Dóchúlacht
Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le:

•• na fothorthaí ar thurgnamh a liostú,
•• úsáid a bhaint as bunphrionsabal an
chomhairimh,
•• úsáid a bhaint as táblaí dhá bhealach,
•• teagmhais agus fothorthaí a
nascadh le chéile,
•• seansúlacht a nascadh le dóchúlacht,
•• féachaint an bhfuil fothorthaí
comhdhóchúla ann,
•• úsáid a bhaint as codáin chun
dóchúlacht a thomhas,

••
••
••
••

fothorthaí fabhracha a shainaithint,
scála dóchúlachta a dhéanamh,
turgnaimh chóra / laofa a thuiscint,
an dóchúlacht a chur i bhfeidhm i
gcás boinn airgid a chaitheamh san
aer, díslí a chaitheamh, rothlóirí a
chasadh, cártaí a phiocadh ó phaca
cártaí etc.

MÍR 4.1 Fothorthaí a liostú   
Nuair a chaitear dísle gheobhaidh tú       
1, 2, 3, 4, 5 nó 6.
Torthaí nó fothorthaí a thugtar orthu sin.
Má chaitheann tú bonn airgid san aer, is iad na  
fothorthaí ná aghaidh (A) agus cúl (C)

3

5

Nuair a chastar an rothlóir seo, is iad na fothorthaí
ar uimhreacha iad ná 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Is iad na fothorthaí ar dathanna iad
ná gorm agus glas.

6

Tá na fothorthaí féideartha go léir liostaithe
againn sna trí shampla thuas.

2

caib

4

4

idil

1

Anois déanfaimid liosta de na fothorthaí nuair a chaitear dísle agus nuair a chaitear bonn
airgid san aer: A1, A2, A3, A4, A5, A6, C1, C2, C3, C4, C5, C6
Tabhair faoi deara gur 12 fhothoradh atá ann.
Tabhair faoi deara freisin gur 2 fhothoradh atá ann i gcás an bhoinn airgid agus gur
6 fhothoradh atá ann i gcás an dísle.
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An 12 fhothoradh liostaithe thuas, d’fhéadfaimis an freagra sin a fháil i bhfad níos
éasca ach 6 a iolrú faoi 2, is é sin 12.
Léiríonn an sampla thuas
Bunphrionsabal an Chomhairimh,
rud a mhínítear ar dheis.

Má bhíonn m fothoradh féideartha ar rud
amháin agus má bhíonn n fothoradh féideartha
ar rud eile, bíonn m × n fothoradh ar an dá rud.

Sampla 1
Seo í an rogha le haghaidh béile dhá chúrsa
ag Caifé na Spideoige Deirge.

Caifé na Spideoige Deirge
Cúrsa Tosaigh

Téann bean isteach ann chun béile a chaitheamh.
Má bhíonn cúrsa tosaigh agus príomhchúrsa aici,
cé mhéad rogha atá aici?

Anraith
Sailéad

Liostaigh na roghanna.

Mairteoil
Turcaí
Leathóg

(A)
(S)

Príomhchúrsa

Tá 2 chúrsa tosaigh agus 3 phríomhchúrsa ann.
An méid roghanna = 2 × 3 = 6

(M)
(T)
(L)

Is iad seo na roghanna:
AM, AT, AL, SM, ST, SL
Is féidir Bunphrionsabal an Chomhairimh a leathnú amach chun an oiread rudaí
(nó teagmhas) agus is maith leat a chur san áireamh.
Má bhíonn 2 chúrsa tosaigh, 4 phríomhchúrsa agus 3 mhilseog ar an mbiachlár,
seo an méid bealaí le béile trí chúrsa a roghnú
2 × 4 × 3, i.e., 24 bealach.
Más é atá i gceist in oibríocht ná x a roghnú ar dtús agus y a roghnú ansin, iolraítear na
huimhreacha faoina chéile.

Táblaí dhá bhealach

e.g. bonn a chaitheamh san aer agus dísle
a chaitheamh:
Má chaitear bonn airgid san aer, is é an
fothoradh ná Aghaidh nó Cúl.

Fothorthaí an dísle

I dturgnaimh ina bhfuil dhá chuid, is féidir na fothorthaí a eagrú ach úsáid a bhaint as
tábla dhá bhealach.
Fothorthaí an bhoinn airgid

Má chaitear dísle, is é an fothoradh ná 1, 2, 3, 4, 5 nó 6.
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2

3

4

5

6

A A,1 A,2 A,3 A,4 A,5 A,6
C C,1 C,2 C,3 C,4 C,5 C,6
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Tá 12 fhothoradh a d’fhéadfadh a bheith ann.
Ciallaíonn (C, 2) Cúl ar an mbonn airgid agus 2 ar an dísle.
e.g. dhá bhonn airgid a chaitheamh san aer::

An dara bonn airgid

An chéad
bhonn airgid

Tugann an chéad bhonn airgid Aghaidh nó Cúl.
Tugann an dara bonn airgid Aghaidh nó Cúl.
4 fhothoradh ar fad a d’fhéadfadh a bheith ann (2 × 2)

A
A, A
C, A

H
T

C
A, C
C, C

Nóta: ó tharla gur dhá bhonn airgid dhifriúla atá ann, ní hionann (C, A) agus (A, C).

Sampla 2

4

1

2

(i) atá cothrom le 5

7

Castar dhá rothlóir agus suimítear na huimhreacha
a fhaightear.
Faigh líon na bhfothorthaí a d'fhéadfadh
5
3
a bheith ann.
Bain úsáid as tábla dhá bhealach le fáil amach cé mhéad fothoradh

3

(ii) atá ina ré-uimhir.

Líon na bhfothorthaí = 4 × 3 = 12
(i) 2 fhothoradh (3, 2), (1, 4)
(ii) 4 fhothoradh (4, 6, 8, 10)

Cleachtadh 4.1
1. Féach ar na pictiúir ar dheis.    
Caitear an bonn in airde agus castar an rothlóir
(i) Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?
(ii) Liostaigh na fothorthaí sin go léir.

2

1
3

2. Dhá chúrsa tosaigh agus ceithre phríomhchúrsa atá ar bhiachlár tús oíche.
Cé mhéad béile 2 chúrsa éagsúil a d’fhéadfadh a bheith agat?

3
1

5

2

4. Féach ar na pictiúir ar dheis. Caitear bonn
in airde agus castar an rothlóir.  
(i) Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?
(ii) Liostaigh na fothorthaí sin.

4

3. Caitear dhá bhonn in airde. Liostaigh na fothorthaí féideartha go léir.
Úsáid A d'aghaidh agus C do chúl.
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5. Tá dhá mhúnla de charr áirithe ar fáil – carr salúin agus carr fada.
I gcás gach ceann díobh sin, tá trí mhéid éagsúla innill agus cúig dhath éagsúla ar fáil.
Cé mhéad leagan éagsúil den charr atá ar fáil?
6. Tá ceithre bhóthar ó A go B, agus tá cuig bhóthar ó B go C.
Cé mhéad bealach ar fad atá ann ag duine le gabháil ó A go C?

