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9

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:
•
•
•
•
•

mód tacair sonraí a aimsiú,
airmheán tacair sonraí a aimsiú,
meán tacair sonraí a ríomh,
asluiteach a shainaithint,
an raon a úsáid lena thaispeáint cé
chomh scaipthe amach agus atá
tacar sonraí,

• an meán staitistiúla cuí a roghnú
le dhá thacar sonraí a chur i
gcomparáid le chéile,
• sonra atá ar lár ó thacar sonraí a
aimsiú nuair is eol duit an meán,
• sonraí a léamh ó thábla
minicíochta,
• an meán agus an mód a ríomh ó
thábla minicíochta.

Mír 9.1 Staitisticí Achoimre
Is éard is staitisticí achoimre ann ná eolas a thugann cur síos gairid simplí ar shonraí atá
bailithe.
Ar an gcúrsa seo, tomhaisfear meáin staitistiúla chun eolas a fháil ar lár na sonraí (tomhais
an lárchlaonta a thugtar go minic ar na cineálacha seo tomhas); chomh maith leis sin,
tomhaisfear an raon chun eolas a fháil ar leathadh (nó athraitheacht) na sonraí.

Meáin staitistiúla
Agus muid ag iarraidh teacht ar mheán staitistiúil, bímid ag iarraidh teacht ar luach
amháin nó luach tipiciúil a léireoidh an iliomad luachanna atá bailithe againn.
Bíonn sé an-úsáideach meán staitistiúil a bheith againn mar nach gá ach dhá luach a
chur i gcomparáid le chéile, is iad sin na meáin staitistiúla, le bheith in ann tacar sonraí
amháin a chur i gcomparáid le ceann eile.
Is iad na meáin staitistiúla is coitianta a úsáidtear ná an mód, an t-airmheán agus an
meán.
Sa mhír seo, pléifimid an chéad dá cheann díobh seo: an mód agus an t-airmheán.

1. An Mód
Is é an mód a thugtar ar an luach is coitianta i dtacar sonraí. Bíonn an mód thar a bheith
úsáideach nuair a bhíonn luach amháin ann i bhfad níos minice ná aon luach eile.
An “luach módúil” a thugtar ar an mód go minic.
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Sampla 1
Faigh an mód i gcás gach ceann de na tacair shonraí:
(i) 7, 9, 8, 7, 12, 10, 7, 11, 8
(ii) dearg, gorm, buí, gorm, glas, buí, gorm, dearg, gorm, buí, dearg, gorm
(i) Is é 7 an mód mar go bhfuil sé ann níos minice ná luach ar bith eile.
(ii) Sa tacar sonraí tá
3 dhearg, 5 ghorm, 3 bhuí, 1 ghlas
Is é gorm an mód mar is é is minice atá ann.

2. An tAirmheán
Le teacht ar an airmheán i gcás liosta uimhreacha, cuir na huimhreacha in ord de réir
méide, ag tosú leis an gceann is lú. Is é an t-airmheán an uimhir atá i lár an liosta.

Sampla 1
Faigh airmheán gach ceann de na heagair uimhreacha seo a leanas:
(i) 2, 5, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6
(ii) 12, 15, 13, 9, 7, 15
(i) Athscríobh na huimhreacha in ord de réir méide.
		2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9
		 Is é 5 an uimhir atá sa lár, agus dá bhrí sin is é 5 an t-airmheán.
(ii) Arís eile, athscríobhaimid na huimhreacha in ord de réir méide.
		7, 9, 12, 13, 15, 15
		 Tá 6 uimhir ann, agus dá bhrí sin tá dhá uimhir sa lár, 12 agus 13.
		 Tá an t-airmheán 5 _  12 (12 1 13)
			

5 _  12 (25) 5 12 _12 

Nóta:	Nuair is ré-uimhir é líon na n-uimhreacha, is ionann an t-airmheán
agus _  12 [Suim an dá uimhir sa lár]

Cleachtadh 9.1
1. Scríobh síos mód na dtacar sonraí seo:
(i) 7, 8, 3, 7, 5, 6, 3, 7, 2
(ii) 15, 12, 16, 19, 12, 14, 16, 12

166

Caibidil 9 An Staitistic 2
(iii) 5.6, 5.4, 5.7, 5.5, 5.7, 5.6, 5.7
(iv) bus, carr, bus, siúl, carr, bus, rothar, carr, bus, bus, siúl, rothar, carr, siúl, bus
2. Scríobh síos mód na dtacar sonraí seo:
(i) 10, 1000, 100, 1000, 10, 10, 1000, 10, 1000, 100, 10
(ii) grian, sneachta, grian, ceo, báisteach, sneachta, ceo, báisteach, grian, scamall,
grian, báisteach
_1 , 0,  _1 ,  _3 ,  _1 , 1,  _1 ,  _1 
(iii)	 _12 ,  _14 ,  _34 ,  _14 , 1,  _14 ,  _34 , 1, 0,  
4
4 4 2
4 2
3. Is é 5 mód na n-uimhreacha seo. Faigh luach *.
2, 3, 7, 5, 2, 6, *, 5, 3
12
Líon na gcailíní

4. Fiafraíodh de na cailíní i rang amháin cé 
mhéad ama a chaitheann siad ag déanamh
obair bhaile gach seachtain.
Tá na torthaí le feiceáil sa bharrachairt seo.
(i) Cé mhéad cailín a chaitheann 3 uair an
chloig leis an obair bhaile?
(ii) Cén líon módúil uaireanta an chloig
atá ann?

10
8
6
4
2
0

1

2
3
4
Uaireanta an chloig

5

5. Mínigh cén fáth nach bhfuil aon mhód amháin ag an tacar sonraí seo a leanas:
2, 1, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 0, 2, 6, 0
6. Rinne Siobhán suirbhé chun a fháil amach cén mhéid i mbróga a chaitheann daltaí
atá sa rang léi. Tá na torthaí le feiceáil ar an mbarrachairt thíos.
8
7
Minicíocht

6
5
4
3
2
1
0

4

5

6

7
8
Méid bróige

9

10

11

(i) Cé mhéad dalta atá i rang Shiobhán?
(ii) Cad é an mhéid mhódúil a chaitheann na daltaí i mbróga?
(iii) An féidir a dhéanamh amach ón mbarrachairt cé na buachaillí agus cé na
cailíní sa rang?
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(iv) Tá Siobhán chun dhá bharrachairt eile a tharraingt: ceann amháin a léireoidh
méideanna na mbuachaillí i mbróga agus ceann eile a léireoidh méideanna na
gcailíní. An dóigh leat go mbeidh an mód i gcás na gcailíní mar a chéile leis an
mód i gcás an ranga ar fad le chéile? Mínigh do fhreagra.
7. Céard é airde airmheánach an ghrúpa cairde seo?

