Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal

caib

idil

24

Graif a bhaineann leis an nGnáthshaol
a tharraingt agus a léirmhíniú

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain conas:
• x-ais agus y-ais a tharraingt, agus
lipéid a chur orthu,

• pointí a bhreacadh ar phlána
comhordanáidithe.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:

• graif faid is ama a tharraingt,
• eolas a léirmhíniú ó ghraif atá
• eolas a léamh ó ghraf faid is ama,
comhréireach go díreach,
• graf atá comhréireach go díreach
• comparáid a dhéanamh idir graif ina
a aithint mar líne dhíreach tríd an
léirítear leacht á dhoirteadh ar ráta
mbunphointe,
seasta isteach i soithí éagsúla,
• graif atá comhréireach go díreach a • léirmhíniú a thabhairt ar ghraif ina
tharraingt,
léirítear éagsúlacht cásanna ón
bhfíorshaol.

Mír 24.1 Graif fad slí is ama
> Is é is graf fad slí is ama (nó graf taistil) ann ná líneghraf a úsáidtear chun cur síos a
dhéanamh ar thuras.
> Seasann an ais cheartingearach don fhad slí ó phointe faoi leith, agus seasann an ais
chothrománach don am.

Fad slí ina km ó bhaile A

Léiríonn an graf fad slí is ama thíos an turas a rinne rothaí. Chuir sé tús leis an turas
i mbaile A.
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(i) Ó A go B, chuaigh sé 20 km in 1 uair an chloig ar an rothar.
(ii) Ag B stop sé ar feadh leathuair an chloig. Seasann [BC] don tréimhse sin.
(iii)	Ag C ghlac sé síob ar leoraí agus thaistil sé go D, fad slí 40 km.
Thóg an chuid sin den turas leathuair an chloig air.
(iv) Ansin ghlac sé sos ar feadh leathuair an chloig. Seasann [DE] don tréimhse sin.
(v)	Ansin ghlac sé traein ar ais go dtí an baile inar thosaigh sé an turas. Ghlac an turas 60
km sin leathuair an chloig air. Seasann [EF] don tréimhse sin.
[Tabhair faoi deara go seasann A agus F araon do bhaile A.]

Graif fad slí is ama

>
>
>
>

Seasann athrú san fhána d’athrú sa luas.
Dá ghéire an líne, is ea is tapúla an luas.
Dá chothroime an líne, is ea is moille an luas.
Má tá líne chothrománach ann, léiríonn sin go
bhfuil an duine nó an rud ina stad.

Tugtar thíos na foirmlí a nascann fad slí (F), am (A) agus meánluas (L):
F 5 L 3 A    L 5 __
  F      A 5 __
  F 
A
L

Cleachtadh 24.1
75
60
Fad slí (km)

1. Léiríonn an graf fad slí is ama seo 
turas faoi leith a rinne Olivia.
Ghlac an turas 3 uair an chloig
uirthi.
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(i) Cén fad slí a thaistil sí i
gcaitheamh an chéad uair
30
an chloig?
(ii) Cé chomh fada agus a mhair an
15
sos a ghlac sí?
(iii) Cén fad slí a thaistil sí i gcaitheamh
0
an tríú huair an chloig?
0
(iv) Cérbh é fad iomlán an turais?

1
2
Am ina uaireanta an chloig

3
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2. Léiríonn an graf thíos aistear an Uas.
Mhic Easmuinn ó Bhaile A go Baile
B agus ar ais.

Baile B 140
120

3. Tugann an graf taistil seo an fad slí
atá buachaill faoi leith óna theach.

Fad slí ón teach ina km

Fad (i km)

(i) Cén fad slí a thaistil sé 
sa chéad dá uair an chloig.
(ii) Aimsigh a mheánluas don
dá uair an chloig sin.
(iii) Cén fad a mhair an sos?
(iv) Cén fad a ghlac an t-aistear fillte?
Baile A
(v) Cérbh é a mheánluas ar
an aistear fillte?
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11 meán lae 1
Am

2
p.m.

