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Mír 12.1 Cóimheas agus comhréir 

1. Cóimheas
Úsáidimid cóimheasa chun comparáid a dhéanamh idir dhá chainníocht.
Ts é cóimheas na ndioscaí gorma leis na dioscaí buí 5 : 3. 
Is féidir an cóimheas 12 : 8 a shimpliú ach gach téarma a roinnt ar 4.
Dá bhrí sin, 12 : 8 5 3 : 2.
An fhoirm is simplí den chóimheas a thugtar ar 3 : 2.

Sloinntear cóimheas mar shlánuimhreacha de ghnáth.

Is féidir an cóimheas   1 _ 3   :   5 _ 6   a shloinneadh mar shlánuimhreacha ach gach téarma a iolrú 
faoi 6.

∴   1 _ 3   :   5 _ 6   5   6 _ 3   :   5 3 6
 ____ 6   5 2 : 5  … ag iolrú an dá thaobh den chóimheas faoin ainmneoir coiteann.

Cainníochtaí a agus b

Cóimheas  Comhréireanna

a : b     a _____ 
a 1 b

  ,   b _____ 
a 1 b

  

Cóimheas – Am – Luasca
ibi

dil

12

 • tiontú idir codáin, deachúlacha agus 
céatadáin,

 • uimhreacha a roinnt i gcóimheas 
áirithe,

 • comhréir dhíreach agus comhréir 
inbhéartach a úsáid.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain cén chaoi le:

 • an clog 24 uair a thuiscint,
 • am a shuimiú agus a dhealú,
 • tiontú idir soicindí, nóiméid agus 

uaireanta an chloig,
 • amchláir a léamh agus a léirmhíniú,

 • an luas, an fad nó an t-am a ríomh 
nuair a thugtar an dá athróg eile,

 • fadhbanna a bhaineann le ham, fad 
agus luas a réiteach.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le:
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Sampla 1

Roinntear suim airgid sa chóimheas 1 : 3 : 5.
Más fiú E250 an chuid is lú, céard é an tsuim iomlán?

Má roinntear suim airgid sa chóimheas 1 : 3 : 5, roinnimid an t-iomlán ina 9 gcuid.

  1 _ 9  ,   3 _ 9  ,   5 _ 9    … naoi gcuid san iomlán

⇒   1 _ 9   5 E250

⇒   9 _ 9   5 E250 3 9 5 E2250

∴ an tsuim iomlán E2250

2. Comhréir
Cuireann cóimheasa cuid amháin i gcomparáid le cuid eile. Cuireann comhréir cuid 
amháin i gcomparáid leis an iomlán.
Is é comhréir an chuid sin den chiorcal ar dheis atá dearg ná   2 _ 6   nó   1 _ 3  . 
Sloinntear comhréir de ghnáth mar chodán, mar dheachúil nó mar  
chéatadán.

Má chosnaíonn lítear peitril E1.60, cosnaíonn 2 lítear E3.20 agus  
cosnaíonn 3 lítear E4.80.
Tá costas lítear amháin, 2 lítear agus 3 lítear i gcomhréir dhíreach anseo.

Sampla 2
Taistealaíonn carr 78 km ar 9 lítear peitril.
 (i) Cá fhad a thaistealóidh sé ar 21 lítear peitril?
 (ii) Cé mhéad lítear a theastódh do thuras 390 km?

 (i) Anseo, is é an fad atá á lorg againn, mar sin cuirimid an fad ag an deireadh.

  Mairfidh 9 lítear 78 km

  Mairfidh 1 lítear   78
 __ 9   km

  Mairfidh 21 lítear  (   78
 __ 9   3   21

 __ 1   )  km 5 182 km.

 (ii) Anseo, is iad na lítir atá uainn, mar sin cuirimid na lítir ag an deireadh.

  Do 78 km, theastódh 9 lítear

  Do 1 km, theastódh   9 __ 78   lítear

  Do 390 km, theastódh  (   9 __ 78   3   390
 ___ 1   )  lítear 5 45 lítear

∴ do 390 km, theastódh 45 lítear.
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3. Comhréir inbhéartach
Nuair a itheann madra 200 g bia gach lá, maireann mála bia 10 lá.
Má itheann sé 400 g gach lá, ní mhairfidh an mála bia ach 5 lá.
Tabhair faoi deara, nuair a mhéadaíonn an méid bia a itear, laghdaíonn an t-am a 
mhaireann an bia.
Sampla é seo de chomhréir inbhéartach.

