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Mír 7.1 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 tomhais); 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. Chomh maith leis sin, 
tugann meáin staitistiúla lár na sonraí atá bailithe le fios.

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. 

Tá bealaí éagsúla ann le meán staitistiúil a chur in iúl, ach is iad na meáin staitistiúla is 
coitianta a úsáidtear ná an mód, an t-airmheán agus an meán. 

1. An Mód
Is é an mód 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. Tá sé éasca é a 
fháil agus is féidir é a úsáid le haghaidh sonraí neamhuimhriúla ar nós dhathanna na 
gcarranna a dhíolann garáiste. 

ca
ibi

dil

7
An Staitistic 2 – Meáin 
Staitistiúla agus Athraitheacht

 • 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 scoite amach agus atá tacar 
sonraí,

 • an meán staitistiúil cuí a roghnú le 
dhá thacar sonraí a chur i gcomparáid 
le chéile,

 • an meán a úsáid le sonra atá ar lár ó 
thacar sonraí a aimsiú,

 • sonraí a léamh ó thábla minicíochta,
 • an meán agus an mód a ríomh ó 

thábla minicíochta,
 • an meán a ríomh ó thábla minicíochta 

grúpáilte.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le: 
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Sampla 1
Is iad aoiseanna na ndaltaí ar bhus scoile: 

12, 15, 12, 13, 14, 16, 15, 11, 12
16, 15, 16, 14, 10, 13, 17, 15, 17

Nuair a chuirimid iad sin in ord, seo mar a bhíonn siad: 

10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17

Is é 15 an uimhir is coitianta (is minice a tharlaíonn) ar an liosta seo. 

[ an mód 5 15

2. An tAirmheán
Le teacht ar an airmheán do 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 sa lár. 

Sampla 2

 (i) Faigh aois airmheánach theaghlach Uí Bhroin. Is iad seo a gcuid aoiseanna: 

19 31 21 3 6 14 19 24 11

 (ii) Faigh airmheán na scór seo a leanas:  

62 64 81 68 95 57

 (i) Cuir na luachanna in ord, ag tosú leis an gceann is lú: 

3 6 11 14 19 19 21 24 31

4 luach ↑ 4 luach

Ós naoi luach atá ann, is é an cúigiú ceann an luach láir.  
19 mbliana an aois airmheánach.

 (ii) Cuir na sé scór in ord: 

57 62 64 68 81 95

3 luach ↑ 3 luach

Anois tá dhá scór láir ann, 64 agus 68. 

Faigh meán staitistiúil 64 agus 68: 

  64 1 68 _______ 
2

   5   132 ____ 
2

   5 66

66 an t-airmheán.

Beidh dhá scór láir ann i gcónaí 
más ré-uimhir é líon na scór. 
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Nóta: > Braitheann an t-airmheán ar líon na scór sa tacar sonraí, ach ní bhraitheann sé ar 
na scóir féin.

 > Más corruimhir é líon na scór sa tacar, is ceann de na scóir é an t-airmheán i gcónaí. 

 > Más ré-uimhir é líon na scór sa tacar, is ionann an t-airmheán agus meán 
staitistiúil an dá scór láir. 

Cleachtadh 7.1
 1. Scríobh síos mód na dtacar sonraí seo:

 (i) 15, 12, 16, 19, 12, 14, 16, 12 (ii) 67, 43, 89, 45, 54, 86, 45, 76, 53
 (iii) 5.6, 5.4, 5.7, 5.5, 5.7, 5.6, 5.7 (iv) 3, 3, 7, 8, 7, 9, 8, 5, 7, 11, 12
 (v) bus, carr, bus, siúl, carr, bus, rothar, carr, bus, bus, siúl, rothar, carr, siúl, bus 
 (vi)   1 _ 2  ,   1 _ 4  ,   3 _ 4  ,   1 _ 4  , 1,   1 _ 4  ,   3 _ 4  , 1, 0,   1 _ 4  , 0,   1 _ 4  ,   3 _ 4  ,   1 _ 2  , 1,   1 _ 4  ,   1 _ 2  

 2. Is é 5 mód na n-uimhreacha seo. Faigh luach *.

2, 3, 7, 5, 2, 6,  *, 5, 3

 3. Athscríobh an t-eagar uimhreacha seo in ord méide: 

3, 3, 7, 8, 7, 9, 8, 5, 7, 11, 12

Anois scríobh síos   (i) an mód  (ii) an t-airmheán. 

 4. Cuir na marcanna thíos in ord agus ansin scríobh síos an t-airmheán i ngach cás.

 (i) 9, 5, 8, 3, 2, 7, 6 (ii) 8, 12, 18, 9, 14, 7, 10, 6

 5. 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) Scríobh síos an mód. 
 (ii) Céard é an líon airmheánach pointí a scóráladh? 

 6. 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

 7. 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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 8.  Taispeántar anseo thíos marcanna Mhaitiú in ocht dtástáil.  
Cén marc a fuair sé sa naoú tástáil más é 6 an marc airmheánach a bhí aige ansin? 

5 9 7 3 7 4 5 8

 9. Seo iad na rátaí pá in aghaidh na huaire a fhaigheann deichniúr oibrithe: 

e12.40, e14.80, e10, e9.20, e14.20, e12.30, e15, e11.80, e15.20, e13.20.

Faigh an ráta airmheánach in aghaidh na huaire. 

10. Tá 2 mhód ag an tacar sonraí seo a leanas. 

2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, a 1 1, 4, 3, 5

Céard iad na luachanna a d’fhéadfadh a bheith ar a?

11. Rinne Siobhán suirbhé le méid na mbróg a chaitheann daltaí an ranga a fháil amach. Tá 
idir bhuachaillí agus chailíní sa rang. Léiríonn an bharrachairt seo na sonraí. 

0
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 (i) Cé mhéad dalta atá i rang Shiobhán? 
 (ii) Cén mhéid bróige mhódúil a bhí ann? 
 (iii) An féidir a dhéanamh amach ón mbarrachairt cé na buachaillí agus cé na cailíní sa 

rang? 
 (iv) Bheartaigh Siobhán ar bharrachairt a tharraingt chun méid bróige na mbuachaillí agus 

na gcailíní a thaispeáint astu féin. An dóigh leat go mbeidh an mód do na buachaillí 
agus an mód do na cailíní mar a chéile leis an mód don rang ar fad? Mínigh do fhreagra. 
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Mír 7.2 An meán   
Is é meán na n-uimhreacha 

 4, 5, 7, 9, 10

ná suim na n-uimhreacha sin roinnte ar líon na n-uimhreacha.

