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Mír 9.1 Fothorthaí a liostú - athbhreithniú 
Seo rothlóir (nó roithleán) ina bhfuil 8 dteascóg. 
Tá 8 n-uimhir éagsúla agus 3 dhath éagsúla aige.
Má chastar an rothlóir, féadfaidh tú ceann ar bith  
de na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó 8 a fháil. 
Fothorthaí a thugtar orthu sin. 
Más sna dathanna amháin atá suim againn,  
is iad na fothorthaí féideartha ná glas, gorm agus buí.

I gcás an rothlóra thuas, rinneamar liosta de na fothorthaí féideartha go léir le haghaidh 
uimhreacha agus le haghaidh dathanna. 

Anois féachfaimid ar na fothorthaí nuair a chastar an rothlóir seo agus nuair a chaitear bonn 
airgid in airde. 
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9An Dóchúlacht

 • na fothorthaí ar theagmhais a liostú,
 • úsáid a bhaint as bunphrionsabal an 

chomhairimh,
 • úsáid a bhaint as táblaí dhá bhealach,
 • teagmhais agus fothorthaí a nascadh 

le chéile,
 • an tseansúlacht a nascadh leis an 

dóchúlacht,
 • féachaint an bhfuil fothorthaí 

comhdhóchúla ann,

 • úsáid a bhaint as codáin chun 
dóchúlacht a thomhas, 

 • fothorthaí fabhracha a shainaithint,
 • scála dóchúlachta a dhéanamh,
 • teagmhais chóra / laofa a thuiscint,
 • an dóchúlacht a chur i bhfeidhm i 

gcás boinn airgid a chaitheamh san 
aer, díslí a chaitheamh, rothlóirí a 
chasadh, cártaí a phiocadh as paca 
cártaí, etc.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain cén chaoi le:

 • léaráidí crainn a tharraingt agus a 
léirmhíniú,

 • dóchúlacht a mheas ó thurgnaimh,
 • minicíocht ionchais teagmhais a 

ríomh,
 • oibriú le fothorthaí nach fothorthaí 

comhdhóchúla iad,

 • ceisteanna a bhaineann leis an 
dóchúlacht, agus atá bunaithe ar 
léaráidí Venn, a fhreagairt,

 • an dóchúlacht go dtarlódh teagmhas 
amháin agus teagmhas eile a aimsiú,

 • an dóchúlacht go dtarlódh teagmhas 
amháin nó teagmhas eile a aimsiú

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le: 
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Seo liosta de na fothorthaí féideartha:

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C

áit a seasann A d’aghaidh (nó ceann) agus C do chúl (nó cruit). 

Tabhair faoi deara gur 16 fhothoradh atá ann.

Is féidir líon na bhfothorthaí a fháil i bhfad níos fusa ach 8 (líon na bhfothorthaí i gcás an 
rothlóra) a iolrú faoi 2 (líon na bhfothorthaí i gcás an bhoinn airgid), i.e. 8 3 2 5 16.

Léiríonn an sampla thuas  
Bunphrionsabal an Chomhairimh,  
rud a mhínítear ar dheis.

Fiosrú: 
Tarraing cairt de theagmhais/de thurgnaimh agus liostaigh an líon fothorthaí 
do gach teagmhas.

Taispeántar thíos roinnt moltaí.

Teagmhas / Turgnamh An líon 
fothorthaí

(a) Bonn airgid a chaitheamh san aer
(b) Dhá bhonn airgid a chaitheamh san aer
(c) Trí bhonn airgid a chaitheamh san aer

(a)
(b)
(c)

(a) Dísle a chaitheamh
(b) Dísle agus bonn airgid a chaitheamh
(c) Dhá dhísle a chaitheamh

(a)
(b)
(c)

(a) Cárta de chuid foireann amháin a phiocadh 
as paca cártaí imeartha
(b) Spéireata a phiocadh as paca cártaí imeartha
(c) Rí a phiocadh as paca cártaí imeartha
(d) Cárta dearg a phiocadh as paca cártaí imeartha
(e) Cárta a phiocadh as paca cártaí imeartha a 
bhfuil luach níos lú ná 5 air

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(a) Teascóg dhearg a fháil
(b) Uimhir a fháil
(c) Uimhir  200 a fháil
(d) Uimhir dhearg  300 a fháil

(a)
(b)
(c)
(d)

(a)  Dalta as do rang a roghnú
(b) Cailín as do rang a roghnú

(a)
(b)

Má bhíonn m ina fhothoradh féideartha ar 
rud amháin agus má bhíonn n ina fhothoradh 
féideartha ar rud eile, bíonn m 3 n ina 
fhothoradh féideartha ar an dá rud. 
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Táblaí dhá bhealach
Nuair a chastar an dá rothlóir ar dheis, is féidir  
na fothorthaí féideartha a thaispeáint ar bhealach  
eagraithe ach tábla dhá bhealach a dhéanamh,  
mar a thaispeántar thíos. 

Uimhreacha

3 4 5 6 Líon na bhfothorthaí féideartha:  
4 3 3 5 12

D
at

ha
nn

a D 3D 4D 5D 6D

Go 3Go 4Go 5Go 6Go

Gl 3Gl 4Gl 5Gl 6Gl

Is féidir Bunphrionsabal an Chomhairimh a leathnú amach chun an oiread rudaí  
(nó teagmhas) agus is maith leat a chur san áireamh. 

Má bhíonn ar bhuachaill léine, carbhat agus seaicéad a roghnú ó 5 léine, 3 charbhat agus  
4 sheaicéad, bíonn 5 3 3 3 4 rogha aige.

Léaráidí Crainn
Is féidir léaráidí crainn a úsáid freisin 
chun an líon fothorthaí a oibriú amach 
nuair a tharlaíonn dhá theagmhas 
nó níos mó ná sin. Scríobhtar gach 
fothoradh féideartha ag ceann craoibhe.

Mar shampla, cuireann scoil na 
roghanna seo a leanas ar fáil do 
dhaltaí na sraithe sinsearaí:

3 nuatheanga T1, T2, T3, 2 ábhar 
eolaíochta E1, E2 agus 2 ábhar gnó G1, G2.

Má roghnaíonn daltaí ábhar amháin as 
gach grúpa is féidir a gcuid roghanna 
(fothorthaí) a thaispeáint ar léaráid 
chrainn mar seo:

Cleachtadh 9.1
 1. 3 chúrsa tosaigh agus 4 phríomhchúrsa atá ar bhiachlár tús oíche. 

Cé mhéad béile 2 chúrsa éagsúla a d’fhéadfadh a bheith agat? 

 2. Caitear dhá bhonn airgid in airde.
Liostaigh na fothorthaí féideartha go léir. Úsáid A d’aghaidh agus C do chúl. 

Go
6

5

3

4

D

Gl

2 rogha

2 rogha

An líon iomlán
fothorthaí

T3 E1

T3 E2

T2 E1

T2 E2

T1 E1

T1 E2

T3 E1 G1

T3 E1 G2

T3 E2 G1

T3 E2 G2

T2 E1 G1

T2 E1 G2

T2 E2 G1

T2 E2 G2

T1 E1 G1

T1 E1 G2

T1 E2 G1

T1 E2 G2
3 rogha

T1

T2

T3

Is é an líon fothorthaí féideartha ná  
3 3 2 3 2 5 12
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 3. Castar an rothlóir seo agus caitear an dísle. 
 (i) Cé mhéad fothoradh éagsúil de dhath  

agus d’uimhir atá ann?
 (ii) Cé mhéad de na fothorthaí sin ina mbeidh buí? 
 (iii) Cé mhéad de na fothorthaí ina mbeidh 3?

 4. Is é rud atá i gcód áirithe ná ceann amháin de na litreacha A, B, C nó D agus ansin digit ó 
1 go 9. 
Cé mhéad cód féideartha atá ann? 

 5. 3 chúrsa tosaigh, 4 phríomhchúrsa agus 2 mhilseog atá ar bhiachlár lóin. 
Cé mhéad béile 3 chúrsa éagsúla a d’fhéadfadh a bheith ag duine? 

 6. Déanann déantúsóir carranna saghsanna éagsúla cairr, mar leanas: 

> is iad na múnlaí atá ar fáil ná carr salúin, carr fada agus carr cúlhaiste 
> is iad na dathanna atá ar fáil ná dath an airgid, dubh agus dearg 
> is iad na stíleanna atá ar fáil ná Carr Caighdeánach, Sócharr agus Scothcharr. 

Cé mhéad rogha ar fad a bhíonn ag duine a bhíonn ag ceannach cairr? 

 7. Is é atá i gceist le cluiche áirithe ná an rothlóir ar dheis  
a chasadh agus dísle a chaitheamh. 

 (i) Más litir agus uimhir a bhíonn san fhothoradh  
ar an gcluiche, cé mhéad fothoradh éagsúil  
a d’fhéadfadh a bheith ann?

 (ii) Más dath agus uimhir atá i gceist, cé mhéad  
fothoradh éagsúil a d’fhéadfadh a bheith ann? 

 8. Is mian le Gearóid cluiche seansúlachta a imirt ina gcaitear dísle agus bonn airgid.
 (i) Tarraing léaráid chrainn ina dtaispeántar na fothorthaí féideartha éagsúla.
 (ii) Cé mhéad fothoradh a fhágann gur uimhir phríomha agus aghaidh atá ann?
Ansin, socraíonn Gearóid dísle agus dhá bhonn airgid a chaitheamh.
 (iii)  bhonn airgid a chaitheamh.
(iii) Cé mhéad fothoradh a fhágann gur corruimhir agus dhá aghaidh atá ann?

 9. Fógraíonn bialann a biachlár lóin leis an gcomhartha ar dheis. 

 (i) Tá rogha de chúig chúrsa tosaigh agus naoi  
bpríomhchúrsa ar an mbiachlár. 
Cé mhéad milseog a chaithfidh a bheith ar bhiachlár  
na milseog chun go mbeadh an ráiteas faoi 180 lón  
éagsúla fírinneach?

 (ii) Lá áirithe níl ceann amháin de na cúrsaí tosaigh ar fáil  
agus níl ceann amháin de na príomhchúrsaí ar fáil.  
Cé mhéad lón éagsúil trí chúrsa is féidir a fháil an lá sin? 

C

B
A

F

E
D

Biachlár Lóin
3 chúrsa ar €18

Roghnaigh ónár 
gcúrsaí tosaigh, 

príomhchúrsaí agus 
milseoga. 

Déan do rogha 
as 180 lón éagsúla.
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10. Bhí ar an gcúigear cinnirí – Eimear (E), Sorcha (S), Mia (M), Pól (P) agus Niall (N) – 
maoirseacht a dhéanamh ar maidin nó san iarnóin. 
D'éiligh an ceann bliana a bhí i gceannas go ndéanfadh beirt daltaí, buachaill amháin 
agus cailín amháin, maoirseacht ag an am céanna. 
Bain úsáid as léaráid chrainn chun na teaglamaí (na fothorthaí) féideartha ar fad a 
liostú.

