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An Staitistic 1 ca
ibi

dil

7

Mír 7.1 Ceisteanna staitistiúla 
Is é an cuspóir atá leis an staitistic ná ceisteanna a fhreagairt agus eolas a chur ar fáil ar 
thopaicí ábhartha.

I bhformhór na dtíortha ar domhan, is é an rialtas an bailitheoir sonraí is mó. Déantar 
daonáireamh gach cúig bliana le staitisticí a bhailiú.

Cuireann rialtais eolas ar fáil faoi na rudaí seo:

> An líon daoine atá as obair

> An boilsciú

> An líon cuairteoirí go hÉirinn.

> An líon daltaí a dhéanann scrúduithe in aghaidh na bliana, etc.

Bíonn suim ag eagraíochtaí eile i gceisteanna staitistiúla mar seo:

> An méid báistí a thiteann in aghaidh na míosa, etc., ar an meán.

> An t-athrú a thagann ar luach scaireanna.

> Na cineálacha carranna, etc., is mó a bhfuil tóir orthu.

 • suirbhé a phleanáil,
 • sonraí a bhailiú,
 • sonraí uimhriúla agus sonraí 

catagóireacha a shainaithint,

 • daonraí agus laofacht a thuiscint,
 • ceistneoirí atá oiriúnach a scríobh,
 • sampla randamach simplí a fháil,
 • samplaí ionadaíocha a fháil.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain conas:

 • sonraí a bhailítear ó fhoinsí 
príomhúla agus ó fhoinsí 
tánaisteacha a shainaithint,

 • táblaí minicíochta a úsáid chun 
sonraí atá bailithe a eagrú,

 • tuiscint a bheith agat ar an gcaoi 
a bhféadann laofacht a bheith 
ann nuair a bhailítear sonraí trí na 
meáin shóisialta,

 • na teorainneacha a bhaineann le 
sonraí samplacha a shainaithint.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas: 
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Déanann comhlachtaí taighde margaidh lena fháil amach cén fáth a dtaitníonn/nach 
dtaitníonn táirgí nó seirbhísí áirithe le custaiméirí.
Cabhraíonn staitisticí linn pleananna a dhéanamh don todhchaí.

Fiosrú: 
Éist le tuairiscí nuachta nó léamh iad go cúramach;

 (i) ar an raidió nó ar an teilifís
 (ii) i nuachtán nó in iris
 (iii) ar an idirlíon.

Déan liosta de thrí thacar staitisticí a luaitear.

Scríobh síos an cheist staitistiúil atá á cur i ngach ceann de na tuairiscí 
staitistiúla.

Cineálacha sonraí  
Tosaíonn gach staitistic le ceist.
e.g. Cá fhad a chaith daoine ag féachaint ar an gcorn domhanda?
Teastaíonn sonraí uainn chun gach ceist a fhreagairt.

Is ainm eile é ‘sonraí’ ar na fíricí agus na giotaí faisnéise a bhailímid.
Amhshonraí a thugtar ar shonraí nach bhfuil eagraithe.
Is féidir sonraí a roinnt ina dhá gcatagóir leathana, is iad sin, sonraí catagóireacha agus 
sonraí uimhriúla.

Sonraí catagóireacha  
Sonraí catagóireacha a thugtar ar shonraí a bhaineann le grúpa nó le catagóir.
Cuirtear síos ar shonraí catagóireacha i bhfocail de ghnáth, mar shampla dathanna, an spórt 
is fearr le duine éigin nó an tír inar rugadh duine éigin.

Sonraí uimhriúla  
Sonraí uimhriúla a thugtar ar na sonraí sin ar féidir iad a chomhaireamh nó a thomhas mar 
is éard a bhíonn sa fhreagra ná uimhir.
Seo achoimre ar na cineálacha sonraí: 

Sonraí uimhriúla
(uimhir)

Sonraí

Sonraí catagóireacha
(focail/catagóirí)
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Sampla 1
I gcás gach ceann díobh seo a leanas, scríobh síos cé acu sonraí uimhriúla nó 
sonraí catagóireacha atá i gceist leo: 

 (i) líon na gcúl a scóráladh i gcluiche haca 
 (ii) teocht oighinn 
 (iii) dathanna gruaige 
 (iv) na tíortha ina ndéantar carranna 
 (v) líon na réaltaí atá ag óstáin 
 (vi) an méid ama a thóg sé ar lúthchleasaí 400 méadar a rith. 

