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Seisiún 1
Aidhmeanna agus Cuspóirí
Aidhm
Tá sé mar aidhm ag Matamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta cumas an fhoghlaimeora a
fhorbairt ionas go mbeidh an foghlaimeoir in ann an mhatamaitic a úsáid chun fadhbanna ón
bhfíorshaol a shamhaltú. Ach díriú ar gach gné den thimthriall um réiteach fadhbanna, meastar go néireoidh leis an bhfoghlaimeoir dul níos faide ná gnáthaimh a ríomh agus go bhfaighidh sé/sí taithí ar
cheisteanna cuí a chur, ar léirithe matamaiticiúla d’fhadhbanna a cheapadh, agus ar thorthaí a
léirmhíniú agus a dheimhniú. Tríd an Matamaitic Fheidhmeach, ba chóir go bhfaigheadh an scoláire
léirthuiscint ar cé chomh hábhartha agus atá an mhatamaitic leis an ngnáthshaol, rud a chuirfeadh
lena rannpháirtíocht agus lena spéis ag an am céanna. Glactar leis go n-úsáidfear an teicneolaíocht
dhigiteach mar uirlis foghlama i roinnt gnéithe den chúrsa seo.
Cuspóirí
Is iad cuspóirí Mhatamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta scileanna réitigh fadhbanna a
fhorbairt bunaithe ar mhatamaitic fheidhmeach, ionas gur féidir leis an scoláire:
● Fadhb a cheapadh: Raon agus mionsonraí faidhbe ón bhfíorshaol a mheas, agus ceisteanna
is féidir dul i ngleic leo a shainmhíniú.
● An fhadhb a aistriú go matamaitic: Samhail chuí mhatamaiticiúil a chruthú nó a roghnú agus
an cheist a cheapadh ansin mar fhadhb mhatamaiticiúil laistigh den tsamhail
● Réiteach a ríomh: Teicnící matamaiticiúla a úsáid chun an fhadhb mhatamaiticiúil a réiteach
● An réiteach a mheas: An réiteach matamaiticiúil a léirmhíniú sa chomhthéacs bunaidh.

Príomhtheachtaireachtaí
1. Tá cur chuige neamhlíneach ag croílár na sonraíochta, cur chuige lena gcuirtear chun cinn
próiseas trína gcruthaítear naisc idir coincheapa éagsúla.
2. Is snáithe aontaitheach é snáithe 1 den tsonraíocht ina leagtar béim ar a thábhachtaí atá sé
an samhaltú a úsáid i gcás na dtorthaí foghlama uile.
3. Tá an Mhatamaitic Fheidhmeach fite fuaite i bhfadhbanna réalaíocha agus tá ról antábhachtach aici maidir le scileanna a fhorbairt chun fadhbanna a réiteach i réimse disciplíní.

Forléargas ar an bhForbairt Ghairmiúil agus ar na Tacaíochtaí atá ar Fáil

•

9 X 1 Seimineáir Lae

•

Ceardlanna lae na Forbartha Gairmiúla.
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•
•
•

5 X Pobail Foghlama Ghairmiúla

•

Gach fómhar agus gach earrach chun freagairt ar riachtanais fhorbairt ghairmiúil an
mhúinteora agus cuirtear gach ceann acu in oiriúint don phobal ar leith.
4 X Seimineáir Ghréasáin

•

Imeachtaí beo ina dtugtar an deis ábhair nua a phlé trí sheisiún ceisteanna agus freagraí.
2 X Ceardlanna GeoGebra

•

Ceardlanna ina ndéantar úsáid na teicneolaíochta i dteagasc na matamaitice feidhmí a
iniúchadh