11.  Snámh Leadóg Peil Iomlán
Buachaillí 12

Cailíní 16 11 40

Iomlán 22 36

 Taispeántar sa tábla dhá bhealach thuas na spóirt is fearr le daltaí an dara bliain i scoil.

 (i) Cóipeáil an tábla agus líon isteach na huimhreacha atá ar lár.

 (ii) Cé mhéad dalta atá sa dara bliain?

 (iii) Cén spórt thuas is lú a thaitníonn leis na daltaí?

 (iv) Cén spórt is fearr leis na cailíní?

 (v) Cén codán de na daltaí a dúirt gurb í an leadóg an spórt is fearr leo?

 (vi) Cén céatadán de na cailíní a dúirt gurb é an snámh an spórt is fearr leo? 

Mír 9.2 Seansúlacht agus an scála dóchúlachta 
Tá cur amach cheana féin agat ar fhocail ar nós 

Dodhéanta    Neamhdhóchúil    Seans cothrom    Dóchúil    Cinnte

chun cur síos a dhéanamh ar an seans nó ar an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin. 

Má bhímid ag iarraidh a bheith níos cruinne, úsáidimid uimhreacha le cur síos a dhéanamh ar 
a dhóchúla is atá sé go dtarlóidh rud éigin. 

Is é an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin atá cinnte ná 1. 

Is é an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin nach féidir tarlú ná 0.  

Tá gach dóchúlacht eile níos mó ná 0 agus níos lú ná 1. 

Dá dhóchúla é go dtarlóidh rud éigin, is é is gaire a bheidh an dóchúlacht do 1. 

Scála dóchúlachta a thugtar ar an líne a thaispeántar thíos. 

CinnteSeans CothromDodhéanta DóchúilNeamhdhóchúil

1
1
20

Tá seans cothrom ann gur fear nó buachaill a bheidh sa chéad duine eile a chasfar ort ar an 
tsráid.

Tá sé cinnte go n-éireoidh an ghrian amárach.

Tá sé dodhéanta 7 a fháil nuair a chaitear gnáthdhísle.
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Cleachtadh 9.2
 1. I gcás gach ceann de na teagmhais thíos, cé acu de na lipéid seo is fearr a dhéanann cur 

síos ar an dóchúlacht go dtarlóidh sé?

Dodhéanta Neamhdhóchúil Seans Cothrom Dóchúil Cinnte

 (i) Cúl a gheobhaidh tú nuair a chaitheann tú bonn airgid in airde.
 (ii) Tá tú níos mó ná deich mbliana d’aois.
 (iii) Ní éireoidh an ghrian in Éirinn amárach. 
 (iv) Buafaidh tú bonn sna Cluichí Oilimpeacha. 
 (v) Éireannach a bheidh sa chéad duine eile a chasfar ort ar an tsráid. 
 (vi) Gheobhaidh tú ré-uimhir nuair a chaitheann tú gnáthdhísle. 
 (vii) Gheobhaidh tú níos lú ná 5 uimhir bhuacacha agus tú ag imirt Euromillions Aoine 

éigin. 
 (viii) Beidh sé ag cur sneachta níos déanaí inniu. 
 (ix) Tarraingím cárta dearg ó ghnáthphaca cártaí.
 (x) Beidh obair bhaile le déanamh agat anocht. 

 2. I gcás gach ceann de na teagmhais a thugtar thíos, roghnaigh ceann de na focail seo: 

dodhéanta     neamhdhóchúil     seans cothrom     dóchúil     cinnte

 (i) Tá dísle le caitheamh.  
Teagmhas 1: 6 a gheofar. 
Teagmhas 2: Uimhir is lú ná 4 a gheofar. 
Teagmhas 3: Uimhir is mó ná 3 a gheofar. 
Teagmhas 4: Nialas a gheofar. 
Teagmhas 5: Uimhir is lú ná 7 a gheofar.

 (ii) Tá cárta amháin le roghnú go randamach ó na cúig cinn seo.      
Teagmhas 1: Hart a bheidh sa chárta. 
Teagmhas 2: Uimhir is lú ná 8 a bheidh sa chárta.
Teagmhas 3: Muileata a bheidh sa chárta. 
Teagmhas 4: 2 a bheidh sa chárta. 
Teagmhas 5: Ní 3 a bheidh sa chárta. 

 3. Seo ceithre rothlóir agus dathanna éagsúla orthu: 
A B C D
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Má chastar na rothlóirí, 
 (i) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil seans cothrom ann go dtaispeánfaidh sé gorm? 
 (ii) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil seans cothrom ann go dtaispeánfaidh sé dearg? 
 (iii) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil an seans is lú ann go dtaispeánfaidh sé buí? 
 (iv) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil seans amháin as trí cinn ann go dtaispeánfaidh sé buí? 
 (v) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil seans amháin as ceithre cinn ann go dtaispeánfaidh 

sé dearg? 
 (vi) Cé acu de na rothlóirí a bhfuil an seans is mó ann go dtaispeánfaidh sé dearg?

 4. Cuir na teagmhais thíos in ord, ón gceann is lú seans go dtí an ceann is mó seans: 
 (i) Tá dísle le caitheamh.  

(a) Ré-uimhir a bheidh ar barr.
(b) Uimhir is mó ná 4 a bheidh ar barr. 
(c) Uimhir is lú ná 6 a bheidh ar barr. 

 (ii) Tá cárta amháin le roghnú go randamach ó na sé cinn seo.  
(a) 2 a bheidh sa chárta. 
(b) 7 a bheidh sa chárta. 
(c) Uimhir is mó ná 3 a bheidh sa chárta. 

 5. Tá mirlíní dearga, gorma agus glasa sa bhuidéal ar dheis. 
Tógtar mirlín amach as an mbuidéal. I gcás gach ceann 
de na trí dhath, taispeántar sa scála dóchúlachta thíos  
an seans go bhfaighfear an dath sin. 

10

(a) (b) (c)

Ceangail gach dath le (a), (b) nó (c). 

 6.  

Casann Todd saighead agus é ag imirt cluiche. 
Stopann an tsaighead i gceann de shé theascóg déag de 
chiorcal. Tá na teascóga ar fad ar cóimhéid. 
Tá dath amháin ar gach teascóg sa chiorcal. 
Taispeánann an scála dóchúlachta cén seans atá ann go 
stopfaidh an tsaighead ar aon dath faoi leith. 

Go � gorm
Gl � glas
D � dearg

Go
Gl

Go
Gl

Go

Go
D

D
D

Go

Glas

10

Dearg Gorm
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Mír 9.3  An dóchúlacht agus fothorthaí comhdhóchúla 
Sular féidir leat cluiche áirithe a thosú, caithfidh tú dísle a chaitheamh agus a sé a fháil. 

Triail a thugtar ar chaitheamh an dísle.

Is iad na huimhreacha 1, 2, 3, 4, 5 agus 6 fothorthaí féideartha uile  
na trialach. 

Spás samplach a thugtar ar liosta na bhfothorthaí féideartha go léir. 

Teagmhas a thugtar ar an toradh a theastaíonn. 

Má theastaíonn ré-uimhir uait agus tú ag caitheamh dísle, is iad  
na teagmhais nó na fothorthaí fabhracha ná na huimhreacha  
2, 4 agus 6.

Fothorthaí comhdhóchúla  
Deirtear go bhfuil dhá theagmhas comhdhóchúil (nó chomh dóchúil lena chéile,  
nó comhdhealraitheach) má tá an seans céanna ann go dtarlóidh ceachtar acu. 

Is ionann an seans go bhfaighidh tú dearg leis an rothlóir ar dheis agus an  
seans go bhfaighidh tú gorm. Tá sé chomh dóchúil céanna go bhfaighfidh  
tú dearg nó gorm.

I gcás an rothlóra ar dheis, níl dearg agus gorm comhdhóchúil.  
Is é an dóchúlacht gur dearg a gheofar nuair a chastar an  
rothlóir seo ná seans amháin as ceithre cinn.

Is é a scríobhaimid ná Dóchúlacht (dearg) 5   1 _ 4  .

Slí níos gonta chun é sin a scríobh ná P(dearg) 5   1 _ 4  .

I gcás fothorthaí comhdhóchúla, seo an 
dóchúlacht go dtarlóidh teagmhas E: 

 Líon na bhfothorthaí fabhracha
P(E) 5  –––––––––––––––––––––––––––––––
 Líon na bhfothorthaí féideartha

I gcás an rothlóra ar dheis, 

 P(glas) 5   1 _ 5  ,  mar gur cuid amháin atá glas 

 P(buí) 5   2 _ 5  ,  mar gur dhá chuid atá buí.

Teagmhas nó 
fothoradh 
fabhrach a thugtar 
ar an toradh a 
theastaíonn uainn.
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Sampla 1
Tá litir ar gach ceann de na tíleanna thíos. 

P A R A L L E L O G R A M

Roghnaítear ceann de na tíleanna sin go randamach (nó go fánach). 
Oibrigh amach an dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) A (ii) L (iii) O
 (iv) A nó L (v) A nó O (vi) L nó O

 (i) An litir A atá ar thrí cinn de na 13 thíl. 

  líon A  3
P(A) 5	__________	 5	 __
	 	 líon iomlán  13

  líon L  3
 (ii) P(L) 5	__________	 5	 __

	 	 líon iomlán  13

 (iii) P(O) 5   1 ___ 
13

  

  líon A 1 L  6
 (iv) P(A nó L) 5	__________	 5	 __

	 	 líon iomlán  13

 (v) P(L nó O) 5   4 ___ 
13

   (vi) P(A nó O) 5   4 ___ 
13

  

Fiosrú:
Tá sé éasca dóchúlacht a scríobhtar i bhfoirm chodánach a thiontú ina foirm 
chéatadánach / dheachúlach agus a mhalairt.
Déan póstaer de na teagmhais A, B, C, D, E, F agus G. Comhlánaigh an chairt 
thíos le dóchúlacht na dteagmhas seo a thaispeáint i bhfoirm chodánach / 
chéatadánach / dheachúlach. Breac gach teagmhas ar scála dóchúlachta cosúil 
leis an gceann a thaispeántar thíos.

Dóchúlacht
Teagmhas Codán Céatadán Deachúil

A   1 ___ 4  0.25

B  50%
C 0.6
D   75%

E   3 ___ 
10

  

F 0.01
G 23%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
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Cleachtadh 9.3
 1.  (i) Tabhair an spás samplach i gcás gach ceann de na rothlóirí seo: 

(a) 
dearg

gorm

 (b) dearg

buí

glas gorm

 (c) 
dearg gorm

gorm dearg

 (ii) I gcás gach ceann de na rothlóirí, scríobh síos an dóchúlacht go gcríochnaíonn an 
rothlóir ar dhath dearg. 

 2. I gcás gach ceann de na rothlóirí seo, cén dóchúlacht atá ann 6 a fháil? 

 (i) 
1 2

6 3

 (ii) 
6 4

6 1

 (iii) 
3

2

6

Cén dóchúlacht atá ann 2 nó 6 a fháil ar rothlóir (iii)? 

