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Caibidil 13 An Staitistic 3 – Sonraí a Chur i Láthair

Mír 13.1 Súil siar ar léaráidí líne agus ar  
  bharrachairteacha   
1. Léaráidí líne

Taispeánann na sonraí seo na huasteochtaí (ina °C) in Barcelona gach lá i mí an Mheithimh.
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28  26  24  22  28  24  27  29  28  27
19  25  26  29  29  26  28  28  31  25

Taispeántar na teochtaí sin sa léaráid líne thíos.
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Teocht (°C)

Asluiteach
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Cuirtear gach teocht 
in iúl le ponc
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13
An Staitistic 3 –  Sonraí a Chur 

i Láthair

 • léaráidí líne a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • barrachairteacha a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • léaráidí gais agus duillí a tharraingt 
agus a léirmhíniú,

 • an eochair i léaráid ghais agus duillí a 
thuiscint,

 • barrachairteacha a úsáid chun 
minicíocht a thomhas.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain cén chaoi le:

 • píchairteacha a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • histeagraim a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • na difríochtaí idir barrachairteacha 
agus histeagraim a thuiscint,

 • léaráidí gais agus duillí cúl le cúl a 
tharraingt agus a léirmhíniú, 

 • an graf nó an chairt is oiriúnaí a 
roghnú do thacar sonraí áirithe,

 • éifeachtacht graif nó cairte a mheas,
 • graif nó cairteacha míthreoracha a 

aithint. 

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le: 
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Is é an raon ná 19°C go 31°C, i.e., 12°C. 
Is é an mód ná 28°C, mar is é is minice atá ann.  
Tugtar asluiteach ar 19°C mar go bhfuil sé an-difriúil leis an gcuid eile de na scóir.  
Tá na teochtaí bailithe le chéile nó braislithe idir 25°C agus 29°C. 

2. Barrachairteacha
Is bealach simplí, ach éifeachtach mar sin féin, iad barrachairteacha chun sonraí a chur i 
láthair. 
Is é a bhíonn i mbarrachairt ná barraí ar an leithead céanna, a tharraingítear go 
ceartingearach nó go cothrománach ó ais. 
Léiríonn airde (nó fad) na mbarraí na minicíochtaí i gcónaí. 
De ghnáth bíonn na barraí scartha óna chéile ag bearnaí cúnga atá ar comhleithead. 

Sa bharrachairt thíos taispeántar líon na dteachtaireachtaí téacs a fuair grúpa scoláirí 
Satharn áirithe. 
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Líon na dteachtaireachtaí téacs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Is é an líon iomlán daltaí ná 5

1 1 2 1 4 1 6 1 9 1 11 1 14 1 9 1 4 5 60.

Is é an líon iomlán teachtaireachtaí téacs a fuarthas ná 5

(1 3 1) 1 (2 3 2) 1 (4 3 3) 1 (6 3 4) 1 (9 3 5) 1 (11 3 6) 1 (14 3 7) 1 (9 3 8) 1 (4 3 9) 5 358

Is é líon módúil na dteachtaireachtaí téacs ná 7 agus is é an raon ná 1 go dtí 9, i.e. 8 
dteachtaireacht téacs.

Is é meánlíon na dteachtaireachtaí téacs in aghaidh an dalta ná 5   358 ____ 
60

   5 6 (ceart go dtí an 
tslánuimhir is gaire)

Cleachtadh 13.1
 1. Léiríonn an léaráid líne thíos líon na gcúl in aghaidh an chluiche a scóráil foireann haca. 

0
Líon na gcúl 

1 2 3 4 5 6
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 (i) Cé mhéad cluiche atá imeartha ag an bhfoireann?
 (ii) Cé acu líon cúl é an mód? 
 (iii) Céard é an raon atá ag líon na gcúl a scóráladh? 
 (iv) Cén céatadán de na cluichí a bhí gan scór? 

 2. Taispeántar sa léaráid líne seo na  
huasteochtaí (ina °C) ag Túr Eiffel  
gach lá i mí Aibreáin: 
 (i) Céard é an mód? 
 (ii) Céard é an t-asluiteach? 
 (iii) Cé mhéad lá arbh é 25°C  

an uasteocht? 
 (iv) Cén céatadán de na laethanta ar ar thit an uasteocht faoi bhun 20°C? 
 (v) Má roghnaítear lá go randamach, cén dóchúlacht atá ann go bhfuil an uasteocht 

faoi bhun 18°C?

 3. Taispeántar sa léaráid líne seo na scóir (as 50) a fuair grúpa daltaí i scrúdú matamaitice: 

30 32 34 36 38
Scór

40 42 44 46 48 50

 (i) Cén scór ba choitianta? 
 (ii) Cé mhéad dalta a fuair 34? 
 (iii) Cé mhéad dalta a fuair 45 nó níos mó? 
 (iv) Cén céatadán de na daltaí a fuair 35 nó níos lú? 
 (v) Má roghnaítear dalta go randamach, cén dóchúlacht atá ann go bhfuair sé 40? 

 4. Taispeánann an bharrachairt seo líon  
na bpictiúr ar chuimhnigh gach dalta  
orthu i dturgnamh cuimhne.
 (i) Cé mhéad dalta a ghlac páirt sa  

turgnamh?
 (ii) Céard é an líon módúil pictiúr ar  

cuimhníodh orthu?
 (iii) Cé mhéad dalta a chuimhnigh ar  

níos lú ná 7 bpictiúr?
 (iv) Céard é an raon atá ag an líon  

pictiúr ar cuimhníodh orthu? 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Uasteocht (°C)
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 (v) Céard é an líon airmheánach pictiúr ar cuimhníodh orthu? 
 (vi) Cé mhéad pictiúr san iomlán ar chuimhnigh na daltaí go léir orthu?
 (vii) Céard é meánlíon na bpictiúr ar cuimhníodh orthu?

 5. Taispeántar sa bharrachairt líon na n-uaireanta an chloig a chaith grúpa daltaí ón dara 
bliain leis an obair bhaile seachtain áirithe. 
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Líon na n-uaireanta cloig a chaith grúpa daltaí 
ón dara bliain i mbun obair bhaile 
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 (i) Cé mhéad dalta a chaith 6 uair an chloig leis an obair bhaile? 
 (ii) Céard é an líon is mó uaireanta an chloig a chaith dalta leis an obair bhaile? 
 (iii) Cé mhéad dalta a chaith níos lú ná 7 n-uair an chloig leis an obair bhaile?
 (iv) Cé mhéad dalta a chaith níos mó ná 10 n-uair an chloig leis an obair bhaile? 
 (v) Cé mhéad dalta a bhí sa suirbhé? 
 (vi) Cén céatadán de na daltaí a chaith 8 n-uair an chloig leis an obair bhaile? 
 (vii) Má roghnaítear dalta go randamach, cén dóchúlacht atá ann gur chaith an dalta 

sin 10 n-uair an chloig leis an obair bhaile? 

 6. Tá líon na gcúl a scóráladh i sraith cluichí  
peile léirithe sa bharrachairt ar dheis. 

 (i) Cé mhéad cluiche a imríodh? 
 (ii) Ríomh an líon iomlán cúl a scóráladh. 
 (iii) Faigh an meánlíon cúl a scóráladh in  

aghaidh an chluiche, ceart go dtí  
ionad deachúlach amháin. 
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 7. Iarradh ar ghrúpa déagóirí,  
20 buachaill agus 20 cailín,  
a dtuairim a thabhairt maidir  
leis an gceist seo – ar chóir  
go mbeadh an corpoideachas  
éigeantach? Tá na torthaí le  
feiceáil sa bharrachairt seo.  
Tá dhá cholún i ngach barra. 
 (i) Cé mhéad cailín a  

aontaíonn go mór leis  
an gcorpoideachas a  
bheith éigeantach? 