3
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Fad slí (km)

20

(v) Cén fad slí iomlán a bhí sa turas?
460

2 3 4 5 6 7 8
Am ina uaireanta an chloig

30

(i) Cén t-am ar fhág an buachaill
20
an teach?
Cén t-am ar fhill sé ar an teach?
10
(ii) Cé chomh fada agus a bhí sé ón
teach ar 1.00 p.m.?
0
(iii) Cé na hamanna a raibh sé 15 km
9
10
ón teach?
a.m.
(iv) Ghlac sé cúpla sos le linn an turais.
Cé na hamanna ar ghlac sé na sosanna sin?
(v) Cén tréimhse ina raibh an luas is mó faoi?
4. Léiríonn an graf taistil seo ar
dheis an fad slí atá rothaí óna
theach idir 10 a.m. agus 4.30 p.m.
(i) Cén fad slí a thaistealaíonn an
rothaí i gcaitheamh an chéad
2 uair an chloig?
(ii) Cé chomh fada ó bhaile agus
atá sé nuair a ghlacann sé sos?
(iii) Cén t-am a dtugann sé
aghaidh ar an mbaile arís?
(iv) Ar 3.00 p.m. tagann athrú ar
a luas. An dtagann méadú nó
laghdú air? Cén dóigh a bhfuil
a fhios agat gan na luasanna
féin a ríomh?
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Fad slí (km)

Aistear Sheosaimh ó Bhaile P go Baile Q
5. Léiríonn an graf an t-aistear a rinne
Seosamh agus é ag rothaíocht
Baile Q 20
ó Bhaile P go Baile Q.
Úsáid an graf chun iad seo
a leanas a aimsiú:
15
(i) an t-am a glacadh le taisteal
ó Bhaile P go Baile Q,
10
am sosa san áireamh
(ii) cá fhad a ghlac sé sos
5
(iii) an fad a bhí sé ó Bhaile Q
nuair a stop sé chun sos
a ghlacadh.
Baile P 0
0
20
40
60
80
(iv) cérbh é a mheánluas don
Am (nóiméid)
chuid den aistear sular
ghlac sé sos?

6. Meaitseáil an graf leis an scéal.
Fad abhaile

Fad abhaile

   C
Fad abhaile

   B

A

Am

Am

Am

7. Léiríonn an graf fad slí is ama seo 
an t-aistear a dhéanann ionadaí
díolacháin óna oifig go dtí an tuath.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Fad slí (km)

(i) Táim ag siúl go socair ar scoil. Tar éis tamaill, castar cara orm agus siúlaimid le
chéile. Siúlaimid níos moille ná nuair a bhí mé i m’aonar.
(ii) Tá cuid den bhealach ar scoil curtha díom nuair a chuimhním gur fhág mé
m’obair bhaile sa bhaile. Rithim ar ais abhaile chun í a fháil agus ansin rithim
chuig an scoil.
(iii) Tosaím ag siúl ar scoil, ansin glacaim le síob ó chara.

150
100
50

A
B

C
Cén t-am ar fhág sé a oifig?
0
9 a.m. 11 a.m. 1 p.m. 3 p.m. 5 p.m.
Cá fhad a thaistil sé go Baile A?
Am ina uaireanta an chloig
Cérbh é a mheánluas sa chéim seo den aistear?
Cá fhad atá sé ó Bhaile A go Baile B?
Bhí a lón aige i mBaile B. Cá fhad a mhair sé?
Cérbh é a mheánluas ar an iomlán, gan na sosanna a chur san áireamh?

461

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal

200

Fad slí (km)

8. Léiríonn an graf aistir 
bheirt tiománaithe,
Conchúr agus Adam.
Tá siad ag taisteal ar an
mbóthar céanna agus
sa treo céanna, ag fágáil
baile A ag 9.00 a.m.

Adam

150
100
Conchúr

50

(i) Cé acu is tapúla a
thaistealaíonn sa
0 A
9
10
11 meán lae 1
chéad uair an chloig?
a.m.
Am
(ii) Cé mhéad uair a
scoitheann siad thar a chéile?
(iii) Cén t-am a scoitheann siad thar a chéile den dara huair?
(iv) Cén fhad óna chéile atá siad ag 3.00 p.m.?
(v) Cén fhad a thaistealaíonn gach fear san iomlán?