Sampla 3

Tá cúigear péintéirí in ann bloc oifige a phéinteáil in 12 lá.
 (i) Cá fhad a thógfadh sé ar thriúr péintéirí an bloc a phéinteáil?
 (ii) Má chaithfear an bloc oifige a phéinteáil in 3 lá, cé mhéad péintéir a 

theastóidh?

 (i) Tógann cúigear péintéirí 12 lá

  Tógann péintéir amháin 12 3 5 5 60 lá … 5 oiread níos faide

  Tógann triúr péintéirí   60
 __ 3   5 20 lá …   1 _ 3   oiread chomh fada le péintéir amháin

 (ii) Chun an bloc a phéinteáil in 12 lá, theastódh cúigear péintéirí.

  Chun an bloc a phéinteáil in 1 lá, theastódh 60 péintéir … 12 oiread chomh 

tapa, mar sin méadaigh 5 faoi 12

  Chun an bloc a phéinteáil in 3 lá, theastódh   60
 __ 3   5 20 péintéir.

∴ theastódh 20 péintéir chun an bloc oifige a phéinteáil in 3 lá.

Cleachtadh 12.1
 1. Sloinn gach ceann de na cóimheasa seo san fhoirm is simplí de:

 (i) 6 : 18 (ii) 25 : 45 (iii) 28 : 98 (iv) 50c : e2

 (v) 80c : e2.40 (vi) 50 cm : 4 m (vii) 3 lá : 3 seachtaine (viii) 40 nóim : 3 uair  
      an chloig

 2. Sloinn gach ceann de na cóimheasa seo san fhoirm is simplí de:

 (i)   1 _ 2   :   1 _ 4   (ii)   3 _ 4   :   1 _ 4   (iii)   1 _ 3   :   1 _ 2   (iv)   1 _ 3   :   1 _ 4  

 (v)   2 _ 5   :   1 _ 2   (vi)   3 _ 5   :   7 __ 10   (vii) 3  1 _ 2   : 1  1 _ 2   (viii) 1  3 _ 4   : 5  1 _ 4  

 3. Roinn E288 idir Áine agus Dáithí sa chóimheas 5 : 3.

 4. Roinn E2800 ar thriúr sa chóimheas 4 : 2 : 1.

 5. Roinn E1300 sa chóimheas   3 _ 4   : 1  3 _ 4  .



284

Téacs & Trialacha 2 Ardleibhéal

 6. Roinneadh E1575 ar thriúr sa chóimheas 1 : 2 :   1 _ 2  .
Ríomh an sciar is lú.

 7. (i) Faigh dhá phéire ráiteas a thagann le chéile anseo.
 (ii) Scríobh do ráiteas féin a thagann leis an gcúigiú ráiteas.

A
Is cailíní iad 20% den rang.

C
Is cailíní iad an séú cuid den rang.

B
Is é 1: 5 cóimheas na gcailíní leis na buachaillí.

D
Is cailíní iad 25% den rang.

E
Tá ceithre oiread buachaillí sa rang ná mar atá cailíní.

 8. Sa scoil seo, is é 7 : 2 cóimheas na gcailíní le buachaillí.
Má tá 735 cailín sa scoil, cé mhéad buachaill atá ann?

 9. Roinntear duaischiste idir A, B agus C sa chóimheas 4 : 3 : 2 faoi seach.
Má tá sciar C cothrom le E1224, faigh luach an duaischiste iomláin.

10. Déantar prás as umha agus sinc sa chóimheas 5 : 3 de réir meáchain.
 (i) Má tá 6 kg since ann, oibrigh amach meáchan an umha.
 (ii) Má tá 25 kg umha ann, oibrigh amach meáchan na since.

11. I scoil áirithe, is é 1 :   2 _ 5   cóimheas líon na ndaltaí le líon na ríomhairí.
Má tá 100 ríomhaire sa scoil seo, oibrigh amach líon na ndaltaí sa scoil.

12. Tá 375 g ime ag Siobhán agus athraíonn sí a hoideas  Toirtín Úll (sáith ceathrair)
3 úll mhóra
25 g siúcra donn
200 g plúir
75 g ime (nó margairín)
50 g siúcra mionaithe
1 spúnóg bhoird d’uisce

 
do thoirtín úll ionas gur féidir léi an t-im ar fad a úsáid.

 (i) Cén chainníocht de na comhábhair eile a  
theastódh uaithi?

 (ii) Cé mhéad duine arbh fhéidir riar orthu leis seo?