 3. Caitheann tú dísle cóir. 
Cén dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 

 (i) 5 (ii) 1 nó 2
 (iii) 4 nó níos mó (iv) corruimhir
 (v) uimhir is lú ná 3 (vi) uimhir phríomha?

 4. Seo roinnt cruthanna.

8

7

11

12

14

1
1

3

4

7

Roghnaítear ceann de na cruthanna sin go randamach. Oibrigh amach an dóchúlacht 
gurb é a bheidh sa chruth: 

 (i) cearnóg (ii) triantán (iii) cearnóg nó triantán
 (iv) corruimhir (v) uimhir 2 dhigit (vi) corruimhir ghlas.

 5. Roghnaítear litir go randamach as an bhfocal PROBABILITY. 
Scríobh síos an dóchúlacht gurb é a bheidh inti: 

 (i) A (ii) B (iii) I (iv) guta (v) B nó I.
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 6. 36 teascóg atá ar chlár dairteanna agus iad  
lipéadaithe ó 1 go 36. 
Maidir le dairt a chaitear leis an gclár, déan  
amach an dóchúlacht go mbuaileann sí 
 (i) iolraí ar 4
 (ii) uimhir idir 6 agus 9 (agus an dá uimhir sin san áireamh)
 (iii) uimhir is mó ná 20
 (iv) 9
 (v) iolraí ar 13 
 (vi) corruimhir ar iolraí ar 3 í. 

 7. 4 fhoireann atá i ngnáthphaca cártaí: hairt (♥), muileataí (♦), triufanna (♣) agus spéireataí (♠).
13 chárta atá i ngach foireann agus 52 cárta ar fad atá ann. 

Aon a thugtar ar an gcéad chárta. Na cártaí pictiúir nó na cártaí cúirte atá sna trí chárta 
dheireanacha: an Cuireata, an Bhanríon agus an Rí. 

Ó na 13 chárta thuas, tá cárta amháin le roghnú go randamach. Cén dóchúlacht atá ann 
gurb é a bheidh sa chárta a roghnófar: 
 (i)  7      (ii)  an tAon      (iii)  cárta pictiúir      (iv)  hart      (v)  spéireata      (vi)  9 nó 10? 

 8. Roghnaítear cárta go randamach ó ghnáthphaca 52 cárta. 
Cén dóchúlacht atá ann gurb é a bheidh sa chárta: 
 (i)  muileata    (ii)  cárta dearg    (iii)  cárta dubh    (iv)  3    (v)  cárta pictiúir    (vi)  Aon nó Rí?

 9. Tá dhá mhirlín ghlasa déag, sé mhirlín ghorma agus ocht mirlín bhána i mbosca. 
Roghnaítear mirlín go randamach. 
Maidir leis an mirlín a roghnaítear, cén dóchúlacht atá ann 
 (i) gur glas nó bán atá sé  (ii) gur gorm nó bán atá sé 
 (iii) nach glas atá sé  (iv) gur oráiste atá sé? 

10. Roinntear clár dairteanna cearnógach ina shé chearnóg  
bheaga déag. Tá ceithre cinn déag de na  
cearnóga péinteáilte mar a thaispeántar. 
 (i) Cén dath / Cé na dathanna ba chóir a chur ar na  

cearnóga nach bhfuil péinteáilte fós sa chaoi is gurb  
é    3 _ 8   an dóchúlacht gur cearnóg dhearg a bhuailfidh  
tú agus nach féidir cearnóg dhubh a bhualadh?

 (ii) Cén dath / Cé na dathanna ba chóir a chur ar na  
cearnóga nach bhfuil péinteáilte fós sa chaoi is gurb  
ionann an dóchúlacht gur cearnóg dhearg a  
bhuailfidh tú agus dhá oiread na dóchúlachta gur cearnóg ghorm a bhuailfidh tú? 

1 235 334
433

532
631

730

1225
1324

1423
1522

1621 1720 18

36

19

829

1126
1027
928

dearg buí dearg gorm

bán dearg bán gorm

dearg gorm bán dearg

bán buí ? ?
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11. Cén dóchúlacht atá ann gur sa chuid ghorm a stopann pointeoir na rothlóirí seo? 
 (i)  (ii)  (iii)  (iv) 

12. Déan rothlóir arb é an dóchúlacht go stopfaidh an pointeoir sa chuid ghorm de:
 (i) leath (ii) níos lú ná leath
 (iii) trí oiread na dóchúlachta go stopfaidh sé ar dhearg 

13. Agus muid ag glacadh leis go bhfuil an seans céanna ann go mbéarfaí duine lá ar bith 
den tseachtain nó mí ar bith den bhliain, cén dóchúlacht atá ann go bhfuil breithlá 
duine a roghnaítear go randamach 
 (i) ar an Máirt    (ii)  ar an Satharn nó ar an Domhnach    (iii)  i mí Eanáir nó i mí Feabhra?

14. Istigh i mála tá cúig dhiosca dhearga a bhfuil na huimhreacha 1 go 5 péinteáilte orthu 
agus seacht ndiosca ghorma a bhfuil na huimhreacha 1 go 7 péinteáilte orthu. Má 
roghnaítear diosca go randamach, céard é an dóchúlacht go roghnaítear
 (i) diosca dearg (ii) diosca a bhfuil uimhir a 3 air 
 (iii) diosca a bhfuil uimhir a 6 air  (iv) an diosca gorm a bhfuil uimhir a 1 air 
 (v) diosca a bhfuil ré-uimhir air  (vi) diosca a bhfuil corruimhir air? 

Mínigh an fáth arb é 1 suim na ndóchúlachtaí in (v) agus (vi). 

15. Rinneadh pobalbhreith ar 400 duine roimh thoghchán áirithe. Thug 120 duine 
tacaíocht do pháirtí A, thug 140 duine tacaíocht do pháirtí B agus ní raibh cinneadh 
déanta ag an gcuid eile acu.  Má roghnaítear duine go randamach ón ngrúpa seo, cén 
dóchúlacht atá ann 
    (i)  go dtugann sé/sí tacaíocht do pháirtí A           (ii)  go dtugann sé/sí tacaíocht do pháirtí B
  (iii)  go dtugann sé/sí tacaíocht do pháirtí éigin   (iv)  nach bhfuil cinneadh déanta aige/aici? 

16. Sular tháinig deireadh le Campa Samhraidh bliain amháin fiafraíodh de 50 dalta, idir 
bhuachaillí agus chailíní, cén cluiche ar an gcampa ab fhearr leo. Tugtar na torthaí sa 
tábla thíos: 

Leadóg Cispheil Eitpheil
Cailíní 15 10 5

Buachaillí  6 12 2

Má roghnaíodh duine go randamach ón mbuíon 50 dalta, faigh dóchúlacht gach ceann 
díobh seo: 
 (i) gur buachaill a roghnaíodh 
 (ii) gur cailín a roghnaíodh agus gurbh í an leadóg ab fhearr léi 
 (iii) gurbh í an chispheil ab fhearr leis an duine. 

Más cailín a roghnaíodh, faigh an dóchúlacht gurbh í an eitpheil a roghnaigh sí. 
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17. Díoladh 100 ticéad i raifil. Cheannaigh Lúcás 10 gcinn acu, cheannaigh Heather 5 cinn 
agus cheannaigh Ailéin 1 cheann amháin. 
Roghnaíodh ticéad go randamach. An duine a raibh an ticéad sin aige/aici, bhuaigh sé/
sí an duais. 
Maidir leis an duais, cén dóchúlacht atá ann 
 (i) gurbh é Ailéin a bhuaigh í  (ii) gurbh é Lúcás a bhuaigh í 
 (iii) gurbh í Heather a bhuaigh í  (iv) nár bhuaigh duine ar bith den triúr sin í? 

Cé mhéad den 100 ticéad a chaithfinn a cheannach ionas gurbh é an dóchúlacht gur 
agamsa a bheadh an duais ná 
 (v)   3 __ 10   (vi) 0.2 (vii) 25% (viii) 100%?

18. Tá 8 gcnaipe i mbosca. 
Is é an dóchúlacht gur cnaipe glas a thógfar amach as an mbosca ná   1 _ 2  .
Tógtar cnaipe glas amach as an mbosca agus cuirtear i leataobh é. 
Anois tógann Gearóid cnaipe amach as an mbosca go randamach. 
Céard é an dóchúlacht gur glas atá sé?

19. Is é atá le déanamh i gcluiche áirithe ná cárta a  
phiocadh go randamach as paca 52 cárta imeartha. 
Taispeántar sa tábla an toradh atá ar chártaí éagsúla  
a phiocadh. 

Má phiocann Eibhlín cárta, cén dóchúlacht atá ann 
 (i) go gcaillfidh sí airgead  (ii) go mbuafaidh sí airgead 
 (iii) nach mbuafaidh sí ná nach gcaillfidh sí  (iv) nach gcaillfidh sí airgead? 

20. Tá faisnéis faoi ghrúpa páistí le fáil sa tábla seo trasna.

 (i) Cé mhéad páiste ar fad atá sa ghrúpa?
 (ii) Má roghnaítear páiste as an ngrúpa go  

randamach, cén dóchúlacht atá ann 

(a) gur súile gorma atá aige/aici  (b) gur buachaill atá ann? 
 (iii) Má roghnaítear buachaill as an ngrúpa, cén dóchúlacht atá ann gur súile gorma 

atá aige?

21. Rinne Marcus tionscadal ar roghanna teanga sa chúigiú bliain dá scoil.

Bhailigh sé an t-eolas seo a leanas: 
Bhí an 125 dalta sa 5ú bliain ag déanamh staidéir ar an bhFraincis, ar an nGearmáinis nó 
ar an Spáinnis.

Bhí 22 cailín ag déanamh staidéir ar an bhFraincis. Bhí 70 cailín ann san iomlán. 
Bhí 25 buachaill ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis. Bhí 42 dalta sa rang Spáinnise, 
12 bhuachaill ina measc. 
Ansin, bhain Marcus úsáid as tábla dhá bhealach lena chuid torthaí a chur i láthair.

Cárta Toradh
Aon e2 a bhuachan

R, B nó C 50c a bhuachan

6, 7, 8, 9, 10 Gan toradh

2, 3, 4, 5 50c a chailleadh

Buachaillí Cailíní
Súile gorma  3 6

Súile donna 12 9
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An Fhraincis An Ghearmáinis An Spáinnis Iomlán
Buachaillí 25 12

Cailíní 22 70

Iomlán 42 125

 (a) Líon isteach na huimhreacha atá in easnamh chun an tábla a chríochnú

 (b) Cé mhéad dalta sa 5ú bliain a bhí ag déanamh staidéir ar an bhFraincis?

 (c) Cé mhéad buachaill a bhí sa 5ú bliain?

 (d) Cén codán de na daltaí a bhí ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis?

