolfhoireann. Tá 21 duine 
sa cheolfhoireann ar an iomlán. Bain úsáid as léaráid ghais is duillí chun na sonraí 
sin a léiriú.

25  35  28  47  52  33  50  28  33  35  48
55  29  50  39  41  32  29  56  26  35

 (i) Céard é mód na sonraí? 

 (ii) Céard é an aois airmheánach? 

Idir 25 agus 56 atá na haoiseanna go léir. 

Scríobhaimid 2, 3, 4 agus 5 sa chéad cholún chun an gas a dhéanamh. 

Is é atá sna duillí ná na digití aonair a scríobhtar in aice leis an ngas: 

léirítear 25 ach 5 a scríobh mar dhuille in aice le 2 i gcolún na ngas. 

Gas Duille
Léaráid ghais is duillí nach bhfuil in 
ord atá sa cheann seo.  

2 5 8 8 9 9 6

3 5 3 3 5 9 2 5

4 7 8 1

5 2 0 5 0 6

I léaráid ghais is duillí, caithfidh 
na huimhreacha a bheith ailínithe 
faoina chéile. 

Ní mór eochair a chur leis an 
léaráid i gcónaí. Léireoidh an 
eochair cén chaoi a gcuirtear 
an gas agus an duille le chéile. 
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Is fusa an léaráid a úsáid má chuirtear na scóir in ord, ón gceann is lú go dtí an 
ceann is mó. Ansin léaráid ghais is duillí atá in ord a bheidh ann. 

Gas Duille

2 5 6 8 8 9 9

3 2 3 3 5 5 5 9

4 1 7 8

5 0 0 2 5 6

 (i) Is é 35 an mód mar is é is minice atá ann. 

 (ii) Is é an t-airmheán an luach atá leathshlí tríd an dáileadh.  
21 luach ar fad atá ann. Is é an 11ú luach an t-airmheán.  
Is ionann an luach sin agus 35, i.e. is é 35 an t-airmheán.

Eochair: 3|2 5 32

Cleachtadh 15.3
 1. Sa léaráid ghais is duillí thíos tugtar aois 25 duine a bhí ag iarraidh páirt a ghlacadh  

i gcomórtas siúil 10 km. Is ina blianta a thugtar gach aois.

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|6 5 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) Cén aois airmheánach a bhí ann?

 (v) Cén céatadán de na daoine a bhí faoi bhun 20 bliain d’aois? 

 2. Sa léaráid ghais agus duillí thíos, tugtar na hamanna, ina soicindí, a ghlac sé ar 
dhaltaí na chéad bhliana rás 200 méadar a rith. 

2 6 8 9
3 1 5 6 8 9
4 0 2 5 5 8 9
5 1 3 6 7
6 2 5 7 8
7 0 1 Eochair: 4|0 5 40 soicind
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 (i) Céard é an t-am ba thapúla? 
 (ii) Cé mhéad dalta a chríochnaigh an rás in 40 soicind nó níos lú? 
 (iii) Cé mhéad dalta a bhí sa rás?
 (iv) An dalta a tháinig san ochtú háit, cén fad ama a ghlac sé air/uirthi an rás a rith? 
 (v) An dalta a tháinig sa tríú háit ón deireadh, cén fad ama a ghlac sé air/uirthi an 

rás a rith? 
 (vi) Cén difear a bhí idir am an dalta ba thapúla agus am an dalta ba mhoille?
 (vii) Ach an rás a chríochnú in 45 soicind, nó níos lú, is féidir cáiliú do rás eile.  

Cé mhéad duine a cháiligh don rás eile? 

 3. Léiríonn an léaráid ghais is duillí thíos na  
marcanna a fuair 20 dalta i dtriail  
mhatamaitice.
 (i) Céard é an marc is ísle? 
 (ii) Céard é an difear idir an marc is  

ísle agus an marc is airde? 
 (iii) Más ionann grád C agus marc idir  

40 agus 60 (agus na marcanna sin  
san áireamh), cé mhéad dalta  
a fuair grád C? 

 (iv) Cén céatadán de na daltaí a fuair marc idir 50 agus 60? 