180 cm

163 cm

151 cm

180 cm

175 cm

171 cm

158 cm

8. Faigh an t-airmheán i gcás gach ceann de na tacair uimhreacha:
(i) 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9
(ii) 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17
(iii) 3.2, 3.5, 3.5, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8
9. Cuir na liostaí uimhreacha seo in ord de réir méide agus scríobh síos an t-airmheán i
ngach cás.
(i) 6, 8, 3, 9, 8, 5, 7, 2, 8
(ii) 24, 23, 19, 27, 26, 20, 25, 23, 25
(iii) 3.5, 3, 3.7, 3.7, 3.9, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9
10. Roinn suim an dá uimhir i lár an tacair seo ar 2 chun an t-airmheán a fháil:
7, 10, 9, 13, 12, 9, 11, 14
11. Faigh an t-airmheán do gach ceann de na tacair shonraí seo a leanas:
(i) 9 cm, 12 cm, 4 cm, 8 cm, 7 cm, 5 cm, 3 cm, 10 cm
(ii) 23 kg, 15 kg, 19 kg, 34 kg, 16 kg, 26 kg, 18 kg, 27 kg
(iii) {10, {5, {8, {5.50, {4, {7.50, {6, {9
12. Oibrigh amach (i) an mód (ii) an t-airmheán don tacar sonraí seo.
5, 7, 9, 9, 8, 7, 9, 10, 12, 11, 9, 9, 5
13. Sa tacar sonraí seo a leanas, is é 9 an mód.
7, 4, 3, 3, 12, 9, x, 10, 9
(i) Faigh luach x.
(ii)  Céard é airmheán an tacair?
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5
Líon na bpáistí

14. Léiríonn an bharrachairt ar dheis
na scóir a fuair grúpa daltaí
i dtriail.

4
3

(i) Céard é an scór módúil sa triail?
2
(ii) Cé mhéad dalta a bhí sa ghrúpa?
1
(iii) Déan liosta de na scóir ar fad in
0
ord de réir méide.
6
Tá na chéad cheithre cinn
déanta duit.
6, 6, 6, 7, …
Anois scríobh síos an scór airmheánach sa triail.

7

8
Scór sa triail

9

10

Mír 9.2 An Meán
Is ionann meán na n-uimhreacha
4, 5, 7, 9, 10

na n-uimhreacha
____________________
Meán 5 Suim
Líon na n-uimhreacha

agus suim na n-uimhreacha sin roinnte ar líon na n-uimhreacha.
[

415171
9 1 10 5 ___
Meán 5  _________________
  
 
  35  5 7
5
5

Is luach an-tábhachtach é an meán ó thaobh na staitistice de mar cuimsítear gach uile
luach sa tacar sonraí leis.

Sampla 1
I gcúig chluiche cispheile, scóráil Siobhán 16 phointe, 10 bpointe, 22 pointe,
18 bpointe agus 24 pointe. Céard é an meánscór a bhí aici sna cúig chluiche?
16 1 10 1 22 
1 18 1 24 5 ___
Meán 5  _____________________
  
  90  5 18
5
5

Más é meán trí uimhir ná 9, fágann sé sin gurb é suim na dtrí uimhir sin ná 27,
mar tá 27 4 3 5 9.
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Sampla 2
Is é 7 meán ceithre uimhir.
Nuair a chuirtear an cúigiú huimhir leo, is é 9 meán na gcúig uimhir sin.
Faigh an cúigiú huimhir.
Más é 7 meán na gceithre uimhir, is é suim na n-uimhreacha sin ná
4 3 7, i.e. 28.
Meán na gcúig uimhir 5 9 ⇒ suim na gcúig uimhir 5 45 … 5 3 9 5 45
[		
an cúigiú huimhir 5 45 2 28
		
5 17

Luachanna foircneacha
Seo a leanas na marcanna a fuair seisear daltaí i scrúdú matamaitice:
26, 35, 34, 46, 52, 95
26 1 35 1 34 1
46 1 52 1 95 5 ____
Is é an meánmharc ná  __________________________
   
  
 
  288
  5 48
6
6
Tabhair faoi deara go bhfuair ceathrar daltaí as an seisear marc a bhí faoi bhun an
mheánmhairc. Marc amháin is cúis leis sin, i.e. 95, mar go raibh an marc sin i bhfad níos
airde ná na marcanna eile.
Asluiteach nó luach foircneach a thugtar ar mharc den sórt sin de ghnáth. Nuair a bhíonn
asluiteach ann, bíonn an baol ann nach dtabharfaidh an meán léiriú iomlán ná léiriú cruinn
ar an tacar sonraí. Tarlaíonn sin go háirithe nuair a bhíonn líon beag sonraí i gceist.

Cleachtadh 9.2
1. Faigh meán gach ceann de na tacair shonraí seo a leanas:
(i) 2, 4, 5, 6, 8
(ii) 3, 7, 8, 10, 11, 15
(iii) 14, 17, 21, 13, 6, 13
(iv) 1, 0, 5, 7, 17, 12
2. Is iad na marcanna a fuair Éabha i 6 ábhar ná 47, 68, 62, 76, 59 agus 54.
Faigh meánmharc Éabha.
3. Scóráil imreoir snúcair 208 pointe in 8 gcuairt go dtí an bord snúcair. Cad é
meánlíon na bpointí a fuair sé in aghaidh gach cuairte?
4. Bhí na suimeanna airgid seo a leanas ag cúigear cailíní:
{3.80, {8.30, {2.40, {5.70 agus {11.30.
Oibrigh amach an mheánsuim airgid a bhí acu.
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5. Cén meán atá ag na huimhreacha 6, 8, 9, 10, 12?
Má chuirtear an séú huimhir, 0, leis na cúig uimhir seo, faigh meán na sé uimhir.
6. Is 9 meán ceithre uimhir.
Faigh suim na gceithre uimhir.
7. Is 8 meán trí uimhir.
(i) Céard é suim na dtrí uimhir sin?
(ii) Más iad 6 agus 7 dhá cheann de na huimhreacha sin, faigh an tríú huimhir.
8. Is 9 meán ceithre uimhir.
(i) Céard é suim na gceithre uimhir sin?
(ii) Más iad 6, 11 agus 14 trí cinn de na huimhreacha sin, faigh an ceathrú huimhir.
9. Is é 7 meán ceithre uimhir. Is iad 3, 5 agus 9 trí cinn de na huimhreacha sin.
Faigh an ceathrú huimhir.
A