D

3

6

Gl

Go

4

7. Castar dhá rothlóir.
(i) Cé mhéad fothoradh féideartha
		 atá ann?
(ii) Liostaigh na fothorthaí sin go léir.

5

8. Tá na dathanna seo péinte ar fáil i siopa: glas, gorm, liathchorcra agus béasa.
Tá Séamas ag iarraidh ballaí a chaifé a phéinteáil.
Tá sé ag iarraidh dath amháin a chur ar an leath thuas agus dath eile a chur
ar an leath thíos. Cé mhéad bealach atá ann le sin a dhéanamh?
9. Litir amháin agus digit amháin atá i gcód le haghaidh glais.
Is é A, B, C, D nó E an litir.
Is é 1, 3, 5, 7 nó 9 an digit.
Cé mhéad cód féideartha atá ann?
10. Tá fear óg á ghléasadh féin le haghaidh a chéad agallaimh.
Tá 5 léine, 3 charbhat agus 3 sheaicéad aige.
Má tá sé chun léine, carbhat agus seaicéad a chaitheamh, cé mhéad rogha éagsúil
is féidir leis a dhéanamh?
11. Déanann monarcha léinte mar seo a leanas:
Ábhar
Méid
Muinchille

síoda
beag
fada

cadás
meánmhéid
gearr

deinim
mór

an-mhór

Ríomh cé mhéad cineál éagsúil léine a dhéanann an mhonarcha.
12. Caitear trí bhonn in airde. Déan liosta de na fothorthaí féideartha go léir.
Tosaigh le AAA, AAC, …
Cé mhéad fothoradh difriúil atá ann?
13. Is éard atá i lón i mbialann áirithe ná anraith, príomhchúrsa agus milseog.
Seo na roghanna atá ag an mbialann:
2 chineál anraith
							3 phríomhchúrsa
							4 mhilseog
Cé mhéad rogha lóin atá ann?
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14. Is mian le lánúin teach a cheannach.
Is féidir leo teach sraithe, teach
leathscoite nó teach scoite a roghnú.
I gcás gach ceann de na trí chineál sin,
is féidir ceann le dhá sheomra leapa,
ceann le trí sheomra leapa nó ceann le
ceithre sheomra leapa a roghnú.
Cé mhéad rogha éagsúil tí atá acu?
15. Tarraing tábla dhá bhealach a thaispeánfaidh na fothorthaí
a d’fhéadfadh a bheith ann má chaitear dísle agus
má chastar an rothlóir a thaispeántar.

4

5

6

16. Dear tábla dhá bhealach a thaispeánfaidh
na fothorthaí a d’fhéadfadh a bheith ann
má chastar an dá rothlóir agus má iolraítear
na torthaí faoina chéile.

2

3

Céard é líon iomlán na bhfothorthaí féideartha
ón turgnamh seo?

1

Céard é líon iomlán na bhfothorthaí féideartha ón turgnamh seo?
17. Sa tábla dhá bhealach ar dheis taispeántar na fothorthaí
a d’fhéadfadh a bheith ann má chastar dhá rothlóir.
(i) Cén oibríocht a rinneadh ar na huimhreacha ar leith?
(ii) Cé mhéad fothoradh difriúil a bhí ann?

1
3
5

1
2
4
6

2
3
5
7

3
4
6
8

18. 4 bhóthar atá ó bhaile A go baile B, agus 3 bhóthar
ó bhaile B go baile C.
Tarraing tábla dhá bhealach a thaispeánfaidh líon na mbealaí ar féidir le duine dul ó
A go C.
19. (i) Scríobhtar na digití 0, 1, 2 ar dhioscaí agus cuirtear i mála iad.
			 Scríobhtar na digití 2, 3, 4 ar dhioscaí agus cuirtear i mála eile iad.
			Má thógtar digit ón gcéad mhála agus ansin ón dara mála san ord sin gan
féachaint orthu agus má leagtar ar an mbord iad, bain úsáid as bunphrionsabal
an chomhairimh le fáil amach cé mhéad uimhir dhifriúil is féidir a dhéanamh
ón dá dhigit.
			 Liostaigh na huimhreacha.
		 (ii) Scríobhtar na digití 1, 2, 3 ar dhioscaí agus cuirtear i mála iad.
			 Scríobhtar na digití 3, 4 ar dhioscaí agus cuirtear i mála eile iad.
			 Scríobhtar na digití 5, 8 ar dhioscaí agus cuirtear i mála eile fós iad.
77

Téacs agus Trialacha 1 Matamaitic an Teastais Shóisearaigh
			Má thógtar digit ó gach mála in ord, gan féachaint orthu, agus má leagtar ar
bhord iad taobh lena chéile, bain úsáid as bunphrionsabal an chomhairimh le
fáil amach cé mhéad uimhir dhifriúil is féidir a dhéanamh ó na trí dhigit.
			 Liostaigh na huimhreacha.

Fiosrú:

Chun téacs a sheoladh ó sheanghuthán póca, ní mór eochair a bhrú roinnt
uaireanta chun an litir atá uait a fháil. Gheobhaidh tú an litir B ach 2 a bhrú
faoi dhó, gheobhaidh tú an litir O ach 6 a bhrú trí huaire.
Má brúdh na huimhreacha 4, 6, 6, 3, fiosraigh na haonaid 4 litir (ní gá gur
focail Ghaeilge/Bhéarla iad ar fad) is féidir a bheith ann.
4
6
6
3
P
Litreacha
MO GHUTHÁN
Líon na
litreacha
Focal 1
H
O
O
D
Focal 2
Focal 3

Déan cur síos ar an gcaoi a ríomhfá líon iomlán na n-eagar (fothorthaí) is
féidir a fháil ó na 4 eochair sin.
Fothoradh amháin is ea an focal Béarla HOOD.
Cóipeáil agus críochnaigh an chairt agus scríobh síos dhá fhocal eile ar a
laghad (as Gaeilge nó as Béarla).
Maidir le gach focal, scríobh síos sa cholún atá marcáilte P an méid
uaireanta a chaithfeá an cnaipe a bhrú chun an focal sin a fháil.
Faigh an focal a gcaithfeá na heochracha a bhrú 11 uair chun é a fháil.
Faigh freisin teaglaim eochracha a thabharfadh 48 aonad trí litir.
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MÍR 4.2 Seansúlacht agus dóchúlacht   
Sa mhír roimhe seo d’fhoghlaimíomar  
cén chaoi leis na fothorthaí
a liostú nuair a caitheadh dísle nó
bonn airgid, nó nuair a casadh rothlóir.
Chonaiceamar go mbíonn dhá fhothoradh fhéideartha ann nuair a chaitear bonn san aer,
an aghaidh (A) nó an cúl (C).
Ní bhíonn a fhios ag duine ar bith cén fothoradh a bheadh ann tráth ar bith.
Caitear dul i muinín na seansúlachta.
Bíonn sé chomh dóchúil céanna go bhfaighfí an aghaidh nó an cúl.
Tá seans cothrom ag an dá cheann acu. D‘fhéadfaimis a rá freisin go bhfuil seans
caoga‑caoga ann go n-iompódh an aghaidh nó an cúl.
Nuair a chaitear dísle is iad na fothorthaí a d'fhéadfadh a bheith ann ná 1, 2, 3, 4, 5 nó 6.
Bíonn sé chomh dóchúil céanna go dtitfidh sé ar cheann ar bith
de na huimhreacha sin nuair a chaitear an dísle aon uair amháin.
Bíonn sé chomh dóchúil céanna go stopfaidh an rothlóir
thall ar ghlas nó ar ghorm nuair a chastar é.