Forléargas ar an bhForbairt Ghairmiúil
Bliain 1: Samhain 2020 – Meitheamh 2021

Bliain 2: Meán Fómhair 2021 – Meitheamh 2022

Bliain 3: Meán Fómhair 2022 – Meitheamh 2023
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Tacaíocht Leanúnach SFGM
Cad atá i dTacaíocht Leanúnach SFGM?
A bhuí le Samhail SFGM um Thacaíocht Leanúnach, is féidir le scoileanna
tacaíocht shaincheaptha a fháil bunaithe ar a gcomhthéacs scoile ar leith.
Beidh comhairleoir de chuid SFGM ar fáil do scoileanna a thabharfaidh
cuairt ar an scoil cúpla uair i rith na scoilbhliana.
Próiseas comhoibritheach is ea an Tacaíocht Leanúnach a bhfuil sé mar
aidhm aici athrú oideachasúil a bhaint amach mar aon le torthaí an
fhoghlaimeora a fheabhsú.
Conas iarratas a dhéanamh ar an Tacaíocht Leanúnach?
https://pdst.ie/schoolsupport

Forléargas ar na Príomhdhoiciméid Bheartais
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(Tá hipearnasc chuig an leagan digiteach ceangailte leis na híomhánna freisin)

Bunchlocha an Oideachais STEM in Éirinn

Tasc 1: Anailís Scileanna

|
Nasc
Padlet: https://tinyurl.com/ycjjm49f

Cad iad na scileanna atá de dhíth ar scoláire na matamaitice feidhmí sa 21ú
haois?
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Breac-Chuntas ar na Príomhscileanna

An tSraith Shóisearach

An tSraith Shinsearach
(Foinse: CNCM)

Struchtúr an Churaclaim

(Foinse: Sonraíocht na Matamaitice Feidhmí lch 9)
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Snáithe 1: An Samhaltú Matamaiticiúil
Sa snáithe aontaitheach seo, foghlaimeoidh an
scoláire faoin samhaltú matamaiticiúil mar phróiseas
trína ndéanfar scileanna, ar nós na gcinn seo a leanas,
a fhorbairt:

•
•
•
•

Fadhbanna a cheapadh
Fadhbanna a aistriú go matamaitic
Réitigh a ríomh
Réitigh a mheas

Measúnú agus Obair Chúrsa

Tasc 2: Anailís ar an tSonraíocht
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/y7vjtmh7
Déan anailís ar an ábhar a sannadh duit bunaithe ar an uimhir ghrúpa atá agat:

Roinn na príomhtheachtaireachtaí ó do chuid anailíse leis an ngrúpa agus tabhair pointe amháin maidir le cad
a chiallaíonn sé sin do do theagasc ar an Matamaitic Fheidhmeach.
Cad iad scileanna an scoláire atáthar ag iarraidh a fhorbairt sa chuid seo, bunaithe ar do léamh ar an
tSonraíocht?
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Forléargas ar an Tionscadal Samhaltaithe
●
●
●

Tugtar deis ann don scoláire inniúlacht a léiriú in ábhar agus i scileanna an chúrsa.
Iarrtar ar an scoláire réiteach ar fhadhb samhaltaithe réalaíoch a chur i láthair.
Eisíonn Coimisiún na Scrúduithe Stáit treoir choiteann gach bliain don ghnáthleibhéal agus don
ardleibhéal araon.

Luaitear ar lch 10 den tSonraíocht: Tugtar an fhaisnéis ar fad a theastaíonn chun iad a
réiteach go sonrach i bhfadhbanna focal. Níl le déanamh ag an té atá ag réiteach na faidhbe
ach a fháil amach cén tsamhail chuí atá le húsáid chun an t-aon fhreagra ceart amháin atá ar
an bhfadhb a ríomh.
I gcás fadhbanna samhaltaithe, éilítear ar an té atá ag réiteach na faidhbe taighde a
dhéanamh ar an gcás é féin, foshuíomhanna réasúnta a thabhairt, na hathróga a rachaidh i
bhfeidhm ar an réiteach a chinneadh,
agus samhail a fhorbairt a thugann réiteach éigin a dhéanann an cur síos is fearr ar an gcás”

Tasc 3: Buntreoir don Samhaltú Matamaiticiúil
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/yaxc9llr

Ionas nach rachadh an trácht níos tapúla ná 50km/u, ní mór go ligfí cé mhéad spás idir na huchtóga
moillithe?

www.pdst.ie/pp/sc/applied-maths

9

Cad iad na fachtóirí a mbeidh tionchar acu ar cheapadh na faidhbe sin?