10. Is é 10 cm an meánfhad atá i sleasa    
an triantáin seo.
Faigh fad an tsleasa [ AC  ].

5 cm
C

12 cm

B

11. Is é 8 meán trí uimhir. Nuair a chuirtear an ceathrú huimhir leo, is é 9 an meán.
Faigh an ceathrú huimhir.
12. Sa chéad trí fhráma i gcluiche snúcair, ba é 27 a fuair imreoir.
Sa cheathrú fráma scóráil sé 19 bpointe. Cad é an meánscór a bhí aige sna ceithre
fhráma?
13. Is é 10 meán trí uimhir. Cuirtear na huimhreacha 6 agus 4 leis na huimhreacha sin.
Anois faigh meán na gcúig uimhir.
14. Is é 12 meán seacht n-uimhir.
Baintear amach ceann de na huimhreacha.
Faigh luach na huimhreach sin, sa chás
(i) gurb é 11 an meán laghdaithe atá ag na huimhreacha atá fágtha
(ii) nach bhfuil aon athrú ar an meán
(iii) gurb é 14 an meán méadaithe a bhaineann leis na huimhreacha atá fágtha.
15. Is é {1.80 an meánphraghas atá ar chúig phacáiste brioscaí.
{2.10 agus {1.71 na praghsanna atá ar dhá cheann de na pacáistí sin.
Tá an praghas céanna ar na trí phacáiste eile.
Céard é an praghas sin?
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16. Faigh meán na n-uimhreacha seo: 1, 4, 7, 8, 10
Anois cuir 4 le gach ceann de na huimhreacha sin.
Ríomh meán na n-uimhreacha nua sin.
Críochnaigh an abairt seo a leanas:
‘Nuair a chuireann tú 4 le gach uimhir i dtacar, cuirtear ... leis an meán’
17. Cad é meán na n-uimhreacha 1, 4, 7, 8, 10?
Iolraigh gach uimhir faoi 5.
Ríomh meán na n-uimhreacha sin ansin.
Cén tionchar ar a bhí ag an iolrú sin ar an meán?
18. Bhain imreoir dairteanna meánscór 26 amach i sé chaitheamh as a chéile.
Céard é an scór iomlán a bhí aige do na sé chaitheamh?
Ansin chaith sé an dairt arís. Ba é 24 an meánscór a bhí aige do na seacht
gcaitheamh ansin. Cén scór a fuair sé ar an seachtú caitheamh?
19. Scríobh síos cúig uimhir sa chaoi is gurb é
7 an meán
6 an t-airmheán
4 an mód.
20. Tá na marcanna a fuair deichniúr daltaí sa Mhatamaitic, sa Bhéarla agus san
Eolaíocht sna scrúduithe a rinne siad sa chéad bhliain le feiceáil sa tábla thíos.
Dalta

Éabha

Barra

Matamaitic

45

56

47

77

82

39

78

32

92

62

Béarla

54

55

59

69

66

49

60

56

88

44

Eolaíocht

62

58

48

41

80

56

72

40

81

52

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
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Ríomh an meánmharc sa Mhatamaitic.
Ríomh an meánmharc sa Bhéarla.
Ríomh an meánmharc san Eolaíocht.
Cén dalta a fuair an marc ba ghaire don mheán san Eolaíocht?
Cé mhéad dalta a fuair marc os cionn an mheáin sa Mhatamaitic?

Jeaic
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Mír 9.3 An raon – inathraitheacht
I gcás tacar sonraí, is é an raon an luach is airde sa tacar
lúide an luach is ísle.
Maidir leis na sonraí  3, 7, 9, 15, 21, 28
Raon 5 28 2 3 5 25

Raon tacar sonraí, sin an
luach is airde lúide an luach
is ísle.

Léiríonn an raon leathadh na sonraí, i.e. cé chomh scaipthe amach is atá an tacar sonraí.
Tugtar thíos na marcanna, as 20, a fuair Éabha agus Seán i sé thriail litriúcháin:

For Éabha:
For Seán:

Éabha:

12, 10, 18, 14, 8, 10

Seán:

12, 10, 16, 13, 11, 10

Meán 5 __
  72
6  5 12;  Raon 5 18 2 8 5 10

Meán 5 __
  72
6  5 12;  Raon 5 16 2 10 5 6

Tabhair faoi deara go bhfuil an meánmharc céanna ag an mbeirt ach go bhfuil raon
níos lú ag baint le marcanna Sheáin. Ós rud é nach bhfuil marcanna Sheáin chomh
scaipthe amach agus atá marcanna Éabha is féidir a rá, go bhfuil torthaí Sheáin níos
comhsheasmhaí ná torthaí Éabha.
Is féidir inathraitheacht sonraí a fheiceáil i marcanna Éabha, agus iad níos scaipthe
amach na marcanna Sheáin, rud atá an-tábhachtach nuair a chuirtear dhá thacar sonraí i
gcomparáid le chéile.
Úsáidtear an raon go minic mar thomhas ar an inathraitheacht mar go bhfuil sé éasca é a
ríomh agus éasca é a thuiscint.

Sonraí a chur i gcomparáid lena chéile
Chun dhá thacar sonraí a chur i gcomparáid lena chéile, úsáidtear an raon agus ceann
díobh seo – an meán, an mód nó an t-airmheán.
Sa sampla thuas, agus muid ag cur marcanna Éabha agus marcanna Sheáin i gcomparáid
lena chéile, baineadh úsáid as an raon agus as an meán.