 (i) uimhriúil (ii) uimhriúil (iii) catagóireach
 (iv) catagóireach (v) catagóireach (vi) uimhriúil

Sonraí a bhailiú  
Is féidir ceann ar bith de na modhanna seo a úsáid chun sonraí a bhailiú:

> Suirbhéanna; Úsáid a bhaint as ceistneoir chun suirbhé a dhéanamh agus taifead a 
dhéanamh ar an méid a deir daoine

> Turgnaimh; Turgnamh a dhéanamh. B’fhéidir go mbeidh teicneolaíocht in úsáid, e.g. 
ríomhaire nó logálaí sonraí

> Taighde; Úsáid a bhaint as foinsí mar leabhair thagartha, láithreáin ghréasáin, 
bunachair shonraí, nuachtáin agus taifid staire.

Nuair a bhaintear tátal as sonraí a bailíodh tá sé tábhachtach a lua cé acu an bhfuarthas 
iad ó fhoinse phríomhúil, i.e. suirbhé nó turgnamh a rinne tú féin nó ó fhoinse 
thánaisteach, i.e. sonraí a fuarthas mar thoradh ar thaighde ar fhoinsí eile, e.g. 
nuachtáin, irisí nó foinsí idirlín e.g. Facebook, Vicipéid, etc.

Ní mór do shonraí, sonraí tánaisteacha go háirithe, a bheith iontaofa nuair a bhaintear 
tátal astu.

Sula mbailíonn tú sonraí, ní mór duit ceist shoiléir a bheith agat a bhfuil tú ag iarraidh 
freagra a fháil uirthi. Ansin, ní mór duit cinneadh a dhéanamh cé na cineálacha sonraí atá 
le bailiú agus cén modh is oiriúnaí agus is éifeachtúla lena mbailiú.

Suirbhéanna  
Is iad na príomhbhealaí chun suirbhé a dhéanamh ná:

> agallaimh phearsanta ina gcuirtear ceisteanna ar dhaoine; is le ceistneoir a dhéantar 
é sin de ghnáth.

> suirbhéanna teileafóin: is ar an nguthán a dhéantar an t-agallamh sa chás seo

> breathnóireacht: is é a bhíonn i gceist leis seo ná a bheith ag breathnú ar iompar daoine.
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Turgnaimh  
Bíonn turgnaimh thar a bheith úsáideach chun sonraí eolaíocha  
a bhailiú; déanann comhlachtaí drugaí turgnaimh chun tairbhe  
agus fo-iarsmaí drugaí nua a thástáil; déanann comhlachtaí  
carranna tástálacha ar chadhnraí le haghaidh carranna  
leictreacha.

Ceistneoirí  

Is é a bhíonn i gceistneoir ná ceisteanna a bhíonn leagtha amach chun sonraí a fháil ó 
dhaoine.

Freagróirí a thugtar ar dhaoine a fhreagraíonn ceistneoirí.

Tá dhá phríomhbhealach ann chun ceisteanna a chur.
> Cuireann agallóir na ceisteanna agus líonann sé nó sí isteach an ceistneoir
> Tugtar ceistneoir do dhaoine agus iarrtar orthu na freagraí a líonadh isteach iad féi.

Agus ceisteanna á gcumadh agat do cheistneoir:
> bí soiléir faoina dteastaíonn uait a fháil amach agus faoi na sonraí a bheidh uait
> cuir ceisteanna gairide gonta
> tosaigh amach le ceisteanna simplí le spreagadh a thabhairt don duine atá ag tabhairt 

na bhfreagraí
> cuir boscaí ar fáil le haghaidh na bhfreagraí nuair is féidir:   Aontaím  

    Ní aontaím 
> seachain treoircheisteanna (ceisteanna a thugann ar dhaoine freagra faoi leith a 

thabhairt), cosúil le  ‘Nach n-aontófá go mbíonn i bhfad an iomarca spóirt ar an teilifís?’
 nó ‘An gceapann tú go n-íoctar an iomad airgid le himreoirí gairmiúla sacair?’

> seachain ceisteanna pearsanta, mar shampla ceisteanna a iarrann ainm, aois chruinn 
nó meáchan.

Laofacht a sheachaint  
Baintear úsáid as suíomhanna meán sóisialta na laethanta seo chun teacht ar shonraí le 
haghaidh taighde.
Baintear úsáid as an teicneolaíocht chun anailís a dhéanamh ar an eolas seo.

Buntáiste: na céadta milliún úsáideoir.

Baol: Féadann laofacht roghnúcháin a bheith ann má chuirtear a lán daoine nach bhfuil 
fáil acu ar na meáin shóisialta as an áireamh. 