Cad iad na foshuíomhanna atá agat?

Ceisteanna Breise
1.
2.

Bailigh sonraí cuí i ndáil le fad carranna agus déan athbhreithniú ar an réiteach a fuair tú ar
fhadhb na n-uchtóg moillithe thuas d’fhonn na sonraí nua sin a chur san áireamh.
Mínigh an difear a dhéanfaí don réiteach a fuarthas ar an bhfadhb dá n-athrófaí luas na
feithicle agus í ag dul thar na n-uchtóg moillithe.
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Machnamh: Seisiún 1
Cad é an rud is suntasaí a d’fhoghlaim tú ó sheisiún 1?

Cad iad na príomhtheachtaireachtaí a d’fhoghlaim tú ón seisiún sin, maidir leis an tSonraíocht a
theagasc agus a fhoghlaim?
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Seisiún 2: Líonraí agus an
Ghraiftheoiric
Réamhrá
Ba cheart ár dteagasc agus ár bhfoghlaim sa dara, sa tríú agus sa cheathrú snáithe a bhunú ar an
gcéad snáithe (an samhaltú matamaiticiúil). Ba cheart an snáithe sin a chomhtháthú lenár dteagasc
laethúil d’fhonn tuiscint agus rannpháirtíocht an scoláire a uasmhéadú.
Sa dara snáithe, an samhaltú matamaiticiúil le líonraí agus graif, foghlaimíonn an scoláire faoi líonraí
nó faoi ghraif mar shamhlacha matamaiticiúla is féidir a úsáid chun raon leathan fadhbanna ón
bhfíorshaol a iniúchadh. Is brainse den mhatamaitic í an ghraiftheoiric ina bpléitear líonraí pointí atá
nasctha le chéile le línte. Trí bhíthin na graiftheoirice, tugtar deis eile don scoláire an tuiscint gur
féidir smaointe matamaiticiúla a léiriú ar go leor bealaí a dhaingniú. Agus dul chun cinn á dhéanamh
ag an scoláire ina thuiscint/tuiscint, fiosróidh sé/sí úsáid algartam i réiteach fadhbanna agus
gheobhaidh sé/sí léirthuiscint ar a úsáidí difriúla, chomh maith le tuiscint a fháil ar chuid de na
fadhbanna is leithne a bhaineann le húsáid na dteicnící sin.

Tasc 4: Leathanbhanda Nua do Mhala!
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/ydgnnmq9
Tá Seán ag obair leis an gComhairle Contae. Tá sé i gceist ag an gComhairle roinnt foirgnimh i
Mala, Corcaigh, a cheangal le líonra leathanbhanda nuashonraithe. Déanfaidh sí amhlaidh trí
cháblaí a shuiteáil faoin talamh, agus leagan amach na mbóithre reatha á leanúint aici.

Cén fhaisnéis atá de dhíth ar Sheán chun an plean sin a chur i gcrích?
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Fad na mbóithre idir gach foirgneamh (go dtí an méadar is gaire)
Stáisiún na
nGardaí

Costa

McDonald’s

Tesco

Leabharlann

Stáisiún na
nGardaí

-

500

170

900

550

Costa

500

-

400

700

300

McDonald’s

170

400

-

600

400

Tesco

900

700

600

-

700

Leabharlann

550

300

400

700

-

Nótaí/Sceitsí Breise:
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Tasc 4: Déan athmhachnamh ar an gcur chuige atá agat:
Cad iad na fachtóirí a raibh tionchar acu ar na cinntí a rinne tú?

An féidir an cur chuige atá agat a fheabhsú?

Tabhair cúis lena míneofar cén fáth nár chuir tú an dá rogha 400m san áireamh?

An Téarmeolaíocht a Thuiscint
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Céard is ‘Crann’ ann?

Ón tuiscint atá agat go dtí seo, an féidir leat an méid seo a leanas a mhíniú?
Céard is Crann Réitigh ann?