 4. Léiríonn an léaráid ghais agus duillí  
ar dheis na marcanna a fuair grúpa  
daltaí i scrúdú Spáinnise. 
 (i) Cé mhéad dalta a rinne an scrúdú seo? 
 (ii) Cé mhéad dalta a fuair idir 70 agus  

79 marc? 
 (iii) Céard é raon na marcanna? 
 (iv) Faigh an marc airmheánach. 
 (v) Cén céatadán de dhaltaí a fuair marc idir 70  

agus 80, agus an dá mharc sin san áireamh? 

 5. Sa léaráid ghais agus duillí seo léirítear airde,  
ina gceintiméadair, 22 bean ag spórtlann. 
 (i) Céard é raon na n-airdí? 
 (ii) Cé mhéad bean atá níos mó ná  

170 cm ar airde?
 (iii) Cé mhéad bean atá idir 150 cm agus  

160 cm ar airde (agus an dá airde  
sin san áireamh)? 

Gais Duillí
2 6 8
3 3 7 9
4 0 5 7 8
5 3 5 7 9
6 1 2 4 8
7 1 3 5

   Eochair: 5|3 5 53

Gais Duillí
5 1 4 6
6 2 3 3 6
7 2 3 5 7 8
8 0 0 2 4 6 6
9 3 4

Eochair: 7|3 = 73 marc

Gais Duillí
14 7 8 8
15 0 1 2 3 6 6 8
16 1 5 8 9 9 9
17 2 3 3 5
18 1 1

Eochair: 14|7 5 147 cm
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 (iv) Céard é airde airmheánach na mban?
 (v) Céard é cóimheas na mban atá faoi bhun 150 cm ar airde leis na mná atá os 

cionn 180 cm ar airde? 

 6. Tugtar thíos líon na bpointí a scóráil an fhoireann chispheile Na Dragain sna cluichí 
ar fad a d’imir siad. 

85 67 56 69 99 97 59 65 84 97
49 72 89 78 66 81 92 88 53 73

Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid ghais agus duillí ar dheis. 
 (i) Scríobh síos raon na scór. 
 (ii) Faigh an scór airmheánach.
 (iii) Cé mhéad cluiche inar scóráil Na Dragain  

80 pointe nó níos mó?  
 (iv) Cén céatadán dá gcuid cluichí inar scóráil  

Na Dragain níos lú ná 70 pointe? 

 7. Fiafraíodh de cheithre dhalta is fiche cé mhéad dlúthdhiosca a bhí acu. 
Seo 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 is duillí chun an t-eolas sin a léiriú.
 (ii) Cé mhéad dalta a raibh níos mó ná 20 dlúthdhiosca acu? 
 (iii) Cén céatadán de na daltaí a raibh idir 10 agus 20 dlúthdhiosca acu?
 (iii) Céard é líon airmheánach na ndlúthdhioscaí? 
 (iv) Céard é meánlíon na ndlúthdhioscaí? 

Bíodh do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire. 

8. Léiríonn an léaráid ghais agus duillí  
ar dheis na marcanna a fuair 20 dalta  
i scrúdú. 
 (i) Scríobh síos raon na marcanna. 
 (ii) Daltaí a fuair 65 marc nó níos mó,  

bhain siad grád C amach.  
Cé mhéad dalta a fuair an grád sin? 

 (iii) Cén céatadán de na daltaí a fuair  
70 marc nó níos mó? 

 (iv) Faigh an marc airmheánach. 
 (v) Ríomh an meánmharc. 

Gais Duillí
4 9
5 3 6
6
7
8
9

Gais Duillí
2 2
3 4 6
4 2 7 9
5 3 4 5 8 9
6 0 2 6 7
7 2 6 7
8 1 4

Eochair: 4|2 5 42 marc
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 9. Tá 15 pháiste i ngrúpa súgartha. Taispeántar meáchan gach páiste (ina kg) sa tábla 
thíos.

39 19 39 20 37

27 28 45 26 38

17 39 19 35 49

 (i) Comhlánaigh an léaráid ghais agus duillí a thaispeántar.
 (ii) Faigh meáchan airmheánach na bpáistí.
 (iii) Faigh raon mheáchain na bpáistí.
 (iv) Más é 477 kg suim mheáchain na bpáistí, faigh meánmheáchan gach páiste.
 (v) Sna sé mhí ina dhiaidh sin, tagann méadú 5 kg ar mheáchan gach páiste.  

Faigh meánmheáchan nua na bpáistí.
 (vi) Oibrigh amach suim nua mheáchain na bpáistí.