13. Tá alcól agus uisce i ngloine sa chóimheas 1 : 4. Tá an chainníocht chéanna leachta sa 
dara gloine, ach an uair seo is é 2 : 3 cóimheas an alcóil leis an uisce.
Doirtear an dá ghloine isteach sa tríú gloine. 
Céard é cóimheas an alcóil leis an uisce sa tríú gloine?

14. Nuair a bhíonn carr ag gluaiseacht ag 108 km/h, taistealaíonn sé 18 km ar lítear peitril.
Má chosnaíonn peitreal E1.62 an lítear, oibrigh amach costas an pheitril in aghaidh an 
nóiméid má thiomáintear an carr ag 108 km/h.
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15. Tógann Ailís mionsamhail tí. Úsáideann sí scála 1 : 20. 
Tá an fíortheach 10 méadar ar airde.

 (i) Oibrigh amach airde na mionsamhla.
Tá an mhionsamhail 80 cm ar leithead.
 (ii) Oibrigh amach leithead an fhíorthí.

16. Measctar 2 chomhpháirt ime le 3 chomhpháirt   
plúir chun taosrán a dhéanamh.

 (i) Cé mhéad de gach comhábhar a theastaíonn chun  
cileagram amháin de thaosrán a dhéanamh?

 (ii) Tá 200 g ime agus 400 g plúir ag Róisín.
  Céard é an méid is mó taosráin is féidir léi a dhéanamh?
 (iii) Tá 1.5 kg ime agus 1125 g plúir ag Gráinne.
  Céard é an méid is mó taosráin is féidir léi a dhéanamh?

17. Tiománaí a thiomáineann 90 km in aghaidh an lae, tá dóthain díosail aici go ceann 8 
lá. Má laghdaíonn sí an méid a thiomáineann sí go 72 km in aghaidh an lae, cá fhad a 
mhairfidh an díosal?

18. Is féidir le 12 bríceadóirí balla a thógáil in 15 lá.

 (i) Cá fhad a thógfadh sé ar 20 bríceadóir balla a thógáil agus iad ag obair ag an ráta 
céanna?

 (ii) Cé mhéad bríceadóir a theastódh chun an balla a thógáil in 10 lá?

19. Céard é cóimheas achar na coda daite le hachar  
na cearnóige is mó?

20. Tá fínéagar agus uisce i ngloine lán sa chóimheas 1 : 3.  

FÍNÉAGAR

 
Tá fínéagar agus uisce sa chóimheas 1 : 4 i ngloine eile atá dhá oiread  
chomh mór leis an gcéad ghloine. Dá meascfaí an leacht sa dá ghloine  
le chéile, cén cóimheas fínéagair le huisce a bheadh ann?

21. Tá 9 straidhp ar iasc punc fireann agus 8 straidhp ar iasc punc baineann.
Comhairim 86 straidhp ar na héisc san umar agamsa. 
Céard é cóimheas na n-iasc fireann leis na héisc bhaineanna?
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22. Sa léaráid seo, tá dath ar   5 _ 6   den chiorcal agus ar   2 _ 3   den triantán.   
Céard é cóimheas achar an chiorcail le hachar an triantáin?

23. Tarraingítear dhá dhronuilleog ar  
pháipéar cearnógach 1 cm mar  
a thaispeántar ar dheis. 
Faigh na cóimheasa seo a leanas.

 (a) (i)   
|FG|

 ____ 
|AD|

   (ii)   
|FE|

 ____ 
|AB|

   (iii)   
|FH|

 ____ 
|AC|

  

  Imlíne EFGH  Achar EFGH(b)(i) _____________ (ii) ___________
 Imlíne ABCD  Achar ABCD

 (c)  Seasann EFGH do scáileán a bhfuil  
múinteoir ag iarraidh íomhá de  
ABCD a theilgean air. Cad iad toisí  
na híomhá is mó is féidir léi  
a theilgean ar an scáileán.

24. Tá sé i gceist síneadh [KLMN] a chur le seomra  
cearnógach a bhfuil sleasa 4 m air ionas go  
mbeidh an cóimheas céanna idir sleasa  
an tsínidh agus a bheidh idir sleasa an  
fhoirgnimh iomláin.

 i.e.   
|KL|

 ____ 
|KN|

   =   
|IM|

 ____ 
|IJ|

  

 (i) Scríobh |KN| i dtéarmaí x.

 (ii) Faigh luach x, ceart go dtí 2 ionad dheachúlacha. 