[ Meán 5   4 1 5 1 7 1 9 1 10  _________________ 
5

   5   35 ___ 
5

   5 7

Is minic a úsáidtear an focal ‘meán’ sa chiall níos leithne ‘meán staitistiúil’ freisin (meán, mód 
agus airmheán san áireamh, ‘average’ as Béarla). Ach cloífimid anseo le ‘meán staitistiúil’ sa 
chiall níos leithne agus ‘meán’ sa chiall atá i gceist sa mhír seo.  
Is luach an-tábhachtach é an meán ó thaobh na staitistice de mar go dtugann sé san áireamh 
gach luach sa tacar sonraí. 

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? 

Meán 5   16 1 10 1 22 1 18 1 24  _____________________ 
5

   5   90 ___ 
5

   5 18

Sampla 2

Is é 7 an meán atá ag ceithre uimhir. 
Nuair a chuirtear an cúigiú huimhir leo, is é 9 an meán atá ag na cúig uimhir sin. 
Faigh an cúigiú huimhir. 

Más é 7 an meán atá ag ceithre uimhir, is é suim na gceithre uimhir sin ná   
4 3 7, i.e. 28.

Meán cúig uimhir 5 9 ⇒ suim na gcúig uimhir 5 45

[  an cúigiú huimhir 5 45 2 28

  5 17

Luachanna foircneacha  
Seo a leanas na marcanna a fuair seisear daltaí i dtástáil mhatamaitice: 

26, 35, 34, 46, 52,  95

Is é an meánmharc 

  26 1 35 1 34 1 46 1 52 1 95   __________________________  
6

   5   288 ____ 
6

   5 48

Tabhair faoi deara go bhfuil ceathrar daltaí as an seisear faoi bhun an mheánmhairc. 

Marc amháin, i.e. 95, is cúis leis seo mar go bhfuil sé i bhfad níos airde ná na marcanna eile. 

Meán 5	 Suim na n-uimhreacha ____________________
  Líon na n-uimhreacha
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Asluiteach nó luach foircneach a thugtar ar mharc den sórt sin de ghnáth.  
Nuair a bhíonn asluiteach ann, bíonn baol ann nach dtabharfaidh an meán léiriú iomlán nó 
cruinn ar an tacar sonraí a thugtar.   
Tarlaíonn sé seo, go háirithe, nuair a bhíonn líon beag sonraí i gceist. 

Sampla 3

Is é 8 an meán atá ag na huimhreacha  10, 7, 3, 6, x  is 8. Faigh luach x.

5 scór atá ann. 

[    10 1 7 1 3 1 6 1 x  _________________ 
5

   5 8

   26 1 x ______ 
5

   5 8

 26 1 x 5 40

 x 5 40 2 26

 x 5 14

Cleachtadh 7.2
 1. Faigh an meán do gach ceann de na heagair uimhreacha seo a leanas: 

 (i) 2, 4, 5, 6, 8 (ii) 14, 17, 21, 13, 6, 13
 (iii) 1, 0, 5, 7, 17, 12 (iv) 19, 12, 6, 18, 40, 18, 5, 40

 2. Is iad na marcanna a fuair Éabha i sé ábhar ná  47, 68, 62, 76, 59 agus 54. 
Faigh an meánmharc a fuair Éabha. 

 3. Scóráil imreoir snúcair 208 pointe in 8 gcuairt chun an bhoird snúcair.  
Cén meánlíon pointí a bhí aige in aghaidh gach cuairte?

 4. Is é 14 an meán atá ag sé uimhir. Faigh suim na sé uimhir. 

 5. Is é 9 an meán atá ag 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. 

 6. 10 cm an meánfhad atá ag trí shlios    

12 cm B

A

C

5 cm

 
an triantáin seo.  
Faigh fad an tsleasa [AC  ].

 7. Is é 8 an meán atá ag trí uimhir. Nuair a chuirtear an ceathrú huimhir leo, is é 9 an meán 
atá ann. Faigh an ceathrú huimhir. 
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 8. Sa chéad trí fhráma i gcluiche snúcair, bhí meánscór 27 ag imreoir.  
Sa cheathrú fráma scóráil sé 19. Cad é an meánscór a bhí aige sna ceithre fhráma?

 9. Is é 12 an meán atá ag 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 atá ag na huimhreacha atá fágtha. 
 (iii) gurb é 14 an meán méadaithe atá ag na huimhreacha atá fágtha. 

10. Is é an meánphraghas atá ar chúig phacáiste brioscaí ná €1.80.  
Is iad praghsanna dhá cheann de na pacáistí sin ná €2.10 agus €1.71.  
Tá an praghas céanna ar na trí phacáiste eile. Céard é an praghas sin? 

11. Scríobh síos cúig uimhir sa chaoi is gurb é 4 an mód,  
6 an meán agus 5 an t-airmheán.

12. Is é 165 cm meánairde grúpa ochtar daltaí. 
 (i) Céard é airde iomlán an ochtar daltaí le chéile? 

Tagann an naoú dalta isteach sa ghrúpa. Tá sé 168 cm ar airde. 
 (ii) Céard é meánairde an naonúr daltaí? 

13. Tá na huimhreacha  4, 8, 12, 17, x  eagraithe in ord a méide.  
Má tá meán na n-uimhreacha cothrom leis an airmheán, faigh x.

14. (i) Is é 6 an meán atá ag  3, 7, 8, 10 agus x  is 6. Faigh x.
 (ii) Is é 6 an meán atá ag  1, k, 3, 6 agus 8  is 7. Faigh k.

15. Is é 39 an meán atá ag cúig uimhir. 
Dhá cheann de na huimhreacha ná 103 agus 35 agus tá gach ceann de na trí uimhir eile 
cothrom le x.

Faigh (i) iomlán na gcúig uimhir 
 (ii) luach x.

16. Is iad na marcanna a fuair Nicky i gceithre thástáil ná: 

8, 4, 5, 3

Cén marc a fuair sí sa chúigiú agus sa séú tástáil, más é 4 an marc módúil a bhí aici agus 
5 an meánmharc a bhí aici tar éis na sé thástáil? 