 (e) Má roghnaítear dalta go randamach ón 5ú bliain, cén dóchúlacht atá ann

 (i) go bhfuil sé/sí ag déanamh staidéir ar an bhFraincis,

 (ii) gur cailín í atá ag déanamh staidéir ar an Spáinnis,

 (iii) gur buachaill é atá ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis?

Mír 9.4 Dhá theagmhas – Spásanna samplacha a úsáid – 
 Léaráidí crainn/Táblaí dhá bhealach 

Nuair a dhéantar dísle a chaitheamh agus bonn a chaitheamh in  
airde, seo tacar na bhfothorthaí féideartha: 

{A1, A2, A3, A4, A5, A6, C1, C2, C3, C4, C5, C6}. 

Spás samplach a thugtar ar thacar sin na bhfothorthaí féideartha. 

Is féidir léaráidí crainn nó táblaí dhá bhealach a úsáid chun spásanna samplacha a chruthú, 
mar a chonaiceamar sa mhír roimhe seo. Ach leas a bhaint as an spás samplach thuas, is féidir 
linn an dóchúlacht go bhfaighimid aghaidh agus 6 a scríobh síos, mar shampla. 

P(H, 6) 5   1 __ 12  

Is féidir an dóchúlacht go bhfaighimid aghaidh agus 
ré-uimhir a fháil ach na fothorthaí a theastaíonn a 
chomhaireamh. 

Is iad sin A2, A4 agus A6. 

 P(A agus ré-uimhir) 5   3 __ 12   5   1 _ 4  

Is iomaí fothoradh féideartha ar thurgnamh ar nós 
dhá dhísle a chaitheamh, agus mar sin ní foláir an spás 
samplach a leagan amach i gceart, mar a thaispeántar sa 
sampla seo a leanas.

H

T

Bonn

Dísle

3
4
5
6

1

A, 3
A, 4
A, 5
A, 6

A, 1

. . .
2 A, 2. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

3
4
5
6

1

C, 3
C, 4
C, 5
C, 6

C, 1

. . .
2 C, 2. . .

. . .

. . .

. . .

. . .
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Sampla 1
Má chaitear dhá dhísle agus má shuimítear na scóir le chéile, leag amach spás 
samplach a mbeidh na fothorthaí féideartha go léir ann. Anois faigh an dóchúlacht 
 (i) gurb é 7 go baileach an t-iomlán (ii) gurb é 4 nó níos lú an t-iomlán
 (iii) gurb é 11 nó níos mó an t-iomlán (iv) gur iolraí ar 5 é an t-iomlán.

Tá an spás samplach le feiceáil ar dheis. 
36 fothoradh atá ann. 
 (i) Is é 7 an t-iomlán 6 huaire. 

⇒ P (7) 5   6 __ 36   5   1 _ 6  

 (ii) Is é 4 nó níos lú an t-iomlán 6 huaire. 

⇒ P (4 nó níos lú) 5   6 __ 36   5   1 _ 6  

 (iii) Is é 11 nó níos mó an t-iomlán 3 huaire. 

⇒ P (11 nó níos mó) 5   3 __ 36   5   1 __ 12  

 (iv) Is iad 5 agus 10 na hiolraithe ar 5.
Is é 5 nó 10 an t-iomlán 7 n-uaire. 

⇒ P (iolraí ar 5) 5   7 __ 36  

Cleachtadh 9.4
 1. Seo iad na fothorthaí féideartha nuair a chaitear dhá bhonn airgid in airde: 

AA, AC, CA, CC 
Scríobh síos an dóchúlacht atá ann iad seo a fháil: 
 (i) 2 chúl (ii) 2 aghaidh (iii) aghaidh agus cúl.

 2. Nuair a chastar an dá rothlóir seo agus nuair  
a shuimítear na scóir le chéile, faigheann tú  
na torthaí a thaispeántar ar dheis. 

1 2

4 3

1 2

4 3

Bain leas as an tábla chun na dóchúlachtaí seo  
a leanas a scríobh síos: 
 (i) Is é 6 an scór iomlán  (ii) is ré-uimhir é an scór iomlán
 (iii) is é 7 nó níos mó an scór iomlán (iv) is é 2 nó 3 an scór iomlán.

An uimhir ar an 1ú rothlóir

An
 u

im
hi

r a
r a

n 
2ú

 ro
th

ló
ir

1 2 3 4

1 2 3 4 5

2 3 4 5 6

3 4 5 6 7

4 5 6 7 8

Iomlán 5 4 nó níos lú

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Iomlán 5 7
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 3. 2, 4 agus 6 atá ar na codanna de rothlóir cóir tríthaobhach. 
Castar an rothlóir uair amháin agus caitear dísle  
cóir séthaobhach uair amháin. 

An uimhir a stopann an rothlóir uirthi,  
suimítear í sin leis an uimhir a thaispeánann  
an dísle. Tugann sé sin an scór. 

Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla chun gach  
scór a d’fhéadfadh a bheith ann a thaispeáint. 

Agus tú ag úsáid an tábla, scríobh síos an  
dóchúlacht gurb é atá sa scór ná 
 (i) 4 (ii) 5
 (iii) 7 (iv) 9 nó níos mó 
 (v) 5 nó níos lú (vi) iolraí ar 4 

 4. Tá dhá rothlóir chóra ag Karl. Tá uimhreacha orthu  
mar a thaispeántar ar dheis.  
Casann sé iad agus faigheann sé toradh an dá scór. 
 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an ghreille, chun  

gach fothoradh a d’fhéadfadh a bheith ar an dá  
chasadh a thaispeáint. 

 (ii) Cén dóchúlacht atá ann gurb é atá sa toradh ná
(a) 12 (b) uimhir is mó ná 10 (c) iolraí ar 3?

 5. Cuirtear an t-aon triuf, an rí triuf, an bhanríon triuf agus  
an cuireata triuf i gcarn amháin agus an t-aon muileata,  
an rí muileata, an bhanríon muileata agus an cuireata  
muileata i gcarn eile. Sa léaráid den spás samplach,  
taispeántar na fothorthaí féideartha go léir nuair a  
thógtar cárta ón dá charn. 

Scríobh síos na dóchúlachtaí seo: 
 (i) gur rí a bheidh sa dá chárta
 (ii) go mbeidh cárta amháin ina thriuf 
 (iii) nach mbeidh ach cárta amháin ina bhanríon 
 (iv) gur péire meaitseála a bheidh sna cártaí 
 (v) go mbeidh cárta amháin ar a laghad ina bhanríon 
 (vi) nach mbeidh ceachtar den dá chárta ina chuireata.

 6. Caitear trí bhonn airgid chóra in airde.  
Déan amach spás samplach le haghaidh  
na bhfothorthaí féideartha go léir. 

Anois scríobh síos dóchúlacht gach ceann  
de na fothorthaí seo: 
 (i) trí aghaidh  (ii) dhá aghaidh agus cúl amháin
 (iii) gan aghaidh ar bith (iv) aghaidh amháin ar a laghad.
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 7. Caitear dhá dhísle agus suimítear na scóir.  
Taispeántar na fothorthaí sa spás samplach ar dheis.  
Faigh an dóchúlacht gurb é suim  
an dá uimhir ná 
 (i) 9 (ii) 10
 (iii) 3 nó níos lú (iv) 10 nó 11.

 8. Tá Chloe ag imirt cluiche focal agus roghnaíonn  
sí guta agus consan go randamach óna cuid  
litreacha. 
 (i) Taispeáin ar léaráid de spás samplach na roghanna go léir is féidir léi a dhéanamh. 
 (ii) Cén dóchúlacht atá ann go roghnóidh sí A agus R? 
 (iii) Cén dóchúlacht atá ann go roghnóidh sí I agus L? 
 (iv) Cén dóchúlacht atá ann go roghnóidh sí I agus nach roghnóidh sí L? 

 9. Tá 2 choirnín dhearga agus 1 choirnín bán i Mála A.
 Tá 1 choirnín dearg agus 2 choirnín bhána i Mála B.
 Tarraingítear coirnín amháin go randamach as gach mála.
 Tarraing léaráid chrainn ina dtaispeántar fothorthaí an turgnaimh seo agus uaidh sin 

scríobh amach an spás samplach don turgnamh seo.
 Faigh an dóchúlacht go mbeidh (i) an dá choirnín dearg (ii) an dath céanna ar an dá choirnín.
 (iii) dath éagsúil ar gach coirnín den phéire.

Mír 9.5 Dóchúlachtaí a mheas ó thurgnaimh    
Go dtí seo ríomhamar dóchúlachtaí ar an mbonn go bhfuil gach fothoradh 
comhdhóchúil. San fhíorshaol, áfach, ní i gcónaí a bhíonn teagmhais comhdhóchúil agus 
ní mór teacht ar bhealach éigin eile chun an dóchúlacht a mheas. 

I gcásanna den sórt sin déanaimid turgnamh nó suirbhé chun an dóchúlacht go 
dtarlóidh teagmhas a mheas. 

Turgnamh  
Bhí Seán ag ceapadh go raibh bonn airgid laofa. Mar thurgnamh, chaith sé an bonn airgid in 
airde 1000 uair le cabhair óna chuid cairde. Rinne sé comhaireamh ar líon na n-aghaidheanna 
a fuair sé i ndiaidh 10, 20, 100 ... agus 1000  
caitheamh.
Tá na torthaí le feiceáil sa tábla seo ar dheis: 

Dá mhéad uair a chaitheann sé an bonn airgid  
in airde is ea is gaire do 0.5 (i.e.   1 _ 2  ) a bhíonn an  
luach a fhaightear nuair a roinntear líon na  
n-aghaidheanna ar líon na gcaití.

An dóchúlacht thurgnamhach nó an 
mhinicíocht choibhneasta a thugtar ar an 
luach a fhaightear nuair a roinntear líon na 
n-aghaidheanna ar líon na gcaití.
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Tugann sé meastachán ar an bhfíordhóchúlacht. 

Dá mhéad uair a dhéantar an triail nó an turgnamh is ea is gaire don fhíordhóchúlacht nó 
don dóchúlacht theoiriciúil a bhíonn luach na dóchúlachta turgnamhaí. 

Tharla go bhfuil an dóchúlacht go bhfaighfear aghaidh tar éis an bonn airgid a chaitheamh 
in airde 1000 uair an-ghar don fhíordhóchúlacht, i.e.   1 _ 2  , baineann Seán an tátal nach bhfuil an 
bonn airgid laofa.

Mar sin, má dhéantar suirbhé nó turgnamh, is féidir an dóchúlacht go dtarlóidh teagmhas a 
mheas ar an gcaoi seo: 

  Líon na dtrialacha fabhracha
Minicíocht choibhneasta 5 ––––––––––––––––––––––––––––
  Líon iomlán na dtrialacha

Sampla 1
Bailíonn Derek sonraí ar dhathanna na gcarranna a ghabhann thar gheata na scoile. 
Taispeántar na torthaí sa tábla. 