Teagmhais / Fothorthaí
Is minic a bhaintear úsáid as an bhfocal teagmhas.
B’fhéidir gur rud a tharlaíonn aon uair amháin atá ann e.g., (i) dul go dtí ceolchoirm.
Nó b’fhéidir gur sraith tarlúintí atá ann e.g., (ii) ré-uimhir idir 0 agus 9 a roghnú.
Is bailiúchán fothorthaí é teagmhas.
In (i) is é an fothoradh ná go dtéann tú go dtí an cheolchoirm.

Is bailiúchán fothorthaí
é teagmhas.

In (ii) is é an fothoradh ná ceann ar bith de na huimhreacha 2, 4, 6, 8.

Fiosrú:

Déan liosta de roinnt teagmhas agus fothorthaí féideartha a bhí ag an rang
le seachtain anuas.
Samplaí de theagmhais: Má bhíonn tú déanach don rang...?
		
I gcás rás 400m...?
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An scála dóchúlachta
Tá a fhios againn go bhfuil seans níos mó go dtarlóidh rudaí áirithe thar rudaí eile.
Mar shampla, tá seans níos mó ann go mbeidh báisteach in Éirinn amárach ná go mbeadh
trí mhí de scalladh gréine ann.
Má theastaíonn uainn a thomhas cén seans atá ann go dtarlóidh rud éigin, beidh
orainn tosú ag déanamh staidéir ar bhrainse nua den Mhatamaitic ar a dtugaimid an
dóchúlacht. Úsáidimid scála dóchúlachta ar dtús le léiriú dúinn cén dóchúlacht
atá ann go dtarlóidh rud éigin.
Síneann scála dóchúlachta ó cinnte go dodhéanta. Tá sé seo le feiceáil sa léaráid thíos.
An seans ag dul i laghad

Dodhéanta

An seans ag dul i méid

Seans cothrom

Fiosrú:

Déan cur síos ar theagmhas a d’fhéadfadh
tarlú i gcaitheamh gnáthlá scoile i gcás gach
ceann de na dóchúlachtaí seo a leanas:

Cinnte

a. Dodhéanta
b. An-neamhdhóchúil
c. Neamhdhóchúil
d. Seans cothrom
e. Dóchúil
f. An-dóchúil
g. Cinnte

Mar a luaitear thuas, tá sé níos dóchúla go dtarlóidh rudaí áirithe thar rudaí eile.
Sampla

Cuirtear na cruthanna seo thíos isteach i mála.

Is dóichí gurb í an chearnóg ghlas a roghnófar ó tharla gur mó cearnóga
glasa ná cearnóga buí atá ann.
Bíonn seans cothrom ann go dtarlóidh rudaí áirithe.
Sampla

Cuirtear na ciorcail seo thíos isteach i mála.

Má bhaintear ceann amháin acu amach gan féachaint air, tá seans
cothrom ann gur buí nó glas a bheidh sé.
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Cén chaoi a ndéanaimid tomhas ar an seans go dtarlóidh rud éigin?
Is bealach í an dóchúlacht, mar a luadh thuas, chun an seans go dtarlóidh rud éigin
a thomhas. Cuirfimid roinnt uimhreacha ar an scála dóchúlachta anois.
Ag ceann amháin an scála tá dodhéanta agus ag an gceann eile tá cinnte.
Síneann an scála seo ó 0 go 1.

0

1

1
2

Dodhéanta

Drochsheans

Seans cothrom

Seans maith Cinnte

Is é an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin atá dodhéanta ná náid.
Is é an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin atá cinnte ná 1.
Is é an dóchúlacht go dtarlódh aon rud eile ná uimhir idir 0 agus 1.
Dá dhóchúla é go dtarlóidh rud éigin, is ea is gaire a bheidh an dóchúlacht do 1.
Is féidir scála dóchúlachta a thabhairt i gcéatadáin nó i ndeachúlacha freisin.
Síneann an scála thíos ó 0 go 100%.
0

25%

50%

75%

100%

Dodhéanta

Neamhdhóchúil

Seans cothrom

Dóchúil

Cinnte

Cleachtadh 4.2
1. Taispeánann an léaráid thíos scála a shíneann ón ní atá dodhéanta go dtí an ní
atá cinnte.
a

b

Dodhéanta

c

d

Seans cothrom

Cinnte

Tá na litreacha a, b, c agus d marcáilte ar an scála agus meaitseálann siad na lipéid
seo a leanas:
Dóchúil

An-dóchúil

Neamhdhóchúil

An-neamhdhóchúil

Meaitseáil na litreacha leis na lipéid.
2. Taispeánann an scála dóchúlachta thíos a dhóchúla is atá sé go dtarlóidh na
teagmhais A, B, C, D agus E.
0
A

1
B

C

D

E

(i) Cén teagmhas a tharlóidh go cinnte?
(ii) Cén teagmhas ar beag an seans go dtarlóidh sé ach a d’fhéadfadh tarlú?
(iii) Cén teagmhas a bhfuil seans cothrom ann go dtarlóidh sé?
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(iv) Cén teagmhas nach féidir leis tarlú?
(v) Cén teagmhas ar dócha go dtarlóidh sé ach nach bhfuil sé cinnte
go dtarlóidh sé?
3. I gcás gach ceann de na teagmhais thíos, cé acu de na lipéid seo is fearr
a dhéanann cur síos ar an dóchúlacht go dtarlóidh sé?
Cinnte

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

Dodhéanta

Seans cothrom

Dóchúil

Neamhdhóchúil

Tiocfaidh leanbh ar an saol in Éirinn amárach.
Bean a bheidh sa chéad duine eile a bhuafaidh an Crannchur Náisiúnta.
Gheobhaidh tú 8 nuair a chaithfidh tú gnáthdhísle.
Beidh báisteach i nGaillimh am éigin an tseachtain seo chugainn.
Beidh duine éigin sa rang as láthair lá amháin an tseachtain seo chugainn.
Buachaill a bheidh sa chéad leanbh eile a thiocfaidh ar an saol.
Buafaidh Éire Corn an Domhain sa sacar an chéad uair eile.
Rachaidh an ghrian faoi tráthnóna.
Gheobhaidh tú ré-uimhir má chaitheann tú dísle.
Caithfidh tú trí uair an chloig ag déanamh obair bhaile anocht.
Mairfidh tú go mbeidh tú 200 bliain d’aois.

4. Taispeánann an scála dóchúlachta thíos a dhóchúla is atá sé go dtarlóidh na
teagmhais A, B, C, D agus E.
0
A

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
		

1
B

C

D

E

Cén teagmhas a bhfuil seans 100% ann go dtarlóidh sé?
Cén teagmhas a bhfuil seans 50% ann go dtarlóidh sé?
Cén teagmhas nach féidir leis tarlú?
Cén teagmhas ar beag an seans go dtarlóidh sé?
Cén teagmhas a bhfuil seans beagán níos mó ná seans cothrom ann go
dtarlóidh sé?