17. Seo dhá thacar sonraí: 

A  19 31 21 3 6 14 19 24 11

B  19 31 21 3 6 14 19 24 91

 (i) Ríomh meán gach tacair. Bíodh an freagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin.
 (ii) Céard é an t-aon difríocht amháin idir an dá thacar sonraí?
 (iii) Maidir leis an difríocht a luaigh tú i gcuid (ii), cén éifeacht atá aici sin ar an meán?
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18. Scóráil foireann chispheile 43, 55, 41 agus 37 pointe sa chéad cheithre chluiche acu. 
 (i) Céard é an meánlíon pointí a scóráil siad sa chéad 

cheithre chluiche? 
 (ii) Cén scór a chaithfidh an fhoireann a fháil sa chéad 

chluiche eile ionas go mbeidh an meánscór céanna 
fós acu? 

 (iii) Ní scórálann an fhoireann ach 24 pointe sa chúigiú 
cluiche. Céard é an meánlíon pointí a scóráil siad sna 
cúig chluiche? 

 (iv) 41 pointe a scórálann an fhoireann sa séú cluiche, 
is é sin an cluiche deireanach. An méadóidh nó an 
laghdóidh sé sin an meánscór a bhí acu go dtí sin?   
Céard é an meánscór do na sé chluiche?

19. Rinne Sinéad seacht dtriail litriúcháin, dhá fhocal déag an ceann, ach ní raibh sí in ann 
ach na torthaí ar chúig cinn acu a aimsiú.  Ba iad sin:  9,  5,  7,  9  agus  10. 
D’iarr sí ar a múinteoir an dá thoradh eile a thabhairt di agus dúirt an múinteoir gurbh é 
9 an scór ba choitianta a bhí ann agus gurbh é 8 an meán.  
Céard iad an dá thoradh atá ar iarraidh, má tá a fhios ag Sinéad gurbh é 5 an toradh ba 
mheasa a fuair sí?

20. I gceithre thástáil, ar marcáladh gach ceann díobh as 100, ba é 85 mo mheánmharc. 
Céard é an marc is ísle a d’fhéadfainn a fháil in aon cheann de na tástálacha sin? 

Mír 7.3 Cén meán staitistiúil ba chóir a úsáid?   
Tá na trí mheán staitistiúla – an meán, an mód, agus an t-airmheán – ar fad úsáideach ach, 
ag brath ar na sonraí, d’fhéadfadh ceann acu a bheith níos feiliúnaí ná na cinn eile. 

Déanaimid iarracht an ‘meán staitistiúil’ is fearr a léiríonn an tacar sonraí a roghnú.

Má úsáideann tú an meán staitistiúil mícheart, d’fhéadfá an chonclúid mhícheart a fháil ó na 
torthaí. 

An Mód  Bíonn an mód úsáideach nuair a theastaíonn uait a fháil amach, mar shampla, 
> cén mhéid gúna is coitianta 
> cén branda bia madra is mó a cheannaítear.

An Meán   Bíonn an meán úsáideach chun luach ‘tipiciúil’ a fháil má bhíonn an chuid is mó 
de na sonraí grúpáilte go dlúth. Tharlódh nach dtabharfadh an meán 
luach tipiciúil má bhíonn na sonraí an-scoite amach nó má bhíonn cúpla 
luach ann atá an-difriúil leis na luachanna eile (asluitigh). 

An tAirmheán Seo tuarastail mhíosúla ochtair i gcomhlacht beag: 

Stiúrthóir: e14 000 sa mhí 
Cúigear: e3500 sa mhí 
Beirt: e2400 sa mhí 
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Is é an meántuarastal ná   14 000 1 (3500 3 5) 1 (2400 3 2)   _____________________________  
8

  
	 5 e4537.50

Sa chás seo is é €4537.50 an meántuarastal míosúil, rud nach bhfuil ina 
shampla maith d’fhormhór na dtuarastal míosúil. 

I gcásanna den sórt seo, is meán staitistiúil níos cuí é an t-airmheán (€3500). 

Sampla 1

Seo a leanas na marcanna a fuair grúpa de dheichniúr daltaí i dtástáil 
mhatamaitice. 

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 léiríonn na sonraí?

 (i) An meán 5   6 1 7 1 83 1 84 1 85 1 86 1 86 1 87 1 88 1 89    __________________________________________  
10

  

	 	 	 5   701 ____ 
10

   5 70.1

 (ii) An t-airmheán 5   85 1 86 _______ 
2

   5 85.5

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 staitistiúil é an 
t-airmheán.

Fiosrú:
Féach ar an tacar uimhreacha randamacha seo: A 5 2, 5, 5, 7, 9, 14

Ríomh meán, mód agus airmheán an tacair sonraí seo.

Suimigh 3 le gach ball de chuid A chun tacar eile uimhreacha a chruthú.

Ríomh meán, mód agus airmheán an tacair nua sonraí seo.

Iolraigh gach ball de chuid A faoi 2 chun tacar eile uimhreacha a chruthú.

Ríomh meán, mód agus airmheán an tacair nua sonraí seo.

Cén tátal is féidir leat a bhaint as na hathruithe a dhéantar ar an meán, ar an 
mód agus ar an airmheán nuair a shuimítear uimhir le tacar sonraí (nó nuair a 
dhealraítear uimhir uaidh) nó nuair a iolraítear uimhir faoi thacar sonraí?
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Cleachtadh 7.3
 1. Seo líon na ríomhairí in ocht seomra ranga: 

3, 15, 1, 2, 1, 30, 2, 1
 (i) Céard é an líon airmheánach ríomhairí atá ann? 
 (ii) Céard é an líon módúil ríomhairí atá ann? 
 (iii) Cén fáth nach mbeadh an meán feiliúnach mar mheán staitistiúil do na sonraí seo? 

 2. I gcás an tacair uimhreacha thíos, faigh an méan agus an t-airmheán. 
1, 3, 3, 3, 4, 6, 99

Cé acu meán staitistiúil is fearr a dhéanann cur síos ar an tacar uimhreacha? 