Fiosrú:

Faigh tacar cúig uimhir arb é 6 a mheán, 5 a airmheán agus 4 a raon.
Cuir do thacar uimhreacha i gcomparáid le tacair grúpaí eile sa rang.
An bhfuil do thacar féin éagsúil leis na cinn eile?
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Cleachtadh 9.3
1. Faigh raon gach ceann de na tacair shonraí seo a leanas:
(i) 3, 7, 6, 8, 12, 6, 14
(ii) 18, 27, 36, 19, 21, 42, 20
(iii) {8, {7, {16, {14, {23, {15
2. Is iad na scóir a bhí ag galfaire in 6 bhabhta gailf ná:
75, 84, 92, 79, 85, 77
(i) Céard é an meánscór a bhí aici sna 6 bhabhta?
(ii) Céard é raon a cuid scór?
3. Faigh raon gach ceann de na tacair shonraí seo a leanas:
(i) 1.7, 2.3, 0.6, 0.8, 2.1, 1.9, 2.4
(ii) 6, 21, 0, 3, 22, 4, 23, 1
4. Is iad na marcanna a fuair Áine i sé thriail mhatamaitice ná
54, 82, 65, 72, 38, 66.
Is iad na marcanna a fuair Seán sna sé thriail mhatamaitice chéanna ná
58, 62, 51, 66, 71, 64.
(i) Faigh raon mharcanna Áine agus raon mharcanna Sheáin.
Bain úsáid as do chuid torthaí le fáil amach cé aige nó aici a raibh na marcanna
ba chomhsheasmhaí.
(ii) Cén duine den bheirt a raibh an meánmharc ab airde acu?
5. I gcomórtas gailf idir dhá chlub, bhí ar an gcaptaen ar cheann de na foirne rogha a
dhéanamh maidir le cé a d'imreodh sa chéad bhabhta: Eimhear nó Anna. Sna hocht
mbabhta a d’imir siad roimhe sin ba iad na scóir a fuair siad ná:
Eimhear:
80, 73, 72, 88, 86, 90, 75, 92
Anna: 88, 84, 79, 85, 76, 85, 87, 80
(i) Ríomh an meánscór do gach galfaire.
(ii) Ríomh raon na scór do gach galfaire.
(iii) Cén duine acu a roghnófá féin le himirt sa chomórtas?
Mínigh do fhreagra. (Nóta: Sa ghalf, dá laghad an scór, is ea is fearr.)
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Méid ama a caitheadh
6. Léiríonn an tábla seo an méid ama a chaith 
ar facebook
seisear cailíní ar facebook dhá oíche.
Dé Céadaoin Déardaoin
(i) Céard é an méid ama módúil a caitheadh in
aghaidh na hoíche ar facebook thar an dá oíche?
50 nóim
60 nóim
(ii) Céard é an méid ama módúil a caitheadh
45 nóim
45 nóim
ar facebook ar an gCéadaoin?
50 nóim
30 nóim
(iii) Céard é raon na méideanna ama a caitheadh
50 nóim
45 nóim
ar facebook an gCéadaoin?
30 nóim
90 nóim
(iv) Céard é raon na méideanna ama a caitheadh
ar facebook in aghaidh na hoíche thar an dá lá?
45 nóim
75 nóim
7. Seo a leanas na pointí a fuair foirne rugbaí Chúige Laighean agus Chúige Mumhan i
sé chluiche i ndiaidh a chéile.
Cúige Laighean: 23, 14, 35, 18, 28, 34
Cúige Mumhan: 22, 25, 19, 27, 31, 26
(i) Faigh an meánlíon pointí a fuair gach foireann.
(ii) Ríomh raon na scór a fuair gach foireann.
(iii) Dá mbeifeá ag traenáil foireann eile, cén ceann den dá fhoireann seo ab
fhearr leat imirt ina choinne? Mínigh do fhreagra.
8. Is é 60 an raon atá ag naoi n-uimhir ar chárta.       
Tá uimhir amháin clúdaithe ag píosa Blu-tack.
Cén uimhir atá ann, dar leat?
[Tá dhá fhreagra ann atá ceart.]

55

22

13

38

61

10

24

44

9. Bhí seachtar ina gcodladh i bpuball. Ba é 20 meán-aois
na ndaoine sin agus ba é 7 raon aoise na ndaoine.
Scríobh amach gach abairt thíos, agus ansin scríobh
ceann acu seo in aice le gach ceann díobh:
Fíor, D’fhéadfadh a bheith fíor nó Bréagach.
(i) An duine ba shine sa phuball, bhí sé 7 mbliana níos sine ná an duine ab óige.
(ii) An duine ab óige sa phuball, bhí sé 18 mbliana d’aois.
(iii) Bhí gach duine sa phuball 20 bliain d’aois.
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10. Bhí deichniúr leanaí ar thuras bus. Ba é 11 meán-aois na leanaí sin agus ba é 4 raon
aoise na leanaí. Scríobh amach gach abairt thíos agus ansin scríobh ceann acu seo
in aice le gach ceann díobh: Fíor, D’fhéadfadh a bheith fíor nó Bréagach.
(i) An leanbh ab óige, bhí sé 9 mbliana d’aois.
(ii) Bhí naonúr de na leanaí 11 bhliain d’aois.
(iii) Bhí gach leanbh 10 mbliana d’aois ar a laghad.
11. Tá cúig chárta ag Donncha, agus ar gach ceann 
8
8
acu tá slánuimhir dhearfach scríofa.
Tá uimhir a hocht scríofa ar thrí cinn de na cártaí.
Gan fios na n-uimhreacha atá ar an dá chárta eile a bheith agat, an féidir na
luachanna seo a fháil:
(i) an t-airmheán
(ii) an mód
(iii) an meán?

8

Más é 8 meán na gcúig chárta, tabhair dhá uimhir a d’fhéadfadh a bheith ar an dá
chárta eile. Anois, tabhair dhá uimhir eile a d’fhéadfadh a bheith ar na cártaí.
Céard iad na huimhreacha atá ar an dá chárta sin más é 12 an raon a bhaineann leo
agus más é 8 fós meán na gcúig chárta?