 (ii) Cé mhéad buachaill a aontaíonn go mór leis an gcorpoideachas a bheith éigeantach?
 (iii) Céard é an líon iomlán déagóirí nach n-aontaíonn beag ná mór leis an 

gcorpoideachas a bheith éigeantach? 
 (iv) Má roghnaítear déagóir go randamach, cén dóchúlacht atá ann go n-aontaíonn an 

déagóir sin go mór leis an gcorpoideachas a bheith éigeantach? 
Bíodh do fhreagra ina dheachúil. 

Fiosrú: Ceist 7 forbartha
Dear ceistneoir chun 
tuairimí an ranga a 
bhailiú ar na ceisteanna 
seo a leanas:

 (i) Ar cheart go mbeadh 
an corpoideachas 
éigeantach?

agus

 (ii) Ar cheart go 
mbeadh éidí scoile 
éigeantach?

Bain úsáid as na catagóirí seo:

Aontaím go mór – Aontaím – Is cuma liom – Ní aontaím – Ní aontaím beag ná mór
Cuir do chuid torthaí i láthair mar bharrachairt chomparáideach (buachaillí v cailíní 
nó daltaí sóisearacha v daltaí sinsearacha).
Mínigh an difríocht idir do chuid torthaí agus na torthaí sa chairt i gCeist 7.

0
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go mór

Ní aontaím
beag ná
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Mír 13.2 Píchairteacha   
Bíonn píchairt go maith chun faisnéis a thaispeáint  
nuair a theastaíonn uainn a léiriú cén chaoi a roinntear  
méid faoi leith ina chatagóirí éagsúla. Seasann an ‘pí’,  
nó an ciorcal, don mhéid iomlán agus seasann gach  
‘píosa’ nó teascóg do mhéid an sciar. 

Bíonn méid gach ‘píosa’ nó teascóige i gcomhréir  
le méid na huillinne i lár na teascóige. 

Is é 360° an uillinn a bhíonn i lár an chiorcail nó an phí. 
Bíonn uillinn    1 _ 2   3 360° 5 180° i leathsciar.

Taispeánann an léaráid ar dheis an chaoi a léirítear  
sciartha difriúla le teascóga i bpíchairt. 

Más ionann an codán de sciar agus   1 _ 6  , faightear méid 

na huillinne sa lár ach   1 _ 6   de 360° a ríomh.

  1 _ 6   de 360° 5 360° 4 6 5 60°.

Ar an gcuma chéanna, más é   1 __ 10  , an codán, is ionann an  
uillinn sa lár agus   1 __ 10   de 360° 5 36°.

Sampla 1

Iarradh ar 120 cailín sa chéad bhliain an spórt ab fhearr  
leo a ainmniú. Léirítear na torthaí sa phíchairt thall.  

Cé mhéad cailín a d’ainmnigh 
 (i) leadóg
 (ii) lúthchleasaíocht
 (iii) haca
 (iv) líonpheil?

Scríobhaimid gach ceann de na huillinneacha  
sna teascóga a theastaíonn mar chodán de 360°. 

 (i) Leadóg: 90°;   90° ____ 
360°

   5   1 __ 
4

    agus    1 __ 
4

   de 120 5 30

      d’ainmnigh 30 cailín leadóg 

Líonpheil
Leadóg

Haca

Lúthchleasaíocht

Cispheil 90°
60°

45°
45°

120°

Teascóg

180°

leathsciar

90°

30°

60°
de 
sciarde sciar1

4

1
6

de sciar1
12
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 (ii) Lúthchleasaíocht: 120°;   120° ____ 
360°

   5   1 __ 
3

    agus    1 __ 
3

   de 120 5 40

      d’ainmnigh 40 cailín lúthchleasaíocht 

 (iii) Haca:  45°;    45° ____ 
360°

   5   9 ___ 
72

   5   1 __ 
8

    agus    1 __ 
8

   de 120 5 15

      d’ainmnigh 15 chailín haca

 (iv) Líonpheil:  60°;    60° ____ 
360°

   5   1 __ 
6

    agus    1 __ 
6

   de 120 5 20

      d’ainmnigh 20 cailín líonpheil 

Sampla 2

I suirbhé, cuireadh ceist ar 72 duine cén cineál teasa a bhí acu sa bhaile. 
Tugtar na torthaí sa tábla thíos: 

Cineál teasa Ola Gás Leictreachas Breosla soladach 

Líon na dteaghlach 30 24 12 6

Tarraing píchairt chun an fhaisnéis sin a léiriú. 

Mar seo a ríomhtar méid na huillinne i ngach teascóg: 

Ola:   30 ___ 
72

   5   5 ___ 
12

   agus   5 ___ 
12

   de 360° 5   5 ___ 
12

   3   360 ____ 
1

   5 150°

Gás:   24 ___ 
72

   5   1 __ 
3

   agus   1 __ 
3

   de 360° 5 120°

Leictreachas:   12 ___ 
72

   5   1 __ 
6

   agus   1 __ 
6

   de 360° 5 60°

Breosla soladach:   6 ___ 
72

   5   1 ___ 
12

   agus   1 ___ 
12

   de 360° 5 30°

Tá na torthaí le feiceáil sa phíchairt seo ar dheis. 

Ola

Breosla 
soladach

Leictreachas
Gás

150°
30°

60°
120°

Cleachtadh 13.2
 1. Faigh luach x i ngach ceann de na píchairteacha seo. 

 (i) 

90°

120°

45°

x °

 (ii) 

30° 150°

60°x °

 (iii) 

60°130°

45°x °

30

1
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 2. Nuair a d’fhill siad ar Bhaile Átha Cliath, iarradh ar  
240 duine a rá cé na tíortha ar thug siad cuairt orthu. 
Tá na torthaí le feiceáil sa phíchairt seo ar dheis. 
 (i) Céard é méid na huillinne a bhfuil x° uirthi? 
 (ii) Cé mhéad duine a thug cuairt ar an bPortaingéil? 
 (iii) Cé acu tír is mó ar tugadh cuairt uirthi? 
 (iv) Cén tír ar thug   1 _ 4   de  na daoine a ceistíodh  

cuairt uirthi? 
 (v) Nuair a chuirtear le chéile líon na ndaoine a thug  

cuairt ar cheann amháin de na tíortha sin le líon  
na ndaoine a thug cuairt ar cheann eile acu, is ionann sin  
agus leath na ndaoine a ceistíodh. Cén dá thír iad sin? 

 3. I mbosca gránach bricfeasta 600g tá 4 ábhar mar seo a leanas:

Coirce Eorna Cruithneacht Seagal

150 g 100 g 75 g 275 g

Sa phíchairt ar dheis, faigh an uillinn  
sa teascóg a léiríonn 
 (i) coirce (ii) cruithneacht (iii) seagal.