2

3
p.m.

9. Úsáid an graf thíos chun an cheist seo a leanas a fhreagairt.
Tiomáint Shíle Dé Domhnaigh

Fad abhaile (km)

140
120
100
80
60
40
20
0
10 a.m. meán 2 p.m. 4 p.m.
lae
Am

Scríobh alt ag cur síos ar aistear Shíle chuig a ceann scríbe agus ar ais, lena
n-áirítear:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
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a hamanna fágtha agus sroichte
Cathain a glacadh sos agus cén áit ar glacadh é?
an t-am a caitheadh ag tiomáint
a meánluas agus í ag filleadh.

4
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10. Léiríonn an graf aistir 
bheirt turasóirí agus
tugann sé a bhfaid óna
n-óstán.

150

Daithí

Fad slí (km)

120

(i) Cá fhad atá Daithí
90
ón óstán nuair
a thosaíonn Darren
60
a aistear?
Darren
(ii) Go garbh, cé na
30
hamanna a
dtrasnaíonn
0
9
10
11
1
2
3
4
a mbealaí?
a.m.
Am
p.m.
(iii) Cén t-am a thosaíonn
Daithí a aistear fillte?
(iv) Cá fhad atá Darren óna óstán nuair a thosaíonn Daithí a aistear fillte?
(v) Cé acu an chéad duine a shroicheann an t-óstán arís? Cé mhéad ama atá gafa
thart nuair a shroicheann an turasóir eile an t-óstán?

Mír 24.2 Comhréir dhíreach á léiriú ar Ghraif
Íoctar �12 san uair le Lucy ar na huaireanta a oibríonn sí.
Má oibríonn sí 2 uair an chloig, íoctar �12 X 2 = �24 léi
Má oibríonn sí 5 uair an chloig, íoctar �12 X 5 = �60 léi
Deirtear go bhfuil na huaireanta a oibrítear agus an pá a fhaightear i gcomhréir
dhíreach lena chéile.
Agus dhá chainníocht i gcomhréir dhíreach, bíonn graf an-úsáideach chun a léiriú cé
mar a mhéadaíonn (nó a laghdaíonn) cainníocht amháin i gcomparáid leis an dara
cainníocht.
Má tá comhréir dhíreach á léiriú ar ghraf, líne dhíreach a théann tríd an
mbunphointe a bheidh i gceist leis an ngraf sin.
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Sampla 1
Léiríonn an graf thíos an gaol idir cileagraim agus puint.

Ón ngraf, feictear go bhfuil
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

20 punt 5 9.1 kg
14 phunt 5 6.4 kg
4 kg 5 8.8 bpunt
7.5 kg 5 16.5 phunt

10
8
Cileagraim

Féach ar an ngraf agus tiontaigh 
go garbh:
(i) 20 punt ina gcileagraim (kg)
(ii) 14 phunt ina gcileagraim
(iii) 4 kg ina bpuint
(iv) 7.5 kg ina bpuint.

6
(ii)

4
2
0

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22
Puint

Cleachtadh 24.2
1. I gceann amháin de na graif seo tá h i gcomhréir dhíreach le t. Cé acu ceann?
(i) h

0

(ii) h

t

(iii) h

0

Mínigh do fhreagra.
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t
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2. Léiríonn an graf thíos an gaol idir ciliméadair agus mílte.
50

Mílte
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Féach ar an ngraf agus tiontaigh go garbh:
(i) 60 km ina mílte
(iii) 30 míle ina km

(ii) 80 km ina mílte
(iv) 15 míle ina km.