Céard is Crann Réitigh Íosta ann?
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Tasc 5: Déan Cur Síos ar an gCur Chuige is Fearr
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/ydd2uyjm
Cruthaigh cur chuige céim ar chéim chun Crann Réitigh Íosta a chruthú le haghaidh
líonra ar bith, agus an téarmeolaíocht oiriúnach in úsáid agat.

An bhfuil moltaí eile agat maidir le húsáidí eile an Chrainn Réitigh Íosta san fhíorshaol?

Algartam
Mínigh, i d’fhocail féin, do thuiscint ar an téarma ‘algartam’.

Algartam Kruskal
1.
2.

3.
4.

Chun tosú, roghnaigh faobhar an ualaigh íosta.
Aimsigh an chéad fhaobhar eile den ualach íosta. Dá gcruthódh sé sin timthriall
leis na faobhair atá roghnaithe cheana féin, ná roghnaigh an ceann sin. Mura gcruthódh sé
timthriall, cuir leis an gCrann Réitigh Íosta é.
Má tá rogha agat idir dhá fhaobhar chomhionanna, is cuma cén ceann a roghnóidh tú ar
dtús.
Déan céim a 2 arís agus arís eile go dtí go mbeidh gach stuaic ceangailte.
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Tabhair faoi deara: Algartam santach é an t-algartam Kruskal lena n-aimsítear réiteach píosa ar
phíosa. Roghnaítear i gcónaí an chéad phíosa eile nuair is furasta buntáiste an phíosa úd a fheiceáil
agus nuair is léir gur buntáiste láithreach atá ann.
Is é cuspóir an algartaim Kruskal fothacar de na faobhair as a bhfuil an crann déanta a aimsiú,
fothacar ina n-áireofar gach stuaic inarb ionann ualach iomlán fhaobhair na stuaice sin agus an tíosluach.

Machnamh ar an Teagasc agus Foghlaim: Seisiún 2
Déan machnamh ar na cuir chuige i leith teagaisc agus foghlama a úsáideadh i rith an
tseisiúin seo.
Tabhair dhá bhealach trína dtacaítear le haidhmeanna na Sonraíochta sna cuir chuige sin.
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Cad é an nasc atá aige sin le do phríomhtheachtaireachtaí ón anailís a rinne tú ar an tSonraíocht i
Seisiún 1?
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Nasc Padlet: https://tinyurl.com/y4d9hxpx

Seisiún 3: Algartaim
agus Pobail Foghlama
Gairmiúla
Tasc 6: Algartam Kruskal
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/yazqwtd4
Sa líonra thíos, tá an scoláire tar éis tús a chur le haimsiú an chrainn réitigh íosta
tríd an algartam Kruskal a úsáid. Tá obair an scoláire aibhsithe i ndearg.
An bhfuil an obair a rinne an scoláire go dtí seo ceart? Mura bhfuil, ceartaigh é agus aimsigh an
Crann Réitigh Íosta chun ualach an chrainn a aimsiú.

Machnamh ar an Teagasc agus Foghlaim: Tasc 6
Céard a thug tú faoi deara faoin gcur chuige i leith teagaisc agus foghlama a úsáideadh anseo?
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Cad iad roinnt de na buntáistí is féidir le scoláirí a bhaint as cur chuige cosúil leis an gceann sin a
úsáid?

Tasc 7: Lá Jennifer a Phleanáil
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/yccxgdon

Is traenálaí CLG í Jennifer agus ba mhaith léi níos mó leanaí bunscoile ó chontaetha éagsúla a
spreagadh dul i mbun camógaíochta. Dé Máirt, rachaidh sí go Tiobraid Árann chun trealamh a
sheachadadh agus tá súil aici na cuairteanna go léir atá beartaithe aici a dhéanamh in aon lá amháin.
Caithfidh sí cuairt a thabhairt ar scoil amháin i ngach ceann de na bailte seo a leanas: An tAonach,
Durlas, Cluain Meala, Carraig na Siúire, Caiseal agus Ros Cré.
Tosóidh sí i gCarraig na Siúire agus ní rachaidh sí ar ais go Carraig na Siúire.