Fiosrú:
Fiosraigh sainmhíniú ar an gCóimheas Órga.

Bunaithe ar do fhreagra ar Cheist 24, tarraing dronuilleog (chomh cruinn agus is 
féidir leat) ar a bhfuil na sleasa sa Chóimheas Órga.

1

�1

0
1 2 3 4 5 6 7 8

cm
9 10 11 12 13 x

2

3

4
A D

B C E H

F G

5

6

7

y

4

M

J K N

LI
x
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Mír 12.2 Am agus amchláir 
Taispeánann an clog ar dheis go bhfuil sé 9.20. 12

6

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

D’fhéadfadh gur 9.20 a.m. nó 9.20 p.m. atá ann.

Nuair a thugaimid am a.m. nó p.m., is é am an chloig 12 uair a bhíonn á chur in iúl againn.

Úsáidtear na litreacha a.m. chun an t-am idir meán oíche  
a.m.  ante meridiem  
 – roimh mheán lae
p.m.  post meridiem  
 – tar éis meán lae

 
agus meán lae a chur in iúl.

Cuirtear an t-am idir meán lae agus meán oíche in iúl le p.m..

Bealach eile chun an t-am a rá é an clog 24 uair.
Úsáideann an modh seo 4 fhigiúr, m.sh. 10.24.

Léiríonn an chéad dá fhigiúr an uair nó na huaireanta an chloig tar éis meán oíche agus 
léiríonn an dara dhá fhigiúr an líon nóiméad tar éis na huaire.

Taispeántar sa tábla thíos amanna á rá in amanna an chloig 12 uair agus an chloig 24 uair.

clog 12 uair 10 a.m. 4.30 p.m. 4.20 a.m. 9.16 p.m. 12.10 a.m.

clog 24 uair 10.00 16.30 04.20 21.16 00.10

Is minic a fhágtar an pointe deachúlach ar lár in am an chloig 24 uair ar amchláir do 
bhusanna agus do thraenacha. Scríobhtar 21.16 mar 2116 ansin.

Sampla 1
Tosaíonn scannán ag 20.45 agus críochnaíonn sé ag 22.14. Cá fhad a mhaireann sé?

Bainimid 20.45 as 22.14 mar seo a leanas:

Nuair a dhealraíonn sé go bhfuil uimhir mhór nóiméad le dealú ó uimhir bheag, 
athraigh an líne thuas trí 60 a chur leis na nóiméid agus ansin uair an chloig a bhaint 
mar seo a leanas:

22.14
5

21.74 … 14 nóiméad tar éis 10 5 74 nóiméad tar éis 9
220.45 2 20.45

1.29

Maireann an scannán 1 uair an chloig 29 nóiméad.

22.14
220.45
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Fiosrú: 
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla seo a leanas agus fiosraigh na codanna d'uair 
an chloig i bhfoirm chodánach agus i bhfoirm dheachúlach

Nóiméid Codanna d'uair an 
chloig

Codán Deachúil

6 nóiméad   6 ___ 
60

   5   1 ___ 
10

  0.1

0.8

  1 __ 
5

  

15 nóiméad

  3 ___ 
10

  

0.33

Nóiméid Codanna d'uair an 
chloig

Codán Deachúil

   2 ___ 
5

  

30 nóiméad

0.6

  2 __ 
3

  

0.75

50 nóiméad

Cleachtadh 12.2
 1. Déan na suimithe agus na dealuithe seo a leanas:

 (i) uair nóim
4 38

1 3 46

 (ii) uair nóim
4 53

2 2 17

 (iii) uair nóim
3 12

1 1 46

 (iv) uair nóim
5 35

2 3 54

 2. Sloinn gach ceann díobh seo ina nóiméid:

 (i) 3 uair an chloig 24 nóim (ii) 5 uair an chloig 36 nóim

 (iii) 7 n-uair an chloig 54 nóim

 3. Sloinn iad seo a leanas in am an chloig 12 uair:

 (i) 
12

6

a.m.

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (ii) 
12

6

p.m.

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (iii) 
12

6

a.m.

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (iv) 
12

6

p.m.

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

 4. Scríobh iad seo a leanas le a.m. nó le p.m.:

 (i) 11.40 (ii) 15.35 (iii) 12.20 (iv) 00.30 (v) 22.15
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 5. Scríobh iad seo a leanas in am an chloig 24 uair:

 (i) 6 a.m. (ii) 10.45 a.m. (iii) 4 p.m. (iv) 10.12 p.m. (v) 12 meán lae

 6. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó

 (i) 9.45 a.m. go 2.15 p.m. (ii) 8.45 p.m. go 3.50 a.m.
 (iii) 08.30 go 16.45 (iv) 06.42 go 15.10 ?