 4. Iarradh ar sheasca duine cén tslí a dtaistealaíonn siad chun na hoibre agus tá na freagraí 
le feiceáil sa tábla seo a leanas: 

Córas taistil Bus Carr Traein Siúl Rothar

Líon na ndaoine 20 15 12 8 5

 (i) Ríomh an uillinn i ngach ceann de na teascóga. 
 (ii) Tarraing píchairt chun na sonraí a léiriú. 

 5. Taispeántar sa phíchairt na costais éagsúla a bhain le saoire. 

e450 a bhí ar na heitiltí. 
 (i) Ríomh costas iomlán na saoire. 
 (ii) (a) Ríomh méid na huillinne a léiríonn 

costas an óstáin. 
(b) Ríomh costas an óstáin. 

x °

60°

90°

45° 120°

An Spáinn

An 
Iodáil

An 
Phortaingéil

An 
Fhrainc

Sasana

Coirce

Seagal

Cruithneacht

Eorna

bia
eitiltí

óstán

costaisí 
eile

90°
90°

60°
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 6. Iarradh ar 100 duine an focal ‘taobhagán’ a litriú. 

Bhí an litriú i gceart ag 40 duine, ní raibh 35 duine sásta tabhairt faoi agus bhí an litriú 
mícheart ag 25 duine. 

Roghnaigh an phíchairt thíos a thugann léiriú ceart ar an bhfaisnéis a tugadh. 

ceart

Litriú

mícheart

níor thug 
faoi

 Litriú

ceart

mícheart

níor thug 
faoi

 Litriú

ceart

mícheart
níor 
thug 
faoi

 7. I suirbhé, iarradh ar roinnt páistí beaga a rá cérbh é an peata ab fhearr leo. 

Tugann an tábla thíos faisnéis maidir lena gcuid freagraí. 

Cat Coinín Madra Iasc Hamstar

30 20 35 5 10

Tarraing píchairt chun torthaí an tsuirbhé seo a thaispeáint.

 8. Taispeánann na píchairteacha  
seo na cineálacha cártaí  
a bhí in dhá shiopa  
stáiseanóireachta.

In Cártaí Duitse bhí 200 cárta agus in Cártaí do Chách bhí 600 cárta. 
 (i) Cé mhéad cárta breithlae, go garbh, a bhí in Cártaí do Chách? 
 (ii) Cheap Siobhán gur léirigh na píchairteacha thuas go raibh níos mó cártaí 

comhghairdis in Cártaí Duitse ná mar a bhí in Cártaí do Chách.  
Mínigh cén fáth a léiríonn na píchairteacha nach mar sin atá. 

 9. Díoltar uachtar reoite fanaile, sútha talún agus seacláide ag 
stainnín uachtar reoite. Sa phíchairt léirítear na díolacháin 
uachtar reoite don Satharn seo caite. Bhí líon na n-uachtar 
reoite fanaile agus líon na n-uachtar reoite seacláide a 
díoladh mar a chéile. Díoladh 60 uachtar reoite sútha talún 
ag an stainnín. Cé mhéad uachtar reoite seacláide a díoladh? 

A CB

Cártaí Duitse Cártaí do Chách

600 Cárta200 Cárta

Dea-
mhéin

Dea-
mhéin

Comhghairdeas

Comhghairdeas

Eile

Eile
Breithlá

Breithlá

Buíochas Buíochas

Seacláid

Fanaile 90°

Sú talún
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10. Sa phíchairt léirítear díolacháin cheithre bhranda brioscán. 

 (i) Cén céatadán de na díolacháin ar fad atá ag Tayto? 
 (ii) Má tá 35% de na díolacháin ar fad ag Walkers,  

ríomh na huillinneacha x agus y.

11. Taispeántar sa phíchairt seo comhréir an 260 fostaí i 
gComhlacht A atá ag obair sna réimsí seo: díolacháin / oifig / 
tacaíocht / ceardlann ar an 1 Meitheamh 2017.

 (i) Bain úsáid as uillinntomhas chun méid na 
n-uillinneacha sna réimsí seo a fháil: 
(a) ceardlann (b) oifig (c) tacaíocht.

 (ii) Faigh an líon daoine atá ag obair sna réimsí seo: 
(a) ceardlann (b) oifig (c) tacaíocht (d) díolacháin.

 Ar an 1 Meitheamh 2016, bhí an líon daoine ar an 
bhfoireann tacaíochta díreach leath chomh mór leis an líon 
daoine ar an bhfoireann díolachán.

 Ag an am sin, bhí 12% den fhoireann iomlán ag obair ar an 
bhfoireann tacaíochta. Tháinig méadú 30% ar an bhfoireann 
díolachán idir an 1 Meitheamh 2016 agus an 1 Meitheamh 
2017.

 Cé mhéad duine a bhí ag obair sa chomhlacht ar an 1 
Meitheamh 2016.

Mír 13.3 Histeagraim   
Histeagram a thugtar ar cheann de na slite is coitianta le dáileadh minicíochta a chur i 
láthair. 

Tá histeagraim an-chosúil le barrachairteacha ach tá roinnt difríochtaí tábhachtacha eatarthu: 
> ní bhíonn aon bhearnaí idir na barraí i histeagram 
> baintear úsáid as histeagraim chun sonraí leanúnacha a thaispeáint  

e.g. eatramh ama leanúnach ó 0 go dtí 25 nóiméad 
 ina ndéantar aicmí (nó ranganna) den am,
 0  am  5 nóiméad, 5  am  10 nóiméad, etc.
> seasann achar gach barra nó dronuilleoige don mhinicíocht. 

Uaireanta bíonn na heatraimh go léir ar an histeagram cothrom lena chéile, ach uaireanta 
eile ní bhíonn.

Agus muid ag déanamh staidéir ar histeagraim sa chúrsa seo, ní bheimid ag plé ach leis an 
gcás ina bhfuil na heatraimh go léir cothrom lena chéile. 
Ach na heatraimh a bheith cothrom lena chéile, bíonn an-chosúlacht ag an histeagram leis 
an mbarrachairt. 

Walkers

Golden
Wonder

Tayto

Smiths

x
y72°

83°

Díolacháin

Foireann 2017

Tacaíocht

Oifig

Ceardlann
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Sampla 1

Iarradh ar chaoga páiste tomhas a réiteach. 
Tugann an tábla thíos an méid ama, ina nóiméid, a thóg sé ar na páistí. 

Am (ina nóiméid) 0–5 5–10 10–15 15–20 20–25

Líon na bpáistí 6 10 16 12 6

Tabhair faoi deara: Is éard a chiallaíonn 0–5 ná na luachanna go léir ó 0 suas go 
dtí 5 ach amháin 5 féin, i.e. 0  t  5 nóiméad.

Tá na grúpaí ar fad ar comhleithead,  
5 nóiméad. 
Chun an histeagram a tharraingt,  
tarraingíonn tú an dá ais ar dtús. 

Taispeánann an ais chothrománach  
an t-am. Is ionann gach grúpa nó  
aicme agus 5 nóiméad. 
‘Líon na bpáistí’ an lipéad atá ar an  
ais cheartingearach. 
Anois tarraingeoimid na dronuilleoga  
nó barraí le haghaidh gach aicme. 
Tabhair faoi deara go seasann airde na mbarraí do na minicíochtaí. 
Is é (10–15 nóiméad) an aicme mhódúil tharla go bhfuil níos mó páistí san aicme 
sin ná mar atá in aicme ar bith eile. 

Cleachtadh 13.3
 1. Sa histeagram ar dheis taispeántar na faid  

slí, ina gciliméadair, a thaistil daoine  
i mbloc oifigí áirithe chun na hoibre.  