Agus sonraí á mbailiú agat, ní mór duit a chinntiú go bhfuil an suirbhé nó an turgnamh 
cóir agus go seachnaíonn sé laofacht. Má bhíonn laofacht ann, tharlódh nach mbeadh 
na sonraí a bhailítear ionadaíoch.
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Seo roinnt ceisteanna ba chóir a sheachaint mar go dtugann siad ar dhaoine freagra faoi 
leith a thabhairt, nó mar go bhfuil seans ann go gcuirfidh siad náire ar dhaoine.

Ar ghoid tú airgead ó do thuismitheoirí riamh?

Ghoid     Níor ghoid 

Is beag dalta a thabharfaidh 
freagra macánta ar an gceist sin má 
tá gadaíocht déanta acu.

An aontaíonn tú gur chóir don Aire 
Airgeadais éirí as oifig mar gheall ar 
dhrochstaid an gheilleagair?

Aontaím     Ní aontaím 

An chaoi a gcuirtear an cheist seo, 
tugann sí leid gurb é ‘aontaím’ an 
freagra ceart. Is treoircheist í agus 
dá bhrí sin d’fhéadfadh an toradh a 
bheith laofa.

Sonraí a eagrú i dtábla minicíochta  
Toisc go mbailítear a lán sonraí i suirbhéanna de ghnáth, ní mór dúinn na sonraí sin a 
eagrú ionas go mbeidh ciall leo.

Bealach úsáideach éifeachtúil le sonraí a ghrúpáil agus a chomhaireamh is ea tábla 
minicíochta.

Is ionann minicíocht sonra agus an líon uaireanta atá an sonra sin le feiceáil i dtacar sonraí.

Sampla 2
Rinneadh suirbhé ar fhiche cluiche haca agus breacadh síos an líon cúl a scóráladh.

Seo iad na sonraí a bailíodh.
2 2 1 2 0 3 2 1 1 4
1 1 1 2 2 0 3 2 1 2

Bain úsáid as cairt scóir chun tábla 
minicíochta a dhéanamh do na sonraí seo.

Tarraing marc scóir sa cholún "Marcanna 
Scóir" in aghaidh gach scóir sa liosta.

Is é 2 an chéad scór, mar sin, cuirtear “|” 
sa cholún "Marcanna Scóir" in aice le 2. 
Leanaimid ar aghaidh go dtí go mbeidh 
marc scóir againn in aghaidh gach scóir  
sa liosta.

Nóta 1; seasann |||| do 5.

Nóta 2;  Seiceáil i gcónaí go bhfuil an t-iomlán sa cholún "Minicíocht" cothrom leis 
an líon sonraí a thugtar.

Scór Marcanna 
Scóir

Minicíocht

0 || 2
1 |||| || 7
2 |||| ||| 8
3 || 2
4 | 1

Iomlán 20
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Cleachtadh 7.1
 1. An sonraí uimhriúla nó sonraí catagóireacha atá sna samplaí seo a leanas?

 (i) Líon na gcarranna a dhíol garáiste áirithe an mhí seo caite 
 (ii) Na foirne sacair is fearr leis na daltaí i do rang 
 (iii) An mhór-roinn inar rugadh na daoine sin a bhog go hÉirinn le bliain anuas 
 (iv) Líon na gcapall i rás 
 (v) Maidir leis an gcapall a bhuaigh an rás, an méid ama a thóg sé air an rás a rith
 (vi) Fuilghrúpa na múinteoirí i do scoil 
 (vii) Na cineálacha crann i gcoill 
 (viii) An t-am a ghlac sé puzal sudoku a dhéanamh. 

 2. Luaigh an sonraí príomhúla nó sonraí tánaisteacha atá sna samplaí seo a leanas: 
 (i) Chaith Conchúr bonn in airde 100 babhta agus rinne taifead ar an toradh 

féachaint an raibh an bonn cóir.
 (ii) Chomhair Breanda líon na SUVanna a ghabh thar gheata na scoile idir 9 a.m. agus 

10 a.m.
 (iii) Bhain Seán úsáid as an idirlíon le seiceáil cé mhéad bonn dornálaíochta a bhuaigh 

Éire sna Cluichí Oilimpeacha na ceithre bhabhta dheireanacha.
 (iv) Sheiceáil Eimhear láithreán gréasáin na Príomhoifige Staidrimh go bhfeicfeadh 

sí cé mhéad duine a bhí ar an mBeochlár i ngach ceann de na ceithre mhí is fiche 
dheireanacha.

 3. Tá grúdlann ag iarraidh cineál nua beorach a dhéanamh. Tabhair moladh maidir leis an 
gcaoi a mbainfidís úsáid as sonraí príomhúla agus as sonraí tánaisteacha chun taighde 
margaidh a dhéanamh.