Mír 15.4 Histeagraim   
Ceann de na slite is coitianta le dáileadh minicíochta a chur i láthair is ea an histeagram. 

Tá an histeagram cosúil leis an mbarrachairt ach tá roinnt difríochtaí tábhachtacha eatarthu: 
> ní bhíonn aon bhearnaí idir na barraí i histeagram 
> baintear úsáid as histeagraim chun sonraí leanúnacha a léiriú  

e.g. eatramh ama leanúnach ó 0 go dtí 25 nóiméad 
áit a roinntear an t-am ina ranganna, 0  t  5 nóim, 5  t  10 nóim, etc.

Ciallaíonn sé seo go gcuirtear an uimhir ag deireadh gach catagóire san áireamh sa 
chéad chatagóir eile.

Cuirtear 5 nóim san áireamh sa dara catagóir.

Tabhair faoi deara: seasann achar gach barra nó dronuilleoige ar histeagram don 
mhinicíocht.

Nuair a bhíonn na barraí ar comhleithead, áfach (mar a bhíonn ar an gcúrsa seo), seasann 
airde na mbarraí don mhinicíocht.

Nuair a bhíonn na heatraimh ranga cothrom lena chéile, bíonn an histeagram an-chosúil 
leis an mbarrachairt ó thaobh é a tharraingt de.

Gais Duillí
1
2
3
4

Eochair 2|6 5
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Sampla 1
Iarradh ar chaoga páiste puzal a réiteach.  
Tugann an tábla thíos an méid ama, ina nóiméid, a thóg sé ar na páistí é sin a 
dhéanamh. 

Am (ina nóiméid) 0–5 5–10 10–15 15–20 20–25

Líon na bpáistí 6 10 16 12 6

Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 0–5 na luachanna go léir ó 0 suas go dtí 5,  
gan uimhir 5 a áireamh: 0  t  5.

Eatramh 5 nóiméad atá i gceist  
leis na grúpaí ar fad. 
Chun an histeagram a tharraingt,  
tarraing an dá ais ar dtús.  
Léirítear an t-am ar an ais  
chothrománach. 5 nóiméad atá  
i gceist le gach grúpa nó rang.  
Léirítear líon na bpáistí ar an ais  
cheartingearach. 

Anois tarraingeoimid na dronuilleoga nó na barraí le haghaidh gach ranga.  
Tabhair faoi deara go seasann airde na mbarraí do na minicíochtaí.  
Is é (10–15) nóiméad an rang módúil ó tharla go bhfuil níos mó páistí sa rang 
sin ná mar atá i rang ar bith eile. 

Cleachtadh 15.4
 1. Osclaíonn ollmhargadh ar 08.00.

Sa histeagram thall feictear an  
t-am a mbaineann fostaithe  
an t-ollmhargadh amach. 
 (i) Cé mhéad fostaí a bhaineann  

an t-ollmhargadh amach  
roimh 07:30? 

 (ii) Cé mhéad fostaí a bhaineann  
an t-ollmhargadh amach  
i ndiaidh 08:00? 

Tabhair faoi deara:  Ciallaíonn 07:20–07:30 07:20  t  07:30
 (iii) Cé mhéad fostaí a bhaineann an t-ollmhargadh amach idir 07:30 agus 08:00?
 (iv) Céard é an rang módúil
 (v) Faigh líon iomlán na bhfostaithe a thagann chun na hoibre. 

1
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 2. Sa histeagram tugtar faisnéis  
faoi mheáchan 100 duine. 

 (i) Cé mhéad duine a bhfuil meáchan  
idir 60 kg agus 70 kg iontu? 

 (ii) Cé mhéad duine a bhfuil meáchan  
70 kg nó níos mó iontu? 

 (iii) Céard é an rang módúil

 Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 50–60  
 50 kg  Meáchan  60 kg

 3. Sa histeagram ar dheis taispeántar na  
faid slí, ina gciliméadair, a thaistil grúpa  
daoine i chun na hoibre lá amháin. 
 (i) Cé mhéad duine a thaistil idir 6 km  

agus 9 km chun na hoibre? 
 (ii) Cé mhéad duine a thaistil  

níos mó ná 9 km?
 (iii) Céard é an rang módúil? 
 (iv) Cé mhéad duine a ndearnadh  

suirbhé orthu? 

 Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 0–3  
 0 km  Fad slí  3 km

 4. Bhreac Garda síos an luas a bhí faoi charranna agus iad ag gabháil thar scoil áirithe. 

Tugtar sa tábla thíos na luasanna a thaifead sé. Luas (ina km) 20–30 30–40 40–50 50–60

Líon na gcarranna 8 20 16 12

Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 20–30 na luachanna go léir ó 20 suas go dtí 30, 
gan 30 a áireamh.

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú. 
 (ii) Cé mhéad carr a bhí ag taisteal ar luas níos lú ná 40 km/uair?
 (iii) Más 55 km/u an luasteorainn san áit sin, céard é an líon is mó carranna a 

d’fhéadfadh an teorainn sin a bheith sáraithe acu?
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 5. Feictear sa histeagram líon na ndaoine  
a cheannaigh sneaic ag an siopa roimh  
am lóin lá amháin. 

 Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 7:30–8:30   
07:30  am  08:30

 (i) Cén t-am ar oscail an siopa,  
an dóigh leat?

 (ii) Cé mhéad duine a cheannaigh  
sneaic ag an siopa le linn an chéad  
uair an chloig? 

 (iii) Cén fáth ar cheannaigh na daoine sin  
sneaic ag an am sin, an dóigh leat? 

Bhí an siopa gnóthach ar feadh uair an  
chloig níos déanaí sa lá. 

 (iv) Cathain a bhí sé gnóthach arís?  
 (v) Cén fáth a raibh an siopa gnóthach  

le linn na huaire sin, an dóigh leat?  

 6. D’imir AB Aontaithe 28 cluiche as baile an séasúr seo caite.  
Tugann an tábla thíos an fad slí go dtí gach ceann de na cluichí sin. 

Fad slí (ina km) 0–20 20–40 40–60 60–80

Líon na gcluichí 6 10 8 4

[Ciallaíonn 0–20 go bhfuil an fad slí > 0 agus 20]

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú. 
 (ii) Cé mhéad de na cluichí ar thaistil siad níos lú ná 40 km le dul ann? 
 (iii) Céard é an rang módúil don fhad slí a taistealaíodh? 
 (iv) Ag deireadh an tséasúir, d’fhéach an club ar thorthaí na gcluichí ar fad. Maidir 

leis na cluichí a raibh aistear 40km nó níos mó le déanamh ag an bhfoireann le 
bheith ann, chríochnaigh leath de na cluichí sin ar comhscór agus chaill siad an 
tríú cuid díobh. Cé mhéad de na cluichí sin a bhuaigh siad? 
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 7. Sa histeagram thíos léirítear an méid ama a thóg sé ar ghrúpa daltaí tomhas a réiteach. 
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 (i) Cén céatadán de na daltaí ar thóg sé idir 20 agus 30 soicind orthu an tomhas a 
réiteach?

 (ii) Cé mhéad dalta a réitigh an tomhas? 
 (iii) Céard é an rang módúil?
 (iv) Ghlac sé níos lú ná 25 soicind ar líon áirithe daltaí an tomhas a réiteach?  

Céard é an líon is mó daltaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis sin?

 8. Sa histeagram thíos léirítear aois na ndaoine atá ina gcónaí i sráidbhaile faoi leith. 
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Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 0–10 0  aois  10

 (i) Cé mhéad duine atá níos óige ná 30 bliain d’aois? 
 (ii) Cé mhéad duine atá ina gcónaí sa sráidbhaile? 
 (iii) Cén t-eatramh ina bhfuil 20% de na daoine? 
 (iv) Má roghnaítear duine go randamach, cén dóchúlacht atá ann gur idir 60 agus 

70 bliain d’aois atá sé? 
 (v) Céard é an líon is mó daoine a d’fhéadfadh a bheith níos sine ná 55 bliain d’aois? 
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 9. Rinneadh tomhas ar cé chomh fada (ina cheintiméadair) a bhí 40 muc ghuine, agus 
is é seo a leanas an taifead:

21 22 11 16 22 13 11 25 9 17 21 24 27 25 12 14 8 12 6 17

23 7 12 26 14 8 12 26 17 19 23 29 21 19 26 26 18 21 13 9

 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla minicíochta seo a leanas.

Fad (f cm) Scór Minicíocht

5  f  10

10  f  15

15  f  20

20  f  25

25  f  30

 (ii) Tarraing histeagram chun an t-eolas seo a léiriú.
 (iii) Céard é an rang módúil d'fhad na muc guine?
 (iv) Cé mhéad muc ghuine a bhí níos lú na 20cm ar fad?