 (i) Cé mhéad duine a thaistil idir 6 km  
agus 9 km chun na hoibre? 

 (ii) Cé mhéad duine a thaistil níos mó  
ná 9 km?

 (iii) Céard é an aicme mhódúil? 
 (iv) Cé mhéad duine a bhí sa suirbhé? 
Tabhair faoi deara: Is éard a chiallaíonn 
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 2. Taispeántar sa histeagram an líon daoine  
a bhain úsáid as scroidchuntar (bialann  
bheag) roimh lón lá áirithe den tseachtain. 
 (i) I do thuairim, cén t-am ar oscail an  

scroidchuntar? 
 (ii) Cé mhéad duine a bhain úsáid as an  

scroidchuntar sa chéad uair an chloig?
 (iii) I do thuairim, cén fáth ar bhain  

na daoine  
sin úsáid as an scroidchuntar ag an  
am sin?

Bhí uair an chloig ghnóthach eile ag an  
scroidchuntar. 
 (iv) Cathain a bhí sé gnóthach arís?  
 (v) I do thuairim, cén fáth a raibh an  

scroidchuntar gnóthach den dara huair?

Tabhair faoi deara: Is éard a chiallaíonn 7:30-8:30 ná 7:30   am  8:30

 3. Bhreac Garda síos an luas a bhí faoi charranna agus iad ag gabháil thar scoil áirithe. 

Taispeántar sa tábla thíos na luasanna a bhreac sé síos. 

Luas (ina km) 20–30 30–40 40–50 50–60

Líon na gcarranna 8 20 16 12   
20  luas  30

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú. 
 (ii) Cé mhéad carr a bhí ag taisteal ar luas is lú ná 40 km/uair? 
 (iii) Más 55 km/h a bhí sa luasteorainn, céard é an líon is mó carranna a d’fhéadfadh an 

teorainn sin a shárú?

 4. Sa histeagram thíos taispeántar an méid ama a thóg sé ar ghrúpa daltaí fadhb a réiteach.
 (i) Cé mhéad dalta a bhí sa ghrúpa? 
 (ii) Scríobh síos an aicme mhódúil.
 (iii) Cén céatadán de na daltaí ar thóg  

sé idir 20 soicind agus 30 soicind  
orthu an fhadhb a réiteach? 

 (iv) Céard é an líon is mó daltaí a  
bhféadfadh an fhadhb a bheith  
réitithe acu i níos lú ná 35 soicind?  

 (v) Má roghnaítear dalta go  
randamach, cén dóchúlacht atá  
ann gur thóg sé níos mó ná  
40 soicind ar an dalta sin an  
fhadhb a réiteach? 
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 5. Agus iad ag ceann cúrsa, cuireadh ceist ar 30 tiománaí cé mhéad ciliméadar a thaistil 
siad. Taispeántar a gcuid freagraí sa tábla thíos: 

Fad slí (ina km) 0–20 20–40 40–60 60–80 80–100

Minicíocht 6 12 7 4 1

[Is éard a chiallaíonn 0–20 ná ≥ 0 agus < 20] 

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí sin a léiriú. 
 (ii) Cé mhéad tiománaí a bhí tar éis 40 km nó níos mó a thaisteal?
 (iii) Céard é an aicme mhódúil? 
 (iv) Más é an t-airmheán an luach atá leathshlí isteach sa dáileadh, cén t-eatramh ina 

bhfuil an t-airmheán? 
 (v) Bain leas as na lárluachanna eatraimh go ndéanfaidh tú meán an dáilte a mheas.

 6. Taispeántar sa histeagram thall na tuarastail  
bhliantúla ag grúpa céimithe sa chéad  
bhliain fostaíochta acu. 
 (i) Cé mhéad céimí a thuill níos mó ná  

e40 000? 
 (ii) Maidir leis na tuarastail, céard é an  

aicme mhódúil? 
 (iii) Céard é an líon is mó céimithe a  

d’fhéadfadh níos mó ná e35 000 a  
thuilleamh? 

 (iv) Cé mhéad céimí a bhí sa suirbhé?
 (v) Má roghnaíodh céimí go randamach as  

an ngrúpa, cén dóchúlacht atá ann gur  
thuill sé/sí idir e10 000 agus e20 000? 

 7. Sa histeagram thíos taispeántar aois na ndaoine atá ina gcónaí i sráidbhaile. 
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 (iii) Cén t-eatramh ina bhfuil 20% de na daoine? 
 (iv) Má roghnaítear duine go randamach, cén dóchúlacht atá ann go bhfuil sé/sí idir 60 

agus 70 bliain d’aois? 
 (v) Céard é an líon is mó daoine a d’fhéadfadh a bheith níos mó ná 55 bliain d’aois? 
 (vi) Bain leas as na lárluachanna eatraimh go bhfaighidh tú meastachán ar an meán-aois. 

 8. Taispeántar airdí grúpa daltaí sa dáileadh minicíochta seo.

Airde (a cm) 130  a  140 140  a  150 150  a  160 160  a  170 170  a  180

 Minicíocht 1 7 12 9 3

 (i) Tarraing histeagram chun na sonraí seo a léiriú.
 (ii) Céard é aicme mhódúil na n-airdí?
 (iii) Cé mhéad dalta a tomhaiseadh?
 (iv) Céard é airde airmheánach na ndaltaí?
 (v) Bain úsáid as na lárluachanna eatraimh chun meastachán a dhéanamh ar shuim 

airdí na ndaltaí go léir.
  i.e. 130  a  140 cm 5 135 cm

 (vi) Déan meastachán ar mheánairde na ndaltaí.
 (vii) Céard é an % is mó de na daltaí a bhféadfadh airde idir 145 agus 165 cm a bheith 

iontu?

Mír 13.4 Léaráidí gais agus duillí    
Is bealach an-úsáideach í léaráid ghais agus duillí chun sonraí a chur i láthair. Bíonn sí 
úsáideach mar go dtaispeánann sí na sonraí bunaidh ar fad agus, ina theannta sin, go 
dtugann sí pictiúr iomlán duit ar chruth an dáilte. 

Bíonn sí cosúil le barrachairt chothrománach, ach gurb iad na figiúirí féin na barraí. 

Níl léaráidí gais agus duillí oiriúnach ach do líon beag sonraí. 

Más 2 dhigit atá sna sonraí, is í an chéad digit an gas agus is í an dara digit an duille. 

Mar seo a scríobhtar an uimhir 42: 4|2.

Seo thíos sampla de léaráid ghais agus duillí. 

0 6 9

1 2 5 7

2 3 3 6 8

3 0 2 7

4 1 2 6

5 3 Eochair: 3|2 5 32

Seasann sé seo do 17. 

 

Is iad na sonraí atá léirithe thuas: 

6, 9, 12, 15, 17, 23, 23, 26, 28, 30, 32, 37, 41, 42, 46, 53

Ní mór duit eochair a chur leis 
an léaráid i gcónaí le taispeáint 
cén chaoi a dtagann an gas 
agus an duille le chéile. 
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Tabhair faoi deara gur in ord de réir méide atá na huimhreacha, ag tosú leis an gceann is lú 
agus ag críochnú leis an gceann is mó. 

Léaráid ghais agus duillí in ord a thugtar air sin. 

Sampla 1

Is é atá sna huimhreacha thíos ná aoiseanna an 21 ceoltóir i gceolfhoireann.