Mír 9.4 Cén meán staitistiúil ba chóir a úsáid?
Tá na trí mheán staitistiúla – an meán, an mód, agus an t-airmheán – ar fad úsáideach
ach d’fhéadfadh ceann amháin acu a bheith níos oiriúnaí ná na cinn eile ag brath ar na
sonraí atá sa tacar sonraí.
Ba cheart iarracht a dhéanamh úsáid a bhaint as an meán staitistiúil is fearr a
thabharfaidh léargas ar an tacar sonraí. Dá n-úsáidfí an meán staitistiúil mícheart,
d’fhéadfaí tuiscint mhíchruinn a fháil ó na torthaí.
Seo iad na méideanna ama a ghlac sé ar sheisear chun tomhas a réiteach:
12 shoicind, 15 shoicind, 11 soicind, 16 shoicind, 18 soicind, 60 soicind
12 1 15 1 11 1
16 1 18 1 60
An meánmhéid ama 5 __________________________
    
  
 
6
         5 ____
  132
  5 22 soicind
6
An méid ama airmheánach: 11, 12, 15, 16, 18, 60

55 0 5
10
50
45
15
5
4

0

3

1
2

40
20
35 30 25

5 _  12 (15 1 16)
5 15.5 seconds
Cé acu den dá mheán staitistiúla sin is oiriúnaí?
Is é 22 soicind an meánmhéid ama.
Glacann cúigear den seisear méid ama níos lú ná an meán sin (mar gheall ar an
asluiteach, 60). Is léiriú níos fearr é an t-airmheán, 15.5 soicind, ar an tacar sonraí agus,
mar sin, is é an t-airmheán an meán staitistiúil is fearr sa chás seo.
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Sampla 1
Seo a leanas na marcanna a fuair grúpa de 10 daltaí i scrúdú tíreolaíochta.
6, 7, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89
Faigh  (i) an meán  (ii) an t-airmheán.
Cé acu de na meáin staitistiúla sin is fearr a thugann léiriú ar na sonraí?
6 1 7 1 83 1 84 1 85 1  
86
1 86 1 87 1 88 1 89
(i) Meán 5 __________________________________________
     
 
10
5 ____
  701 
10
5 70.1
86 5 85.5
(ii) An t-airmheán 5 _______
  85 1 
2
Sna sonraí, tá ocht gcinn de na deich marc sna hochtóidí.
Ós rud é nach bhfuil sa mheán ach 70.1, is oiriúnaí mar mheán é an t-airmheán.
Bíonn an mód úsáideach nuair a bhíonn luach amháin ann i bhfad níos minice ná aon
luach eile. Má bhíonn na sonraí scoite amach rómhór, áfach, d’fhéadfadh nach mbeadh
an mód oiriúnach.
Cuir i gcás an tacar sonraí seo a leanas: 12, 3, 7, 3, 14, 15, 18, 20.
Sa chás seo, is é 3 an mód ach ní léiriú an-mhaith é sin ar na huimhreacha eile ar fad sa
tacar toisc gurb é an luach is ísle é.
Sa chás sin, níl an mód oiriúnach mar mheán.
Cuir i gcás anois na dathanna seo atá ar ghúnaí i bhfuinneog siopa:
gorm, dearg, glas, gorm, dubh, dath an airgid, dearg, gorm, bán, dubh, gorm, dath an
airgid, dearg, gorm
Is é an mód atá ann ná gorm mar is é is minice atá ann i gcomparáid le dath ar bith eile.
Is sonraí catagóireacha iad dathanna na ngúnaí sa cheist thuas. I gcás sonraí
catagóireacha, is é an mód an t-aon mheán staitistiúil is féidir a úsáid.

Cleachtadh 9.4
1. Seo líon na ríomhairí in ocht seomra ranga:
3, 15, 1, 2, 1, 30, 2, 1.
(i) Céard é an líon airmheánach ríomhairí?
(ii) Céard é an líon módúil ríomhairí?
(iii) Cén fáth nach mbeadh an meán oiriúnach mar mheán staitistiúil do na sonraí seo?
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2. Tá 10 bpéire buataisí ag an múinteoir atá i gceannas ar ionad
eachtraíochta allamuigh. Is iad seo a leanas méideanna na
mbuataisí: 4, 7, 5, 5, 3, 10, 8, 5, 5, 8
Déanann an múinteoir an t-airmheán, an mód,
an meán agus an raon a ríomh.
(i) Cé acu sin a léireoidh cé chomh scoite amach is atá méideanna na mbuataisí?
(ii) Faigh (a) an meán (b) an mód (c) an t-airmheán
(iii) Cé acu de na trí mheán staitistiúla seo is oiriúnaí chun na sonraí a léiriú?
3. I gcás an tacair uimhreacha thíos, faigh an meán agus an t-airmheán.
1, 3, 3, 3, 4, 6, 99
Cé acu meán staitistiúil is fearr chun léiriú a thabhairt ar an tacar uimhreacha?
4. Fiafraíodh de shé dhuine dhéag sna déaga cén dath is fearr leo.
Is iad seo a leanas na torthaí:
gorm, glas, corcra, dubh, corcra, bándearg, bán, gorm, buí, bándearg, dubh,
glas, oráiste, glas, dubh, dubh
Cén meán staitistiúil is fearr a thugann léiriú ar an dath is fearr leis na déagóirí.
Tabhair cúiseanna le do fhreagra.
Cén fáth nach féidir meán na ndathanna is fearr leo a aimsiú?
5. Tá Seán agus Dónal ag taisteal timpeall na hAstráile agus tá cuntas coinnithe acu ar
an teocht gach lá ar feadh seachtaine.
Lá
Teocht ag meán lae (°C)

1
32

2
30

3
30

4
28

5
33

6
31

7
30

(i) Faigh an mheánteocht ag meán lae.
(ii) Tabhair cúis a bhfuil an meán oiriúnach mar mheán staitistiúil do na sonraí seo.
6. (i) Faigh an meán don tacar uimhreacha seo a leanas:
37, 26, 37, 18, 18, 20, 26, 18, 37, 37, 18
(ii) Cén fáth nach bhfuil an mód oiriúnach mar mheán staitistiúil sa chás seo?
7. Tá siopa éadaí ag Dáithí. I mí an Mhárta, dhíol sé cúig chineál éagsúla seaicéid. Seo
a leanas líon na seaicéad a díoladh.
Seaicéad
Iomlán díolta

Leathar
45

Svaeid
17

Deinim
64

PVC
28

Cadás
52

(i) I gcás na seaicéad a díoladh, cad é an cineál módúil?
(ii) Cén fáth a bhfuil an mód oiriúnach mar mheán staitistiúil do na sonraí seo?
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8. Is féidir le daoine atá ag ionad scátála oighir scátaí a fháil ar cíos.
Is iad seo a leanas na méideanna scátaí a thógann an chéad seacht gcustaiméir
maidin Dé Luain.
7, 5, 6, 9, 8, 10, 5
(i) I gcás na seacht gcustaiméir sin, faigh
(a)  an mhéid airmheánach i scátaí    (b)  
an mhéid mhódúil i scátaí
(ii) Tá an bainisteoir ag iarraidh roinnt scátaí nua a cheannach.
Tá a fhios aige an mhéid airmheánach agus an mhéid mhódúil scátaí le
haghaidh 700 custaiméir.
Cé acu de na luachanna sin is úsáidí?
Mínigh do fhreagra.
9.