Mír 15.5 Graif mhíshoiléire     
Is gnách go gcreideann daoine an t-eolas atá le feiceáil i ngraif agus i dtáblaí, toisc go 
mbíonn na graif agus na táblaí sin bunaithe ar fhaisnéis a bailíodh agus ar thaighde a 
rinneadh. Is féidir le daoine mímhacánta, áfach, graif a chur i láthair agus iad ag súil go 
gcuirfí daoine ar seachrán, nó go dtuigfí rud éigin atá bréagach ó na graif sin. 

Bhain an comhlacht bia madra An Madra Meidhreach leas as na trí ghraf seo a leanas 
chun a chuid díolachán a chur i gcomparáid le díolacháin comhlacht eile, An Gadhar 
Gasta. 

Feicfimid sna graif sin cuid de na bealaí is coitianta ina mbaintear leas as graif sa dóigh is 
go mbainfidh daoine an bhrí chontráilte astu. 

1. Níl scála ar an ais cheartingearach sa ghraf seo. 
Mar sin, ní féidir a rá cé chomh mór is atá an difríocht  
idir díolacháin An Madra Meidhreach agus díolacháin  
An Gadhar Gasta. 

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

?

An Madra 
Meidhreach

Caithfidh lipéad a bheith 
ar an ais cheartingearach. 
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2. Níl ach cuid de scála le feiceáil ar an ngraf seo.  
Ní thosaíonn an scála ag 0.  
Fágann sin go bhfuil cuma i bhfad níos mó ar an  
difríocht idir díolacháin An Madra Meidhreach agus  
díolacháin An Gadhar Gasta ná mar ba cheart a bheith.

3. Pictiúir seachas colúin atá in úsáid sa ghraf seo.  
Ní hamháin go bhfuil madra An Madra Meidhreach  
dhá oiread chomh hard le madra An Gadhar Gasta,  
ach tá sé dhá oiread chomh leathan freisin, rud a  
fhágann go bhfuil cuma i bhfad níos mó air  
(ceithre oiread níos mó).

4. Tá an t-eolas léirithe i gceart sa ghraf seo ar dheis.   
Scála rialta atá ann agus tosaíonn sé ag 0.  
Tabhair faoi deara nach bhfuil an difríocht idir na  
figiúirí díolacháin chomh mór agus a shílfeá ó na  
graif mhíshoiléire ar an leathanach roimhe seo. 

Cleachtadh 15.5
 1.  (i)  Tá bosca 2 x  

oiread níos airde  
ná bosca 1. Cén  
luach atá ar x?

 (ii) Tá achar bhosca  
2 y oiread níos  
mó ná achar  
bhosca 1. Cén  
luach atá ar y? 

120

140

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

An Madra 
Meidhreach

Mura dtosaíonn an ais ag nialas, nó má chuirtear 
nialas san áit mhícheart, bíonn an baol ann go 
gcuirfear daoine ar seachrán.

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

An Madra 
Meidhreach

Cuirfear daoine ar seachrán má úsáidtear 
achar nó toirt i ngraf nuair nach 
dteastaíonn ach an airde. 
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 (iii) Tá toirt bhosca 2 z oiread níos mó ná toirt  
bhosca 1. Cén luach atá ar z? 

 (iv) Tá bosca 3 a oiread níos airde ná bosca 1.  
Cén luach atá ar a? 

 (v) Tá achar bhosca 3 b oiread níos mó ná  
achar bhosca 1. Cén luach atá ar b?

 (vi) Tá toirt bhosca 3 c oiread níos mó ná toirt  
bhosca 1. Cén luach atá ar c? 

 (vii) Tarraing barrachairt cheartingearach chun  
an t-eolas a thugtar anseo a léiriú. 

 2. Tabhair cúis amháin ar graf míshoiléir é  
an graf seo ar dheis. 

 3. I gcás gach ceann de na graif seo, déan cur síos ar na gnéithe nach bhfuil sásúil nó a 
chuirfeadh daoine ar seachrán: 
 (i) 
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 (iii)  (iv) 

• Tá Bosca 2 ceaptha a bheith  
dhá oiread níos mó ná Bosca 
1, ach tá an chuma air go 
bhfuil sé 8 n-oiread níos mó.