An bhfuil comhréir dhíreach á léiriú ar an ngraf seo?
3. Léiríonn an graf thíos an gaol idir céimeanna Celsius (°C) agus céimeanna
Fahrenheit (°F).
Céimeanna Celsius (°C)
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Céimeanna Fahrenheit (°F)

90

100

An bhfuil comhréir dhíreach á léiriú ar an ngraf seo? Mínigh do fhreagra.
Féach ar an ngraf seo agus tiontaigh go garbh:
(i) 35°C ina gcéimeanna Fahrenheit
(ii) 15°C ina gcéimeanna Fahrenheit
(iii) 50°F ina gcéimeanna Celsius
(iv) 100°F ina gcéimeanna Celsius.
Má bhíonn an teocht idir 55°F agus 90°F i gcathair faoi leith ar lá faoi leith, scríobh
an raon sin i °C.
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4. Nuair a dheisítear teilifíseán, braitheann an costas ar an méid ama a thógann sé
chun an teilifíseán a dheisiú, mar a léiritear ar an ngraf.

Costas (€)
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(i) Cé mhéad a chosnódh sé an teilifís a dheisiú dá nglacfadh sé 60 nóiméad é sin
a dhéanamh?
(ii) Cé mhéad a chosnódh sé an teilifís a dheisiú dá nglacfadh sé 30 nóiméad é a
dhéanamh?
(iii) Má bhí costas €80 ann, cén fad ama a ghlac sé an teilifís a dheisiú?
(iv) Má bhí costas €60 ann, cén fad ama a ghlac sé an teilifís a dheisiú?
Bíonn táille sheasta i gceist leis an tseirbhís seo freisin, i.e. sula gcuirtear an costas
ama san áireamh.
(v) Cé mhéad atá sa táille sheasta sin?
5. Léiríonn an graf thíos an meáchan tipiciúil d’fhear atá ar mheándéanamh agus ar an
airde a thugtar.
85

Meáchan (kg)

80
70
60
50
0

0

155

160

165
170
Airde (cm)

175

180

Bain úsáid as an ngraf chun meatachán a dhéanamh orthu seo:
(i) meáchan fir ar airde 165 cm
(ii) meáchan fir ar airde 175 cm
(iii) airde fir ar mheáchan 78 kg.
Má tá grúpa fear ar fad idir 160 cm agus 170 cm ar airde, cén raon is dócha lena
mbaineann a gcuid meáchan?
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6. Is féidir an ghraf thíos a úsáid chun tiontú idir lítir agus piontaí.
180
160

Piontaí

140
120
100
80
60
40
20
0

0

10

20
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50

60 70
Lítir

80

90 100 110

(i) Úsáid an graf chun líon na bpiontaí atá i gcomhréir le 90 lítear a aimsiú.
(ii) Úsáid an graf chun líon na lítear atá i gcomhréir le 80 pionta a aimsiú.
(iii) Coinníonn tanc peitril 95 lítear de bhreosla.
Úsáid an graf chun é seo a thaispeáint ina phiontaí, ceart go dtí na 10 bpionta
is gaire.
(iv) Is é 10,000 pionta go garbh an meántál bainne bliantúil a thugann bó bainne
in Éirinn. Úsáid do ghraf chun an figiúr seo a thiontú ina lítir, ceart go dtí an
1000 lítear is gaire.

(i) Cén fad a bheadh sa scáth dá
mbeadh an crann 8 m ar airde?
(ii) Ach úsáid a bhaint as dhá phointe
ar an líne, aimsigh cothromóid
na líne i dtéarmaí s agus h.
(iii) Úsáid an chothromóid a fuair tú
chun fad an scátha a ríomh i gcás
crann atá 15 mhéadar ar airde.

10
Airde an chrainn, h (méadair)

7. Feictear sa léaráid ar dheis go bhfuil
fad an scátha a chaitheann crann ag
an meán lae i gcomhréir dhíreach le
hairde an chrainn.

8
6
4
2
0

0

2
4
6
8
Fad an scátha, s (méadair)

10
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8. Léiríonn an graf ar dheis 
táillí tacsaí d’aistir suas le 9 km.

Táillí tacsaí
24

Táillí (€)

(i) Cad í an táille d’aistear 5 km?
(ii) Cad í an táille d’aistear 9 km?
(iii) Is é �21 an táille tacsaí
d’aistear áirithe.
Cad é fad an aistir sin?
(iv) Cén fáth nach ngabhann
an graf tríd an mbunphointe,
dar leat.