Cén t-eolas atá ag teastáil uaithi chun a chinntiú go gcuirfidh sí an lá i gcrích ar an dóigh is éifeachtaí?
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Tasc: Bain úsáid as teicneolaíocht dhigiteach chun aon am anaithnid a aimsiú. Is féidir gach am a
shlánú go dtí an nóiméad is gaire.
(a)
Cruthaigh an líonra foriomlán ina gceanglaítear na bailte uile a gcaithfidh Jennifer cuairt a
thabhairt orthu.
(b)
Má chaitheann sí tosú i gCarraig na Siúire, aimsigh an bealach is éifeachtúla ó thaobh ama
de chun cuairt a thabhairt ar na bailte uile.
(c)
Aimsigh an t-am iomlán a chaithfidh sí ag tiomáint chuig na bailte.

Algartam Prim
Ba in 1930 a rinne Vojtech Jarnik an tAlgartam Prim a fhionnadh den chéad uair. Ansin, in 1957,
tháinig Robert Clay Prim ar an Algartam go neamhspleách.
San Algartam Prim, roghnaítear stuaic ar dtús.
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Is é cuspóir an Algartaim Prim fothacar de na faobhair as a bhfuil crann déanta a aimsiú, fothacar
ina n-áireofar gach stuaic arb ionann ualach iomlán fhaobhair na stuaice agus an t-íosluach.
1.
Chun tosú, roghnaigh stuaic/nód ar bith (mura bhfuil ceann réamhroghnaithe).
2.
Aimsigh na faobhair go léir lena nasctar an crann le nóid nua, roghnaigh an
ceann íosta agus
cuir leis an gcrann é. Bí cinnte go seachnóidh tú aon chiogal.
3.
Déan céim 2 arís agus arís go dtí go n-aimseoidh tú Crann Réitigh Íosta ina bhfuil na nóid
go léir
nasctha agus nach bhfuil aon chiogal ann.
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh sé go gcabhródh sé liosta a dhéanamh de na nóid atá sa Chrann
Réitigh
Íosta cheana féin.

Tasc 8: Ceangail na Sráidbhailte
Nasc Padlet: https://tinyurl.com/ybtlsamb
Is mian le soláthróir fuinnimh sé shráidbhaile i gConamara a cheangal.
Caithfidh an chuideachta fostáisiún a thógáil i gceann de na sráidbhailte, agus beidh na costais
chéanna i gceist maidir le tógáil an fhostáisiúin seo i ngach ceann de na sráidbhailte. Tugtar breacchuntas thíos ar na costais atá i gceist le gach ceann de na sráidbhailte a cheangal.
Costas an cheangail idir gach sráidbhaile
An
Cloigeann

Maigh Ard

Leitir Fraic

Crois na Tulaí

Maolchnoc

An Choill
Mhóir

An Cloigeann

-

€5,000

€8,000

€19,000

-

-

Maigh Ard

€5,000

-

-

€8,000

€10,0000

-

Leitir Fraic

€8,000

-

-

€11,000

-

€13,000

Crois na Tulaí

€19,000

€8,000

€11,000

-

€6,000

€25,000

Maolchnoc

-

€10,000

-

€6,000

-

€21,000

An Choill Mhóir

-

-

€13,000

€25,000

€21,000

-

a) Bain úsáid as Algartam Prim chun an líonra soláthair fuinnimh a mbeadh an costas is lú i gceist
leis a aimsiú a cheanglódh na sé shráidbhaile (ná cuir costas an fhostáisiúin san áireamh), agus
taispeáin an Crann Réitigh Íosta.
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b) Bain úsáid as Algartam Kruskal chun an líonra soláthair fuinnimh a mbeadh an costas is lú i gceist
leis a aimsiú a cheanglódh na sé shráidbhaile gan costas an fhostáisiúin a chur san áireamh agus
taispeáin an Crann Réitigh Íosta.

c) Tá gá le Crann Réitigh Íosta nua ina gcuirfear san áireamh na naisc idir Crois na Tulaí agus
Maolchnoc, mar aon leis na naisc idir Maolchnoc agus an Choill Mhóir.
I ngrúpaí,
1. Roghnaígí an t-algartam is cuí chun an fhadhb sin a réiteach agus tugaigí údar leis an gcinneadh
sin.
2. Faighigí an costas nua.
3. Déanaigí bealaí éagsúla a d’fhéadfadh cur
leis an bhfadhb a mheasúnú.