 3. Faigh  (i) meán  (ii) airmheán na n-uimhreacha seo: 
9, 11, 11, 15, 17, 18, 94

Cé acu den dá mheán staitistiúla sin a roghnófá chun an cur síos is fearr a dhéanamh ar 
na huimhreacha sin? 

 4. Tá Seán agus Dónal ag taisteal timpeall na hAstráile agus tá cuntas coinnithe acu ar an 
teocht ag meán lae ar feadh seachtaine. 

Lá 1 2 3 4 5 6 7

Teocht ag meán lae (°C) 32 30 30 28 33 31 30

 (i) Faigh an mheánteocht ag meán lae, ceart go dtí an tslánuimhir is gaire. 
 (ii) Tabhair cúis a bhfuil an meán oiriúnach do na sonraí seo. 

 5. (i) Faigh an meán don tacar uimhreacha seo a leanas: 
37, 28, 37, 18, 18, 22, 26, 18, 37, 37, 19

 (ii) Cén fáth nach bhfuil an mód oiriúnach mar mheán staitistiúil sa chás seo? 

 6. I mí an Mhárta, dhíol Raonaid agus Dáithí cúig chineál éagsúla seaicéid sa siopa éadaí 
atá acu agus seo a leanas líon na seaicéad a díoladh. 

Seaicéad Leathar Svaeid Deinim PVC Cadás

Iomlán díolta 45 17 64 28 52

 (i) Céard é an cineál seaicéid módúil a díoladh? 
 (ii) Cén fáth a bhfuil an mód oiriúnach do na sonraí seo? 

 7. Cén meán staitistiúil a d’úsáidfeá i gcás gach ceann díobh seo? 
Luaigh fáth le do rogha. 
 (i) An meánmharc i scrúdú. 
 (ii) An mheánmhéid éide do gach dalta i rang. 
 (iii) Meánairde na n-imreoirí ar fhoireann chispheile. 
 (iv) Dathanna na léinte a dhíoltar i siopa ilrannach. 
 (v) Meántuarastal seachtair a oibríonn do ghnó beag. 
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 8. Tá 10 n-árasán i mbloc.
Is é líon na litreacha a sheachadtar chuig gach ceann de na hárasáin lá áirithe ná 

2, 0, 5, 3, 4, 0, 1, 0, 3, 15
Ríomh meánlíon na litreacha, líon módúil na litreacha agus líon airmheánach na litreacha.
Cé acu de na meáin staitistiúla seo is fearr a d’oirfeadh chun na sonraí sin a léiriú? 
Tabhair cúis le do fhreagra. 

 9. Tá dalta ag iarraidh ‘meán staitistiúil’ a úsáid le taispeáint cén chaoi ar éirigh leis in ocht 
dtástáil eolaíochta. 
Seo iad a chuid marcanna:  56  56  58  58  85  97  56  54
An é an meán, an mód nó an t-airmheán ba chóir dó a úsáid chun dul i bhfeidhm ar a 
thuismitheoirí? 
Tabhair cúis le do fhreagra. 

10. Déanann bainisteoir bialann áirithe taifead ar líon na gcustaiméirí atá acu gach lá ar 
feadh seachtaine. Seo an méid a bhreac sé síos: 

28  40  28  38  110  170  33
 (i) Scríobh síos an mód. 
 (ii) Oibrigh amach líon airmheánach na gcustaiméirí. 
 (iii) Oibrigh amach meánlíon na gcustaiméirí, ceart go dtí ionad deachúlach amháin. 
 (iv) Is mian leis an mbainisteoir an bhialann a dhíol. 

I do thuairim, cén meán staitistiúil a úsáidfidh sé agus é ag caint le daoine atá ag 
smaoineamh ar an mbialann a cheannach? 
Tabhair cúis le do fhreagra. 

Mír 7.4 Táblaí minicíochta   
Rinneadh líon na leanaí i ngach ceann de 50 teaghlach 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 le tuiscint dá gcuirfí i 
láthair i dtábla é, mar atá déanta thíos. 

Líon na leanaí sa chlann 1 2 3 4 5 6 7

Líon na gclann 4 9 10 13 8 4 2

Tábla minicíochta nó dáileadh minicíochta a thugtar ar an tábla thuas.
Léiríonn an tábla seo líon na dteaghlach (i.e. an mhinicíocht) ina bhfuil leanbh amháin, beirt 
leanaí agus mar sin de. 

Mar shampla, tá 13 theaghlach ann ina bhfuil ceathrar leanaí sa teaghlach. 
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Meán agus mód dáileadh minicíochta  
Léiríonn an tábla minicíochta thíos líon na leanaí ó aois 2 go 7 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 atá ann ná 5 mar go 
bhfuil sé ann níos minice ná aon aois eile. 

Chun teacht ar mheán-aois na leanaí ón tábla, déanaimid na nithe seo a leanas: 

1. Faigh suim aoiseanna gach linbh. 

2. Faigh líon na leanaí. 

3. Roinn 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 é líon na leanaí  1 1 3 1 5 1 10 1 8 1 3 5 30.

  Suim na n-aoiseanna ar fad  150
3. An mheán-aois   5	 _________________________ 5 ____ 5	5
  Líos na leanaí   30

Más don athróg a sheasann x agus más don mhinicíocht a sheasann f, is féidir na sonraí thuas 
a fhorbairt mar seo: 

Aois (x) 2 3 4 5 6 7 Iomláin

An líon leanaí (f ) 1 3 5 10 8 3 An líon iomlán leanaí  
5 suim f 5 Ʃf 5 30

(fx) 2 9 20 50 48 21 aois iomlán na leanaí 
5 suim fx 5 Ʃfx 5 150

Is mar seo a chuirtear meán an tábla minicíochta in iúl;

 Aois iomlán na leanaí  Ʃfx  150
Meán 5 ___________________________________ 5	 _____ 5 _____  5 5 bliana.
 An líon iomlán leanaí  Ʃf  30

 Ʃfx  suim na n-athróg 3 minicíocht chomhfhreagrach
Meán 5 _______ 5	 _________________________________________________________________________
 Ʃf  suim na minicíochtaí
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Sampla 1

Rinneadh seiceáil ar 30 mótarfheithicil. Seo iad na torthaí a fuarthas maidir le líon 
na ndaoine a bhí i ngach ceann díobh: 

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 an méan agus an mód don 
dáileadh. 