Dath Cuntas Minicíocht
Bán     24

Dearg       32

Dubh   14

Gorm    16

Glas  10

Eile  4

 (i) Cé mhéad carr a ndearna Derek cuntas díobh? 
 (ii) Cén mhinicíocht choibhneasta a bhí ag carranna gorma? 
 (iii) Cén mhinicíocht choibhneasta a bhí ag carranna dearga?  

Bíodh do fhreagra ina dheachúil. 
 (iv) Scríobh síos meastachán ar an dóchúlacht gur glas a bheidh an chéad charr eile a 

ghabhfaidh thar gheata na scoile. 
 (v) Cén chaoi ar féidir an meastachán ar dhóchúlacht na gcarranna glasa a bheith 

níos iontaofa?
 (i) Is ionann líon na gcarranna sa suirbhé agus suim na minicíochtaí. Sin 100 carr. 

 (ii) Minicíocht choibhneasta na gcarranna gorma 5   16
 ___ 100   5   4 __ 25  

 (iii) Minicíocht choibhneasta na gcarranna dearga 5   32
 ___ 100   5 0.32

 (iv) An dóchúlacht gur glas a bheidh an chéad charr eile 5 minicíocht choibhneasta 
na gcarranna glasa

	 	 5   10
 ___ 100   5   1 __ 10  

 (v) Is féidir iontaofacht an mheastacháin ar dhóchúlacht na gcarranna glasa a 
fheabhsú ach cur le líon na gcarranna a ndéantar cuntas díobh. Thabharfadh 
cúig chéad carr meastachán an-chruinn ar an bhfíordhóchúlacht. 
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Fiosrú: 
Cuir an dóchúlacht thurgnamhach (nó an dóchúlacht thrialach) agus an fhíordhóchúlacht 
(an dóchúlacht theoiriciúil) i gcomparáid le chéile.

Nuair a chaitear dísle cóir, bíonn a fhios againn go bhfuil seans cothrom ann do gach 
aghaidh a bheith ar barr.

Is é an dóchúlacht do gach aghaidh a bheith ar barr ná   1 __ 
6

   ≈ 0.167. 

Seo í an fhíordhóchúlacht (nó an dóchúlacht theoiriciúil).

Cóipeáil an chairt thíos agus, le cuidiú ó ghrúpa daltaí, caithigí dísle agus déanaigí 
taifead ar bhur gcuid torthaí i bhfoirm cairt scóir.

Faigh an dóchúlacht thurgnamhach do gach uimhir ar an dísle gach 30 uair a chaitear é. 
Suimigh le chéile na torthaí nuair a chaitear an dísle 30 uair go dtí go gcaitear 120 uair é. 

An líon uaireanta 
a chaitear an dísle

1 2 3 4 5 6

30

Dóchúlacht 5   (   ) ___ 30  5   (   ) ___ 30  5   (   ) ___ 30  5   (   ) ___ 30  5   (   ) ___ 30  5   (   ) ___ 30  

30
(60)

Dóchúlacht 5   (   ) ___ 60  5   (   ) ___ 60  5   (   ) ___ 60  5   (   ) ___ 60  5   (   ) ___ 60  5   (   ) ___ 60  

30
(90)

Dóchúlacht 5   (   ) ___ 90  5   (   ) ___ 90  5   (   ) ___ 90  5   (   ) ___ 90  5   (   ) ___ 90  5   (   ) ___ 90  

30
(120)

Dóchúlacht 5   (   ) ___ 120  5   (   ) ___ 120  5   (   ) ___ 120  5   (   ) ___ 120  5   (   ) ___ 120  5   (   ) ___ 120  

Cuir an dóchúlacht thurgnamhach agus an fhíordhóchúlacht (an dóchúlacht theoiriciúil) 
i gcomparáid le chéile de réir mar a chaitear an dísle níos mó agus níos mó.

Scríobh conclúid:
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Minicíocht ionchais  
Tá 5 dhiosca dhearga agus 3 dhiosca ghorma sa mhála seo. 

Roghnaítear diosca go randamach ón mála agus ansin cuirtear ar ais é. 

Is é an dóchúlacht gur diosca gorm a gheofar ná   3 _ 8  .

Ciallaíonn sé sin, ar meán, go mbeidh tú ag súil le 3 dhiosca ghorma  
i ngach 8 gcinn a roghnaítear nó 30 diosca gorm i ngach 80 ceann a roghnaítear. 

Chun an líon ionchais dioscaí gorma a fháil nuair a roghnaíonn tú diosca 400 uair, 

 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht go dtarlaíonn an teagmhas uair amháin. 

 (ii) Iolraigh an dóchúlacht sin faoi líon na n-uaireanta a dhéantar an turgnamh. 
Mar sin is é líon ionchais na ndioscaí gorma ná 

  3 _ 8   3   400
 ___ 1   5 150.

Sampla 2

Tá an rothlóir seo laofa. 
I gcás gach ceann de na huimhreacha 1 go 4, tugtar sa tábla  
thíos an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar an uimhir sin. 

Uimhir 1 2 3 4 5

Dóchúlacht 0.35 0.1 0.25 0.15

Castar an rothlóir aon bhabhta amháin. 
 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht gur ar 5 a stopfaidh an rothlóir. 
 (ii) Scríobh síos an uimhir ar dóchúla go stopfaidh an rothlóir uirthi.
 (iii) Má chastar an rothlóir 200 uair, cé mhéad uair a bheifeá ag súil lena stopadh ar 3?

 (i) Is ionann suim na ndóchúlachtaí go léir agus 1. 
Bíodh x 5 an dóchúlacht gur ar 5 a stopfaidh an rothlóir. 
 x 1 0.35 1 0.1 1 0.25 1 0.15 5 1
 x 1 0.85 5 1 ⇒ x 5 0.15
 P(ar 5 a stopfaidh an rothlóir) 5 0.15

 (ii) Is dóchúla go stopfaidh an roth seo ar 1 mar is ag 1 atá an dóchúlacht is mó. 
 (iii) P(stopadh ar 3) 5 0.25 5   1 _ 4  

As 200 casadh, bheifeá ag súil go stopfadh an roth ar 3 an méid seo uaireanta: 
3 is    1 _ 4   3 200 5 50 uair.

Minicíocht ionchais 5 
dóchúlacht 3 líon na dtrialacha.

1 5

4

3

2
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Cleachtadh 9.5
 1. Caitear bonn cóir in airde 100 uair.  Cé mhéad aghaidh a bheadh súil agat a fháil? 

 2. Caitear dísle cóir séthaobhach in airde 60 uair. 
 (i) Cé mhéad 6 a bheadh súil agat a fháil? 
 (ii) Cé mhéad 2 a bheadh súil agat a fháil? 
 (iii) Cé mhéad ré-uimhir a bheadh súil agat a fháil?

 3. Roghnaítear liathróid amháin go randamach ón mála  
ar dheis agus ansin cuirtear ar ais í. Déantar sin 400 uair.  
Cé mhéad uair a bheadh súil agat 
 (i) liathróid ghorm a fháil  (ii) liathróid dhearg a fháil? 

 4. Féachtar ar 50 carr agus iad ag dul thar gheata na scoile. Tá 15 cinn de na carranna sin 
dearg. Bain leas as na torthaí sin chun an dóchúlacht gur dearg a bheidh an chéad charr 
eile a rachaidh thar gheata na scoile a mheas. 

 5. Rinne Sinéad agus Nioclás turgnamh ina mbíonn ort ligean do bhiorán ordóige titim. 
Is iad seo na torthaí a fuair siad: 

Sinéad
Trialacha 20

Nioclás
Trialacha 100

‘Bior in airde’ 10 ‘Bior in airde’  75

Ligtear do bhiorán ordóige eile titim. 
 (i) I gcás Shinéad, cén dóchúlacht atá ann ‘bior in airde’ a fháil? 
 (ii) I gcás Niocláis, cén dóchúlacht atá ann ‘bior in airde’ a fháil? 
 (iii) Cén duine acu a mbeidh na sonraí is iontaofa aige/aici dar leat? Mínigh do fhreagra.

 6. Rinne Ciara suirbhé ar dhath na bhfeithiclí a chuaigh thar a teach. Is iad seo na torthaí a 
fuair sí: 

Dath Dearg Dubh Dath an airgid Glas Bán Eile

Minicíocht 6 10 24 4 12 8

Ríomh meastachán ar na dóchúlachtaí seo a leanas maidir leis an gcéad fheithicil eile a 
rachaidh thart: 
 (i) gur dath an airgid a bheidh uirthi (ii) nach mbeidh sí dubh. 

 7. Tá Eoin ag déanamh turgnaimh – ligean do spúnóg titim. 
Déanann sé cuntas den chaoi a dtiteann an spúnóg -  
béal in airde nó béal fúithi. 
 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla seo ina bhfuil torthaí Eoin. 

Líon titimí 5 10 20 25 50 100

Líon uaireanta a thit sí béal in airde 3 7 11 15 32 63

Dóchúlacht 0.6 0.7

A

Béal
suas

Béal
fúithi
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 (ii) I do thuairim, céard a bheadh ina mheastachán réasúnta ar an bhfíordhóchúlacht 
go dtitfidh spúnóg béal in airde? Bíodh do fhreagra ina dheachúil, ceart go dtí 
ionad deachúlach amháin. 

 (iii) Má ligeann Eoin don spúnóg titim 300 uair, cé mhéad uair is dócha go dtitfidh sí 
béal in airde? (i.e. an mhinicíocht ionchais.) 

 8. Bhí cnaipí daite i mála áirithe. Roghnaíonn Darren cnaipe go randamach agus ansin 
cuireann ar ais é. 
Déanann sé é sin 60 uair. Is iad seo na torthaí: 

Dath Bán Glas Gorm

Minicíocht 10 30 20

Ansin roghnaíonn sé cnaipe eile. Déan meastachán ar an dóchúlacht gur roghnaigh sé 
 (i) cnaipe bán (ii) cnaipe glas  (iii) cnaipe bán nó cnaipe gorm. 

 9. Tá ocht gcnaipe i mála áirithe. Tá gach cnaipe gorm nó dearg nó buí. 
Tógann Helena cnaipe amach as an mála go randamach. Déanann sí cuntas de dhath 
an chnaipe agus ansin cuireann ar ais sa mhála é. 
Déanann sí an turgnamh sin 400 uair. Tá na torthaí sa tábla. 

Dath an chnaipe Gorm Dearg Buí

Minicíocht 210 98 92

 (i) Déan meastachán ar cé mhéad de na hocht gcnaipe atá gorm. Mínigh do fhreagra. 
 (ii) Déan meastachán ar cé mhéad de na hocht gcnaipe atá buí. Mínigh do fhreagra. 

10. Tá trí dhísle éagsúla ann – ceann ag Olivia, ceann  
ag Ben agus ceann ag Jósaí. Caitheann gach  
duine acu a dhísle féin 360 uair. 

Níl ach ceann amháin de na díslí cóir.   
Cé leis an dísle sin?
Mínigh do fhreagra.  
Cén duine ag a bhfuil an dísle is laofa?  
Mínigh do fhreagra. 