 7. Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad ó

 (i) 10.35 go 14.45 (ii) 12.48 go 16.20 (iii) 10.36 go 18.45 ?

 8. Taispeántar uaireanta an chloig, nóiméid agus soicindí ar na cloig seo:
Meaitseáil na hamanna ar na cloig leis na hamanna digiteacha sna boscaí gorma:
A 

7:52:04
  B 

I2:09:36
  C 

4:4  I:52
  D 

I:  I3:2I
 (i) 

12

6

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (ii) 
12

6

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (iii) 
12

6

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

  (iv) 
12

6

9 3
2

1

4
5

11

7

10

8

 9. Oibríonn bean ó 08.45 go 12.30 agus ó 13.45 go 17.15 cúig lá na seachtaine. Cé mhéad 
uair an chloig a oibríonn sí sa tseachtain?

10. Tosaíonn dráma ag 8.20 p.m. agus maireann sé 2 uair an chloig 35 nóiméad. Cén t-am a 
chríochnaíonn sé?

11. Fágann traein Trá Lí ag 10.52 agus sroicheann sí Baile Átha Cliath ag 14.40.
Cá fhad a mhaireann an turas?

12. Caithfear turcaí a chócaráil don dinnéar; suífidh gach duine chun boird ag 18.30.
Caithfear é a chócaráil ar feadh 28 nóiméad in aghaidh an kg, agus 20 nóiméad breise.
Má tá an turcaí 8 kg ar meáchan, cén t-am ar cheart é a chur san oigheann?

13. Seo cuid d’amchlár na traenach ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart:

Traein 1 Traein 2
Heuston (BÁC) ag imeacht 08.30 17.10

Baile Átha Luain ag teacht 10.08 18.43

Baile Átha Luain ag imeacht 10.10 18.45

Clár Chlainne Mhuiris ag teacht 11.25 20.08

Clár Chlainne Mhuiris ag imeacht 11.44 20.11

Cathair na Mart ag teacht 12.05 20.38

 (i) Cá fhad a thógann sé ar Thraein 1 dul ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart?

 (ii) Cá fhad a sheasann Traein 1 i gClár Chlainne Mhuiris?
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 (iii) Cá fhad a thógann sé ar Thraein 2 dul ó Bhaile Átha Luain go Cathair na Mart?

 (iv) Cé acu traein is tapúla ó Bhaile Átha Cliath go Baile Átha Luain?

 (v) Cá fhad a thógann sé ar Thraein 1 dul ó Bhaile Átha Cliath go Clár Chlainne Mhuiris?

 (vi) Cá fhad a sheasann Traein 2 i mBaile Átha Luain?

 (vii) Má shroichim Stáisiún Heuston i mBaile Átha Cliath ag 07.52, cá fhad a bheidh 
orm fanacht sula n-imeoidh Traein 1 le dul go Cathair na Mart?

 (viii) Cé acu traein is tapúla ó Bhaile Átha Cliath go Cathair na Mart?

Mír 12.3 Luas – Fad – Am 
Má thaistealaíonn carr 100 km in 2 uair an chloig, deirimid gurb é meánluas an chairr don 
turas ná 50 ciliméadar san uair (a scríobhtar mar 50 km/h).

Nó, má thaistealaíonn traein 300 km in 3 uair an chloig, is é an meánluas atá fúithi ná 100 km/h.

 fad a taistealaíodhSna samplaí thuas, tá an meánluas 5 _________________ . am a thóg sé

D’fhéadfaí na samplaí thuas a úsáid freisin chun a thaispeáint go bhfuil

   Fad (i) Am 5 ______ (ii) Fad 5 Luas 3 Am   Luas

D’fhéadfadh an triantán ar dheis cabhrú leat  
cuimhneamh ar na foirmlí seo.

   FadLuas  5 _____
   Am

   FadAm  5 _____
   Luas

   LuasFad  5 _____
   Am

Sampla 1

Taistealaíonn traein 210 km in 2  1 _ 2   uair an chloig. Faigh an meánluas atá fúithi.