Seo an meáchan ina chileagraim atá i mbaill chriú báid:
96, 86, 94, 96, 91, 95, 90, 96, 43.
(i) Ríomh
(a) an meáchan airmheánach
(b) raon na meáchan
(c) an meánmheáchan.
(ii) Cé acu sin, an meán nó an t-airmheán, is fearr a thugann léiriú ar na sonraí thuas?
Tabhair cúis le do fhreagra.

Mír 9.5 Táblaí minicíochta
Rinneadh líon na leanaí i ngach ceann de 50 clann i gceantar faoi leith a chuntas mar seo
a leanas:
1, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 6, 2, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 6, 2, 5, 1,
4, 4, 4, 3, 5, 3, 6, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 3, 5, 5, 3, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 4
D'fhéadfadh an liosta sin a bheith i bhfad níos úsáidí agus níos éasca a thuiscint dá
gcuirfí i láthair i bhfoirm tábla é, mar atá déanta thíos.
Líon na leanaí sa teaghlach

1

2

3

4

5

6

7

Líon na dteaghlach

4

9

10

13

8

4

2

Tábla minicíochta nó dáileadh minicíochta a thugtar ar an tábla thuas.
Léiríonn an tábla sin líon na dteaghlach (i.e. an mhinicíocht) ina bhfuil páiste amháin,
beirt leanaí agus mar sin de.
Mar shampla, tá 13 theaghlach ann a bhfuil ceathrar leanaí iontu.
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Meán agus Mód Dáileadh Minicíochta
Léiríonn an tábla minicíochta thíos líon na bpáistí idir 2 bhliain agus 7 mbliana d'aois a
bhfuil cónaí orthu ar bhóthar faoi leith.
Aois

2

3

4

5

6

7

Líon na leanaí

1

3

5

10

8

3

Ón tábla sin is féidir a fheiceáil gurb é an mód nó an aois mhódúil 5 mar go bhfuil an
aois sin ann níos minice ná aon aois eile.
Seo mar a fhaightear meán-aois na bpáistí ón tábla thuas:
1. Faightear suim aoiseanna uile na leanaí.
2. Faightear líon iomlán na leanaí.
3. Roinntear suim na n-aoiseanna ar líon na leanaí.
1. Le teacht ar shuim na n-aoiseanna, iolraímid gach aois faoi líon na leanaí ag an aois
sin agus cuirimid na torthaí le chéile.
Suim na n-aoiseanna 5
 (1 3 2) 1 (3 3 3) 1 (5 3 4) 1 (10 3 5) 1 (8 3 6) 1 (3 3 7)
5 2 1 9 1 20 1 50 1 48 1 21
5 150
2. Is ionann líon na bpáistí agus 1 1 3 1 5 1 10 1 8 1 3 5 30.
Suim na n-aoiseanna ar fad 150
5
55
3. An mheán-aois 5
Líon na leanaí
30
[   an meán 5 5

Sampla 1
Stopadh 30 gluaisteán agus rinneadh líon na ndaoine a bhí i ngach ceann acu a
chuntas. Seo iad na torthaí a fuarthas:
2, 1, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 6, 5, 4, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 6, 5, 2, 6, 2, 5, 3
Déan tábla minicíochta do na sonraí thuas agus faigh meán agus mód an dáilte.
Líon na ndaoine sa ghluaisteán

1

2

3

4

5

6

Líon na ngluaisteán

6

9

4

4

4

3

(6 3 1) 1 (9 3 2) 1 (4 3 3) 1 (4 3 4) 1 (4 3 5) 1 (3 3 6)
Meán 5  _______________________________________________
     
   
 
61914141413
5 ___
  90  5 3
30
Mód 5 2, ós rud é gurb é 2 is minice atá ann.
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Cleachtadh 9.5
1. Cuireadh tríocha dalta faoi scrúdú i rang faoi leith. Marcáladh an scrúdú sin as 10.
Tugtar torthaí an scrúdaithe anseo thíos.
4, 6, 7, 5, 9, 8, 6, 4, 3, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 10, 1, 3, 6, 7, 9, 8, 5, 3, 2, 4, 7, 9, 10, 5
Cóipeáil agus críochnaigh an tábla minicíochta thíos:
Marc

1

2

3

Líon na ndaltaí

4

5

6

7

8

9

10

3

Scríobh síos ón tábla líon na ndaltaí a fuair
(i) 5 mharc
(ii) 8 marc

(iii) 10 marc.

Cén marc ba mhinice a fuarthas?
2. Is é atá sa tábla minicíochta seo a leanas líon na ndaoine a bhí i ngach carr a
chuaigh thar áit faoi leith ar an mbóthar thar thréimhse cúig nóiméad.
Líon na ndaoine sa charr
Líon na gcarranna

1
8

2
12

3
7

4
6

5
2

6
1

Bain úsáid as an tábla minicíochta chun na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
(i) Cé mhéad carr a raibh triúr iontu?
(ii) Cé mhéad carr nach raibh ach aon duine amháin iontu?
(iii) Cé mhéad carr a raibh cúigear nó níos mó iontu?
(iv) Cé mhéad carr a bhí sa suirbhé?
(v) Cén céatadán de na carranna nach raibh ach beirt iontu?
3. Déantar 50 teilifíseán i monarcha gach lá.
Lá amháin, rinneadh tástálacha ar na teilifíseáin ag
deireadh an lae oibre agus fuarthas na sonraí seo a leanas:
Líon na lochtanna ar an
teilifíseán