Líon na ndaoine a bhí i ngach feithicil 1 2 3 4 5 6

Líon na bhfeithiclí 6 9 4 4 4 3

Meán 5   (6 3 1) 1 (9 3 2) 1 (4 3 3) 1 (4 3 4) 1 (4 3 5) 1 (3 3 6)     _______________________________________________   
6 1 9 1 4 1 4 1 4 1 3

  

	 5   90 ___ 
30

   5 3

Mód 5 2, ós rud é gurb é 2 is minice atá ann. 

Dáileadh minicíochta grúpáilte   
Agus muid ag déileáil le méid mór athróg, cuir i gcás aoiseanna daoine i gceantar áirithe, is 
minic gurb áisiúil an rud é na sonraí a eagrú ina ngrúpaí nó ina n-aicmí. 

Mar sin agus muid ag tuairisciú aoiseanna daoine, d’fhéadfaí na torthaí a ghrúpáil mar seo: 
(0–9) de bhlianta, (10–19) de bhlianta … etc.

Is éard atá sa tábla minicíochta grúpáilte seo na marcanna (as 25) a fuair 50 dalta i dtástáil. 

Marcanna a fuarthas 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25

Líon daltaí 11 12 15 9 3

Ainneoin nach féidir an meán a fháil go cruinn i gcás dáileadh minicíochta grúpáilte, 
féadfaimid meastachán ar an meán a fháil ach lárluach an eatraimh a fháil i gcás gach 
aicme. 

Is féidir lárluach an eatraimh san aicme (1–5) a fháil ach 1 agus 5 a shuimiú le chéile, agus an 
tsuim sin a roinnt ar 2. 

Is é lárluach an eatraimh i gcás na haicme (1–5) ná    1 1 5 _____ 
2

   5   6 __ 
2

   5 3.

An tábla a tugadh roimhe seo, tá sé á thabhairt anseo arís agus an lárluach eatraimh scríofa i 
gcló beag os cionn gach aicme. 

3 8 13 18 23

Marcanna a fuarthas 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25

Líon daltaí 11 12 15 9 3
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Meán 5   Ʃf(x) _____ 
Ʃf

   5			11(3) 1 12(8) 1 15 (13) 1 9(18) 1 3(23)   _________________________________   
11 1 12 1 15 1 9 1 3

   5   555 ____ 
50

   5 11.1

Ní féidir linn an mód cruinn a thabhairt don tábla grúpáilte thuas, ach is féidir linn a rá gurb 
é an t-eatramh (11-15) an aicme mhódúil ós rud é gur san eatramh sin atá an mhinicíocht is 
mó. 

Sampla 2

Tugadh triail do thríocha duine agus fuair gach duine acu scór as a 10.

5 6 2 5 7 7 8 5 4 7 6 8 10 6 4

7 6 8 7 6 4 7 5 6 7 5 9 7 6 6

 (i) Ríomh an meánscór.

 (ii) Comhlánaigh an tábla minicíochta grúpáilte.

 (iii)  Bain úsáid as an tábla chun meánluach  
na sonraí a mheas.

 (i) Meán 5   186 ____ 
30

   5 6.2

 (ii) Eatramh 2–4 5–7 8–10

Lárluach an eatraimh (x) 3 6 9

Scór |||| |||| |||| |||| |||| | ||||

Minicíocht (f ) 4 21 5

(fx) 12 126 45

 (iii) Meán 5   Ʃfx _____ 
Ʃf

   5   12 1 126 1 45  _____________ 
4 1 21 1 5

   5   183 ____ 
30

   = 6.1

Eatramh 2–4 5–7 8–10

Scór

Minicíocht

Cleachtadh 7.4
 1. Cuireadh tástáil ar thríocha dalta i rang agus marcáladh an tástáil sin as 10. 

Taispeántar torthaí na tástála 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 4 5 6 7 8 9 10

Líon na ndaltaí 3

Ón tábla sin scríobh síos líon na ndaltaí a fuair 
 (i) 5 mharc (ii) 8 marc (iii) 10 marc.

Cén marc ba mhinice a baineadh amach? 
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 2. Déanann monarcha 50 teilifíseán gach lá. 
Nuair a dhéantar tástálacha ag deireadh an lae faightear na sonraí seo a leanas: 

Líon na lochtanna in 
aghaidh an teilifíseáin

0 1 2 3 4 5 6

Líon na dteilifíseán 1 8 12 11 9 5 4

 (i) Cé mhéad teilifíseán nach raibh aon locht orthu? 
 (ii) Cé mhéad teilifíseán a raibh 6 locht orthu?
 (iii) Céard é an líon modúil lochtanna a bhí ann? 
 (iv) Céard é an líon iomlán lochtanna a fuarthas sna teilifíseáin go léir? 
 (v) Faigh an meánlíon lochtanna in aghaidh gach teilifíseáin. 

 3. Léiríonn an tábla thíos líon na gcúl a scóráladh i roinnt cluichí haca maidin Sathairn. 

Líon na gcúl 1 2 3 4 5 6

Líon na gcluichí 14 16 8 8 6 8

 (i) Cé mhéad cluiche ar scóráladh 6 chúl iontu? 
 (ii) Céard é an líon módúil cúl a scóráladh? 
 (iii) Céard é an líon iomlán cúl a scóráladh? 
 (iv) Faigh an meánlíon cúl a scóráladh. 

 4. Léirítear sa tábla minicíochta seo a leanas líon na gcúl a scóráladh in 60 cluiche peile. 

Líon na gcúl 1 2 3 4 5 6

Líon na gcluichí 15 14 9 6 10 6

 (i) Faigh meánlíon na gcúl a scóráladh in aghaidh an chluiche. 
 (ii) Céard é an líon módúil cúl a scóráladh? 
 (iii) Cén céatadán de na cluichí ar scóráladh 3 nó 4 chúl iontu? 
 (iv) Faigh an líon is mó cluichí a bhféadfadh comhscór a bheith mar thoradh iontu. 

 5. Caitheadh dísle 30 uair. 
Leagtar amach na torthaí anseo. 

Scór 1 2 3 4 5 6

Minicíocht 3 4 6 8 7 2

Faigh an meánscór.
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 6. Tá Caral ag iarraidh meastachán a dhéanamh ar an méid focal atá scríofa aici in aiste. 
Déanann sí cuntas de líon na bhfocal a scríobh sí ar gach líne de leathanach amháin. 
Tugtar a cuid torthaí sa tábla thíos. 