 Fad 210 210 3 2 420Meánluas 5 ____ 5 ____ 5 ________ 5 ____ 5 84
 Am 2  1 _ 2   2  1 _ 2   3 2 5

∴ an meánluas 5 84 km/hr.

Fad
slí

AmLuas

Úsáid d'ordóg chun an 
luach atá uait a chlúdach;
mar shampla chun an luas 
a fháil, clúdaigh L.

   FadLuas  5 _____
   Am
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Sampla 2
Thaistil tiománaí 500 ciliméadar i sé uair an chloig. 
100 km/h an meánluas a bhí fúithi sa chéad dá uair an chloig. Faigh an meánluas a bhí 
fúithi, ina chiliméadair san uair, sna ceithre uair an chloig dheiridh.

An fad a chuaigh sí sa chéad 2 uair an chloig 100 km 3 2 5 200 km.
Dá bhrí sin thaistil sí 300 km sna 4 uair an chloig dheiridh.

 FadMeánluas 5 ____
 Am

5   300 ____ 
4

   … 500 km 2 200 km 5 300 km agus 6 u - 2 u 5 4 u.

5 75

∴ an meánluas do na 4 uair an chloig dheiridh 5 75 km/h.

Investigation: 
Cóipeáil agus comhlánaigh an dá thábla seo:

18 km/u 5 18 3 (             )m/u 5   (                ) _______ 
(                )

   5 (         ) m/s

10 m/s 5 10 3 (              )m/u 5   (                ) _______ 
(                )

   5 (         ) km/u

1 km =  m

1 uair =  s

Cleachtadh 12.3
 1.  Cá fhad a thaistealóidh carr

 (i) in 3 uair an chloig agus meánluas 75 km/h fúithi
 (ii) in 2  1 _ 4   uair an chloig agus meánluas 88 km/h fúithi?

 2. Faigh an t-am a thógfadh sé:

 (i) 200 km a thaisteal agus meánluas 80 km/h fút
 (ii) 48 km a thaisteal agus meánluas 64 km/h fút.
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 3. Faigh an meánluas ina km/h a bheadh faoi charr dá dtaistealódh sí

 (i) 120 km in 2 uair an chloig (ii) 90 km in  1  1 _ 2   uair an chloig
 (iii) 25 km in 30 nóiméad (iv) 90 km in 40 nóiméad.

 4. Críochnaíonn carr rásaíochta cuaird 15 km ar raon i gcúig nóiméad.  
Sloinn an meánluas seo ina km/h.

 5. 60 km/h an luas atá faoi luasbhád ar feadh dhá uair an chloig agus ansin 90 km/h ar 
feadh uair an chloig amháin.
Faigh an meánluas atá fúithi le linn na dtrí uair an chloig.

 6. Tógann turas trí uair an chloig ar mheánluas 120 km/h.
Cá fhad, ina uaireanta, a thógfaidh an turas má laghdaítear an meánluas go 80 km/h?

 7. Thosaigh turas 276 km ag 1040 agus chríochnaigh sé an lá céanna ag 1430.
Faigh an meánluas ina km/h.

 8. Tógann turas i gcarr 4 uair an chloig agus 20 nóiméad agus meánluas 120 km/h fúithi.
Cé mhéad uair an chloig agus nóiméad a thógfadh sé dul ar an turas céanna dá 
laghdófaí an meánluas go 100 km/h?

 9. Thaistil tiománaí 320 km i gcúig uair an chloig.
80 km/h an meánluas a bhí fúithi sa chéad 160 km.
Cén meánluas a bhí fúithi sa dara 160 km?

10.  Thóg turas 559 ciliméadar i gcarr 6 uair an chloig agus  
30 nóiméad.

 (i) Ríomh an meánluas, ina km/h, don turas.
 (ii) Má úsáideadh, ar an meán, lítear amháin peitril gach 8.3 km, ríomh an líon lítear a 

úsáideadh, ceart go dtí an lítear is gaire.

11. Tosaíonn reathaí ag rith ag meán lae agus í ag iarraidh rith go dtí an chéad sráidbhaile 
eile, atá 12 km uaithi.
Ba mhaith léi an sráidbhaile seo a shroicheadh ag 1330.
Cén meánluas reatha a theastaíonn uaithi?

12. Is féidir le síota 100 m a rith in 5.4 soicind.
Tógann traein 12 nóiméad chun dul 7.7 km idir dhá stáisiún.
Cé aige a bhfuil an meánluas is tapúla, an traein nó an síota?
Sloinn an difríocht ina méadair sa nóiméad.