• Tá Bosca 3 ceaptha a bheith  
trí oiread níos mó ná Bosca 1, 
ach tá an chuma air go bhfuil  
sé 27 oiread níos mó.
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 4. Sa bharrachairt ar dheis, tugtar léiriú  
ceart ar dhíolacháin 3 chineál éagsúla  
de dheochanna boga.

Rinne an comhlacht an graf seo ar dheis  
chun na díolacháin a léiriú. 

Tabhair dhá bhealach ina gcuirfeadh an  
graf seo daoine ar seachrán.

 5. Chuir an Rialtas an graf ar dheis amach.  
Sa ghraf sin, léirítear an méadú a tháinig ar  
an bhfostaíocht i dtionscal na turasóireachta  
le blianta beaga anuas. 

 (i) Cén fáth a gcuirfeadh an graf sin daoine  
ar seachrán? 

 (ii) Tarraing an graf arís sa chaoi is go  
dtabharfaidh sé léiriú níos cruinne ar an  
méadú san fhostaíocht. 
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Cuir triail ort féin 15
 1.  Sa bharrachairt thíos tugtar eolas maidir le cén lá ar rugadh gach páiste i ngrúpa 

faoi leith. 

1
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An lá ar rugadh iad

An lá ar rugadh gach páiste 

Lua Mái Céa Déa Aoi Sat

  (i) Cé mhéad páiste atá sa ghrúpa?
  (ii) Cén lá ar rugadh an séú cuid de na páistí? 
  (iii) Cén dá lá i ndiaidh a chéile ar a raibh an líon ab airde breitheanna?
  (iv) Tabhair fáth amháin a raibh líon na mbreitheanna íseal ar an Domhnach.

 2. Is é atá sna sonraí thíos ná aois 20 fostaí i ngnó.

 19  17  26  33  31  41  41  27  25  28
 40  31  29  29  39  26  36  26  35  38

  (i) Déan léaráid ghais agus duillí chun na haoiseanna sin a chur i láthair. 
  (ii) Céard é an aois mhódúil?
  (iii) Cén raon atá ag aoiseanna na bhfostaithe? 
  (iv) Cén céatadán de na fostaithe a bhí 25 bliain d’aois nó níos óige? 

 3.  Sa léaráid phoncanna thíos tugtar na scóir a fuair grúpa daltaí i scrúdú matamaitice: 

 
30 32 34 36 38

Scór
40 42 44 46 48 50

  (i) Cén scór ba choitianta? 
  (ii) Cé mhéad dalta a fuair 34? 
  (iii) Cé mhéad dalta a fuair 45 nó níos mó? 
  (iv)  Léirigh an fhaisnéis ón léaráid phoncanna thuas ar thábla minicíochta grúpáilte. 

Bain úsáid as na heatraimh ranga seo: (30–34), (35–39), (40–44) agus (45–49).

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal
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 4. Déanann Niall taifead ar líon na ríomhphost a fhaigheann sé gach lá ar feadh 35 lá. 
Tá na sonraí a bhailíonn sé le feiceáil sa léaráid ghais agus duillí. 

0 6 7 9 9
1 4 7 7 8 8 9 9
2 2 3 5 5 6 7 8 9 9 9
3 1 5 6 6 6 6 7
4 3 6 8 9
5 2 3 3 Eochair: 3|1 5 31

  (i) Scríobh síos an mód atá ag na sonraí. 
  (ii) Faigh an t-airmheán. 
  (iii) Cé mhéad lá ar a bhfuair sé níos mó ná 30 ríomhphost? 
  (iv) Scríobh síos raon na sonraí. 

 5.  Léirítear sa bharrachairt an chaoi a dtaistealaíonn  
120 dalta sa chéad bhliain chun na scoile. 

  (i) Cé mhéad dalta a shiúlann ar an scoil? 
  (ii) Céard é luach na huillinne a bhfuil x° uirthi?
  (iii) Cé mhéad dalta a théann ar scoil ar an rothar? 
  (iv) Cén céatadán de na daltaí a théann ar  

  an mbus? 

 6.  Sa histeagram thíos tugtar eolas maidir leis an méid ama a thóg sé ar roinnt 
reathaithe 100 m a rith agus iad ag traenáil roimh na Cluichí Oilimpeacha. 

  (i) Cén fáth nach bhfuil bearna  
  ar bith idir na barraí? 