Focail in aghaidh na líne 10 11 12 13 14 15

Líon línte 1 3 6 9 7 4

 (i) Cé mhéad líne san iomlán a bhí ar an leathanach? 
 (ii) Cé mhéad líne a raibh 14 fhocal iontu? 
 (iii) Cérbh é an líon módúil focal in aghaidh na líne? 
 (iv) Ríomh an meán atá ag an dáileadh seo. 

 7. 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 1–20 21–40 41–60 61–80 81–100

Líon na ndaltaí 

 (i) Cé mhéad dalta a fuair idir 21 agus 60 marc agus an dá mharc sin san áireamh? 
 (ii) Céard é an aicme mhódúil? 
 (iii) Cén aicme a raibh an dara líon ba mhó daltaí ann?
 (iv) Luaigh míbhuntáiste amháin a bhaineann le tábla minicíochta grúpáilte. 

Fiosrú:
Cóipeáil an dáileadh minicíochta i gCeist 7 agus cuir líne eile leis le haghaidh na 
lárluachanna eatraimh 10.5, 30.5, etc.

Bain úsáid as na sonraí chun meánluach (i) an dáilte minicíochta 
     (ii) na n-amhshonraí (na sonraí loma)  
           a ríomh

Cén tátal is féidir leat a bhaint as do chuid torthaí?

 8. Iarradh ar dhaoine a bhí ag freastal ar chúrsa ceann de na slánuimhreacha ó 1 go 12 a 
roghnú. Seo mar a breacadh síos na torthaí: 

Uimhir 1–3 4–6 7–9 10–12

Líon daoine 3 17 2 8

 (i) Scríobh síos an aicme mhódúil atá ag an dáileadh. 
 (ii) Bain leas as lárluach an eatraimh i gcás gach aicme go ndéanfaidh tú meán an 

dáilte a mheas. 
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 9. Taispeánann an tábla minicíochta líon na leabhar a cheannaigh 20 dalta le bliain anuas. 

Líon na leabhar 0–4 5–9 10–14 15–19

Minicíocht 2 4 6 8

Faigh meastachán ar mheánlíon na leabhar a cheannaigh gach dalta. 

10. Aicme 14–16 16–18 18–20 20–22 22–24

Minicíocht 1 5 12 3 0

 (i) Tabhair cúis amháin go ndúirt Searlait nárbh fhéidir meán an dáilte minicíochta 
grúpáilte seo a fháil mar a bhí.

 (ii) Cén meastachán a rinne sí ar an meán agus na lárluachanna eatraimh,  
15, 17, 19, etc. á n-úsáid aici?

 (iii) Bhí ar Shearlait glacadh le rud éigin maidir leis na heatraimh aicme,  
e.g. 14–16, 16–18, etc. Cad leis a raibh uirthi glacadh?

11. Iarradh ar 100 duine an líon glaonna a fuair siad ar a bhfón póca lá áirithe a bhreacadh 
síos. Taispeántar na torthaí sa tábla thíos. 

Líon glaonna 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24

Minicíocht 45 29 17 8 1

 (i) Céard é an grúpa módúil? 
 (ii) Céard é an líon is mó daoine a d’fhéadfadh níos mó ná 18 nglao a fháil?  
 (iii) Céard é an líon is lú daoine a d’fhéadfadh níos lú ná 8 nglao a fháil?  
 (iv) Bain leas as na lárluachanna eatraimh go bhfaighidh tú meastachán ar an 

meánlíon glaonna a fuarthas.   
Bíodh do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire. 

12. Sa tábla thíos taispeántar an fad a thaistil seacht n-eitleán páipéir tar éis a gcaite. 

Eitleán A B C D E F G

Fad (cm) 188 200 250 30 380 330 302

 (i) Faigh airmheán na sonraí. 
 (ii) Faigh meán na sonraí. 
 (iii) Caitear eitleán D arís agus déantar an fad a thaistil sé a thomhas agus a 

thaifeadadh in ionad an chéad tomhais. Fanann airmheán na sonraí mar an 
gcéanna agus anois tá an meán cothrom leis an airmheán. Cén fad a thaistil eitleán 
D an dara huair? 

 (iv) Céard é an fad íosta a chaithfeadh D a thaisteal chun go n-athródh an t-airmheán? 
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Mír 7.5 Raon agus inathraitheacht   

Raon  
Is é an raon do thacar sonraí ná 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

Taispeánann an raon leathadh na sonraí, i.e. a scoite amach is atá an tacar sonraí. 
Bíonn sé an-úsáideach agus dhá thacar sonraí á gcur i gcomparáid lena chéile againn. 

Tugtar thíos na marcanna, as 20, a scóráil Éabha agus Seán i sé thástáil mhatamaitice: 

 Éabha 12, 10, 18, 14, 8, 10

 Seán 12, 10, 16, 13, 11, 10

I gcás Éabha: Meán 5   72
 __ 6   5 12 Raon 5 18 2 8 5 10

I gcás Sheáin: 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 marcanna Sheáin. Ós rud é nach bhfuil marcanna Sheáin chomh scoite amach céanna, 
taispeánann sé go bhfuil torthaí Sheáin níos comhsheasmhaí ná torthaí Éabha. 

De bharr go bhfuil marcanna Éabha níos scoite amach ná marcanna Sheáin, taispeánann sé 
inathraitheacht na sonraí agus an tábhacht a bhaineann leis sin. 

Úsáidtear an raon de ghnáth mar thomhas ar an inathraitheacht mar go bhfuil sé éasca 
teacht air agus éasca é a thuiscint. 

Fiosrú: 
Cén tátal is féidir a bhaint as na hathruithe a dhéantar ar raon tacair uimhreacha 
(i) nuair a shuimítear uimhir leis an tacar uimhreacha (nó nuair a dhealraítear uimhir 
uaidh) (ii) nuair a iolraítear uimhir faoin tacar uimhreacha?

Sonraí a chur i gcomparáid lena chéile  
Chun dhá thacar sonraí a chur i gcomparáid lena chéile, úsáidimid an raon agus ceann 
amháin díobh seo: an meán, an mód nó an t-airmheán. 