Machnamh: Teagasc agus Foghlaim trí bhíthin Algartam
Déan machnamh ar na cuir chuige i leith teagaisc agus foghlama a úsáideadh i rith an
tseisiúin seo.
Tabhair dhá bhealach trína dtacaítear le haidhmeanna na Sonraíochta sna cuir chuige
sin.

Pobail Foghlama Gairmiúla
●
●
●
●

Pobail faoi stiúir múinteora le tacaíocht ó SFGM.
Oibríonn/tacaíonn múinteoirí le chéile chun eolas, cur chuige teagaisc
agus foghlama etc. a fhorbairt.
Líonra tacaíochta fadtéarmach.
Seisiúin tráthnóna (aghaidh ar aghaidh/ar líne).

www.pdst.ie/pp/sc/applied-maths

23

“Ní clisteacht go cur le chéile” - Seanfhocal Seapáinise

Na chéad chéimeanna eile?
●
●

●
●

●

An chéad chruinniú eile - Pobal Foghlama Gairmiúil 1 (Márta 2021).
Is féidir go ndíreofar ar an samhaltú matamaiticiúil sa chéad phobal
foghlama gairmiúil, ag brath ar an aiseolas a gheofar ó mhúinteoirí ar na
measúnuithe.
Oibreoidh múinteoirí i gcomhar le SFGM chun tuiscint ar an timthriall
samhaltaithe a fhorbairt agus ar fhadhbanna a cheapadh.
D’fhéadfá an tasc samhaltaithe ón lá inniu a thriail le ceann de do chuid
ranganna.
(e.g. an Idirbhliain)
Bain triail thú féin as an bhfadhb tóg leat (lch 21).

Tacaíochtaí arna gcur ar fáil ag SFGM

Fadhb le Tógáil Leat: An Turas chun Breosla a Fháil
Tá stáisiún A ar do ghnáthbhealach abhaile ón scoil agus tá peitreal ar díol acu ar €1.16 in aghaidh
an lítir an tseachtain seo. Ar an lámh eile de, tá peitreal ar díol i stáisiún B ar €1.13 in aghaidh an lítir
- ach tá an ceann sin 5 km uait. Tá an peitreal is saoire ar díol i stáisiún C ach tá sé 10 km uait.
Maidir le do charr, úsáidtear 5 lítear/100km agus maidir le carr do chomharsan, úsáidtear 14
lítear/100km. I do chás féin nó i gcás do chomharsan, ar fiú tiomáint chuig stáisiún B nó C chun
peitreal a fháil? Mínigh do chinntí.
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Foinse: GAIMME 2016, lch 181
Ceisteanna Machnaimh:
Cad iad na rudaí faoin gceist seo a d’fhéadfadh a bheith dúshlánach don scoláire?
Dá ndéanfá an cheist seo leis na scoláirí, conas a d’fhéadfá iad a threorú?
Conas is féidir le scoláirí feabhas a chur ar an gcéad réiteach/foshuíomh a fuair siad?

Machnamh: Seimineár Náisiúnta 1
Cad iad na himpleachtaí a bheidh ag an tSonraíocht nua ar do theagasc ar an Matamaitic
Fheidhmeach?

Cén tionchar a bheidh ag an tSonraíocht ar taithí foghlama an scoláire?

Cad iad na scileanna a bhaineann go sonrach leis an ábhar a chonaiceamar inniu?