 4. Is mian le Niamh a fháil amach cé chomh minic a théann daoine fásta go dtí an 
phictiúrlann.
Úsáideann sí an cheist seo ar cheistneoir.

‘Cé mhéad uair a théann tú go dtí an phictiúrlann?’

   
 Ní théim ann rómhinic Ó am go chéile Go minic

 (i) Maidir leis an gceist sin, scríobh síos dhá rud atá mícheart.

 (ii) Cum ceist níos fearr don cheistneoir le fáil amach cé chomh minic a théann 
daoine fásta go dtí an phictiúrlann.

  Ba chóir duit boscaí a chur isteach le haghaidh na bhfreagraí.
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 5. Teastaíonn ó Éamann a fháil amach céard a cheapann daoine den Pháirtí 
Polaitíochta FFG.
Tá sé ag iarraidh ceann den dá cheist seo a leanas a roghnú don cheistneoir.
Cén cheist ba chóir dó a úsáid? Mínigh do fhreagra.

 (i) Cén bharúil atá agat de bheartais eacnamaíochta an Pháirtí FFG?
Aontaím   Níl a fhios   Ní aontaím beag 
go mór  Aontaím  agam  Ní aontaím  ná mór 

 (ii) An aontaíonn tú gur ag an bPáirtí FFG atá na beartais eacnamaíochta is fearr?

Aontaím         Ní aontaím 

 6. I gcás gach ceann de na ceisteanna suirbhé seo a leanas, mínigh céard atá mícheart.
Scríobh ceist níos fearr i ngach cás.
 (i) Cén aois thú?
 (ii) An ndéarfá go bhfuil oideachas maith ort?
 (iii) Is maith le gnáthdhaoine ainmhithe. An maith leatsa ainmhithe?
 (iv) An aontófá go n-íoctar an iomarca airgid leis na haisteoirí mór le rá?
 (v) Ar thóg tú drugaí mídhleathacha riamh?
 (vi) Cén áit go baileach a bhfuil cónaí ort?
 (vii) I bhfianaise go dtarlaíonn líon mór timpistí bóthair lasmuigh den scoil seo, ar 

chóir an luasteorainn a ísliú dar leat?

 7. Ba mhian le hAodán a fháil amach céard a cheapann daoine faoin tseirbhís 
leabharlainne sa choláiste. 
Seo a leanas cuid den cheistneoir atá scríofa aige.

C1. Cén t-ainm iomlán atá ort? .................................................................

C2. Cé mhéad uair sa tseachtain a théann tú chuig an leabharlann?

  Go minic     Ó am go chéile     Ní théim ann in aon chor

 (i) Cén fáth nár chóir dó C1 a chur?

 (ii) Céard atá mícheart leis na roghanna a thugtar do C2?

 8. Bhí an cheist seo i gceistneoir áirithe.

Cén aois thú?   Óg     Meánaosta     Sean  

 (i) Céard atá mícheart leis an gceist agus leis na freagraí?

 (ii) Athscríobh na ceisteanna agus freagraí ar bhealach níos fearr.
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 9. Is í Valerie an bainisteoir ar ollmhargadh áirithe. 
Tá sí ag iarraidh a fháil amach cé chomh minic a bhíonn daoine ag siopadóireacht 
san ollmhargadh sin. 
Bainfidh sí úsáid as ceistneoir.

 Cum ceist a bheadh feiliúnach do Valerie lena húsáid ar an gceistneoir.
 Ní mór duit roinnt boscaí a chur isteach le haghaidh na bhfreagraí.

10. I gcás cheist A agus cheist B thíos, tabhair cúis ar chóir an cheist a athscríobh sula 
gcuirfí isteach i gceistneoir í. 
Athscríobh gach ceann díobh mar a chuirfeá féin isteach i gceistneoir í.

 Ceist A: An i gceantar lucht oibre nó i gceantar meánaicmeach atá cónaí ort?
 Ceist B: Tá an chuma ar an scéal go bhfuil ag éirí thar barr leis an ollmhargadh nua.  
 An aontaíonn tú leis seo?

11. Tá Susan ag iarraidh tuairimí daoine ar an gclub sacar áitiúil a fháil amach. 
Scríobhann sí ceist ar leathanach Facebook an chlub. Tabhair cúis gur féidir go 
mbeidh na sonraí a bhaileoidh sí laofa.

12. Shocraigh Alsander tionscadal a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann daltaí 
ina rang na meáin shóisialta. Scríobh ceist a d'fhéadfadh sé a úsáid chun sonraí 
uimhriúla a bhailiú.