11. Déantar na haghaidheanna ar dhísle séthaobhach a phéinteáil dearg, bán nó gorm. 
Caitear an dísle 36 uair. Is iad seo na torthaí: 

Dath Minicíocht 
Dearg  7

Bán 11

Gorm 18

Maidir le gach dath, cé mhéad aghaidh a bhfuil an dath sin orthu, dar leat? Bíodh do 
fhreagra bunaithe ar na torthaí sa tábla. 

Uimhir Olivia Ben Jósaí
1 27 58 141

2 69 62  52

3 78 63  56

4 43 57  53

5 76 56  53

6 67 64   5
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12. Rinne Lyra rothlóir ar a bhfuil trí dhath – buí, gorm agus dearg. 
Chas sí 500 uair é chun triail a bhaint as. 
Seo iad na torthaí a fuair sí:  buí 240
 gorm 160
 dearg 100
 (i) Déan meastachán ar an dóchúlacht go stopfaidh an rothlóir ar dhath buí. 
 (ii) Ansin chas sí an rothlóir 100 uair.  

Cé mhéad uair, thart air, a stopfaidh an rothlóir ar dhath buí, dar leat? 

13. Casann Caral rothlóir dearg agus rothlóir glas 50 uair an ceann. Gach uair déanann sí 
taifead ar an áit a stopann an rothlóir – cé acu a stopann sé ar 1 nó nach stopann. Tá na 
torthaí sna táblaí. 

Rothlóir dearg Rothlóir glas

Stopann ar 1 Ní stopann ar 1 Stopann ar 1 Ní stopann ar 1 

7 43 24 26

 (i) I gcás gach rothlóra, oibrigh amach an mhinicíocht choibhneasta gur ar 1 a 
stopfaidh sé. 

 (ii) Rothlóir cóir ar a bhfuil sé chuid atá sa dá rothlóir. 

I gcás gach rothlóra, cé mhéad taobh ar a bhfuil 1, dar leat? 
Mínigh do chuid freagraí. 

14. Is ionann an dóchúlacht go mbeidh ar dhuine fanacht ar feadh níos mó ná 5 nóiméad 
ag oifig an phoist agus   2 _ 7  .
Baineann 350 duine úsáid as oifig an phoist in aon lá amháin. 
Oibrigh amach meastachán ar líon na ndaoine a mbíonn orthu fanacht ar feadh níos 
mó ná 5 nóiméad. 

15. Tá Daithí agus Ruairí an-tógtha leis an ngalf
Bhuaigh Ruairí 14 cinn den 20 babhta deireanach  
a d'imir siad.
 (i) Bunaithe ar na torthaí seo, déan meastachán  

ar an dóchúlacht go mbuafaidh Daithí an chéad  
bhabhta eile.

 (ii) Má bhuann Daithí na chéad chúig bhabhta eile,  
déan meastachán ar an dóchúlacht go mbuafaidh  
Ruairí an chéad bhabhta eile ina dhiaidh sin.
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Mír 9.6 Léaráidí Venn in úsáid sa dóchúlacht   
Má chuirtear faisnéis i láthair i bhfoirm léaráid Venn, bíonn sé éasca an dóchúlacht go 
dtarlóidh teagmhais éagsúla a scríobh síos. 

Léiríonn na léaráidí thíos na príomhréigiúin nuair a thrasnaíonn dhá léaráid Venn a chéile. 

U

A

A ∩ B

B

U

A

A ∪ B

B

U

A

A

B

U

A

B \ A

B

U

A

(A ∪ B)�

B

U

A

B�

B

Sampla 1
Sa léaráid Venn ar dheis taispeántar na spóirt  
a imríonn baill de chlub áirithe. 
Cé mhéad ball 
 (i) a imríonn peil agus leadóg araon
 (ii) a imríonn leadóg ach nach n-imríonn peil 
 (iii) nach n-imríonn ceachtar den dá chluiche 
 (iv) a imríonn peil nó leadóg?
Anois scríobh síos dóchúlacht gach ceann de (i)-(iv) thuas. 

 (i) Peil agus leadóg araon 5 10 
 (ii) Imríonn leadóg ach ní imríonn peil 5 35 
 (iii) Ní imríonn ceachtar den dá chluiche 5 45 
 (iv) Peil nó leadóg 5 40 1 10 1 35 5 85

   10  10  1   35  7 P(i) 5	 –––––––––––––––––––––– 5	 ––– 5	–––	 P(ii) 5	 ––– 5	–––
   líon iomlán na mball  130  13   130  26

 P(iii) 5   45 ____ 
130

   5   9 ___ 
26

   P(iv) 5   85 ____ 
130

   5   17 ___ 
26

  

Peil

U

Leadóg

40 10 35

45
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Trí thacar   
Sa léaráid ar dheis taispeántar na spóirt a imríonn grúpa  
daltaí sa dara bliain. 

Tugtar dóchúlachtaí teagmhais éagsúla thíos.
Scrúdaigh an léaráid chun na dóchúlachtaí sin a fhíorú. 

 (i) P(imríonn dalta na trí chluiche) 5   1 ___ 
25

  

 (ii) P(imríonn dalta líonpheil) 5   6 1 2 1 1 1 4  ____________ 
25

   5   13 ___ 
25

  

 (iii) P(ní imríonn dalta sacar) 5   6 1 4 1 2 1 6  ____________ 
25

   5   18 ___ 
25

  

 (iv) P(imríonn dalta dhá chluiche, agus iad sin amháin) 5   2 1 4 1 1 _________ 
25

   5   7 ___ 
25

  

Cleachtadh 9.6
 1. Sa léaráid Venn ar dheis,  

seasann U do na teaghlaigh atá ina gcónaí ar shráid áirithe, 

seasann C do na teaghlaigh a bhfuil cat acu agus 

seasann M do na teaghlaigh a bhfuil madra acu. 

Má roghnaítear teaghlach go randamach, céard é an dóchúlacht 
 (i) go bhfuil cat acu  (ii) go bhfuil cat agus madra acu
 (iii) go bhfuil madra acu ach nach bhfuil cat acu 
 (iv) go bhfuil cat nó madra acu (v) nach bhfuil cat ná madra acu? 

 2. Sa léaráid Venn ar dheis,  

 U 5 na daltaí i rang 1K 

 P 5 na daltaí sa rang a imríonn peil 

 B 5 na daltaí sa rang a imríonn badmantan. 

 (i) Cé mhéad dalta atá sa rang?  (ii) Cé mhéad dalta a imríonn badmantan? 

Má roghnaítear dalta go randamach as an rang, cén dóchúlacht atá ann 
 (iii) go n-imríonn sé/sí an dá chluiche
 (iv) nach n-imríonn sé/sí ceachtar den dá chluiche 
 (v) go n-imríonn sé/sí badmantan ach nach n-imríonn sé/sí peil 
 (vi) nach n-imríonn sé/sí ach cluiche amháin. 

 3. Sa léaráid Venn ar dheis taispeántar na nua-theangacha  
(má tá aon cheann i gceist) a dhéanann grúpa 50 dalta. 
 (i) Faigh luach x.

U

L

L � liathróid lín
C � cispheil
S � sacar

S C
6

1
13 2

6

42

C

U

M

14 12 26

30

P

U

B

12 3 4

11

Fraincis

U

Spáinnis

25 5 x

8
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Má roghnaítear dalta go randamach, faigh an dóchúlacht  
 (ii) go ndéanann sé/sí Fraincis  
 (iii) go ndéanann sé/sí Fraincis agus Spáinnis
 (iv) go ndéanann sé/sí Fraincis nó Spáinnis
 (v) nach ndéanann sé/sí ach ceann amháin de na teangacha sin. 

 4. As rang 28 dalta, bhí 25 ag caitheamh bléasair nó carbhait nó an dá rud. 
Bhí seachtar ag caitheamh bléasar gan charbhat agus bhí ochtar ag caitheamh bléasair 
agus carbhait. 
 (i) Taispeáin an t-eolas sin ar léaráid Venn. 
 (ii) Maidir le dalta a roghnaíodh go randamach, faigh an dóchúlacht go raibh sé/sí ag 

caitheamh carbhait ach nach raibh sé/sí ag caitheamh bléasair. 
 (iii) Maidir le dalta a roghnaíodh go randamach, faigh an dóchúlacht nach raibh sé/sí 

ag caitheamh carbhait ná bléasair. 

 5. I rang 40 páiste, rinneadh suirbhé le fáil amach cé mhéad páiste  
ar thaitin seacláid leo agus cé mhéad ar thaitin uachtar reoite leo.  
Taispeántar na torthaí sa léaráid Venn ach níl an réigiún a bhfuil A  
air líonta isteach. 
 (i) Céard é an uimhir i réigiún A? 
 (ii) Céard is féidir leat a rá faoi na páistí i réigiún A? 
 (iii) Má roghnaítear páiste amháin go randamach, céard é an dóchúlacht gur thaitin 

uachtar reoite leis an bpáiste sin ach nár thaitin seacláid leis/léi? 
 (iv) Roghnaítear go randamach duine amháin de na páistí ar thaitin seacláid leo.  

Céard é an dóchúlacht gur thaitin uachtar reoite leis/léi freisin? 

 6. Taispeánann an léaráid Venn ar dheis na torthaí ar  
shuirbhé a rinneadh ar ghrúpa daoine fásta le fáil  
amach cé acu de na cluichí a imríonn siad, galf,  
leadóg nó peil, má imríonn siad ceann ar bith. 

 (i) Cé mhéad duine fásta a bhí sa suirbhé? 

Má roghnaíodh duine fásta go randamach,  
faigh an dóchúlacht 
 (ii) go n-imríonn an duine sin galf  (iii) go n-imríonn an duine sin galf agus leadóg 
 (iv) go n-imríonn an duine sin na trí chluiche  (v) nach n-imríonn an duine sin ach peil 
 (vi) go n-imríonn an duine sin peil agus leadóg  
 (vii) go n-imríonn an duine sin peil agus leadóg ach nach n-imríonn sé/sí galf. 

 7. Agus iad ag filleadh as Meiriceá, fiafraíodh de 35 duine ar  
thug siad cuairt ar Nua-Eabhrac, ar Bhostún nó ar San  
Francisco. Bhí na torthaí mar seo a leanas: 

thug 20 cuairt ar Nua-Eabhrac; 
thug 13 cuairt ar Bhostún; 
thug 16 cuairt ar San Francisco; 

Seacláid

U

Uachtar reoite

8 A 6

2

U

Peil

LeadógGalf
512 26

4
7 14

22
10
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thug seachtar cuairt ar gach ceann de na trí chathair;   

bhí triúr i Nua-Eabhrac agus in San Francisco araon,  
ach ní raibh siad i mBostún; 
bhí duine amháin i Nua-Eabhrac agus i mBostún araon,  
ach ní raibh sé/sí in San Francisco; 
bhí ochtar i mBostún agus in San Francisco.