Cad iad na scileanna inaistrithe a d’fhoghlaimíomar?
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Liosta Léitheoireachta:
Samhaltú Matamaiticiúil [níl leagan Gaeilge ann]:03-19-115454-057
GUIDELINES FOR
ASSESSMENT &
INSTRUCTION IN
MATHEMATICAL MODELING
EDUCATION [níl leagan GA
ann]
Teaching mathematical
modelling: a framework to
support teachers’ choice of
resources [níl leagan GA ann]
Mathematical Modelling: Can It
be Taught and Learnt? [níl
leagan GA ann]

https://tinyurl.com/yd2zy8tc

https://tinyurl.com/ydf4lpxa

https://tinyurl.com/ycyvp5rj

An Ghraiftheoiric:
Graphs and Networks [níl
leagan GA ann]

https://tinyurl.com/yazvq4he

An Introduction to networks [níl
leagan GA ann]

https://tinyurl.com/y8bvszan
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Introduction to Graph Theory
[níl leagan GA ann]

https://tinyurl.com/y5hl5uec

Describing graphs - Khan
Academy [níl leagan GA ann]

https://tinyurl.com/y9kn94wn

Idirdhealú sa Teagasc agus san Fhoghlaim:
Teastaíonn tacaíocht de mhéid agus de chineál difriúil ón scoláire ionas go n-éireoidh
leis. Beidh éileamh difriúil le sonrú in aon ghníomhaíocht foghlama mar go mbíonn
smaointe agus tuiscint dhifriúil ag an scoláire ina leith. Beidh an scoláire in ann
idirghníomhú ar a chumas féin trí úsáid a bhaint as straitéisí i dtaobh foghlaim
idirdhealaithe, mar shampla leibhéal na scileanna a theastaíonn a athrú, méid agus cineál
idirghabháil an mhúinteora a athrú, agus luas agus ord na foghlama a athrú. (An
tSonraíocht, lch 14).

Tacsanomaíocht Bloom - Ceisteanna Ardoird

Ceisteanna breise:

Ceist 1
Tá foireann peile áitiúil Sheáin i gcluiche ceannais an chontae agus ba
mhaith leis na daoine ina eastát tithíochta a dtacaíocht a thaispeáint trí
stiallbhratacha a chur ar imill na mbóithre. Tá siad ag iarraidh go mbeadh
stiallbhratacha ag gach teach, ach ba mhaith leo an méid is lú
stiallbhratacha a úsáid.
(a) Tá an t-achar idir gach teach marcáilte in aice le gach faobhar i
méadair. Más ionann x agus 4, cé mhéad stiallbhratacha atá ag
teastáil uathu?
(b) I gcomhthéacs difriúil, d’fhéadfadh go seasfadh an t-athróg x in áit cad? Cad iad na gnéithe
ar féidir leo tionchar a bheith acu air sin?
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Ceist 2
I Nua-Eabhrac, tá páirc ina bhfuil dealbha cáiliúla agus tugann go leor
daoine cuairt uirthi gach lá. Táthar chun soilse a shuiteáil i gcúig áit sa
pháirc (mar a thaispeántar). Ceanglófar na háiteanna go díreach nó go
hindíreach trí cháblaí a shuiteálfar ar bhealaí áirithe tugtha.
Tá an t-achar idir gach solas marcáilte in aice le gach faobhar i
méadair.
(a) Ríomh an méid is lú cáblaí atá ag teastáil agus taispeáin an
Crann Réitigh Íosta.
(b) Luaigh dhá dhifríocht idir an tAlgartam Kruskal agus an
tAlgartam Prim maidir le Crann Réitigh Íosta a aimsiú.

Ceist 3
(a)

Mínigh na téarmaí:
(i)
Crann
(ii)
Crann Réitigh
(b) Ba mhaith le leictreoir sreanga a shuiteáil sna soicéid i
dteach leis an méid is lú sreangú. Ní mór do na sreanga a
bheith ceangailte le chéile. Tarraing Crann Réitigh Íosta den
ghraif a leanas agus aimsigh fad iomlán an tsreangaithe atá ag
teastáil. Tá na hachair go léir tugtha i méadair.