13. Scríobann Natalia an cheist seo a leanas i suirbhé. 
“Codlaíonn gnáthdhaoine ocht n-uair an chloig gach oíche. An gcodlaíonn tusa 
ocht n-uair an chloig gach oíche?” 
Tabhair cúis a bhfuil an cheist seo mí-oiriúnach agus athscríobh í ar bhealach 
oiriúnach.

14. Seo iad aoiseanna na mball i gclub drámaíochta na scoile: 

12, 13, 12, 14, 15, 18, 13, 15, 16, 14, 15, 17, 13, 14, 15, 14, 16,
17, 15, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 14, 15, 13, 16, 14, 15, 13.

 (i) Cruthaigh agus comhlánaigh tábla minicíochta chun na sonraí a thaispeáint.
 (ii) Cé mhéad bliain atá idir an dalta is sine agus an dalta is óige sa chlub?
 (iii) Cén aois is coitianta i measc na ndaltaí sa chlub? 
 (iv) Cén aois is neamhchoitianta i measc na ndaltaí sa chlub? An féidir leat cúis a 

thabhairt leis seo? 

15. Rinne Éatan suirbhé trí bhreathnóireacht ag geataí a scoile idir 9.00 agus 9.30am Dé 
Luain. Seo a leanas a chuid torthaí:
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bus leoraí bus carrr leoraí bus leoraí bus carr

veain gluaisrothar bus leoraí carr gluaisrothar carr gluaisrothar veain

veain bus carr gluaisrothar bus leoraí bus leoraí carr

bus carr veain carr carr veain veain carr carr

carr leoraí bus carr bus gluaisrothar carr bus leoraí

leoraí carr carr carr veain bus leoraí carr carr

bus gluaisrothar carr leoraí leoraí carr carr veain carr

carr carr leoraí gluaisrothar carr bus carr gluaisrothar bus

 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an scór /  
an chairt mhinicíochta.

 (ii) Cén cineál feithicle is minice a 
ghabh thar an ngeata?

 (iii) Mínigh cén fáth a bhfuil sé 
tábhachtach go scríobhfadh Éatan  
an lá agus an t-am ar a chairt

Mír 7.2 Sampláil   
Abair gur iarradh ort a fháil amach an raibh an abairt seo a leanas fíor:

‘Tá imreoirí rugbaí in Éirinn níos airde ná imreoirí peil Ghaelach’, 

an dtomhaisfeá airde na n-imreoirí rugbaí agus na n-imreoirí peil Ghaelach ar fad sa tír?  
Ní bheadh sé éasca sin a dhéanamh ós rud é go bhfuil na mílte imreoir sna catagóirí sin. 

Sa chás seo, baintear úsáid as an bhfocal daonra le cur síos a dhéanamh ar gach imreoir 
rugbaí agus imreoir peil Ghaelach sa tír. 

Nuair atá an daonra rómhór don staidéar, ní bhailímid sonraí ach ó chuid éigin den daonra 
sin. Sampla a thugtar ar an ngrúpa sin sa staitistic. Is é an cuspóir atá leis an tsampláil ná 
sonraí a bhailiú ó chuid éigin den daonra agus úsáid a bhaint as na sonraí sin chun teacht ar 
thuiscint ar an daonra ina iomláine. 

Bain tátal as an sampla 
mar gheall ar dhaonra 

mór.

Bailigh eolas ó shampla 
réasúnta beag, 

e.g. i bpobalbhreith

Cineál feithicle Scór Minicíocht
Bus |||| |||| |||| |

Carr
Leoraí
Veain
Gluaisrothar

Iomlán
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Laofacht  
Tá an sampla a roghnaítear don staidéar an-tábhachtach go deo. Mura roghnaítear an sampla 
i gceart, d’fhéadfadh na torthaí a bheith laofa. Má tá laofacht i gceist, beidh na torthaí as alt 
agus ní thabharfaidh siad léargas soiléir duit ar an daonra ina iomláine. 

Tá méid an tsampla tábhachtach freisin. Má tá an sampla róbheag, tharlódh nach mbeadh 
na torthaí iontaofa. Má tá sé rómhór, tharlódh go nglacfadh sé an iomarca ama na sonraí a 
bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu. 

Tabhair faoi deara:  Is féidir amhshonraí a bhailiú ó dhaonra iomlán i gcás sráidbhaile 
beag. Bíonn sampla den daonra ag teastáil, áfach, chun sonraí a 
bhailiú ó mhuintir chathrach.