Sa sampla thuas, cuirimid marcanna Éabha agus marcanna Sheáin i gcomparáid lena chéile 
trí úsáid a bhaint as an raon agus as an meán. 

Is é atá sa raon ná an luach is 
airde lúide an luach is ísle.
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Cleachtadh 7.5
 1. Faigh an raon do gach ceann de na tacair shonraí seo a leanas: 

 (i) 3, 7, 6, 8, 12, 6, 14

 (ii) 8, 2, 9, 6, 7, 10,  4, 18, 5, 23

 2. Cé acu den dá thacar sonraí seo a leanas a bhfuil an raon is mó aige? 

 (i) 23, 36, 42, 29, 34, 27

 (ii) 81, 74, 92, 77, 85, 89

 3. Seo iad na marcanna a fuair Saskia i sé thástáil Fraincise: 54, 82, 65, 72, 38, 66
Seo iad na marcanna a fuair Seán sna sé thástáil chéanna: 58, 62, 51, 66, 71, 64

 (i) Faigh an raon marcanna do Saskia agus do Sheán.  
Bain úsáid as do chuid torthaí le fáil amach cén duine acu a raibh na marcanna ba 
chomhsheasmhaí aige nó aici. 

 (ii) Cén duine acu ag a raibh an meánmharc ba mhó? 

 4. I gcomórtas gailf idir dhá chlub, bhí ar an gcaptaen rogha a dhéanamh idir Eimhear 
agus Anna, féachaint cén duine acu a d’imreodh sa chéad bhabhta. Sna hocht mbabhta 
a d’imir siad roimhe sin, ba iad na scóir a bhí acu 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 le himirt duit féin sa chomórtas?  

Mínigh do fhreagra. (Is fearr scóir níos ísle.) 

 5. Tá cúig chárta ag Sinéad. Baineann meán 7 agus raon 4 leis na cúig chárta. 

7 7 7

Céard iad na huimhreacha atá ar iarraidh? 

 6. Thug Iníon Uí Mhóra tástáil mhatamaitice dá rang. Seo iad na marcanna do na cailíní: 

7, 5, 8, 5, 2, 8, 7, 4, 7, 10, 3, 7, 4, 3, 6

Céard é (i)  an marc airmheánach  (ii) raon na marcanna? 

Ba é 7 an marc airmheánach, agus 4 raon na marcanna, do na buachaillí sa rang.  
Déan comparáid idir na torthaí agus, ar an gcaoi sin, abair cén grúpa ab fhearr a 
chruthaigh sa tástáil – na buachaillí nó na cailíní. Mínigh do fhreagra. 
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 7. Tá na huimhreacha seo ar thacar cártaí. 

3 3 4 5 6 6 7

 (i) Faigh cúig chárta ón tacar seo arb é 6 a n-airmheán agus 4 a raon. 
 (ii) Faigh ceithre chárta arb é 6 a n-airmheán agus 3 a raon. 

 8. Bhí 9 bpáiste ag cóisir. Ba é 15 bliana aois mheánach na bpáistí agus ba é 5 raon a 
n-aoiseanna. 
Scríobh amach na habairtí thíos agus abair cé acu de na ráitis seo a leanas atá ceart i 
ngach cás: Tá sé fíor, D'fhéadfadh sé a bheith fíor, Ní fhéadfadh sé a bheith fíor.

 (i) Bhí gach páiste ag an gcóisir 15 bliana d'aois ag an am. 
 (ii) Bhí na páistí go léir 13 bliana d'aois ar a laghad. 
 (iii) Bhí an páiste ba shine 5 bliana ní ba shine ná an páiste ab óige.

 9. Seo iad na teochtaí (°C) a tomhaiseadh in dhá theach gloine ag meán oíche ar feadh 
seachtaine.

 Teach gloine A  1, 22, 4, 0, 5, 2, 21.

 Teach gloine B  4 23, 2, 21, 3, 0, 22

 Bain úsáid as an raon agus as an teocht airmheánach chun an dá thacar sonraí a chur i 
gcomparáid le chéile.

10. Cúigear páistí atá i gclann áirithe. 8 mbliana d’aois atá an páiste is óige agus tá páiste 
eile 15 bliana d’aois. Tá an páiste airmheánach 13 bliana d’aois. Is é 17 an raon atá ag 
aoiseanna na bpáistí. Is é 14 an mheán-aois. Cén aois iad an cúigear páistí? 

11. Díolann grósaeir boscaí úll ó thíortha éagsúla.  
Tá 9 n-úll ón bhFrainc i mbosca amháin. 

Tugtar thíos an meáchan atá i ngach úll, ina ghraim. 

101, 107, 98, 109, 115, 103, 96, 112, 104

 (i) Ríomh an meánmheáchan atá in úll ón bhFrainc. 
 (ii) Faigh an raon atá ag meáchain na n-úll ón bhFrainc. 

Tá 9 n-úll ón Afraic Theas i mbosca eile.  
107 g a meánmheáchan agus 19 g a raon. 
 (iii) Déan dhá ráiteas faoi mheáchain na n-úll sa dá bhosca. 
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Cuir triail ort féin 7
 1. Is é 8 an meán atá ag na huimhreacha 3, 7, 8, 10, x. Faigh x.
 2. Faigh (i) an meán agus  (ii)  an t-airmheán don tacar sonraí seo a leanas:  

  3, 5, 4, 7, 29, 9, 2, 4, 10, 8

  Cé acu den dá mheán staitistiúla sin is fearr a d’oirfeadh chun na sonraí a léiriú?
  Tabhair cúis le do fhreagra. 

 3. Faigh meán agus airmheán an tacair uimhreacha seo: 2, 2, 3, 3, 3, 5, 101.
 Cé acu den dá mheán staitistiúla seo is fearr a chuireann síos ar an tacar uimhreacha?

 4. Is é 1.63 m meánairde seisear cailíní. 
 Is é 1.61 m meánairde cúigear de na cailíní. 
 Faigh airde an séú cailín. 

 5. Rinne grúpa buachaillí agus cailíní tástáil Tíreolaíochta. Seo iad na marcanna a fuair na 
 buachaillí: 

13, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 17, 16, 14, 16, 12

 (i) Faigh raon mharcanna na mbuachaillí. 
 (ii) Ríomh meánmharc na mbuachaillí. 