25 35 28 47 52 33 50 28 33 35 48
55 29 50 39 41 32 29 56 26 35

 (i) Céard é an mód atá ag na sonraí? 

 (ii) Cén aois airmheánach atá ann? 

Téann raon na n-aoiseanna ó 25 go 56. 

Scríobhaimid 2, 3, 4 agus 5 sa chéad cholún chun an gas a dhéanamh. 

Is iad na duillí ná na digití aonair atá scríofa in aice leis an ngas: 

Léirítear 25 ach 5 a scríobh in aice le gas 2. 

Gas Duille
Léaráid ghais agus duillí nach bhfuil in 
ord atá sa cheann seo. 

2 5 8 8 9 9 6

3 5 3 3 5 9 2 5

4 7 8 1

5 2 0 5 0 6

I léaráid ghais agus duillí, caithfidh na 
huimhreacha a bheith ina líne thíos 
faoina chéile. 

Is mó an leas a bheimid in ann a bhaint as an léaráid má chuirimid atheagar ar na 
scóir sa chaoi is go mbeidh siad in ord, ón gceann is lú go dtí an ceann is mó. 

Ansin beidh léaráid ghais agus duillí againn atá in ord. 

Gas Duille

2 5 6 8 8 9 9

3 2 3 3 5 5 5 9

4 1 7 8

5 0 0 2 5 6

 (i) Is é 35 an mód mar is é is minice atá ann. 

 (ii) Is é an t-airmheán an luach atá leathshlí tríd an dáileadh.  
21 luach ar fad atá ann.  
Is é an 11ú luach an t-airmheán.  
Is é 35 an luach sin, i.e., is é 35 an t-airmheán. 

Eochair: 3|2 5 32
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Léaráidí gais agus duillí, cúl le cúl (nó droim le droim)  
Is féidir dhá léaráid ghais agus duillí a tharraingt agus an gas céanna ag an dá cheann acu. 
Léaráidí gais agus duillí, cúl le cúl, a thugtar orthu sin. 
Cuirtear duillí a bhaineann le tacar amháin sonraí ar thaobh na láimhe deise den ghas. 
Cuirtear duillí a bhaineann leis an tacar sonraí eile ar chlé. 
Bíonn léaráidí gais agus duillí, cúl le cúl, an-úsáideach chun dhá thacar sonraí a chur i gcom-
paráid lena chéile. 
Is léiriú air sin é an sampla seo. 

Sampla 2
Shocraigh an múinteoir Eolaíochta go gcuirfeadh sí an rang faoi scrúdú ar 
ábhar áirithe. Rinne an rang go dona. Seachtain ina dhiaidh sin chuir sí an rang 
faoi scrúdú arís, scrúdú a bhí cosúil leis an gcéad cheann, tar éis dóibh súil siar 
chuimsitheach a thabhairt ar an ábhar. 
Taispeántar na torthaí sa léaráid ghais agus duillí, cúl le cúl, thíos. 

 (i) Céard a thaispeánann an léaráid maidir leis an gcaoi ar éirigh leis an rang sa 
dá scrúdú?

 (ii) Faigh an marc airmheánach sa dá scrúdú.  
 (iii) Scríobh síos raon na marcanna sa dá scrúdú. 
 (iv) An bhfuil na marcanna airmheánacha agus na raonta ag teacht leis an tátal a 

bhain tú in (i) thuas?  
 (v) Scríobh síos asluiteach ar bith atá sna torthaí. 
 (i) Taispeánann an léaráid gur éirigh i bhfad níos fearr leis an rang sa dara 

scrúdú.  
Fuair 14 dhalta 70 marc nó níos mó sa dara scrúdú ach ní bhfuair ach dalta 
amháin marc níos mó ná 70 sa chéad scrúdú. 

 (ii) 25 dalta atá sa rang.  
Is é an marc airmheánach sa dá scrúdú ná an 13ú marc.  
Is é an marc airmheánach sa chéad scrúdú ná 50.  
Is é an marc airmheánach sa dara scrúdú ná 75. 

Duille Gas Duille

Eochair: 3|6 5 63

9 8 6 6 0 3

Eochair: 8|2 5 82

9 7 7 3 1 1 1 4 3 6 6 8
9 8 8 5 3 3 0 5 1 7 9 9

9 8 7 5 3 6 3 8 9
7 0 5 5 5 8 9
8 2 6 7 7

0 9 0 0 1 3
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 (iii) Is é an raon sa chéad scrúdú ná 90–30, i.e. 60.  
Is é an raon sa dara scrúdú ná 93-43, i.e. 50.

 (iv) Tharla gurb é 75 an marc airmheánach sa dara scrúdú, i gcomparáid le 50 sa chéad 
scrúdú, deimhníonn sé an tátal gur éirigh níos fearr leis na daltaí sa dara scrúdú.  
Freisin is airde an raon sa chéad scrúdú, rud a thaispeánann go raibh na 
marcanna níos scoite amach sa chéad scrúdú, is é sin le rá nach raibh siad 
chomh comhsheasmhach céanna. 

 (v) Is asluiteach é 90 sa chéad scrúdú.  
Níl asluiteach ar bith sa dara scrúdú. 

Cleachtadh 13.4
 1. Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí thíos aois, ina blianta, 25 duine a bhí ag iarraidh 

páirt a ghlacadh i gcomórtas siúil 10 km. 

1 4 4 6 9

2 1 3 7 7 7 8

3 3 6 6 7 9

4 0 2 3 3 8 8

5 1 3 4 7 Eochair: 1|6  5 16 bliana d’aois

 (i) Cé mhéad duine a bhí níos óige ná 20 bliain d’aois? 

 (ii) Scríobh síos an aois mhódúil. 

 (iii) Cé mhéad duine a bhí idir 35 agus 45 bliain d’aois? 

 (iv) Cén aois airmheánach a bhí ann? 

 2. Sa léaráid ghais agus duillí ar dheis  
taispeántar na marcanna a fuair grúpa  
daltaí i scrúdú Spáinnise. 
 (i) Cé mhéad dalta a rinne an scrúdú seo?
 (ii) Cé mhéad dalta a fuair idir 70 agus  

79 marc? 
 (iii) Céard é an raon atá ag na sonraí? 
 (iv) Faigh an marc airmheánach. 

gas duillí

5 1 4 6

6 2 3 3 6

7 2 3 5 7 8

8 0 0 2 4 6 6

9 3 4 Eochair: 7|3  5 73 marc
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 3. Taispeántar thíos líon na bpointí a scóráil an fhoireann chispheile ‘Na Dragain’ i ngach 
cluiche. 

85 67 56 69 99 97 59 65 84 97
49 72 89 78 66 81 92 88 53 73

Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid ghais agus duillí ar dheis.  
 (i) Scríobh síos raon na scór.
 (ii) Faigh an scór airmheánach.  
 (iii) Cén céatadán de na cluichí inar scóráladh  

níos mó ná 80 pointe?

 4. Fiafraíodh de cheithre dhalta is fiche cé mhéad CD a bhí acu ina mbailiúchán. 
Leagtar amach na torthaí thíos: 

23  2 18 14  7  4 25 21 32 26 31  6
17  6 18 19 31 21 12  1  0  8 14 15

 (i) Tarraing léaráid ghais agus duillí chun an t-eolas sin a léiriú.
 (ii) Cé mhéad dalta a raibh níos mó ná 20 CD acu? 
 (iii) Céard é an líon airmheánach CDanna sna bailiúcháin?
 (iv) Céard é an meánlíon CDanna sna bailiúcháin? 