 (i) Taispeáin an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 

 (ii) Má roghnaítear duine amháin go randamach as an 
ngrúpa, cén dóchúlacht nár thug an duine sin cuairt  
ar cheann ar bith de na trí chathair? 

 (iii) Má roghnaítear duine amháin go randamach, cén dóchúlacht gur ar Nua-Eabhrac 
amháin a thug an duine sin cuairt? 

 (iv) Má roghnaítear duine amháin go randamach, cén dóchúlacht gur thug an duine 
sin cuairt ar Bhostún nó ar Nua-Eabhrac? 

 (v) Roghnaítear go randamach duine a thug cuairt ar Nua-Eabhrac.  
Cén dóchúlacht gur thug an duine sin cuairt ar Bhostún freisin? 

Mír 9.7 Léaráidí crainn – dóchúlacht ilteagmhas (an  
 dóchúlacht a bhaineann le níos mó ná aon  
 teagmhas amháin)   
Is féidir na fothorthaí féideartha ar dhá theagmhas nó níos mó a thaispeáint i gcineál áirithe 
léaráide ar a dtugtar léaráid chrainn dóchúlachta. 
Seasann craobhacha an chrainn do gach fothoradh féideartha ar gach teagmhas. 

Seasann an léaráid chrainn thíos do gach fothoradh féideartha i gcás triúr clainne. 
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Is léir ón léaráid chrainn gur 8 bhfothoradh fhéideartha atá ann. 

Déantar léaráid chrainn dóchúlachta nuair a chuirtear dóchúlacht gach teagmhais feadh na 
gcraobhacha. Faightear dóchúlacht gach craoibhe a shíneann amach ach na dóchúlachtaí ar 
leith a iolrú faoina chéile. 

Tabhair faoi deara:

 (i) P(3 bhuachaill) 5 P(B agus B agus B) 5 P(B, B, B) 5   1 __ 
2

   3   1 __ 
2

   3   1 __ 
2

   =   1 __ 
8

  

 (ii) Seasann na trí thoradh thuas atá i gcló dearg do na clanna ina bhfuil aon chailín amháin.
   P(aon chailín amháin) 5 P(B agus B agus C nó B agus C agus B nó C agus B agus B) 

	 5 P(B, B, C nó C, B, C nó C, B, B) 5   1 __ 
8

   1   1 __ 
8

   1   1 __ 
8

   5   3 __ 
8

  

Bíonn léaráidí crainn an-úsáideach, go háirithe nuair a phléitear teagmhais nach teagmhais 
chomhdhóchúla iad, mar a léirítear sa sampla thíos.

Sampla 1

Castar an dá rothlóir ar dheis uair amháin. 
Tarraing léaráid chrainn chun na castaí sin  
a léiriú. 
Bain úsáid as an léaráid chrainn chun na  
dóchúlachtaí seo a scríobh síos: 

 (i) P(A dearg, B dearg)  (ii) P(an dath céanna sa dá chás). 

Taispeántar thíos an léaráid chrainn agus na dóchúlachtaí feadh gach craoibhe. 

dóchúlacht (A dearg, B dearg) 5   1 _ 4   3   3 _ 5   5   3 __ 20  

dóchúlacht (A dearg, B gorm) 5   1 _ 4   3   2 _ 5   5   2 __ 20  

dóchúlacht (A gorm, B dearg) 5   3 _ 4   3   3 _ 5   5   9 __ 20  

dóchúlacht (A gorm, B gorm) 5   3 _ 4   3   2 _ 5   5   6 __ 20  
 (i) P(dearg, dearg) 5   3 __ 20  
 (ii) P(an dath céanna sa dá chás) 5 dóchúlacht (A dearg, B dearg) + dóchúlacht  

 (A gorm, B gorm)
   5   3 __ 20   1   6 __ 20   5   9 __ 20  

(Tabhair faoi deara gurb é 1 suim na ndóchúlachtaí ag ceann na gceithre 
chraobh.) 

Rothlóir A Rothlóir B

dearg

gorm

dearg

gorm

dearg

gorm

3
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2
5

3
5

2
5

1
4

3
4

Rothlóir A Rothlóir B
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Cleachtadh 9.7
 1. Nuair a thagann tiománaí go dtí soilse tráchta ar bith,  

bíonn seans cothrom ann go mbeidh siad dearg nó glas. 
Má bhíonn ar thiománaí dul trí dhá cheann  
de shoilse tráchta, cóipeáil agus comhlánaigh  
an léaráid chrainn ar dheis.  
Scríobh síos na dóchúlachtaí seo: 
 (i) P(iad araon glas) (ii) P(ceann amháin dearg, ceann amháin glas). 

 2. Cóipeáil agus comhlánaigh an léaráid chrainn don dá rothlóir seo. 
A

B

Cén dóchúlacht atá ann go stopann A agus B 
 (i) ar an dath céanna (ii) ar dhathanna éagsúla? 

 3. Cúig aghaidh dhearga agus aon aghaidh 
ghlas amháin atá ar an dísle atá ag Paula.  
Caitheann sí an dísle faoi dhó. 
 (i) Cóipeáil agus críochnaigh an léaráid 

chrainn. 
 (ii) Faigh an dóchúlacht gurb é an dath 

céanna a thaispeánann an dísle an dá uair. 
 (iii) Faigh an dóchúlacht go dtaispeánann an 

dísle glas agus dearg san ord sin. 

 4. Tá 4 chnaipe dhearga agus 2 chnaipe 
ghorma i mála áirithe. 
Tá 2 chnaipe dhearga agus 4 chnaipe 
ghorma i mála eile. 
Tógann Jeaic cnaipe amháin go randamach 
amach as an dá mhála. 
 (i) Críochnaigh léaráid chrainn na ndóchúlachtaí.
 (ii) Faigh an dóchúlacht go dtógann Jeaic 

(a) 2 chnaipe dhearga 
(b) dearg agus gorm san ord sin 
(c) dearg agus gorm in ord ar bith. 

G

Soilse 
tráchta 2

Soilse 
tráchta 1

G

D
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buí

dearg

buí

?

?

? dearg
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?
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 5. Tá bonn airgid ag Gearóid atá ualaithe sa chaoi is  
gurb é   3 _ 5   an dóchúlacht go stopfaidh sé aghaidh  
in airde agus   2 _ 5   an dóchúlacht go stopfaidh sé cúl  
in airde. 

 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an léaráid chrainn  
le haghaidh an bonn airgid a chaitheamh in  
airde faoi dhó. Scríobh na dóchúlachtaí ar na craobhacha.

 (ii) Faigh an dóchúlacht go bhfaighidh sé aghaidh amháin agus cúl amháin. 

 6. Tá 10 mbonn i mála áirithe. 
Tá 6 bhonn óir ann agus is boinn airgid an chuid eile. 

Tógtar bonn amach as an mála go randamach. 
Déantar cuntas den chineál boinn atá ann agus ansin cuirtear ar ais sa mhála é. 
Ansin tógtar bonn eile amach as an mála go randamach. 
 (i) Taispeánann an léaráid chrainn na bealaí ar fad  

inar féidir dhá bhonn a thógáil amach as an mála.  
Cóipeáil an léaráid agus scríobh na dóchúlachtaí  
uirthi. 

 (ii) Bain úsáid as do léaráid chrainn chun an dóchúlacht  
gur bonn óir amháin agus bonn airgid amháin atá ann a ríomh. 

 7. Caitheann Sílbhe gnáthdhísle faoi dhó. 
 (i) Cóipeáil agus comhlánaigh an léaráid chrainn seo. 
 (ii) Bain úsáid as an léaráid chrainn chun  

na dóchúlachtaí seo a scríobh síos:
(a) go bhfaigheann Sílbhe dhá shé
(b) nach bhfaigheann Sílbhe ach sé amháin. 

 8. Caitheann Léan bonn airgid cóir in airde trí huaire. 
Tarraing léaráid chrainn do na trí chaitheamh in airde. 
Faigh an dóchúlacht 
 (i) go bhfuil an toradh céanna ar na trí chaitheamh  

in airde 
 (ii) go dtugann dhá chaitheamh in airde ‘aghaidh’  

agus go dtugann an ceann eile ‘cúl’. 

  9. Caitear dhá dhísle chóra. Is iad na huimhreacha 1, 1, 2, 2, 2, 2 atá ar na haghaidheanna i 
gcás an dá dhísle. 
Tarraing crann dóchúlachta agus bain úsáid as chun dóchúlacht na dteagmhas seo a fháil: 

 (i) is é 4 an scór iomlán 
 (ii) is é 3 an scór iomlán 
 (iii) taispeánann dísle amháin ar a laghad 2. 

aghaidh

cúl

aghaidh

cúl
aghaidh

1ú caitheamh 2ú caitheamh 
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 An dara
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ór

6

uimhir eile

6

uimhir eile

6

uimhir
eile

2ú caitheamh1ú caitheamh
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1ú 
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2ú 
caitheamh



Caibidil 9 An Dóchúlacht

229

Cuir triail ort féin 9
 1. A B C

4 2

3 1

3
1

2

5 4

3

2

1

Cé acu de na rothlóirí seo a bhfuil an dóchúlacht go stopfaidh sé ar 3 cothrom le 
 (i) 20% (ii) 25% (iii)   1 _ 3  ?

 2. Rinneadh taifead ar an gcéad 100 feithicil a chuaigh 
 trí sheicphointe. Tá na torthaí sa tábla. Má thugann 
 na figiúirí sin léiriú cruinn ar an trácht ag am ar bith 
 tríd an seicphointe seo, déan amach an dóchúlacht 
 thurgnamhach, maidir leis an gcéad fheithicil eile,  
 (i) gur carr a bheidh inti (ii) gur gluaisrothar a bheidh inti
 (iii) gur bus a bheidh inti (iv) nach carr a bheidh inti
 (v) nach carr ná trucail a bheidh inti

 3. Tá 50 mirlín i mála áirithe: tá 20 ceann acu dearg, 12 cheann acu glas agus 18 gcinn acu 
 dubh.
 Maidir le mirlín a roghnaítear go randamach, cén dóchúlacht atá ann
 (i) gur dearg atá sé  (ii) gur glas atá sé  (iii) nach dubh atá sé?

 4. Tá dhá rothlóir ag Cionnaith, iad araon uimhrithe 1 go 4. 
 Níl ach ceann amháin acu ina rothlóir cóir. 

Taispeántar sna táblaí seo na torthaí  
nuair a chastar an dá rothlóir 80 uair.  
I do thuairim, cé acu rothlóir  
atá cóir, rothlóir A nó rothlóir B?  
Mínigh an cinneadh a rinne tú. 

 5. Seo dhá fhoireann cártaí: 

2 4 73FOIREANN P FOIREANN Q6 8

Tógtar cárta go randamach ó fhoireann P agus ó fhoireann Q. 
 (i) Liostaigh na fothorthaí ar fad a d’fhéadfadh a bheith ann.
 (ii) Cén dóchúlacht atá ann go bhfaighfear dhá ré-uimhir?
 (iii) Cén dóchúlacht atá ann go bhfaighfear dhá uimhir leantacha?