Sampla randamach  
Bealach amháin chun laofacht a sheachaint i suirbhé is ea sampla randamach a úsáid.

I sampla randamach bíonn an seans céanna ann go roghnófaí duine ar bith den daonra atá  
i gceist. Ní mór samplaí randamacha a roghnú go cúramach. 

Le sampla randamach a roghnú, d’fhéadfaí uimhir a thabhairt do gach duine sa daonra agus 
uimhreacha a phiocadh ansin ar cheann de na bealaí seo a leanas:

> na huimhreacha a chur isteach i hata agus an méid acu atá de dhíth don sampla  
a tharraingt amach as ansin

> úsáid a bhaint as tábla d’uimhreacha randamacha 

> úsáid a bhaint as gineadóir uimhreacha randamacha ar áireamhán nó ar ríomhaire. 

Bíonn áireamháin leictreonacha an-úsáideach chun uimhreacha randamacha  
a ghiniúint.  

Más mian leat uimhreacha 3 dhigit a fháil, brúigh SHIFT  agus ansin Ran #  .

Anois brúigh �  agus déan neamhaird den phointe deachúlach.

Más é 0.107 an uimhir atá ar an scáileán, scríobh síos 107. 

Brúigh �  arís chun uimhir randamach eile a fháil. 



133

Caibidil 7 An Staitistic 1

Cleachtadh 7.2
 1. Tá 820 dalta ag freastal ar scoil áirithe. Tá bainistíocht na scoile ag iarraidh eolas a fháil 

maidir le tuairimí na ndaltaí i leith na héide scoile atá acu.
Roghnaítear 40 dalta go randamach as an scoil chun an suirbhé ar an éide scoile a 
líonadh isteach. Sa chás seo, 
 (i) céard é méid an daonra     (ii) céard é méid an tsampla? 

 2. I ngach cás thíos, an mbaileofá sonraí ón daonra iomlán nó ó shampla amháin?

Daonra Sonraí atá ag teastáil
  (i) Daltaí i do rang Breithlaethanta
 (ii) Crainn ar thailte na scoile Imlíne an stoic
(iii) Crainn i bhforaois Imlíne an stoic
(iv) Siopadóirí san ollmhargadh áitiúil An méid a chaitheann siad ar feadh lá 

amháin
Carranna atá ar díol ag comhlacht 
díoltóireachta áitiúil 

Na praghsanna atá ar charranna 
athláimhe

 3. Bhí Seán ag iarraidh eolas a fháil amach maidir le cé mhéad airgead póca a fuair an 
900 dalta ina scoil gach seachtain. Bhí sé i gceist aige méid sampla (i) 4   nó   (ii) 40   
nó   (iii) 400 a bheith aige.

Cén méid sampla ba cheart dó a roghnú?

Mínigh cén fáth nár roghnaigh tú an dá rogha eile.

 4. Ba mhaith le Melanie a fháil amach cé chomh minic is a théann daoine go dtí an phictiúrlann.
Seasann sí taobh amuigh den phictiúrlann agus tugann sí ceistneoir do gach bean a 
thagann amach aisti.  
Tá an sampla a d’úsáid sí laofa.  
Tá dhá chúis leis sin. Céard iad? 

 5. Teastaíonn ó Phádraigín a fháil amach cé chomh minic is a imríonn daoine spórt.  
Téann sí chuig an siopa spóirt áitiúil agus cuireann sí ceist ar na daoine a chastar uirthi 
ansin cé chomh minic is a imríonn siadsan spórt.  
Mínigh cén fáth a bhféadfadh an sampla sin a bheith laofa. 

 6. Teastaíonn ó Dhara a fháil amach conas a théann daoine chun na hoibre gach lá. 
Cé acu de na grúpaí seo is oiriúnaí chun ceisteanna a chur orthu? 
A: Gach ceathrú duine ag stad an bhus. 
B: Scata daoine ag am lóin.
C: Daoine agus iad ag teacht isteach déanach chun na hoibre. 
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 7. Ba mhian le Méabh a fháil amach an dteastaíonn ó dhaoine go gcaithfeadh coirpigh 
tréimhsí níos faide i bpríosún. Cé acu de na grúpaí seo is oiriúnaí chun ceisteanna a 
chur orthu? Mínigh do fhreagra. 
A: Comhaltaí den Gharda Síochána.
B: Daoine ag cluiche peile. 
C: Daoine a chaith tréimhse i bpríosún. 
Mínigh do fhreagra.