5. Tarraing scála cosúil leis an gceann seo thíos.
Seans ar bith

Drochsheans

Seans cothrom

Seans maith

Cinnte

Scríobh an litir atá in aice le gach ráiteas thíos isteach sa líne thuas lena léiriú
a dhóchúla is atá sé go dtarlóidh an teagmhas sin.
A: Moncaí a bheidh ag tiomáint an chéad chairr eile a fheicfidh tú.
B: Tusa a bhuafaidh an chéad chrannchur eile ag an gclub áitiúil.
C: Beidh scamaill le feiceáil sa spéir amárach.
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D: Beidh na soilse tráchta dearg nuair a bhainfidh tú an crosbhóthar amach.
E: Beidh dhá mhí dhéag sa bhliain seo chugainn.
6. Castar gach ceann de na rothlóirí seo thíos ag an am céanna.

Rothlóir A

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Rothlóir B

Rothlóir C

Rothlóir D

Cén rothlóir a mbaineann an seans is mó leis go stopfaidh sé ar an dath glas?
Cén rothlóir a mbaineann an seans is mó leis go stopfaidh sé ar an dath gorm?
Cén rothlóir a mbaineann seans cothrom leis go stopfaidh sé ar an dath gorm?
Cén rothlóir a mbaineann an seans is lú leis go stopfaidh sé ar an dath gorm?

7. Taispeánann an scála dóchúlachta thíos seacht dteagmhas, A, B, C, D, E, F agus G.
0

1

A

B

C

D

E

F

G

Meaitseáil gach litir leis na frásaí nó na codáin nó na deachúlacha thíos:
Dodhéanta

0.5

5
6

1
3

Dóchúil

Cinnte

An-neamhdhóchúil

8. Déan cóip den scála dóchúlachta seo.
0

1
2

(i)
Dodhéanta

1
Cinnte

Taispeáin an áit a mbeadh gach ceann de na teagmhais seo ar an scála.
(Tá an chéad cheann déanta duit.)
(i) Mairfidh do chomharsa 150 bliain.
(ii) Stopfaidh an rothlóir seo trasna ar an dath dearg.
(iii) Gheobhaidh tú an aghaidh má chaitheann tú bonn airgid san aer.
(iv) Gheobhaidh tú 1 má chaitheann tú dísle cóir.
(v) Tarraingeofar cnaipe gorm as an mála seo gan féachaint air.
(vi) Tarraingeofar cnaipe dearg as an mála céanna gan féachaint air.
9. Roghnaigh an dóchúlacht 0,   _14 ,   _12 ,   _34   nó 1 do na teagmhais seo a leanas:
(i) Ar an ngealach a chaithfidh tú an chéad saoire eile.
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(ii)
(iii)
(iv)
		
(v)
(vi)
10.

An bhróg chlé a roghnú as péire bróg.
Ré-uimhir a fháil má chaitheann tú dísle.
Muileata a fháil nuair a tharraingítear cárta as paca
52 cárta imeartha.
Cnaipe dearg a bhaint as an mála seo.
Beidh Lá Fhéile Stiofáin i mí na Nollag an bhliain seo chugainn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tá na huimhreacha ó 1 go 10 scríofa ar chártaí.
Déantar na cártaí a shuaitheadh agus a leagan amach béal faoi in aon líne amháin.
(i) Iompaítear an chéad chárta. An uimhir 6 atá ann. An dócha go mbeidh an
chéad chárta eile a iompófar níos airde nó níos ísle ná an ceann sin? Cén fáth?

6
(ii) Uimhir 4 atá sa chéad chárta eile a iompaítear. An dócha go mbeidh
		 an chéad chárta eile a iompófar níos airde nó níos ísle ná 4? Cén fáth?

6

4

(iii) Uimhir 7 agus 5 atá sa chéad dá chárta eile a iompaítear.

6

4

7

5

Maidir leis an gcéad chárta eile a iompófar, an bhfuil
(a) seans níos mó     (b) seans níos lú     (c) an seans céanna
ann go mbeidh sé níos mó ná 5?
Mínigh do fhreagra.

MÍR 4.3 Fothorthaí comhdhóchúla   
Rinneamar liosta cheana de na fothorthaí a bhíonn ann i gcás an teagmhais go gcaitear
dísle.
Bíonn an seans céanna ag gach ceann de na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5, 6 go stopfadh an
dísle orthu.
Is é a thugtar orthu sin ná fothorthaí comhdhóchúla.
Tá sé chomh dóchúil céanna go bhfaighimis glas, gorm nó
buí dá gcasfaí an rothlóir seo.
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Sampla 1
Roghnaítear cárta go randamach as na cártaí daite seo. Tá uimhir ar gach cárta.

1

2

3

4

5

6

Nuair a roghnaítear cárta go randamach, bíonn an seans céanna ag gach cárta
go roghnófaí é.
Scríobh síos líon na bhfothorthaí do na teagmhais seo a leanas:
(i) cárta gorm a bheidh ann
(ii) uimhir níos airde ná 4 a bheidh ar an gcárta
(iii) uimhir a 3 ar a laghad a bheidh ar an gcárta
(iv) ré-uimhir a bheidh ar an gcárta
(v) cárta eile seachas cárta dearg a bheidh ann
(vi) ré-uimhir ar chárta gorm a bheidh ann
(i) 3

(ii) 2

(iii) 4

(iv) 3

(v) 4

(vi) 2

Cleachtadh 4.3
1. Nuair a chastar an rothlóir thíos, liostaigh gach fothoradh a d'fhéadfadh a bheith ann.  

3

4

6

2

5

Liostaigh na fothorthaí a d'fhéadfadh a bheith ann, sa chás
(i) gur uimhir dhearg atá ann
(ii) gur ré-uimhir atá ann
(iii) gur uimhir ghlas atá ann
(iv) gur uimhir 4 nó níos airde atá ann
(v) gur corruimhir dhearg atá ann
(vi) gur ré-uimhir ghlas atá ann

1

2. Roghnaítear cárta go randamach as na cártaí daite seo. Tá uimhir ar gach cárta.

1

2

3

4

5

6

7

8

Scríobh síos líon na bhfothorthaí do na teagmhais seo a leanas:
(i) Cárta gorm atá ann.
(ii) Uimhir 6 nó níos airde atá ar an gcárta
(iii) Corruimhir atá ar an gcárta.
(iv) Corruimhir ar chárta glas atá ann.
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(v) Ní ré-uimhir atá ann agus ní cárta dearg atá ann
3. Ar na cártaí thíos tá uimhir le feiceáil i gciorcal nó i dtriantán.
3