18

12

6

0

9. Léiríonn an graf seo an méid
peitril a úsáideann dhá charr.
—————— Carr Dháithí
–   –   –   –   –   –   –   –   – Carr Stiofáin

2

4
6
Fad (km)

8

Peitreal a úsáideadh
12

Peitreal a úsáideadh (lítir)

(i) Thaistil carr Dháithí 80 km.
Cé mhéad lítear peitril
a d’úsáid sé?

0

10

Stiofán
Dáithí

8

(ii) D’úsáid carr Stiofáin 9 lítear
6
peitril lá amháin. Cén fad slí
4
a thaistil sé?
(iii) Cad é an difear idir an méid
2
peitril a úsáideann carr
Stiofáin agus an méid peitril
0
a úsáideann carr Dháithí nuair
0
20
40
60
80
100
120
a thaistealaítear 60 km i ngach
Fad slí a taistealaíodh (km)
ceann den dá charr?
(iv) An bhfuil comhréir dhíreach á léiriú ar an dá líne ghraf seo?
Mínigh do fhreagra.
(v) Féach an líne bhriste dhearg. Faigh cothromóid na líne sin san fhoirm y=mx.
Ansin bain úsáid as an gcothromóid chun teacht ar líon na lítear a úsáidtear
nuair a thaistealaítear 300 km sa charr sin.
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Mír 24.3 Graif a bhaineann leis an ngnáthshaol
Doimhneacht an uisce

Nuair a dhoirtear uisce isteach sa soitheach thíos ar ráta seasta, ardaíonn an t-uisce sa
soitheach ar ráta seasta freisin.
Seo ar dheis graf d’airde an uisce de réir ama.
Líne dhíreach atá sa ghraf toisc go
n-ardaíonn an t-uisce ar ráta seasta.
0

Am

Dá thanaí an soitheach, is ea is géire an graf.

P

Q

R

Airde ina cm, h

Is féidir leat na difríochtaí a fheiceáil i ngraif na soithí thíos.
Tá an airde chéanna orthu ar fad.
P

Q

R

Am i soicindí, t

Soithí a bhfuil bolg amach orthu, is cuar a
bhíonn i gceist leis na líneghraif a bhaineann leo.
I gcás soithí den chineál sin, ardaíonn an líne go
géar ar dtús, ansin éiríonn sí níos réidhe, agus
ansin ardaíonn sí go géar arís.
Seo ar dheis graf a léiríonn airde an uisce sa soitheach
tugtha. Líne dhíreach is ea an chuid ag barr an ghraif mar
is ar ráta seasta a ardaíonn an t-uisce ag barr an tsoithigh.

h

0

t
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Sampla 1
Meaitseáil na soithí seo lena ngraif. Léiríonn na graif airde an uisce de réir ama
sa soitheach nuair a líontar an soitheach le huisce ar ráta seasta.

C

A

B

h

h

h

t
1

E

D
h

t
2

h

t

t

3

4

t
5

Seasann graf 5 do shoitheach A, toisc go bhfuil taobhanna díreacha ar A agus go
bhfuil sé caol.
Seasann graf 2 do shoitheach B, toisc go bhfuil taobhanna díreacha ar B ach go
bhfuil sé níos leithne ná A.
Seasann graf 1 do shoitheach C, toisc go bhfuil C leathan ag an mbun agus
taobhanna díreacha air, agus ansin caol ag an mbarr agus taobhanna díreacha air –
mar sin tá dhá mhírlíne i gceist leis an líneghraf.
Seasann graf 3 do D, toisc go bhfuil D caol ag an mbun agus taobhanna díreacha air
agus ansin leathan ag an mbarr agus taobhanna díreacha air.
Seasann graf 4 do shoitheach E, toisc go bhfuil trí chuid ag baint le soitheach E ar
féidir iad a aithint ar an ngraf.