 8. Ba mhian le Máirín sampla de 500 duine fásta a roghnú ón mbaile ina bhfuil cónaí uirthi.  
Tá sí ag cuimhneamh ar na modhanna seo a leanas chun an sampla a roghnú: 
Modh 1: Daoine a roghnú agus iad ag siopadóireacht i lár an bhaile maidin Sathairn.
Modh 2: Ainmneacha a roghnú go randamach ó chlár na dtoghthóirí.
Modh 3: Daoine a roghnú a bhfuil cónaí orthu ar na sráideanna in aice lena teach féin. 

Cén modh díobh sin is fearr a thabharfaidh sampla nach bhfuil laofa? Mínigh do fhreagra.

 9. Déan trácht ar laofacht ar bith a d’fhéadfadh a bheith i gceist sna cásanna seo a leanas: 
 (i) Cuirtear na daltaí atá sa séú bliain (agus iadsan amháin) faoi agallamh maidir le 

hathruithe ar an éide scoile. 
 (ii) Cuirtear tiománaithe atá sáinnithe i dtrácht buaicuaire faoi agallamh maidir le 

fadhbanna tráchta. 
 (iii) Cuirtear gníomhairí eastáit faoi agallamh maidir le praghsanna tithe. 
 (iv) Cuirtear daoine atá ag ithe i mbialann chostasach chathrach faoi agallamh maidir 

le cé dó/di a dtabharfaidh siad vóta sa chéad toghchán eile. 

 10. Tá comhlacht taighde ag bailiú tuairimí maidir le cé acu ba chóir  
cosc a chur ar chaitheamh tobac in áiteanna poiblí nó nár chóir. 

Lorgaíonn siad tuairimí ó dhaoine atá ina seasamh taobh amuigh  
d’fhoirgnimh sa chathair i gcaitheamh uaireanta oifige.  
Mínigh cén fáth a bhféadfadh na sonraí a bhailítear a bheith laofa.  

11. Úsáid an eochair Ran #  ar d’áireamhán chun sampla d’ochtar daltaí a roghnú as 
bliainghrúpa ina bhfuil 100 dalta. 



12. Cé acu de na samplaí seo a leanas a thabharfadh léiriú cruinn ar an daonra ina iomláine?
I gcás na samplaí nach dtabharfadh, mínigh cén fáth. 

A  Tasc an  
 tsuirbhé: Tástáil a dhéanamh ar cé chomh héifeachtach is atá druga nua
  le haghaidh mígréiní.
 Sampla:  Tugtar an druga do gach othar de chuid dochtúir áirithe a mbíonn 

mígréiní orthu. 
B  Tasc an  

 tsuirbhé: Tuairimí a fháil maidir leis an arán a bhácáiltear in ollmhargadh áitiúil. 
 Sampla:  Cuirtear duine amháin as gach 20 duine faoi agallamh ag cuntar an 

tsiopa maidin Sathairn. 
C  Tasc an  

 tsuirbhé: Suirbhé a dhéanamh ar na daoine atá ina gcónaí i ndáilcheantar áirithe
  le fáil amach  an bhfuil sé i gceist acu vóta a chaitheamh sa toghchán. 
 Sampla:  Déantar suirbhé ar shampla randamach daoine ag an stáisiún traenach 

áitiúil idir 7 a.m. agus 9 a.m. 

Cuir triail ort féin 7 
 1. Abair cé acu sonraí uimhriúla nó sonraí catagóireacha atá sna samplaí seo a leanas: 

 (i) An cineál úill is fearr le daoine
 (ii) Líon na rothar i dteaghlach
 (iii) An meáchan atá i bpáistí trí bliana d’aois 
 (iv) Na cineálacha éagsúla bia madra atá ar díol in ollmhargadh 
 (v) An contae inar rugadh duine 
 (vi) An méid báistí a thiteann gach mí den bhliain. 

 2. Abair cé acu sonraí príomhúla nó sonraí tánaisteacha atá sna samplaí seo a leanas: 
 (i) Comhaireamh a dhéanamh ar líon na gcarranna cúlhaiste a théann thar gheata na 

scoile. 
 (ii) Féachaint ar thaifid le fáil amach cé mhéad duine a ghabh trí Aerfort na Sionainne 

gach lá i mí an Mheithimh in aon bhliain amháin. 
 (iii) Scrúdú a dhéanamh ar bhróisiúir thurasóireachta féachaint  

céard é an meánmhéid sneachta sa tseachtain a thiteann  
i mbaile sciála faoi leith. 

 (iv) Wikipedia a sheiceáil féachaint cé mhéad bonn óir a bhuaigh  
gach tír ag na Cluichí Oilimpeacha i Londain.