12

6

5

1

10

7

11

Roghnaíonn Niamh cárta go randamach.
Scríobh síos líon na bhfothorthaí do na teagmhais seo a leanas:
(i) Tá ciorcal ar an gcárta
(ii) Tá corruimhir ar an gcárta
(iii) Tá ciorcal agus ré-uimhir ar an gcárta
(iv) Tá triantán agus corruimhir ar an gcárta
(v) Tá iolraí ar 3 ar an gcárta
(vi) Tá ciorcal agus uimhir 5 nó os a cionn ar an gcárta
4. Maidir leis na cártaí i gCeist 3, déantar iad a shuaitheadh agus a chasadh béal fúthu.
Iompaíonn Niamh cárta amháin.
Tá 6 air. Iompaíonn sí cárta eile. An dóchúla go bhfaighidh sí uimhir atá níos airde
ná 6 nó uimhir atá níos lú ná 6?
Mínigh do fhreagra.
5. An teagmhais chomhdhóchúla iad na teagmhais seo a leanas?
(i) Go mbeadh an aghaidh nó an cúl le feiceáil nuair a chaitear
		 bonn cóir san aer
(ii) Go stopfadh an rothlóir seo trasna ar dhath buí nó ar dhath gorm
(iii) Cárta dubh nó cárta dearg a tharraingt as paca 52 cárta imeartha
(iv) Ré-uimhir a fháil nó corruimhir a fháil nuair a tharraingítear cárta as
		 na cúig chárta seo

1

2

3

4

5

6. Seo trí rothlóir
A

1

2

4

3

B

3

4

4

1

C

3
2

Nuair a chastar na trí rothlóir sin:
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(i) Cén rothlóir a mbaineann an seans is mó leis go stopfaidh sé ar 4?
(ii) Cén rothlóir a mbaineann seans cothrom leis go stopfaidh sé ar 2?
(iii) Cén rothlóir nach mbaineann aon seans leis go stopfaidh sé ar 2?
Tá an seans céanna ag gach rothlóir go stopfaidh sé ar uimhir áirithe.
(iv) Cén uimhir í sin?
7. Seo ceithre rothlóir agus dathanna éagsúla orthu:
A

B

C

D

Má chastar na rothlóirí,
(i) Cén rothlóir a bhfuil seans cothrom ann go dtaispeánfaidh sé an dath gorm?
(ii) Cén rothlóir a bhfuil seans cothrom ann go dtaispeánfaidh sé an dath dearg?
(iii) Cén rothlóir a bhfuil an seans is lú ann go dtaispeánfaidh sé an dath buí?
(iv) Cén rothlóir a bhfuil aon seans as trí cinn ann go dtaispeánfaidh sé an dath buí?
(v) Cén rothlóir a bhfuil aon seans as ceithre cinn ann go dtaispeánfaidh sé an
		 dath dearg?
(vi) Cén rothlóir a bhfuil an seans is mó ann go dtaispeánfaidh sé an dath dearg?
8. Tá 12 theascóg chothroma ag an rothlóir seo thíos.
4

5

3

9

W

6

4

B
N

7

M

8

Nuair a chastar an rothlóir, scríobh síos líon na bhfothorthaí do na teagmhais seo
a leanas:
(i) Stopfaidh an rothlóir ar an dath bándearg
(ii) Stopfaidh an rothlóir ar litir
(iii) Stopfaidh an rothlóir ar uimhir i dteascóg bhán
(iv) Stopfaidh an rothlóir ar litir i dteascóg bhán
(v) Stopfaidh an rothlóir ar ré-uimhir
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MÍR 4.4 Dóchúlacht a ríomh   
Nuair a chaitear bonn airgid san aer, bíonn dhá fhothoradh chomhdhóchúla ann.
Is iad sin an aghaidh nó an cúl.				
Is é an dóchúlacht atá ann go bhfaighfí aghaidh ná
Is é is fothoradh fabhrach ann
seans amháin as dhá sheans.
ná fothoradh atá ag teastáil uait.
Is é a scríobhaimid ná P(aghaidh) = _ 12 
.   
Maidir le fothorthaí comhdhóchúla,
Líon fothorthaí fabhracha 
Dóchúlacht an teagmhais = ___________________________
   
   
Líon fothorthaí féideartha

Sampla 1
Seo 12 chárta dhaite. Tá uimhir ar gach cárta.

3

10

4

12

7

2

8

6

1

9

11

5

Roghnaíonn Sinéad cárta amháin go randamach.
Faigh an dóchúlacht, mar chodán san fhoirm is simplí, go roghnóidh sí:
(i) cárta gorm            (ii) cárta a bhfuil an uimhir 9 air
(iii) cárta dearg           (iv) uimhir 2 dhigit
(v) cárta gorm a bhfuil corruimhir air   (vi) cárta eile seachas cárta dearg
(i) Tá 4 chárta ghorma ann.
Líon cártaí gorma    =  ___
4    =  __
1 
∴ P(gorm) = ___________________
  
    
Líon iomlán cártaí
12
3
(ii) Tá cárta amháin ann a bhfuil an uimhir 9 air.
1
∴ P(9) = __
 12


(iii) Tá 5 chárta dhearga ann.
5
∴ P(dearg) = __
 12


(iv) Tá trí uimhir 2 dhigit ann.
3
∴ P(2 dhigit) = __
 12
 = _  14 

(v) Is iad na cártaí gorma a bhfuil corruimhir orthu ná 7 agus 11, i.e. 2 chárta.
2
_1
∴ P(corr, gorm) =  __
12  =   6 

(vi) Tá 7 gcárta nach bhfuil dath dearg orthu.
7
∴ P(nach dearg) =  __
12
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Sampla 2
(i) Faigh an dóchúlacht gur corruimhir a gheofar nuair a chaitear dísle.
(ii) Faigh an dóchúlacht gurb é an t-éadan céanna a gheofar nuair a chaitear
dhá bhonn airgid san aer.
(i) Dísle a chaitheamh.
Líon fothorthaí féideartha = 6
Líon fothorthaí fabhracha = 3

.....P (corruimhir) = _ 36  = _  12

A
(ii) Dhá bhonn airgid a chaitheamh san aer.
A A, A
Líon fothorthaí féideartha = 4
C C, A
Líon fothorthaí fabhracha = 2
.....P (an t-éadan céanna ar an dá bhonn airgid) =  _24  = _  12 

C
A, C
C, C

Nóta: Cóir / Laofa
Dá gcaithfimis dísle 12 uair, ní chuirfeadh an toradh seo aon iontas orainn:
2, 4, 6, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 6, 1, 2.
Ní dhéanfaimis talamh slán de go bhfuil an dísle laofa toisc nach bhfuarthas 5.
Bíonn dísle cóir má bhíonn an dóchúlacht go bhfaighfear gach uimhir mar an gcéanna
tar éis líon mór trialacha.
Bíonn dísle laofa mura mbíonn an dóchúlacht go bhfaighfear gach uimhir mar an gcéanna.
Tar éis an bonn airgid a chaitheamh san aer a lán uaireanta, deirtear gur bonn airgid cóir
atá ann, i.e., níl aon laofacht ann, má bhíonn an dóchúlacht go bhfaighfear gach éadan = _  12 