Cleachtadh 24.3
1. Meáitseáil an cur síos leis an ngraf.
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Ráta frithbhuailte

(i) Bíonn an ráta frithbhuailte socair,
ansin laghdaíonn sé, agus ansin
bíonn sé socair.
(ii) Méadaíonn an ráta frithbhuailte,
ansin stopann sé, agus ansin
laghdaíonn sé.
(iii) Méadaíonn an ráta frithbhuailte,
ansin bíonn sé socair, ansin
laghdaíonn sé le himeacht ama.

Ag dul ag rith

0

Am i ndiaidh an rith a thosú
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2. Cuirtear uisce sa soitheach seo ar dheis ar ráta seasta.
Cén graf is fearr a léiríonn an t-ardú i leibhéal an uisce de réir ama?
h

A

h

B

t

h

C

t

t

3. Seo trí bhabhla ar chruthanna éagsúla.

B
A

C

Am

Leibhéal an uisce

Am

Leibhéal an uisce

(ii) Cén graf a théann
le gach babhla?

Leibhéal an uisce

(i) Meaitseáil gach abairt thíos leis an mbabhla comhfhreagrach.
(a) Téann leibhéal an uisce in airde go tapa ar dtús agus ansin go tobann téann sé
in airde níos moille.
(b) Téann leibhéal an uisce in airde go mall ar dtús, ansin athraíonn sé agus téann
sé in airde níos tapúla.
(c) Téann leibhéal an uisce in airde go tapa ar dtús, ach éiríonn sé níos moille agus
níos moille.

Am

4. Tá trí bhealach ó Bhaile na nÚll go dtí Baile na bPiorraí.
Meaitseáil na tuairiscí ar na bealaí leis na graif fad slí is ama chuí:
Bealach A:	Mórbhealach dhá lána caol díreach le luasteorainn uasta de 110
km/uair. Feitheamh tríocha nóiméad ag oibreacha droichid.
Bealach B:	Bóthar sléibhe casta le grádáin ghéara agus cuair a chuireann
iallach ort taisteal ag luas seasta níos moille.
Bealach C:	Mórbhealach dhá lána le luasteorainn uasta 110 km/uair agus
ansin malairt slí chasta chun oibreacha droichid a sheachaint.
471

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal
(iii)
Fad

(ii)
Fad

Fad

(i)

0

0

Am

0

Am

Am

5. Léiríonn an graf seo na teochtaí i dteach gloine le linn 24 uair an chloig sa samhradh.
Teocht sa teach gloine

Teocht (°C)

30
25
20
15
10
5
0
meán
oíche

4 a.m.

8 a.m.

12
4 p.m.
meán lae
Am

8 p.m.

meán
oíche

Titeann an teocht i dteach gloine i rith na hoíche agus ardaíonn sí i rith an lae. Tá
fuinneoga sa teach gloine seo chun ligean don teas éalú nuair a éiríonn sé ró-the.
(i) Go garbh, cén t-am ar maidin a thosaíonn an teocht sa teach gloine ag dul in
airde?
(ii) Timpeall cén uair sa lá is tapúla a bhíonn an teocht ag dul in airde?
(iii) Timpeall cén uair is tapúla a bhíonn sí ag dul síos?
(iv) Toisc go raibh sé ag éirí róthe, d’oscail an garraíodóir na fuinneoga sa teach
gloine. Dhún sí níos déanaí iad.
(a) Timpeall cén uair, dar leat, a d’oscail sí na fuinneoga?
(b) Go garbh, cén uair a dhún sí arís iad?
(v) Cérbh é an teocht ab airde sa teach gloine i rith an lae?
(vi) Cérbh é an teocht ab ísle sa tréimhse 24 uair an chloig seo?
6. (i)
h