  (ii) Scríobh síos líon na  
  reathaithe ar thóg sé idir 10  
  agus 12 shoicind orthu. 

  (iii) Faigh líon na reathaithe ar  
  thóg sé 12 shoicind nó níos  
  mó orthu. 

  (iv) Oibrigh amach cé mhéad  
  reathaí ar fad a bhí ann. 

 Tabhair faoi deara: Ciallaíonn 9–10 9s  am  10s
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 7.  Rinne 25 duine fásta an Tástáil Teoirice do Thiománaithe.  
Léirítear a gcuid torthaí sa línebhreacadh thíos. 

 
30 32 34 36 38

Scór
40 42 44 46 48

  (i) Faigh an scór is airde agus an scór is ísle ón línebhreacadh seo. 
  (ii) Faigh líon na ndaoine fásta a fuair 35 marc nó níos lú. 
  (iii) Más é 35 an pasmharc, faigh an céatadán a fuair pas. 

 8. Sa tábla seo tugtar na dathanna is fearr le 72 páiste scoile: 

An dath is fearr leo Dearg Gorm Glas Corcra Eile
Líon na ndaltaí 24 18 15 9 6

  (i) Má léirítear an fhaisnéis i bpíchairt, oibrigh amach an uillinn i ngach teascóg.
  (ii) Tarraing píchairt chun na sonraí a léiriú. 
  (iii) Luaigh léaráid eile a d’fhéadfaí a úsáid chun an fhaisnéis sin a léiriú.

 9. Rinne 20 dalta i rang scrúdú ar líne. Taispeántar an t-am (ina nóiméid) a thóg sé ar 
gach dalta an scrúdú a chríochnú.

12  19  14  46  9  21  12  20  5  18
13  12  17  6  23  29  5  16  15  27

 (i) Taispeáin na sonraí seo ar léaráid ghais is duillí.
 (ii) Faigh raon na sonraí.
 (iii) Faigh mód na sonraí.

10.  Léirítear sa phíchairt seo na costais éagsúla  
a bhain le saoire. 

 €300 a bhí ar na heitiltí. 
  (i) Ríomh costas iomlán na saoire. 
  (ii) (a)  Ríomh méid na huillinne a léiríonn  

costas an óstáin. 
   (b) Ríomh costas an óstáin. 

bia
eitiltí

óstán

airgead le
caitheamh

90°
90°

60°



303

Caibidil 15 An Staitistic 3

11. Chuir an t-uachtarán ar choláiste áirithe ceistneoir  
chuig gach ceann roinne. Seo ceann de na ceisteanna: 

Cé mhéad uair an chloig oibre a dhéanann tú gach seachtain, dar leat? 

Léirítear na torthaí sa tábla.  
  (i) Tarraing histeagram chun na sonraí  

  sin a léiriú.
  (ii)  Céard é an líon is mó a bhféadfadh níos  

mó ná 43 uair an chloig oibre sa  
tseachtain a bheith déanta acu?

  (iii) An sonraí scoite nó sonraí leanúnacha 
   iad na sonraí a thugtar?
  (iv)  Cén t-eatramh ina bhfuil an t-airmheán,  

dar leat?   
Tabhair cúis le do fhreagra.

Tasc: 
Bain úsáid as grúpa de 5 dhalta chun an chairt seo a leanas a chomhlánú 
agus taispeáin an meánlíon uaireanta an chloig a chaitheann siad ar na 
gníomhaíochtaí seo a leanas le linn lá amháin den tseachtain scoile.

(Tabhair faoi deara: faoi Aclaíocht, cuir san áireamh an t-am a chaitheann siad ag 
siúl chun na scoile agus abhaile mar aon leis an aclaíocht a dhéanann siad ar scoil.)

Gníomhaíocht Coladh Scoil & obair bhaile Ag ithe Aclaíocht Am saor Iomlán

uair an chloig 24 uair an 
chloig

Dear barrachairt agus píchairt chun na sonraí sa chairt seo a chur i láthair.

Abair cé acu cairt is éifeachtaí, dar leat, chun an t-eolas seo a chur i láthair.

Cuir do chuid torthaí i gcomparáid le torthaí grúpaí eile sa rang.

Uaireanta 
an chloig 

oibre gach 
seachtain, t

Líon na 
gceann 
roinne

30  t  35 2

35  t  40 3

40  t  45 8

45  t  50 6

50  t  55 1