13. Siúlann Áine 1.7 km ón scoil go dtí a teach.
Siúlann sí agus meánluas 5.1 km/h fúithi.
Céard é an t-am is deireanaí is féidir léi an teach a fhágáil le bheith ar scoil ag 8.55 a.m.?
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14. Léirítear sa tábla ar dheis an t-am a thóg  
sé ar roinnt ainmhithe atá iontach tapa  
na faid a thugtar a rith.
Eagraigh na hainmhithe in ord, ag tosú  
leis an gceann is tapúla.

15. Tá traein le turas 300 km a dhéanamh agus meánluas 120 km/h fúithi.
Fágann sí sé nóiméad mall agus méadaítear an meánluas le go sroichfidh sí ceann 
scríbe in am.
Faigh an meánluas nua.

16. Is é riail Bhairbre do chnocadóirí:

Tabhair 1 uair an chloig duit féin le haghaidh gach 5 km a chaithfidh tú a shiúl.
Cuir    1 _ 2   uair an chloig leis i gcás gach 300 méadar a chaithfidh tú a dhreapadh.

Thosaigh Seosaimhín siúlóid 4 km ag 0800.
D’ardaigh an cosán 1800 m ó thús deireadh.
Theastaigh ó Sheosaimhín a fháil amach cén t-am a chríochnódh sí an tsiúlóid, a bheag 
nó a mhór.
Má chaitheann sí 2  1 _ 2   uair an chloig ag glacadh sosa ar an tsiúlóid, cén t-am a shroichfidh 
sí ceann scríbe, a bheag nó a mhór?

Ainmhí Fad ama Fad ina 
mhéadair

Síota 18 soicind 500 m

Capall rása 16 shoicind 300 m

Antalóp 4  1 _ 2   nóim 6 000 m

Fia 42 nóim 32 000 m
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Cuir triail ort féin 12
 1. Simpligh na cóimheasa seo a mhéad is féidir:

 (i) 28 : 35 (ii) 20 cm : 1 m (iii) 250 g : 3 kg (iv) 40c : e2

 2. D’fhág traein Baile Átha Cliath ag 0945 agus shroich sí Luimneach ag 1215.
 (i) Cá fhad a mhair an turas?
(ii) Má tá an turas 220 km ar fad, faigh meánluas na traenach ina km/h.

 3. Roinntear dronuilleog ina ceithre thriantán,  
 mar a thaispeántar anseo. 

12

6

5
8

 
 Faigh an cóimheas seo: 
 an triantán is lú : an triantán is mó.

 4. Is é 4 : 1 cóimheas na mbáidíní seoil le cúrsóirí mótair atá feistithe i gcalafort.
Má tá 24 báidín sa chalafort, cé mhéad cúrsóir mótair atá ann?

 5. Taistealaíonn tiománaí ar mheánluas 60 km/h ar feadh 2  1 _ 4   uair an chloig. 
 Má ídíonn a charr lítear amháin peitril gach 15 km ar an meán, faigh amach cé mhéad  
 lítear peitril a úsáidtear.

 6. Úsáidtear ceirtlín mór olla chun scaif a chniotáil. 
 Tá an scaif 40 lúb ar leithead agus 120 cm ar fad. 
 Má úsáidtear ceirtlín olla den mhéid chéanna chun scaif atá 25 lúb ar leithead  
 a chniotáil, céard é fad na scaife nua?

 7. (i) San oideas seo do cháca almóinne, scríobh  
Cáca Almóinne Blasta
0.25 kg ime
350 g siúcra
0.5 kg plúir
150 g d’almóinní meilte

 
  cóimheas an ime le siúcra le plúr le halmóinní  
  meilte san fhoirm is simplí. 
 (ii) In oideas eile, is é 3 : 2 cóimheas an phlúir le siúcra. 
  Cé mhéad siúcra a theastaíonn má tá 1.2 kg  
  plúir agat?

 8. Tosaíonn na ranganna ar scoil áirithe ag 9.00 a.m. agus críochnaíonn siad ag 3.40 p.m.  
 Bíonn sos uair an chloig ann ag am lóin agus sos 20 nóiméad i lár na maidine. 
 Má bhíonn 8 rang ann gach lá agus iad uile ar comhfhad, cá fhad a mhaireann rang  
 amháin?

 9. Taistealaíonn T.G.V. 567 km ó Bordeaux go Páras agus meánluas 252 km/h fúithi. 
 Cén t-am a shroichfidh an traein Páras, má fhágann sí Bordeaux ag 1410?