0

1

2

3

4

5

6

Líon na dteilifíseán

1

8

12

11

9

5

4

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

Cé mhéad teilifíseán nach raibh aon locht orthu?
Cé mhéad teilifíseán a raibh 6 locht orthu?
Céard é líon módúil na lochtanna?
Céard é líon iomlán na lochtanna ar thángthas orthu sna teilifíseáin go léir?
Faigh meánlíon na lochtanna in aghaidh an teilifíseáin.
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4. Taispeántar sa tábla thíos an líon cúl a scóráladh le linn roinnt cluichí maidin
Domhnaigh.
An líon cúl a scóráladh
An líon cluichí
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

1
14

2
16

3
8

4
8

5
6

6
8

Cé mhéad cluiche inar scóráladh 6 chúl?
Cén líon módúil cúl a scóráladh?
Cé mhéad cúl a scóráladh san iomlán?
Faigh an meánlíon cúl a scóráladh.
Oibrigh amach an líon is mó cluichí a d'fhéadfadh críochnú ar comhscór.
Uimhir
Minicíocht

5. Faigh meán an dáilte 
minicíochta ar dheis.

1
9

2
9

3
6

4
4

5
7

6
3

Tá dhá mhód ag an dáileadh seo. Céard iad féin?
6. Léiríonn an tábla thíos líon na bpáistí atá 1 bliain go 6 bliana d’aois a bhfuil cónaí
orthu ar bhóthar faoi leith:
Aois ina blianta
Líon na bpáistí

1
14

2
16

3
8

4
8

5
6

6
8

(i) Faigh líon iomlán na bpáistí atá 1 bhliain go 6 bliana d’aois a bhfuil cónaí orthu
ar an mbóthar.
(ii) Cé mhéad páistí díobh sin atá 2 bhliain d’aois nó níos óige?
(iii) Cén céatadán de na leanaí sin atá 3 bliana d’aois nó níos sine?
(iv) Céard é an mód atá ag an dáileadh seo?
(v) Ríomh an meán atá ag an dáileadh seo.
7. Rinneadh seiceáil ar 50 mótarfheithicil. Seo taifead ar líon na ndaoine a bhí i ngach
ceann díobh:
3, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 1,
3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 4, 2
(i) Déan tábla minicíochta chun na sonraí sin a léiriú.
(ii) Céard é an líon módúil daoine in aghaidh an chairr?
(iii) Cén céatadán de na carranna a raibh cúigear nó níos mó iontu?
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8. Iarradh ar ghrúpa 50 duine líon na mbonn a bhí acu ina bpócaí a chomhaireamh. Tá
na torthaí le feiceáil sa tábla minicíochta seo a leanas.
Líon na mbonn airgid
Líon na ndaoine

0
2

1
8

2
9

3
13

4
8

5
7

6
3

Faigh meánlíon na mbonn in aghaidh an duine.
9. Léiríonn an tábla minicíochta thíos líon na gcúl a scóráladh i 60 cluiche peile.
Líon na gcúl
Líon na gcluichí
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1
15

2
14

3
9

4
6

5
10

6
6

Faigh meánlíon na gcúl a scóráladh in aghaidh an chluiche.
Céard é an líon módúil na gcúl a scóráladh?
Cén céatadán de na cluichí ar scóráladh 3 nó 4 chúl iontu?
Faigh an líon is mó cluichí a d’fhéadfadh críochnú ar comhscór.

10. Seo a leanas na marcanna a bhain 36 dalta sa tríú bliain amach:
31 49 52 79 40 29 66 71 73 19 51 47 81 67 40 52 20 84
65 73 60 54 60 59 25 89 21 91 84 77 18 37 55 41 72 38
Cóipeáil agus críochnaigh an tábla minicíochta grúpáilte thíos:
Marcanna
Líon na ndaltaí
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1–20

21–40

41–60

61–80

81–100

Cé mhéad dalta a fuair idir 21 agus 60 marc agus an dá mharc sin san áireamh?
Céard é an rang módúil?
Cén rang ina bhfuil an dara líon is mó daltaí?
Luaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le tábla minicíochta grúpáilte.
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Cuir triail ort féin 9
1. D’imir foireann rugbaí 10 gcluiche. 
Seo líon na bpointí a scóráil an fhoireann:
12  22  14  11  7  18  22  14  36  14
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Scríobh síos an mód.
Faigh an raon.
Faigh an meán.
Faigh an t-airmheán.

2. Fuair Pól na marcanna seo a leanas i dtrí thriail: 72, 80 agus 82
Bhí triail amháin eile le déanamh aige.
Theastaigh uaidh go mbeadh 80 ar an meán aige sna ceithre thriail.
Cén marc ba chóir dó a bhaint amach sa cheathrú triail?
3. (i) Seo mar a bhí líon na gcipíní solais i ndeich mbosca dhifriúla.
		

48  47  47  50  46  50  49  49  47  51

		 Faigh an líon módúil cipíní solais atá i mbosca.
(ii) Is é 8 an meán atá ag trí uimhir. Is iad 8 agus 10 dhá cheann de na huimhreacha
sin. Faigh an tríú huimhir.
4. Léiríonn an tábla na scóir a bhain 20 dalta amach i gcluiche.
Scór
Minicíocht

0
3

1
5

2
6

3
2

4
3

5
1

Céard é an meánscór a bhí ag an 20 dalta?
5. Faigh meán, airmheán agus mód an tacair uimhreacha seo a leanas:
1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 40
Cé acu de na meáin staitistiúla sin is fearr a léiríonn na sonraí?
Mínigh do fhreagra.
6. Seo a leanas cúig uimhirchárta.
1

3

4

5

9

(i) Taispeáin an chaoi a bhféadfá trí cinn de na cártaí seo a roghnú ionas go
mbeadh meán na dtrí uimhir sin níos airde ná an t-airmheán.
(ii) Roghnaigh trí chárta eile anois a d’fhágfadh go mbeadh an t-airmheán níos
airde ná an meán.
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(iii) Ar deireadh, roghnaigh trí chárta ionas go mbeadh an meán cothrom leis an
airmheán.

(i) Cé mhéad teaghlach a ghlac páirt
sa suirbhé?
(ii) Cé mhéad páiste ar fad a bhí ann?
(iii) Ríomh an meánlíon páistí in aghaidh
an teaghlaigh.