Bíodh do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire. 

 5. Taispeánann an léaráid ghais agus duillí thíos na marcanna a fuair 19 ndalta i scrúdú. 

gas duillí
2 2
3 4 6
4 2 7 9
5 3 4 5 8 9
6 0 2 6 7
7 2 6

Eochair: 4|2 5 42 marc8 1 4

 (i) Bain úsáid as na heatraimh aicme  
20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80–89,  
chun histeagram a tharraingt ó na sonraí sa léaráid ghais agus duillí.

 (ii) Luaigh buntáiste amháin a bhaineann leis an léaráid ghais agus duillí mar léiriú ar na 
sonraí seo.

 6. Seo iad na luasanna, ina km/h, a bhí faoi fheithiclí agus iad ag dul trasna droichid i lár 
na cathrach tráthnóna áirithe: 

15 17 12 16 24 29 36 25 38 42 17
53 44 49 53 29 21 11 38 14 29

 (i) Tarraing léaráid ghais agus duillí chun na luasanna sin a chur i láthair. 

 (ii) Faigh meán, airmheán agus mód na sonraí seo.

4 9
5 3 6
6
7
8
9
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 7. Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí, cúl le cúl, thíos na rátaí cuisle a bhí ag rang ag 
tús agus ag deireadh ceacht corpoideachais (CO). 

Rátaí cuisle (buillí sa nóiméad 5 bsn) 
Roimh CO I ndiaidh CO 

8 7 4
7 4 2 1 0 0 5 3 5

8 8 6 5 5 3 1 6 0 3 6 8 9
7 5 5 1 0 7 1 4 4 7 9 9

6 2 1 8 3 3 6 6 7 8 9 9

Eochair: 1|8 5 81 bsn 5 0 9 0 3 5 8 Eochair: 8|3 5 83 bsn

 (i) Scríobh síos an raon a bhí ag na rátaí cuisle roimh an gceacht agus ina dhiaidh. 

 (ii) Faigh an t-airmheán a bhí ag na rátaí cuisle roimh an gceacht agus ina dhiaidh. 

 (iii) Bain úsáid as do chuid freagraí ar (i) agus (ii) chun ráiteas gairid a scríobh faoi rátaí 
cuisle an ranga roimh an gceacht CO agus ina dhiaidh. 

 8. Rinneadh tástáil ar dhá bhranda ceallraí sa bhréagán céanna le déanamh amach cé acu 
ab fhaide a mhair. Bailíodh na sonraí seo a leanas.

Dynamo

42 36 28 52 43 28 11 26 47 53 44 42

50 45 37 14 23 34 35 36 34 38 52

Fuinneamh Breise

24 40 18 29 26 13 39 34 17 37 13 41

32 17 18 28 36 29 19 29 38 37 38

 (i) I gcás an dá bhranda, cé mhéad ceallra a tástáladh? 
 (ii) I gcás an dá bhranda, faigh an fad ama airmheánach. 
 (iii) Cuir an dá bhranda i gcomparáid le chéile ó thaobh airmheáin agus raoin de. Cé 

acu branda, dar leat, is fearr? Mínigh do fhreagra. 

 9. Taispeánann na sonraí thíos an meánionchas saoil (ina bhlianta) ag na fir i bpríomhthíortha 
na hAfraice sa bhliain 2000 (ionchas saoil 5 an méid blianta a mhairfidh duine, bunaithe ar 
na sonraí ó dhaoine a tháinig roimhe/roimpi). 

An Ailgéir 68 Madagascar 57 An Afraic Theas 62
Angóla 45 Oileán Mhuirís 68 An tSúdáin 54
An Aetóip  48 An Nigéir 51 An Túinéis 68
Gána 56 Ruanda 41 Uganda 40
An Chéinia  52 Siarra Leon 36
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 (i) Cuir na sonraí sin isteach i léaráid ghais agus duillí agus bíodh na sonraí in ord. 

Tugtar ar dheis na sonraí don ionchas saoil ag  
na mná sna tíortha céanna. 
 (ii) Agus tú ag úsáid an airmheáin agus an raoin  

i gcás an dá thacar sonraí, cuir ionchas saoil na  
bhfear i gcomparáid le hionchas saoil na mban.  

10. Rinne Martina agus Jeaic scrúduithe éagsúla agus tá  
na torthaí a fuair siad le feiceáil thíos. 

Martina Jeaic

Eochair: 1|3 5 31

2 1 1 x

Eochair: 4|0 5 40

6 5 z 2 3 7 8
6 2 1 3 2 y 7

7 4 4 0 1 3

 (i) Cé mhéad scrúdú a rinne Martina agus cé mhéad a rinne Jeaic? 
 (ii) Cé mhéad scrúdú ina bhfuair Martina marc faoi bhun 30? 
 (iii) Más ionann raon na marcanna a fuair Jeaic agus 31, faigh luach x.
 (iv) Más ionann marc airmheánach Jeaic agus 34, faigh luach y.

11. Taispeántar sa léaráid ghais agus duillí thíos an líon cóipeanna de nuachtán áitiúil a 
díoladh gach seachtain sa siopa nuachtán áitiúil thar thréimhse 17 seachtaine.

gas duille
0 8
1 6 6 7 9 9 9
2 0 1 5 6 8
3 2 4
4 1 3 p

 Áit a bhfuil  p ∈ N, 1  p  10.  Eochair: 3|2 5 32 cóip den nuachtán.

 (i) Is é raon na sonraí seo ná 39. Faigh luach p.
 (ii) Faigh luach (a) mhód (b) airmheán na sonraí seo.
 (iii) Is é suim na sonraí seo ná 431. Faigh an meánlíon nuachtán a díoladh in aghaidh 

na seachtaine.
 (iv) Díoladh níos mó nuachtán le linn an 18ú seachtain. Faigh: 

(a) líon módúil na gcóipeanna a díoladh in aghaidh na seachtaine i gcaitheamh 
na 18 seachtaine ar fad.

(b) líon airmheánach na gcóipeanna a díoladh in aghaidh na seachtaine  
i gcaitheamh na 18 seachtaine.

 (v) Ba é 28.5 líon meánach na gcóipeanna a díoladh in aghaidh na seachtaine i 
gcaitheamh na 18 seachtaine.

  Oibrigh amach an líon cóipeanna a díoladh le linn an 18ú seachtain.

Ionchas saoil na mban (blianta) 
3 9
4 2 3 8
5 2 4 6 6
6 0 0 8
7 0 1 5 Eochair: 5|2 5 52
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12. Taispeántar na torthaí a fuair grúpa daltaí i scrúduithe Staire agus Tíreolaíochta. Tugtar 
na marcanna mar chéatadáin.

Stair: 91  27  55  69  83  25  45  53  67  71

30  52  45  59  86  73  65  47  54  38

Tíreolaíocht: 45  40  48  65  75  55  36  85  76  69

64  58  47  64  67  72  83  74  62  51

(i) Tóg léaráid ghais agus duillí do na sonraí seo.

 (ii) Cuir na torthaí sa Stair agus sa Tíreolaíocht i gcomparáid le chéile agus déan trácht 
orthu.