Cineál feithicle Minicíocht
Carranna 70
Trucailí 15
Gluaisrothair 10
Busanna 5

A Scór Minicíocht B Scór Minicíocht
1 19 1 15

2 22 2 18

3 21 3 15

4 18 4 32
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 6. Rinneadh comhaireamh ar líon na gcipíní in 20 bosca cipíní agus rinneadh taifead ar na 
torthaí.

Líon cipíní 48 49 50 51 52 53

Líon boscaí 1 5 8 3 2 1

Dá gcomhairfí na cipíní i mbosca cipíní cosúil leo sin, cén dóchúlacht 
thurgnamhach a bheadh ann go mbeadh 50 cipín nó níos nó istigh ann?

 7. Tá 5 chnaipe ghlasa agus x cnaipe órga i mála.
Céard é luach x más é   2 _ 3   an dóchúlacht go dtarraingeofar cnaipe órga?

 8. Sa léaráid Venn ar dheis taispeántar líon na ndaltaí 
a dhéanann Mata (M), Béarla (B) agus Stair (S). 

Má roghnaítear dalta go randamach, faigh an dóchúlacht  
go ndéanann an dalta

 (i) Béarla (ii) Mata agus Stair 
 (iii) Mata nó Béarla (iv) Mata amháin 
 (v) na trí ábhar (vi) Béarla nó Stair.

 9. Mínigh céard is brí leis na dóchúlachtaí seo: 
 (i) 0 (ii) 0.5 (iii) 75% (iv) 1.

10. Caitear dísle laofa. 
 Tugann an tábla seo an dóchúlacht go stopfaidh sé ar gach ceann de na huimhreacha 
 1, 2, 4, 5 agus 6. 

1 2 3 4 5 6

Dóchúlacht 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1

 (i) Oibrigh amach an dóchúlacht gur ar 3 a stopfaidh an dísle. 
 (ii) Oibrigh amach an dóchúlacht gur ar ré-uimhir a stopfaidh an dísle. 

11. Suaitear gnáthphaca cártaí imeartha go maith agus tarraingítear amach cárta. 
Déan amach an dóchúlacht gurb é atá ann ná 

 (i) cárta dearg  (ii) an t-aon spéireata 
 (iii) uimhir is lú ná a deich agus is mó ná a ceathair 
 (iv) cárta pictiúir dubh  (v) aon
 (vi) uimhir idir a ceathair agus a deich (agus an dá uimhir sin san áireamh). 

2 74

3

3

6 5

M B

S

230



Caibidil 9 An Dóchúlacht

12. Chaith Sinéad ceithre bhonn airgid in airde 30 uair 
 agus rinneadh taifead ar líon na n-aghaidheanna 
 gach uair. Taispeántar na torthaí sa bharrachairt. 
 (i) Ón turgnamh seo, nuair a chaitear ceithre  

bhonn airgid in airde, cén dóchúlacht atá ann
(a) nach mbeidh aghaidh ar bith ann 
(b) gur dhá aghaidh a bheidh ann 
(c) go mbeidh trí aghaidh ar a laghad ann?

 (ii) Dá ndéanfaí an turgnamh sin arís, an mbeifeá  
ag súil leis na torthaí céanna?  
Mínigh do fhreagra. 

13. I ngrúpa 25 mac léinn, déanann 18 nduine an Mhatamaitic, déanann dháréag (12) an 
 Eolaíocht agus tá cúigear nach ndéanann an Mhatamaitic ná an Eolaíocht. 

Léirigh an fhaisnéis sin ar léaráid Venn. 
Má roghnaítear mac léinn go randamach, cén dóchúlacht atá ann go ndéanann sé/sí

 (i) an Mhatamaitic amháin     (ii)  an Eolaíocht amháin
 (iii) an Mhatamaitic nó an Eolaíocht nó an dá rud     (iv)  an Mhatamaitic agus an 

Eolaíocht araon?

14. Is é 0.4 an dóchúlacht go stopfaidh dísle laofa agus 3 in airde. 
 Caitheann Marc an dísle laofa 200 uair. 
 Oibrigh amach meastachán ar an méid uaireanta a stopfaidh an dísle agus 3 in airde. 

15. Is féidir le biorán ordóige titim bior in airde nó bior síos. 
 Lig Nelson dó titim 10 n-uaire i dtosach, ansin 20 uair, ansin 30 uair, ... 
 Sna graif thíos taispeántar an mhinicíocht choibhneasta go dtitfidh sé bior in airde le
 hais líon na dtrialacha. Cé acu graf is dóchúla a thaispeánfaidh torthaí Nelson? 
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16. Ar a shlí chun na hoibre dó, tá dhá áit a mbíonn ar Nick stopadh cuid den am – ag na 
 soilse tráchta agus ag crosaire comhréidh. 
 Maidir leis an dá áit sin, tá an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ansin measta ag Nick 
 thar thréimhse ama.
 Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag na soilse tráchta ná   2 _ 3  .
 Is é an dóchúlacht go mbeidh air stopadh ag an gcrosaire comhréidh ná   1 _ 5  .
 (i) Tóg léaráid chrainn chun an fhaisnéis sin a thaispeáint. 
 (ii) Ríomh an dóchúlacht nach mbeidh ar Nick stopadh ag na soilse ná ag an gcrosaire 

comhréidh ar a shlí chun na hoibre.

17. Chuaigh 100 dalta ar thuras scoile.

Le linn an turais, d'ól gach dalta deoch uisce, sú oráiste 
nó bhainne. Dól 24 den 57 buachaill bainne.  Dól 27 cailín 
uisce.

D'ól 24 dalta san iomlán sú oráiste, agus cailíní ab ea   1 __ 
3

   
díobh siúd.

Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla dhá bhealach seo

Bainne Uisce Sú oráiste Iomlán
Buachaillí 24 57

Cailíní 27

Iomlán 24 100

Faigh (a)  an dóchúlacht gur ól dalta a roghnaítear go randamach as an ngrúpa uisce.
(b) an dóchúlacht gur ól buachaill a roghnaítear go randamach as an ngrúpa uisce.

18. Chuir Daithí ceistneoir amach chuig daltaí an 5ú bliain 
 lena fháil amach na teangacha ar a raibh siad ag 
 déanamh staidéir. Fuair sé amach go raibh:

13 dhalta ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis.

20 dalta ag déanamh staidéir ar an Spáinnis.

25 dalta ag déanamh staidéir ar an bhFraincis.

1 dalta ag déanamh staidéir ar na trí theanga.

3 dhalta ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis agus ar an Spáinnis.

3 dhalta ag déanamh staidéir ar an nGearmáinis agus ar an bhFraincis.

3 dhalta ag déanamh staidéir ar an Spáinnis agus ar an bhFraincis.

10 ndalta ann nach raibh ag déanamh staidéir ar cheann ar bith de na trí theanga seo.

U = (    )

G S

F

(    ) (    )

(    )

2

(    )

1
2 (    )
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 (a) Cóipeáil agus comhlánaigh an léaráid Venn a tharraing sé dá chuid torthaí.

 (b) Cé mhéad dalta a d'fhreagair an ceistneoir?
  Má roghnaítear duine de na daltaí go randamach, cén dóchúlacht atá ann:

 (c) go bhfuil an dalta sin ag déanamh staidéir ar an bhFraincis amháin

 (d) go bhfuil an dalta sin ag déanamh staidéir ar an bhFraincis nó ar an Spáinnis

 (e) go bhfuil an dalta sin ag déanamh staidéir ar an bhFraincis agus ar an Spáinnis

 (f ) nach bhfuil an dalta sin ag déanamh staidéir ar an bhFraincis, ar an nGearmáinis ná 
  ar an Spáinnis?

19. (i) Mínigh cén fáth a dtugtar codáin choibhéiseacha ar   2 _ 7   agus   4 __ 14  . 

  Scríobh síos codán eile atá coibhéiseach le   2 _ 7  .  

 (ii) Tá pinn luaidhe dhearga agus ghorma i mbosca.

  Is é an dóchúlacht go bpiocfar peann luaidhe dearg ná   2 _ 7  .
  Cad é an dóchúlacht go bpiocfar peann luaidhe gorm?

 (iii) Scríobh síos trí theaglaim (nó trí mheascán) de phinn luaidhe 
  dhearga agus ghorma a d'fhéadfadh a bheith sa bhosca.

 (iv) Cuirtear roinnt pinn luaidhe ghlasa sa bhosca.
  Tá 25% de na pinn luaidhe sa bhosca glas.
  Faigh an dóchúlacht go bpiocfar peann luaidhe gorm as an mbosca.

.
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Tasc:
Cuirtear trí dhiosca atá go díreach mar a chéile  
ar bhord. Scríobhtar an litir D (Duais) ar chúl  
ceann de na dioscaí.
Bígí ag obair i mbeirteanna: féachadh do  
pháirtí i leataobh uait agus tú ag suaitheadh  
na ndioscaí agus á gcur i líne dhíreach ar  
an mbord.
(Bíodh a fhios agatsa cé acu de na dioscaí a bhfuil an litir D scríofa ar a chúl.)
Iarr ar do pháirtí diosca amháin a roghnú go randamach chun an duais a fháil.
Iompaigh thusa ceann den dá diosca atá fágtha thart (bí cinnte nach bhfuil an 
litir D scríofa ar a chúl).
Fiafraigh de do pháirtí “Ar mhaith leat d'intinn a athrú agus an diosca eile a 
roghnú?” 

Coinnigh taifead ar cé mhéad uair  
a bhuafadh sé/sí an duais dá  
n-athródh sé/sí an (h)intinn.

Déan an triail 20 uair.

Déan an turgnamh dhá uair eile  
le beirt pháirtithe eile.

Bain úsáid as an tábla thuas chun  
teacht ar an dóchúlacht go mbuafadh do pháirtí an Duais (ar an mbonn gur 
athraigh sé/sí a (h)intinn).

Taispeáin go mbeadh seans ní b'fhearr ag do pháirtí an duais a bhuachan dá 
n-athródh sé/sí a (h)intinn (agus dá roghnódh sé/sí an diosca eile).

Nóta: Ar mhaithe leis an gcruinneas, ba cheart nach mbeadh marc aitheantais ar 
bith ar na dioscaí ionas go mbeidh an rogha iomlán randamach. (Is féidir plátaí 
beaga, fochupáin, cupáin atá bunoscionn, etc. a úsáid fad is atá siad go díreach 
mar a chéile.)

Scríobh tuairisc ar an turgnamh. Cuir san áireamh i do thuairisc conas a athraíonn 
an dóchúlacht go mbuafar an duais de réir mar a iompraítear ceann den dá 
dhiosca gan mharcáil thart.

Duais

3 dhiosca atá go díreach mar a chéile

BA C

An líon 
trialacha

An líon uaireanta a 
bhuafadh sé/sí dá 

n-athródh sé/sí a (h)intinn.

20

20

20

Iomlán (60)

234