Cleachtadh 4.4
1. Cuirtear na cnaipí seo thíos i mála agus roghnaítear ceann amháin díobh go
randamach.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Céard í an dóchúlacht go roghnófar cnaipe dearg?
Céard í an dóchúlacht go roghnófar cnaipe glas?
Céard í an dóchúlacht go roghnófar cnaipe buí nó glas?
Céard í an dóchúlacht go roghnófar cnaipe eile seachas cnaipe glas?
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2. Faigh an dóchúlacht, mar chodán san fhoirm is simplí,
go stopfaidh an rothlóir thall ar na dathanna seo:
(i) gorm			
(ii) dearg
(iii) glas			
(iv) dearg nó buí
(v) dath seachas gorm
(vi) glas nó gorm
3. Má chaithim dísle cóir, cén dóchúlacht atá
ann go bhfaighidh mé:
(i) 4   (ii) corruimhir   (iii) 5 nó 6

4

3
1

5

2

4. Tá an seans céanna go stopfaidh an rothlóir seo trasna ar 1, 2, 3, 4 nó 5.
(i) Cén dóchúlacht atá ann go stopfaidh sé ar 4?
(ii) Cén dóchúlacht atá ann go stopfaidh sé ar 4 nó uimhir níos airde?
(iii) Cén dóchúlacht atá ann go stopfaidh sé ar ré-uimhir?

5. I gcás gach ceann de na rothlóirí seo thíos, cén dóchúlacht atá ann go stopfaidh sé
ar dhath dearg?
(i)
(ii)
(iii)

6. Cuireann Seán na cnaipí seo trasna isteach i mála.  
Baineann sé cnaipe amháin as an mála gan féachaint air.
(i) Cé acu dath a mbaineann an seans is lú leis
		 go mbainfidh Seán amach é?
(ii) Cén dóchúlacht atá ann go mbainfidh sé cnaipe buí as an mála?
(iii) Cén dóchúlacht atá ann go mbainfidh sé cnaipe nach bhfuil dubh as an mála?
(iv) Ba mhian le Seán go mbeadh an seans céanna ag gach dath go roghnófaí iad.
Cé na cnaipí is gá do Sheán a chur isteach sa mhála?
(v) Má tá a dhá oiread dóchúlachta ann go mbainfí cnaipe buí as an mála
i gcoibhneas le cnaipe gorm, cén cnaipe is gá do Sheán a chur isteach sa mhála?
7. Nuair a chastar an rothlóir seo thíos, ríomh an dóchúlacht atá ann go stopfaidh sé ar:
(i) 5
(ii) 8 nó uimhir níos airde
10 1
(iii) ré-uimhir
(iv) an dath dearg
9
2
(v) an dath dearg nó glas
(vi) ré-uimhir dhearg
8
3
(vii) an dath glas agus ré-uimhir (viii) dhath nach buí é
7

4

6
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8. Tá 12 chárta ag Sadhbh, mar a léirítear thíos.

9

5

6

2

5

5

7

6

8

4

3

2

Roghnaíonn sí cárta go randamach.
Faigh an dóchúlacht, mar chodán san fhoirm is simplí, go mbeadh:
(i) an cárta sin buí             (ii) an cárta sin gorm
(iii) an cárta sin dearg nó buí          (iv) ré-uimhir ar an gcárta sin
(v) ré-uimhir ar an gcárta sin agus é dearg     (vi) uimhir 5 ar an gcárta sin
(vii) uimhir 6 nó níos airde ar an gcárta sin    (viii) an cárta sin gorm agus
                     go bhfuil ré-uimhir air
9. I gcluiche casino castar pointeoir agus buaitear an méid
airgid a léirítear sa teascóg ina stopann an pointeoir.
Ag glacadh leis go bhfuil an seans céanna ann go stopfaidh
an pointeoir i dteascóg ar bith, cén dóchúlacht atá ann:
(i) go mbuafá €5     (ii)	 nach mbuafá tada
(iii) go mbuafá €10 nó €20 (iv)	  go mbuafá suim éigin airgid
10. Castar dhá rothlóir agus suimítear na torthaí.
Líon isteach an tábla dhá bhealach ar dheis agus
ríomh an dóchúlacht gur ré-uimhir a gheofar.

11. Baintear cárta amháin as paca 52 cárta imeartha.
Cén dóchúlacht atá ann gurb é atá sa chárta sin ná:
(i) cárta dearg
(ii) spéireata
(iii) rí

0

€10

€5

0

€20

€1
0

2

€5

4

6

1
3
5

(iv) rí dearg

Tá ceithre fhoireann i bpaca cártaí: hairt agus muileataí a bhfuil dath dearg orthu;
triufanna agus spéireataí a bhfuil dath dubh orthu.
Tá 13 chárta i ngach foireann: aon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuireata, banríon agus rí.
Is iad an cuireata, an bhanríon agus an rí na cártaí a bhfuil pictiúir orthu.
12. Tá 5 chnaipe dhearga, 3 chnaipe ghorma agus 2 chnaipe bhuí i mála.
Baintear cnaipe amháin acu amach gan féachaint air.
Faigh an dóchúlacht atá ann:
(i) go bhfuil sé dearg
(ii) go bhfuil sé gorm
(iii) nach bhfuil sé dearg
(iv) go bhfuil sé dearg nó buí
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13. Tá na huimhreacha 2, 4, 5, 5, 5, 7 ar éadain dísle.
Cén dóchúlacht atá ann go bhfaighfí:
(i) 7     (ii) 5     (iii) ré-uimhir      (iv) 5 nó 7
14. Roghnaítear cárta amháin go randamach as na naoi gcárta anseo thíos.
9 3 A
Cén dóchúlacht atá ann go roghnófar:
K 10
A
(i) an t-aon muileata
Q
K
(ii) aon
A
(iii) rí
(iv) cárta dearg
A

15. Roghnaítear litir amháin go randamach as na litreacha atá san fhocal MILSEOG.
(i) Faigh an dóchúlacht gurb í an litir G a roghnaítear.
(ii) Faigh an dóchúlacht go roghnaítear guta.
(iii) Faigh an dóchúlacht gur guta nó an litir G a roghnaítear.
16. Tá 9 gcnaipe sa bhosca seo.
Tá dath gorm nó dath glas ar na cnaipí.
Is é an dóchúlacht atá ann go roghnófaí cnaipe gorm ná _ 49 .
(i) Cé mhéad cnaipe gorm atá sa bhosca?
(ii) Cé mhéad cnaipe glas atá sa bhosca?
(iii) Má chuirtear cnaipe dubh isteach sa bhosca,
		 cén dóchúlacht atá anois ann go mbainfí cnaipe gorm amach as an mbosca?
17. Caitear dísle agus caitear bonn airgid san aer.
Tarraing tábla dhá bhealach de na fothorthaí féideartha.
Faigh an dóchúlacht gur Aghaidh agus corruimhir a gheofar.
18. Tá 15 charr i gcarrchlós. Tá 7 gcinn acu dearg, 6 cinn acu gorm agus 2 cheann acu
ar dhath an airgid. Maidir leis an gcéad charr eile a fhágfaidh an carrchlós,
ríomh an dóchúlacht go mbeidh an carr sin:
(i) dearg		
(ii) ar dhath an airgid
(iii) ar dhath eile seachas gorm
(iv) dearg nó ar dhath an airgid
19. Ag ócáid bhailithe airgid do scoil,
déanann rang 5A cluiche rothlóra,
mar a léirítear trasna.