30
Líon na gclann

7. Is é atá sa bharraghraf thall ná na torthaí ar
shuirbhé ar líon na bpáistí in aghaidh
an teaghlaigh. 

25
20
15
10
5
0

1

2
3
4
Líon na bpáistí

5

(iv) Dá mbeadh teaghlach amháin eile a raibh
ceathrar páistí inti tar éis páirt a ghlacadh
sa suirbhé, cén tionchar a bheadh aige sin ar an meán?
8. Mí Aibreáin seo caite, dhíol garáiste áirithe cúig chineál éagsúla cairr.
Ba iad líon na n-uimhreacha a díoladh:
Carr
Líon a díoladh

Sóch
12

Spóirt
8

Gnáth
23

Gan díon
2
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(i) Céard é an cineál cairr módúil a díoladh?
(ii) Cén fáth a bhfuil an mód oiriúnach do na sonraí seo?
9.		(i) Faigh trí uimhir arb é 6 a raon acu, 8 a n-airmheán agus 8 a meán.
(ii) Faigh trí uimhir arb é 4 a mód, 4 a n-airmheán agus 5 a meán.
(iii) 25 bliain d’aois an mheánaois atá triúr.
Is é 8 mbliana raon na n-aoiseanna sin agus is é 27 an t-airmheán.
Cén aois atá ag gach duine díobh?
10. Tá deich dteach ar Shráid na Beairice.
Ar an Luan, seo líon na litreacha a sheachadtar chuig na tithe éagsúla:
0

2

5

3

34

4

0

1

0

2

Maidir le líon na litreacha, ríomh an meán, an mód agus an t-airmheán.
Cé acu de na meáin staitistiúla sin is fearr a thugann léiriú ar na sonraí?
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11. Ba chóir gurbh ionann an meánlíon líreacán i mála agus 35. Thóg an duine a bhí i
gceannas ar rialú caighdeáin deich mála le seiceáil gur mar sin a bhí.
Sa chéad naoi mála bhí 35, 42, 31, 43, 36, 33, 32, 31, 35.
(i) Cé mhéad líreacán ar fad a bhí sa chéad naoi mála?
(ii) Cén meánlíon líreacán a bhí sa chéad naoi mála?
(iii) Cé mhéad líreacán a chaithfidh a bheith sa deichiú mála ionas gurb é 35
meánlíon na líreacán sna deich mála?
12. Seo thíos roinnt tacair uimhreacha. Cuir uimhir eile le gach tacar le teacht ar
an airmheán atá tugtha ar dheis.
Leid: ní mór gurb é 5 an
(i) 1, 8, 5, 2:
airmheán 5
uimhir atá sa lár.
(ii) 8, 4, 5, 3, 8, 4, 2, 9:
airmheán 4
(iii) 7, 4, 3, 6, 2, 6, 8, 4:

airmheán 5

13. Ar an gcéad chúig lá dá chuid laethanta saoire, thiomáin Dáithí 256 ciliméadar ar an
meán sa lá agus, ar an gcéad trí lá eile, thiomáin sé 172 ciliméadar ar an meán sa lá.
(i) Céard é an fad slí iomlán a thiomáin Dáithí sa chéad chúig lá?
(ii) Céard é an fad slí iomlán a thiomáin Dáithí sa chéad trí lá eile?
(iii) Céard é an meánfhad slí sa lá a thiomáin Dáithí thar na hocht lá?
14. Caitheadh dísle 30 uair. Tá na torthaí breactha síos thíos:
Scór
Minicíocht

1
3

2
4

3
6

4
8

5
7

6
2

Faigh an meánscór.
15. Seo a leanas na scóir a bhain triúr daltaí amach i gcluiche ríomhaireachta:
Tadhg:

47, 51, 36, 78, 43, 20, 39, 27

Proinsias: 35, 38, 42, 55, 28, 43, 61, 54
Donncha: 45, 51, 57, 44, 50, 48, 43, 49
		(i) Cén dalta acu ba lú a bhí comhsheasmhach?
Tabhair cúis le do fhreagra.
(ii) Fuair dalta amháin 75 sa chéad chluiche eile.
Is é 32 an raon atá anois aige. Cén dalta atá i gceist?
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16. Liostaítear thíos tuarastail sheachtainiúla na bhfostaithe i mbialann mhearbhia.
�300, �250, �240, �220, �200, �1050.
Faigh (i) an meánphá
(ii) an pá airmheánach.
Cén fáth nach féidir an mód a fháil?
Cé acu de na meáin staitistiúla – an meán nó an t-airmheán – is fearr a léiríonn an
pá ‘tipiciúil’?
17. Is é 40 an raon atá ag ocht n-uimhir agus tá seacht
gcinn de na huimhreacha sin le feiceáil ar dheis. 
Faigh dhá luach a d’fhéadfadh a bheith ar an uimhir
atá ar iarraidh.

27
11

5

33

42

13

19

Tasc:

Bain úsáid as ceistneoir cuí chun sonraí a bhailiú ó do rang agus ansin faigh
meán, mód agus airmheán do ranga le haghaidh gach ceann díobh seo a leanas:
(a)
(b)
(c)
(d)

Cé mhéad glao gutháin a dhéanann gach dalta in aghaidh an lae.
Cá fhad ón scoil a bhfuil cónaí ar gach dalta.
Cá fhad a chaitheann gach dalta ag déanamh obair bhaile gach tráthnóna.
An dath is fearr le gach dalta.

Cuir do chuid torthaí i láthair i bhfoirm cairte:
Moltaí maidir leis na sonraí a bhailiú:
(a) bain úsáid as taifid fóin
(b) bain úsáid as Google Maps
(c) iarr ar gach dalta an meánmhéid ama a chaith sé/sí ag déanamh obair bhaile
le 3 nó 4 lá anuas a oibriú amach
Ceist: Ar cruthaíodh sonraí mar thoradh ar fhreagra ar bith nach raibh tú in ann
cuid de na tomhais lárchlaonta (mód, airmheán, meán) a fháil iontu? Cén tomhas
lárchlaonta (mód, airmheán, meán) nach raibh tú in ann a fháil? Cén fáth? Mínigh
do fhreagra.
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