Mír 13.5 Graif mhíthreoracha    
Toisc go mbíonn graif agus táblaí bunaithe ar fhaisnéis atá bailithe agus curtha i láthair, 
bíonn sé de nós ag daoine an rud a thugann siad le tuiscint a chreidiúint. Is féidir le daoine 
mímhacánta, áfach, leas a bhaint as graif chun rud éigin atá bréagach, nó a chuirfeadh duine 
ar seachrán, a thabhairt le tuiscint. 

Bhain an comhlacht bia madra An Madra Meidhreach leas as na trí ghraf seo a leanas chun a 
chuid díolachán a chur i gcomparáid le díolacháin chomhlacht eile, An Gadhar Gasta. 

Agus muid ag féachaint ar na graif, leagfaimid béim ar chuid de na bealaí is coitianta ina 
mbaintear leas as graif chun rud éigin atá bréagach a thabhairt le tuiscint. 

1. Níl scála ar an ais cheartingearach i gcás an ghraif seo. 
Ní féidir a rá cé chomh mór is atá an difríocht idir díolacháin  
An Madra Meidhreach  agus díolacháin An Gadhar Gasta. 

2. Níl ach cuid de scála le feiceáil ar an ngraf seo.  
Ní thosaíonn an scála ag 0.  
Fágann sin go bhfuil cuma i bhfad níos mó ar an difríocht 
 idir díolacháin An Madra Meidhreach agus díolacháin  
An Gadhar Gasta ná mar atá i ndáiríre.

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

?

An Madra 
Meidhreach

Caithfidh lipéad a bheith 
ar an ais cheartingearach. 

120

140

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

An Madra 
Meidhreach

Mura dtosaíonn ais ag nialas, nó má chuirtear an 
nialas san áit mhícheart, bíonn baol ann go gcuirfear 
daoine ar seachrán. 
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3. Pictiúir seachas colúin atá in úsáid sa ghraf seo.  
Ní hamháin go bhfuil madra An Madra Meidhreach  
dhá oiread chomh hard le madra An Gadhar Gasta,  
ach tá sé dhá oiread chomh leathan freisin, rud a  
fhágann go bhfuil cuma i bhfad níos mó air  
(ceithre oiread chomh mór).

4. Taispeántar an fhaisnéis i gceart sa ghraf seo.  
Scála rialta atá ann agus tosaíonn sé ag 0.  
Tabhair faoi deara nach bhfuil an difríocht idir na  
figiúirí díolacháin chomh mór agus a shílfeá ó na  
graif mhíthreoracha ar an leathanach roimhe seo. 

Cleachtadh 13.5
 1.  
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Boscaí a táirgeadh ag Cuir i mBosca é 2001–2003

2003

2
3

1

 (i) Cé mhéad oiread níos mó ná airde bhosca 1 atá airde bhosca 2? 
 (ii) Cé mhéad oiread níos mó ná achar bhosca 1 atá achar bhosca 2? 
 (iii) Cé mhéad oiread níos mó ná toirt bhosca 1  

atá toirt bhosca 2? 
 (iv) Cé mhéad oiread níos mó ná airde bhosca 1  

atá airde bhosca 3? 
 (v) Cé mhéad oiread níos mó ná achar bhosca 1 

 atá achar bhosca 3?  
 (vi) Cé mhéad oiread níos mó ná toirt bhosca 1  

atá toirt bhosca 3?
 (vii) Tarraing barrachairt cheartingearach chun  

an t-eolas a thaispeántar anseo a léiriú. 

An Gadhar 
Gasta

Díolacháin bia madra

An Madra 
Meidhreach

Cuirfear daoine ar seachran má úsáidtear achar 
nó toirt nuair nach dteastaíonn ach airde.
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Díolacháin bia madra

An Madra 
Meidhreach 

• Tá Bosca 2 ceaptha dhá 
oiread Bhosca 1 a léiriú, ach 
tá an chuma air go bhfuil sé 
8 n-oiread chomh mór.

• Tá Bosca 3 ceaptha trí oiread 
Bhosca 1 a léiriú, ach tá an 
chuma air go bhfuil sé 27 
oiread chomh mór.
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 2. Tabhair fáth amháin ar graf míthreorach é  
an ceann ar dheis. 

 3. I gcás gach ceann de na graif seo, déan cur síos ar na gnéithe nach bhfuil sásúil nó a 
chuirfeadh daoine ar seachrán:
 (i) 
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 4. Cuireann an Rialtas an graf ar dheis amach,  
graf ina dtaispeántar an méadú ar an  
bhfostaíocht i dtionscal na turasóireachta  
le blianta beaga anuas. 

 (i) Cén fáth a gcuirfeadh an graf daoine ar  
seachrán? 

 (ii) Tarraing an graf arís sa chaoi is go  
dtabharfaidh sé léiriú níos cruinne ar an  
méadú fostaíochta. 

 5. Bunaithe ar na sonraí sa tábla thíos, tarraing graf a chuirfeadh daoine ar seachrán. 
Ansin tarraing graf eile a léiríonn na sonraí i gceart agus go cruinn.

Spórt scoile Haca Líonpheil Sacar

Líon na n-imreoirí 14 12 10
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Cuir triail ort féin 13

 1. Taispeánann an phíchairt an chaoi a ndearna  
180 buachaill ag Acadamh na hAclaíochta rogha  
as cúig spórt. 

 (i) Faigh an uillinn sa teascóg a léiríonn snámh. 
 (ii) Cé mhéad buachaill a roghnaigh sacar? 
 (iii) Cén céatadán a roghnaigh galf? 

 2. Déanann Niall taifead ar líon na ríomhphost a fhaigheann sé gach lá ar feadh 35 lá.  
Tá na sonraí a bhailíonn sé le feiceáil sa léaráid ghais agus duillí. 

0 6 7 9 9
1 4 7 7 8 8 9 9
2 2 3 5 5 6 7 8 9 9 9
3 1 5 6 6 6 6 7
4 3 6 8 9
5 2 3 3 Eochair: 3|1 5 31

 (i) Scríobh síos an mód atá ag na sonraí. 
 (ii) Faigh an t-airmheán. 
 (iii) Má smaoiníonn tú ar na 35 lá seo mar shampla, céard é an dóchúlacht go 

bhfaighidh Niall níos mó ná 40 ríomhphost ar an 36ú lá?

 3. Sa histeagram thíos taispeántar faisnéis maidir leis an méid ama a thóg sé ar roinnt 
reathaithe chun 100 m a rith agus iad ag traenáil roimh na Cluichí Oilimpeacha. 
 (i) Scríobh síos an fáth nach  

bhfuil bearna ar bith idir  
na barraí. 

 (ii) Scríobh síos líon na  
reathaithe ar thóg sé idir 10  
agus 12 shoicind orthu. 

 (iii) Oibrigh amach líon na  
reathaithe ar thóg sé 12  
shoicind nó níos mó orthu. 

 (iv) Oibrigh amach cé mhéad  
reathaí ar fad a bhí ann.  Tabhair faoi deara: 

Is éard a chiallaíonn  9–10 ná 9s  am  10s (v) Bain úsáid as lárluachanna  
eatraimh chun an meán-am don 
rás 100 m a fháil, ceart go dtí  
ionad deachúlach amháin.

Acadamh na hAclaíochta
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 4. Seo meáchain (ina kg) 24 leanbh a rugadh in ospidéal. 