Caibidil 7 An Staitistic 1
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 3. Cé acu den dá cheist (agus freagraí) thíos is oiriúnaí lena húsáid i gceistneoir?  
Tabhair cúis le do rogha. 

 (i) An aontaíonn tú go gcabhraíonn sé leat dul a chodladh má 
bhíonn folcadh breá te suaimneach agat san oíche?

Aontaím    Ní aontaím  

 (ii) An gcabhraíonn sé leat dul a chodladh má bhíonn folcadh te agat san oíche?

Cabhraíonn  Ní chabhraíonn  Níl mé cinnte 

 4.  Chun faisnéis a bhailiú maidir le tuairim  
an phobail faoi cé acu ba chóir airgead  
a chaitheamh chun an leabharlann áitiúil  
a uasghrádú nó nár chóir, cuirtear  
ceistneoir sa leabharlann le go mbeidh  
daoine in ann í a líonadh. Mínigh cén fáth  
a bhféadfadh an sampla a bheith laofa.

 5. Taispeántar sa tábla sonraí thíos an ráta dífhostaíochta ina chéatadán idir 1999 agus 
2005.

Bliain 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fir 5.2 4.7 4.0 3.6 3.7 3.4 3.3
Mná 4.7 4.1 3.8 3.0 3.0 2.7 2.5

 (i) Cén ráta dífhostaíochta a bhí ann i measc na bhfear in 2003?
 (ii) Cén bhliain ina raibh an céatadán iomlán (a) is airde (b) is ísle de dhaoine 
dífhostaithe?
 (iii) Cén dá bhliain a raibh an titim is mó ar an ráta dífhostaíochta i measc na mban 
eatarthu?

 6. Rinne Eilís suirbhé ar 30 dalta ina bliain lena fháil amach an líon páistí i ngach 
teaghlach.
Fuair sí na sonraí seo a leanas  
mar thoradh air.

 (i) Tarraing tábla minicíochta do na sonraí seo.
 (ii) Cén % de na teaghlaigh a raibh 3 pháiste iontu?
 (iii) Cén fáth nach raibh uimhir 0 le feiceáil sna sonraí?

2 3 1 3 4 2 1 3 2 5
1 3 2 5 6 2 1 2 1 4
4 2 2 3 1 1 2 3 1 2

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal
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 7. Tá na ceisteanna seo a leanas le cur ar shuirbhé. I gcás gach ceiste,  
mínigh céard atá mícheart léi agus mol ceist níos fearr. 

 (i) Cé mhéad fón atá i do theachsa?
 (ii) Cén sórt cairr atá agat? 
 (iii) Céard é do sheoladh ríomhphoist?

 8. Tá innealtóir contae ag déanamh suirbhé ar an trácht.  
Ba mhaith leis a fháil amach cé chomh gnóthach is atá bóthar faoi leith.  
Gach lá, comhaireann sé líon na gcarranna a théann thar phointe áirithe idir 2 p.m. 
agus 3 p.m.  
Baineann sé úsáid as an eolas sin chun tuairisc a scríobh.  
Mínigh cén fáth a bhféadfadh an sampla seo a bheith laofa. 

 9. I gcás gach ceann de na samplaí seo a leanas, céard atá mícheart leo? 
 (i) Chuir mé glaoch ar 1000 duine agus fuair mé amach go bhfuil teileafón ag 92 faoin 

gcéad de dhaoine. 
 (ii) Chuir mé agallamh ar 100 duine a tháinig amach as Siopa Lascaine Zac agus fuair 

mé amach go n-úsáideann 63 faoin gcéad de dhaoine Taos Fiacla Zac. 
 (iii) D’iarr mé ar 50 duine Tá nó Níl a thabhairt mar fhreagra ar an gceist 'An bhfuil tú 

éirithe as a bheith ag maslú do chuid comharsan', agus fuair mé amach go bhfuil 80 
faoin gcéad díobh éirithe as sin.

Tasc:
Bain úsáid as sampla randamach 30 dalta (ar a laghad) ón gCéad Bhliain agus 
ón Séú Bliain chun an suirbhé seo a leanas a dhéanamh:

Déan comparáid idir an líon siblíní - 1, 2, 3, 4 nó  4 - atá ag gach dalta sa 
ghrúpa Céad Bhliana agus sa ghrúpa Séú Bliain i do scoil.
Cuir do chuid torthaí i láthair mar chéatadáin i bhfoirm tábla minicíochta.
Scríobh síos aon tátal is féidir a bhaint as do chuid sonraí maidir le hathruithe 
(más ann dóibh) i líon na bpáistí sna teaghlaigh idir an Chéad Bhliain agus an 
Séú Bliain.