Ba é 13.2 an meánmharc do na cailíní sa rang agus ba é 7 raon mharcanna na gcailíní. 
 (iii) Déan dhá ráiteas faoi na difríochtaí idir marcanna na mbuachaillí agus marcanna 

na gcailíní sa tástáil Tíreolaíochta. 

 6. (a) Faigh trí uimhir arb é 15 an t-airmheán acu, 13 an meán agus 12 an raon. 

 7. Taispeántar na torthaí a fuair 24 dalta i dtriail sa tábla minicíochta grúpáilte seo:

 

Marc (x) 40–54 55–69 70–84 85–99

Lárluach an eatraimh

Minicíocht (f ) 5 8 7 4

(fx)

 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla.
 (ii) Bain úsáid as na lárluachanna eatraimh chun an meánmharc a mheas.

 8. Taispeántar sa tábla thíos an líon cúl a scóráladh le linn  
sraith cluichí peile.

 

An líon cúl 1 2 3

An líon cluichí 7 7 x

 (i) Má é 3 líon módúil na gcúl, faigh an luach is lú a d'fhéadfadh a bheith ar x.
 (ii) Má é 2 líon airmheánach na gcúl, faigh an luach is mó a d'fhéadfadh a bheith ar x.
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 9. Bhí seisear ina gcónaí i dteach. Ba é 20 bliain aois airmheánach an tseisir agus ba é 3 
raon a n-aoiseanna. Scríobh amach na habairtí thíos agus abair cé acu de na ráitis seo a 
leanas atá ceart i ngach cás: Tá sé fíor, D'fhéadfadh sé a bheith fíor nó Ní fhéadfadh 
sé a bheith fíor.
 (i) Bhí gach duine 19 mbliana d'aois nó 20 bliain d'aois.
 (ii) Bhí an duine ba shine sa teach 23 bliain d'aois
 (iii) Bhí an Ghaeilge ag gach duine den seisear sa teach.

10. Faigh meán an tacair uimhreacha thíos, ceart go dtí ionad deachúlach amháin. Faigh an 
 mód / na móid freisin. 

34, 28, 38, 19, 19, 21, 28, 19, 37, 36, 19.

Cén fáth nach bhfuil an mód oiriúnach mar mheán staitistiúil sa chás seo? 

11. 15.7 an meán atá ag sampla de 10 dtomhas agus 14.3 an meán atá ag sampla den 20 
 tomhas eile. Faigh meán an tríocha tomhas. 

Bíodh do fhreagra ceart go dtí ionad deachúlach amháin. 

12. I gcomórtas tumadóireachta, thug an cúigear breithiúna na scóir seo: 8, 7.5, 8.5, 9 agus 8.
 (i) Scrios an scór is airde agus an scór is ísle agus faigh meán na dtrí scór atá fágtha. 

Iolraigh sin faoin gCéim Deacrachta, i.e. 2.8, chun an scór don tumadh a fháil. 
(ii) Bain úsáid as an bpróiseas thuas arís chun an scór a fháil do thumadh arb é 3.2 an 

Chéim Deacrachta a ghabhann leis más iad seo scóir na mbreithiúna:  
6, 6.5, 6.5, 7, 7.5. 
Bíodh gach freagra ceart go dtí dhá ionad dheachúlacha. 

13. Liostaítear thíos tuarastail sheachtainiúla na bhfostaithe i mbialann mhearbhia. 

e300, e250, e240, e220, e200, e1050.

Faigh     (i)   an meánphá     (ii)   an pá airmheánach 
Cén fáth nach féidir leat an mód a fháil? 
Cé acu de na meáin staitistiúla – an meán nó an t-airmheán – is fearr a léiríonn an pá 

‘tipiciúil’? 

14. 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. 

15. Taispeánann an tábla minicíochta líon na stampaí poist a cheannaigh 20 duine le mí 
anuas. 

Líon stampaí 0–4 5–9 10–14 15–19

Minicíocht 2 4 6 8

 Bain leas as na lárluachanna eatraimh go bhfaighidh tú meastachán ar an meánlíon 
stampaí a ceannaíodh. 

27 5 33 42

11 13 19
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Tasc:
Roghnaigh trí théacsleabhar, e.g. Béarla, Eolaíocht agus Mata.

Pioc sampla randamach de leathanaigh ó gach leabhar.

Comhair an líon focal atá i ngach abairt ar leathanach amháin.

Cóipeáil agus comhlánaigh tábla de na torthaí do gach téacsleabhar mar seo:

Béarla
An líon 
focal in 

aghaidh na 
habairte

Lárluach an 
eatraimh (x)

Scór Minicíocht 
(f )

fx

1–5 3
6–10 8

11–15
16–20

Etc.

Bain úsáid as na sonraí chun líon módúil, airmheánach agus meánach na bhfocal 
in aghaidh na habairte a ríomh do gach téacsleabhar. Cuir do chuid torthaí do na trí 
théacsleabhar i gcomparáid le chéile.

16. I gcaitheamh na tréimhse measúnaithe ar fad, 35 as 40 an meánmharc a fuair Sinéad ina 
cuid tástálacha matamaitice. Ach nuair a bhí sí ag féachaint siar ar a cuid comhad, ní raibh 
in ann ach 7 gcinn de na 8 dtástáil a aimsiú. Scóráil sí 29, 36, 32, 38, 35, 34 agus 39 sna 
tástálacha sin. Déan amach cé mhéad marc as 40 a scóráil sí san ochtú tástáil. 

17. Thaistil deichniúr fear le féachaint ar chluiche rugbaí.   
Ba é 25 meán-aois na bhfear sin agus ba é  
6 a raon aoise. 

 Scríobh síos gach ráiteas thíos agus ansin  
scríobh in aice leis cé acu seo atá i gceist: 

  (i)   Tá sé fíor  (ii)   D’fhéadfadh sé a bheith fíor  

(iii)   Tá sé bréagach.

(a) An fear ab óige, bhí sé 18 mbliana d’aois. 
(b) Bhí gach fear 20 bliain d’aois ar a laghad. 
(c) An duine ba shine, bhí sé 4 bliana  

níos sine ná an duine ab óige. 
(d) Bhí gach fear idir 20 agus 26  

bliain d’aois.