4.1  3.7  2.8  4.3  4.7  4.6  2.8  5.2  3.9  3.7  3.7  4.8
3.8  3.4  4.9  4.6  4.7  4.2  3.0  3.1  2.5  5.0  4.5  4.5

 (i) Tarraing léaráid ghais agus duillí le haghaidh na sonraí sin. 
 (ii) Oibrigh amach mód agus airmheán na sonraí. 

 5. Sna píchairteacha seo taispeántar líon  
na mball in dhá chlub leadóige.  
250 ball ar fad a bhí i gClub an  
Ghleanntáin Ghlais.  
100 ball ar fad a bhí i gClub Mhic  
Cnáimhin.  
Cheap Lee gur thaispeáin na cairteacha  
go raibh níos mó mná sinsearacha i gClub  
Mhic Cnáimhin ná mar a bhí i gClub an  
Ghleanntáin Ghlais.  
An bhfuil sé sin ceart? Tabhair cúis le do fhreagra. 

 6. Tá líon na ndeochanna a ceannaíodh ó mheaisín díola lá áirithe le feiceáil sa tábla.  
Tá píchairt le tarraingt chun na sonraí sin a léiriú.

Cineál dí Tae
Caife gan 
bhainne 

Seacláid the Oráiste
Coca-
Cola 

Latte

Líon na ndeochanna 54 42 18 30 12 24

 (i) Faigh an uillinn sa teascóg a léiríonn oráiste. 
 (ii) Faigh an uillinn sa teascóg a léiríonn caife gan bhainne. 
 (iii) Tarraing píchairt chun na sonraí seo a léiriú.

 7. Maidir le gach ceann de na léaráidí seo, mínigh céard a chuirfeadh duine ar seachrán. 
 (i)  (ii) 
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 8. Seo iad na huasmheáchain ardú binse (ina kg) ag na baill d’fhoireann rugbaí faoi aois. 

54 42 61 47 24 43 55 62 30 27

28 43 54 46 25 32 49 73 50

 (i) Déan léaráid ghais agus duillí chun na torthaí sin a chur i láthair. 
 (ii) Scríobh síos raon na meáchan.
 (iii) Bhí Pádraig as láthair an lá a rinne an fhoireann an aclaíocht ardaithe binse. Cé 

mhéad ardú binse a chaithfidh Pádraig a dhéanamh ionas gurb é 46 an meánlíon 
arduithe binse in aghaidh an bhaill?

 9. e2400 an costas iomlán a bhí ar shaoire. 
Taispeántar sa phíchairt na codanna éagsúla  
den chostas sin. 

 (i) Cé mhéad a caitheadh ar bhia? 

 (ii) Cé mhéad a caitheadh ar thaisteal? 

 (iii) Cé mhéad a caitheadh ar an óstán?

 (iv) Cé mhéad a caitheadh ar rudaí eile?

10. Sa léaráid ghais agus duillí, cúl le cúl, thíos taispeántar na pointí a scóráil Na Laochra 
agus Na Curaidh i sraith cluichí. 

Na Laochra Na Curaidh
4 3 7
8 7 8 9
5 0 9 5 7 8 9

4 10 0 2 6
9 3 11 0 2

Eochair: 4|10 5 104 2 12 Eochair: 9|8 5 98

 (i) I gcás an dá fhoireann, faigh an scór airmheánach. 
 (ii) I gcás an dá fhoireann, scríobh síos raon na scór. 
 (iii) Cé acu foireann is comhsheasmhaí? Mínigh do fhreagra. 
 (iv) Scríobh abairt amháin faoi phatrún scórála Na Laochra.

Rudaí eile

Taisteal
30°

60°

100°

Óstán

Bia170°
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11. Rinne rang tríú bliain Sheáin sa Chorpoideachas triail aclaíochta. Tá líon na suíonna 
aniar a rinne gach mac léinn in aon nóiméad amháin taifeadta thíos. 

59  48  27  53  36  29  52  46  45  37  49  51
33  45  38  52  40  51  37  44  47  45  60  41

Chleacht na mic léinn an aclaíocht seo ar feadh trí seachtaine ina dhiaidh sin agus 
ansin rinneadh an triail arís san ord céanna. Tá sonraí an dara triail mar seo a leanas: 

61  52  33  51  39  40  50  49  46  37  59  49
38  48  39  58  44  52  38  44  49  51  62  44

 (i) Taispeáin na sonraí ón dá thriail ar léaráid ghais agus duillí, cúl le cúl. 
 (ii) Cé mhéad dalta atá sa rang? 
 (iii) Céard é raon na suíonna aniar i gcás an dá thriail? 
 (iv) Bunaithe ar na sonraí agus ar an léaráid, an gceapann tú go gcuireann cleachtadh 

feabhas ar an gcumas chun suíonna aniar a dhéanamh? Tabhair cúis le do fhreagra. 
 (v) Rinne Seán 41 suí aniar i dTriail 1 agus 44 i dTriail 2.

Cén chaoi ar éirigh leis i gcomparáid leis an gcuid eile den rang?

12. Rinneadh suirbhé lena fháil amach cé mhéad uair an chloig a chaith daltaí ar an idirlíon 
in aghaidh na seachtaine. Seo iad na torthaí:

17 14 9 28 8 27 23 16 10 18
15 23 5 38 27 19 6 25 24 36
16 5 7 17 8 9 3 4 27 28
16 7 8 18 9 4 9 8 6 35

 (i) Bain úsáid as na heatraimh aicme seo a leanas chun an t-eolas seo a leagan amach  
i dtábla dáilte minicíochta: (1–10), (11–20), (21–30) agus (31–40).

 (ii) Tarraing barrachairt chun an t-eolas seo a léiriú.
 (iii) Cé mhéad dalta a d'úsáid an t-idirlíon ar feadh níos mó ná 30 uair an chloig in 

aghaidh na seachtaine?
 (iv) Cén céatadán de na daltaí a d'úsáid an t-idirlíon ar feadh 25 uair a chloig, nó níos 

mó ná sin, in aghaidh na seachtaine?
 (v) Cén céatadán de na daltaí a d'úsáid an t-idirlíon ar feadh níos lú ná 21 uair an 

chloig in aghaidh na seachtaine?
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Tasc:  
Caitear bonn in airde 4 huaire agus breactar síos na 
torthaí, e.g. AACA.  
A = aghaidh, C = cúl.

Tarraing cairt mhór (Cairt A) agus liostaigh uirthi gach 
ceann de na 16 fhothoradh a d'fhéadfadh a bheith ann.

Cairt B

An líon 
aghaidheanna

0 1 2 3 4

An líon teaglamaí

Bain úsáid as Cairt A chun Cairt B a tharraingt agus 
taispeáin an líon teaglamaí d'fhothorthaí atá ann ina 
bhfuil 0, 1, 2, etc, aghaidh.

Cairt C

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4
An líon Aghaidheanna

A
n 

lío
n 

te
ag

la
m

aí

5

Bain úsáid as Cairt B nó Cairt C chun Cairt D a tharraingt agus taispeáin na 
dóchúlachtaí go bhfaighfear 0 aghaidh, 1 aghaidh, 2 aghaidh, 3 aghaidh, 4 
aghaidh má chaitear bonn in airde 4 huaire. 

Cairt D

An líon aghaidheanna 0 1 2 3 4

Dóchúlacht

Cén tátal is féidir leat a bhaint as suim na ndóchúlachtaí?

Cairt A

Tarraing barrachairt 
(Cairt C) den dáileadh 
minicíochta i gCairt B