2

4

7

8

6

4

8
5
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Céard í an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar gach ceann díobh seo:
(i) 8
(ii) 6 nó 8
(iii) corruimhir
(iv) iolraí ar 5
(v) uimhir ar ré-uimhir í agus atá níos mó ná 5
20. Caitear dhá bhonn airgid san aer. Bain úsáid as tábla dhá bhealach chun an
dóchúlacht go bhfaighfear iad seo a fháil:
(i) 2 Aghaidh
(ii) 2 Aghaidh nó 2 Chúl
21. Chaith scoláire dísle roinnt uaireanta agus fuair na torthaí seo a leanas.
An bhfuil an dísle cóir?
22. Tá uimhir scríofa ar sheacht gcinn de na dioscaí atá le feiceáil thíos.
Níl faic scríofa ar an diosca eile. Tá sé i gceist ag Áine uimhir a scríobh ar an diosca
sula gcuirfidh sí na dioscaí ar fad isteach sa mhála.
(i) Cén uimhir ba chóir di a scríobh ar an diosca ionas gurb é
an dóchúlacht a bheadh ann go bhfaigheadh sí 3 ná _ 38 ?
3
1
4
(ii) Cén uimhir nár chóir di a scríobh ar an diosca ionas gurb
é an dóchúlacht a bheadh ann go bhfaigheadh sí 1 ná _ 14 ? 3
(iii) Cén uimhir ba chóir di a scríobh ar an diosca ionas gurb 1 4 4
		 é an dóchúlacht a bheadh ann go bhfaigheadh sí 5 ná _ 18 ?
(iv) Dá scríobhfadh sí 4 ar an diosca cén dóchúlacht a bheadh ann
go bhfaigheadh sí 4?
Scríobh sí uimhir ar an diosca glan agus chuir sí na dioscaí ar fad isteach sa mhála.
Abair gurb é an dóchúlacht go bhfaigheadh sí 3 ná _ 14 .
I gcás gach ceann díobh seo a leanas, abair cé acu seo atá oiriúnach:
fíor (F)		
d’fhéadfadh sé a bheith fíor (D')		
bréagach (B)
(a) Scríobh sí an uimhir 3 ar an diosca
(b) Scríobh sí an uimhir 4 ar an diosca
(c) D‘fhéadfadh gur scríobh sí uimhir ar bith seachas an uimhir 3 ar an diosca
23. Tá rothlóir cóir (neamhlaofa) séthaobhach le feiceáil
ar dheis agus na huimhreacha 1 go 6 air.
Castar an rothlóir aon bhabhta amháin.
Cóipeáil an scála dóchúlachta thíos agus
marcáil A, B, C agus D air.
A: Stopann an rothlóir ar ré-uimhir
B: Stopann an rothlóir ar 4 nó 5
C: Stopann an rothlóir ar 8
D: Stopann an rothlóir ar uimhir atá níos lú ná 8
0

1
6

1
3

1
2

1

6
5

3
4

4

2
3

1
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24. Castar an rothlóir cóir seo thíos.
Oibrigh amach an dóchúlacht go mbeidh
an tsaighead ag síneadh i dtreo:
(i) buí (B)
(ii) glas (Gl)
(iii) dearg (D)
(iv) gorm (Go)
(v) dearg nó gorm (D nó Go)

D

Gl

B

Gl
Go

Gl
D

B

25. Tá 3 rothlóir éagsúla ag Eithne.
6
2

3

4

5

3

1

1

A

8

5

7

3

4

6

B

6

4

2
6

C

Casann sí gach rothlóir 100 uair.
(i) Cóipeáil an uimhirlíne agus tarraing saigheada, ar a bhfuil na lipéid A, B agus C,
		 le taispeáint cé mhéad uair, de réir do mheastacháin, a stopfaidh gach rothlóir
		 ar uimhir a sé.
0

25

50

75

(ii) Mínigh cén chaoi ar oibrigh tú amach do mheastachán i gcás rothlóir C.
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Cuir triail ort féin 4
1. Scríobh dodhéanta, neamhdhóchúil, seans cothrom, dóchúil nó cinnte
le haghaidh gach ceann acu seo a leanas:
(i) Coinín a bheidh ag tiomáint an chéad bhus eile a fheicfidh tú.
(ii) Beidh duine éigin sa rang as láthair amárach.
(iii) Gheobhaidh tú an aghaidh má chaitheann tú bonn airgid san aer.
(iv) Ní bheidh agat ach lá breithe amháin an bhliain seo chugainn.
(v) Ní bheidh báisteach i do cheantar féin an tseachtain seo.
2.

1
2

0
A

C

F

1

B

D

E

G

Ón scála dóchúlachta thuas, cén litir is fearr a dhéanann cur síos orthu seo a leanas:
(i) dodhéanta      (ii) seans cothrom  (iii) an-dóchúil    
(iv) cinnte
(v) an-neamhdhóchúil (vi) dóchúil     (vii) neamhdhóchúil
3. Chas Barra an rothlóir seo ar dheis.   
Cóipeáil agus críochnaigh liosta na bhfothorthaí féideartha.
10, 15, __, __, __, __

35

10

30

An mbaineann an seans céanna le gach ceann de na
fothorthaí sin go dtarlóidh siad? Mínigh do fhreagra.

15
25

20

4. Scríobh síos an dóchúlacht atá ann go stopfadh an rothlóir seo ar na dathanna
seo a leanas:
(i) buí
(ii) gorm
(iii) glas
(iv) gorm nó glas
(v) dath seachas gorm
5. Baineann cluiche cártaí úsáid as na deich ndigit seo a leanas.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Roghnaítear cárta go randamach.
(i) Cé mhéad fothoradh féideartha atá ann?
(ii) Céard í an dóchúlacht go mbeidh corruimhir ar an gcárta sin?
(iii) Céard í an dóchúlacht go mbeidh uimhir a 6 nó níos airde ar an gcárta sin?
(iv) Céard í an dóchúlacht go mbeidh an dath buí ar an gcárta sin?
(v) Céard í an dóchúlacht go mbeidh dath buí ar an gcárta sin agus go mbeidh
		 ré-uimhir air?
(vi) Céard í an dóchúlacht go mbeidh dath buí nó glas ar an gcárta sin?
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6. Léiríonn an tábla seo a leanas an dath a bhí ar 100 ticéad
a díoladh i gcrannchur. Cuireadh gach ticéad isteach i hata.
Baineadh amach ticéad amháin acu gan féachaint air.
Ríomh an dóchúlacht gurb é an dath a bheidh
ar an ticéad ná:
(i) buí			
(ii) bándearg
(iii) buí nó gorm			
(iv) dath eile seachas glas

glas
bándearg
gorm
buí
Iomlán

20
60
  5
15
100

7. Tá dísle speisialta agus rothlóir le feiceáil ar dheis.
Tá an dath céanna ar thaobhanna den dísle atá
os comhair a chéile.
Tarraing tábla dhá bhealach chun na fothorthaí féideartha a thaispeáint.
Ríomh an dóchúlacht gurb é an dath céanna a gheofar ar an dísle agus ar an rothlóir.
8. I gcás gach ceann de na málaí seo thíos,
(i) faigh an dóchúlacht go roghnófar cnaipe dearg
(ii) faigh an dóchúlacht go roghnófar cnaipe gorm

A

B

C

9. Tá cluiche ar siúl. Caithfidh imreoir amháin cnaipe a bhaint as ceann den dá mhála
thíos. Buafaidh an t-imreoir a bhaineann cnaipe dearg amach.