472

(ii)
d

h

(iii)
d

h

(iv)
d

d
h

Caibidil 24 Graif a bhaineann leis an nGnáthshaol a tharraingt agus a léirmhíniú
Doirtear leacht ar ráta seasta isteach sna cúig shoitheach seo.
Taispeántar sna graif thíos an t-athrú a thagann ar thrastomhas bharr an leachta de
réir mar a éiríonn an leacht níos airde. Meaitseáil na soithí leis na graif a bhaineann leo.
A

d

B

d

d

C

h

h

D

d

h

h

Leibhéal an uisce

Leibhéal an uisce

Leibhéal an uisce

7. Meaitseáil an graf leis an scéal.

Am

Am

Am

(i) Líonaim buicéad le huisce. Tar éis cúpla nóiméad, ólann mo mhadra roinnt
uisce amach as. Beartaím an t-uisce a fhágáil sa bhuicéad ar eagla go mbeidh
sé de dhíth ar mo mhadra níos déanaí.
(ii) Líonaim buicéad le huisce go tapa ach leagtar an buicéad agus ritheann an
t-uisce amach as.
(iii) Tosaím le buicéad lán d’uisce agus doirtim an t-uisce go mall ar mo shíológa
go dtí go mbíonn an buicéad folamh.
8. Tugann an graf na faid choscánaithe
is gaire ba chóir a bheith idir
carranna ag luasanna éagsúla.

Fad idir carranna

oc
ha
dr

Fad íosta idir carranna (méadair)

(i) Tá Éamonn ag tiomáint
120
i ndrochaimsir ag 60 km san
100
uair. Cad é an fad is gaire ba
chóir idir é agus an carr atá
80
chun tosaigh air?
(ii) Tá Fay ag tiomáint i ndea60
aimsir ag 90 km san uair.
Cad é an fad is gaire ba chóir
40
idir é agus an carr atá chun
20
tosaigh uirthi?
(iii) Tá an tUas Shaw ag tiomáint
0
70 méadar taobh thiar de charr
0
15
30
eile. Tá an aimsir go dona.
Cad é an luas tiomána is tapúla ba chóir a bheith faoi?

im
sir

140

sir

-aim

dea

45
60
75
Luas (km/u)

90

105
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Tasc A:

28
26

Ar bhileog mhór páipéir chearnógaigh,
tarraing aiseanna scálaithe mar a thaispeántar.

22
20
18

Breac do chuid torthaí ar an ngraf agus cuir
an dáta leo.

16
14
12
10
8

Lean an próiseas céanna i gceann míosa
agus bain úsáid as an ngraf céanna.

6

Scríobh tuairisc ghairid ar an luaineacht sa
teocht a tharlaíonn le linn lá amháin agus
ó mhí go mí.

2

4

0 09.00
11.00
13.00
15.00
08.00 10.00
12.00
14.00
16.00
2
Am

Tasc B:

Le linn tástáil aclaíochta sa halla spóirt,
ritheann Dalta A ón líne chúil go dtí an líne
leathbhealaigh agus ar ais arís.
"Cuaird" a thugtar air seo.

Fad ón líne chúil (m)

Teocht (°C)

Bain úsáid as teirmiméadar digiteach
saotharlainne chun an teocht in áit faoi leith
sa seomra ranga nó sa dorchla a thomhas agus
a thaifeadadh gach uair an chloig ar lá áirithe
den mhí.

24

30
25
20
15
10

Taispeántar torthaí thástáil Dhalta A thíos.
Freagair na ceisteanna seo a leanas faoina thástáil:

5
0

Cuaird 1. Cuaird 2.
5 10 15 20 25 30
Am (ina soicindí)

1. Cá fhad atá an líne chúil ón líne leathbhealaigh?
2. Cá fhad a thóg sé ar Dhalta A gach cuard a dhéanamh?
3. Scríobh síos meánluas Dhalta A do gach cuaird ina m/s.
4. Conas a léirítear sa ghraf gur rith an dalta ar ráta seasta le linn gach cuarda?
Ag obair mar ghrúpa, bainigí úsáid as stopuaireadóir agus as fad socraithe sa
halla spóirt chun graf aclaíochta réadúil a tharraingt do gach dalta sa ghrúpa.
Faigh amach cé mhéad cuaird is féidir le gach dalta a chríochnú taobh istigh de
40 soicind.
Tarraing graf do gach dalta agus taispeáin air an líon cuarda críochnaithe taobh
istigh de 40 soicind agus meánluas an dalta do gach cuaird.
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