Ceist 4
Is garraíodóir í Pauline agus chruthaigh sí córas spréite
uisce mar a léirítear sa léaráid tugtha. Leis an Algartam
Prim, aimsigh an líonra trína gceanglófar na spréirí uile ar
bhealach ina n-úsáidfear an líon is lú píopaí, agus aimsigh
an méid is lú píopaí atá ag teastáil. Seasann gach stuaic do
spréire agus seasann ualach gach imill don achar i méadair.
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Ceist 5
Ba mhaith le bainistíocht ionaid campála i gCiarraí uisce reatha a chur ar fáil i ngach teach
soghluaiste ar an mbealach is éasca is féidir. Seasann
gach litir do theach soghluaiste agus seasann an t-ualach
ar gach imeall don achar idir na tithe soghluaiste i méadair.
(i) Aimsigh an Crann Réitigh Íosta chun an fad píopa is lú is
féidir a fháil amach chun uisce reatha a sholáthar chuig na
tithe soghluaiste.
(ii) Ríomh an fad píopa atá ag teastáil.
Ceist 6
Tarraing líonra a mbeidh na gnéithe seo a leanas ann:
1) Is ionann na trí fhaobhar is giorra agus cuid den Chrann Réitigh Íosta.
2) Ní cuid den Chrann Réitigh Íosta iad gach ceann de na trí fhaobhar is giorra.
Ceist 7
Ba mhaith le cuideachta leathanbhanda cáblaí nua snáthoptaice a
leagan síos i gCorcaigh ionas go mbeadh rochtain ag gach teach ar
leathanbhanda. Cosnaíonn gach km de na cáblaí €350. Ríomh
costas iomlán an tionscnaimh. Seasann gach ualach ar an léaráid
don achar in km.

Ceist 8
Léirítear an t-achar (i méadair) sa líonra thíos idir na spréirí uisce ar shíleáil seomra.
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(a) (i) Bain úsáid as Algartam Krusakal chun Crann Réitigh Íosta an líonra a aimsiú agus
taispeáin an t-ord ina ndearna tú na faobhair a roghnú.
(ii) Aimsigh fad do Chrainn Réitigh Íosta.

(b) Is féidir an Crann Réitigh Íosta céanna a aimsiú leis an Algartam Prim ach pointí tosaigh
difriúla a úsáid. Tabhair an faobhar deiridh a chuirfí leis an gCrann Réitigh Íosta dá mbeadh
siad seo a leanas mar phointe tosaigh:
(i) A
(ii) B

Ceisteanna Breise - Réitigh
Ceist 1
(a) Fad iomlán = 21 m
(b) I gcomhthéacs difriúil, is féidir nach
gceist
ach costas, am, etc.

mbeadh ualach i

Ceist 2
(a) Meáchan = 21 m

(b) Leis an Algartam Prim, tosaítear le nód. Is le faobhar a thosaítear agus an tAlgartam Kruskal in
úsáid.
Is féidir le Prim tosú le stuaic ar bith ach ní mór go dtosófaí le faobhar an ualaigh íosta más é
Kruskal atá i gceist.
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Fásann an Crann ar bhealach nasctha leis an Algartam Prim. Leis an Algartam Kruskal, is féidir go
bhfásfaidh an Crann ar bhealach dícheangailte (pointí neamhspleácha ar a chéile).
Ceist 3
(a)

Graf nasctha (i) (ii) gan aon timthriall.
(iii) Tá na nóid ar fad nasctha agus is crann atá ann.
(b) Ualach = 59 m

Ceist 4
Achar iomlán = 17 m

Ceist 5
Fad píopa atá ag teastáil = 21 m

Ceist 7
Ualach = 41 km, Costas = €14,350
Tabhair faoi deara: Tá go leor réitigh bhailí ann agus tá sé seo ar cheann
díobh.

Ceist 8
(a) (i) EG - AB - IJ - AC - AD - HJ - GJ - BE - FI
2.8 - 3 - 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.9 - 4.1 - 4.4 - 5.9
(ii) 34.8 m
(b) (i) FI
(ii) DA

Tuilleadh eolais:
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Téigh i dteagmháil le foireann na Matamaitice Feidhmí: appliedmaths@pdst.ie
Téigh i dteagmháil le hIonad Oideachais Luimnigh: info@lec.ie
Suíomh Gréasáin: https://www.pdst.ie/pp/sc/applied-maths
Twitter: @PDSTAppliedMath

Nótaí Breise:
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Nótaí Breise:
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