A

B

Cé acu is fearr – cnaipe a thógáil ó mhála A nó ó mhála B nó an cuma?
Tabhair do chuid fáthanna.
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10. Roghnaítear litir go randamach as an bhfocal MATAMAITIC.
		 (i) Céard í an dóchúlacht gurb í an litir M atá ann?
		 (ii) Céard í an dóchúlacht gurb í an litir A nó I atá ann?
		(iii) Céard í an dóchúlacht nach í an litir T atá ann?
11. Chaith Seán bonn airgid san aer roinnt uaireanta agus liostaigh sé a chuid torthaí
mar seo:
A, A, C, C, A, C, C, A, A, A, C, A, A, A, A, C, C, A, C, A, A, C, C, C, C, A, C, C, A, A,
C, A, C, C, C, C, A, C, A, C, C, A, A, A, C, A, A, C, A, A, A, C, C, A, A, C, C, C, A, A.
An gceapann tú go bhfuil an bonn airgid laofa?
Mínigh do fhreagra.
12. Caitear dísle agus castar rothlóir a bhfuil na huimhreacha 1, 2 agus 3 air.
Suimítear na torthaí. Comhlánaigh an tábla chun
na fothorthaí féideartha a thaispeáint.
Bain úsáid as bunphrionsabal an chomhairimh le
fáil amach cé mhéad fothoradh a d’fhéadfadh
a bheith ann.

1
1
2
3

2

3

4

5

6

5
9

Faigh an dóchúlacht gur corruimhir an t-iomlán a gheofar.
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Taithí Foghlama

Aonad 4

Tasc 1

Tá 3 deirfiúracha (S1, S2, S3) agus 4 deartháireacha (B1, B2, B3, B4) ag Lúcás.
Maidir le Lúcás agus a chuid deartháireacha agus deirfiúracha, ceannaíonn gach
duine acu ubh Chásca amháin do gach duine eile.
Tarraing léaráid (póstaer) mhór le taispeáint go soiléir gur 56 ubh san iomlán a
ceannaíodh.

Tasc 2
Bain úsáid as cairt scóir le déanamh
amach an bhfuil dísle cóir nó laofa trí
dhísle a chaitheamh 100 uair.

Éadan

1

2

3

4

5

[Nóta: I I I I = 5]
Bunaithe ar na torthaí, maidir le gach
éadan, ríomh an dóchúlacht gurb é a
gheofar.

Iomlán
Dóchúlacht
Maidir le dísle cóir, cuir an dóchúlacht
thrialach i gcomparáid leis an dóchúlacht Dóchúlacht
ionchais
ionchais.
An bhfuil an dísle cóir?

Tasc 3
Deir scoláire i do rang, “Is é an corrlach go mbuafar cluiche ná 2 in aghaidh 1”.
Mínigh don rang an chiall atá le “corrlach”.
Mínigh an chaoi a n-athrófaí an ráiteas seo dá mbeifeá ag úsáid na dóchúlachta.
Cuir in iúl é mar ráiteas (cóimheas) dóchúlachta.
Inis don rang céard é “an corrlach go bhfaighfear 6” má chaitear dísle cóir.

Fadhb 1
Liosta de 10 n-uimhir, tá gach ceann de na huimhreacha 0, 1, 2, 3, 4 air faoi dhó.
Tá an dá 0 taobh lena chéile, tá uimhir amháin idir an dá 1, tá dhá uimhir idir an
dá 2, tá trí uimhir idir an dá 3 agus tá ceithre uimhir idir an dá 4.
Tosaíonn an liosta le 3, 4, _, _, _, _, _, _, _, _.
Déan cur síos ar an gcaoi a bhfaighfeá an uimhir dheireanach.
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Fadhb 2
Deirtear leat go bhfuil 25 lá breithe difriúil ag 30 dalta.
Mínigh cén fáth arb é an méid is mó de na daltaí sin arbh fhéidir go mbeadh an lá
breithe céanna acu ná 6.

Caibidil 4 athbhreithniú 1

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

a thugtar ar na torthaí ó thriail nó ó thurgnamh.

2. Má bhíonn m fothoradh féideartha ar rud amháin agus má bhíonn
n fothoradh féideartha ar rud eile, bíonn
féideartha ar an dá rud.

fothoradh

.” a thugtar ar an toradh sa cheist

3. "Bunphrionsabal an
roimhe seo.

4. Úsáidimid scála
le léiriú cé chomh dóchúil/neamhdhóchúil
is atá sé go dtarlóidh rud éigin.
5. Is é an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin atá cinnte ná
6. Más é 0 an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin, tá an rud sin

.

7. Má bhíonn an seans (dóchúlacht) céanna ann go dtarlóidh fothorthaí,
tugtar fothorthaí

-

orthu.

8. Maidir le fothorthaí comhdhóchúla, is ionann dóchúlacht an teagmhais
agus líon na bhfothorthaí

roinnte ar líon na bhfothorthaí

.
9. Léiríonn tábla
neamhspleácha.

na fothorthaí féideartha ó dhá thriail

10. Má bhíonn seans caoga-caoga ann go dtarlóidh teagmhas, is ionann an
seans go dtarlóidh sé agus an seans

sé.
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Caibidil 4 athbhreithniú 2

Ba chóir duit a bheith in ann iad seo a dhéanamh anois:
Spás samplach a
ghiniúint
le haghaidh turgnaimh
ar roinnt bealaí
An dóchúlacht go
dtarlóidh teagmhas
a léirmhíniú
ó spás samplach

Úsáid a bhaint as
Bunphrionsabal an
Chomhairimh
Léiriú
Bloic Thógála

Teagmhais a chur
ar scála dóchúlachta
ó 0 go 1
Léaráidí, táblaí agus
fadhbanna focal a thiontú
ina dtascanna dóchúlachta

Gach fothoradh
féideartha ó theagmhas
a shainmhíniú
Réiteach
Fadhbanna

DÓCHÚLACHT
Ceangail

Úsáid a bhaint as focail
chuí agus tú ag cur síos
ar an dóchúlacht go
dtarlóidh teagmhas

Tábhacht na
n-uimhreacha
cóimheasta (codáin)
sa dóchúlacht a aithint

Cumarsáid

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

100

A fhios a bheith agat go
mbíonn an dealraitheacht
go dtarlóidh teagmhas
idir 0 agus 1 i gcónaí

Ginearálú agus
Cruthú

Riail ghinearálta na
dóchúlachta le haghaidh
teagmhais chomhdhóchúla
a thabhairt chun cuimhne