10. Taistealaíonn bus ar feadh dhá uair an chloig agus meánluas 90 km/h faoi agus ansin  
 uair an chloig eile agus meánluas 60 km/h faoi.

Faigh  (i) an fad iomlán a thaistealaíonn an bus   
 (ii) an t-am iomlán a thógann an turas 
(iii) meánluas an bhus don turas ar fad ina km/h.
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11. Tá umha, sinc agus stán i gcóimhiotal sa chóimheas 1 : 3 : 5. 
 Má tá 45 kg stáin sa chóimhiotal, faigh a mhais iomlán.

12. Bhí eitleán le hAerfort na Sionainne a fhágáil ag 18:42 ach bhí sé 35 nóim mall. Le linn  
 na heitilte, a bhuíochas le gaoth chúil, d’éirigh leis an eitleán an 35 nóiméad sin a  
 chúiteamh agus ansin thuirling sé 16 nóim roimh 00.05, an t-am sroichte beartaithe.  
 (Glac leis nár thrasnaigh an t-eitleán aon chrios ama le linn an turais.)

 (i) Cén t-am ar fhág an t-eitleán?
 (ii) Cén t-am ar thuirling sé?

13. Roinneadh duaischiste idir A, B agus C sa chóimheas 5 : 2 : 1 faoi seach. 
 Má fuair B E520, faigh luach an duaischiste iomláin.

14. Mháirseáil Brian Bóramha agus a arm mór chuig ármhá. 
 Faoi 2 p.m. bhí siad aon trian den bhealach ann. 
 Faoi 4 p.m. bhí siad trí cheathrú den bhealach ann. 
 Cén t-am a thosaigh siad ag siúl?

15. Líontar crúiscín 500 ml le sú oráiste agus le líomanáid sa chóimheas 1 : 4. 
 Líontar crúiscín eile 1 lítear le sú oráiste agus le líomanáid sa chóimheas 1 : 3. 
 Doirtear an dá chrúiscín isteach i gcrúiscín mór amháin. 
 Céard é cóimheas an tsú oráiste le líomanáid sa chrúiscín mór?

16. Roinntear an chearnóg is mó ina 4 chearnóg, mar a thaispeántar.   
 Cén chomhréir den léaráid seo atá scáthaithe? 
 Tabhair do fhreagra mar chodán.

17. Mheas conraitheoir go bhféadfadh sé jab áirithe a dhéanamh i mbliain amháin le  
 280 fear. Dá n-iarrfaí air an obair a dhéanamh in 10 mí, cé mhéad fear breise a bheadh  
 air a fhostú?

18. Siúlann fear 15 chiliméadar agus meánluas 6 km/h faoi. 
 Ansin ritheann sé 9 gciliméadar agus meánluas 18 km/h faoi.

Faigh  (i) an t-am iomlán a thóg an dá thuras 
(ii) an meánluas atá faoi sa dá thuras.

19. Sa Grand Prix, chuaigh carr an bhuaiteora thar an mbratach   
 chríche 0.3 soicind roimh an gcéad charr eile. 
 Bhí an dá charr ag taisteal ar 84 m/s. 
 Céard é an fad a bhí idir an dá charr?
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Tasc: 
I ngrúpaí, pleanálaigí turas scoile do bhur rang.
Caithfidh sibh ceann amháin (ar a laghad) de na  
modhanna iompair seo a úsáid don turas: eitleán –  
traein – bus.

Caithfidh sibh taighde a dhéanamh ar na rudaí  
seo a leanas:

 1. Áiteanna suimiúla le cuairt a thabhairt orthu.

 2. Na bealaí is fearr agus is éifeachtúla chun taisteal go dtí bhur gceann scríbe.

 3. Amchláir/féilirí chun cinntí a dhéanamh maidir le dátaí agus amanna tosaithe /  
  amanna críochnaithe.

 4. Na costais a bhainfidh leis an turas go dtí bhur gceann scríbe agus le  
  cuairteanna a thabhairt ar áiteanna suimiúla.

 5. Lascainí a d'fhéadfadh a bheith ar fáil do ghrúpaí.

Cuirigí bhur bplean i láthair do bhur rang mar liosta pointí le hurchair ar phóstaer 
mór nó mar chur i láthair digiteach.

Cuirigí bhur gcuid pleananna i gcomparáid le chéile agus déanaigí cinneadh mar 
rang ar cé acu turas ab fhearr libh a dhéanamh.


