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Aguisín E 

 
Measúnacht 

 
 
 

Seo roinnt cineálacha measúnachta ar féidir úsáid éifeachtach a bhaint astu i gceachtanna matamaitice. 

Níl anseo ach roinnt samplaí. Féach Measúnú i gCuraclam na Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna 

(CNCM, 2007) le haghaidh tuilleadh eolais agus treorach i ndáil le measúnacht  ar fáil ag 

http://www.ncca.ie/uploadedfiles/publications/assess%20%20guide.pdf . 

Tá dhá sheicliosta measúnachta ar fáil anseo don ionadluach, deachúlacha agus céatadáin  ceann 

do mheasúnacht ranga uile agus ceann do mheasúnacht an dalta aonair. Féadtar úsáid a bhaint as an 

a. 

Ar an gcaoi chéanna,  is féidir 

6.  Cumasaíonn sé cur chuige déach i leith na measúnachta  measúnacht ar na coincheapa 

ionadluach, deachúlacha agus céatadáin chomh maith le measúnacht ar eispéiris forbraíochta 

mhatamaiticiúla (coincréiteach, pictúrtha, teibí). 
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal A 

 
Ainmneacha Ranga: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coincheapa 

                              

  Leibhéal A.1 
 

Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-99 

                              

  Leibhéal A.2 

Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-199 
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach agus Deachúlacha Leibhéal B 
 

Ainmneacha Ranga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coincheapa 

                              

Leibhéal B.1 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-199 

                              

Leibhéal B.2 
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 
3 dhigit 

                              

Leibhéal B.3 
Slánaigh slánuimhreacha  go dtí an deich 
nó an céad is gaire 

                              

Leibhéal B.4  
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar 
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go 
hionad amháin (deichithe) 

                              

Leibhéal B.5  
Déan deachúlacha a chomhaireamh, a 
chur i gcomparáid agus in ord 

                              

Leibhéal B. 6 
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha 
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal C 

 
Ainmneacha Ranga: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coincheapa 

                              

Leibhéal C.1 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-9999 

                              

Leibhéal C.2 
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 4 
dhigit 

                              

Leibhéal C.3 
Slánaigh slánuimhreacha  go dtí an míle is 
gaire 

                              

Leibhéal C.4  
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar 
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go 
dhá ionad (deichithe agus céaduithe) 

                              

Leibhéal C.5  
Cruthaigh deachúlacha agus déan iad a 
chomhaireamh, a chur i gcomparáid agus in 
ord 

                              

Leibhéal C. 6 
Déan slánuimhreacha agus deachúlacha a 
shuimiú agus a dhealú go dtí 2 ionad 

                              

Leibhéal C.7  
Déan deachúlacha a iolrú agus a roinnt go dtí 
2 ionad trí shlánuimhir amháin a úsáid 

                              

Leibhéal C.6  
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha 
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Measúnú sa Seomra Ranga: Conair Foghlama don Ionadluach, Deachúlacha agus Céatadáin Leibhéal D 

 
Ainmneacha Ranga: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coincheapa 

                              

Leibhéal D.1 
Slánaigh slánuimhreacha agus 
deachúlacha go dtí an tslánuimhir is 
gaire (chuig ionad deachúil amháin, 
dhá ionad nó trí ionad) 

                              

Leibhéal D.2 
Cuir deichithe, céaduithe agus mílithe 
in iúl ina gcodáin agus ina 
ndeachúlacha 

                              

Leibhéal D.3 
Déan codáin, céatadáin agus 
deachúlacha a chur i gcomparáid agus 
in ord 

                              

Leibhéal D.4 
Déan iniúchadh agus ríomh ar ús 
simplí, brabús, caillteanas agus CBL 
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 Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal A 
 

 
 
 

Ainm an Dalta Aonair Eispéiris Forbraíochta 

Coincheapa  
 
 
 

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 
 
 
 

Teibí 

Leibhéal A.1 
 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-99 

   

Leibhéal A.2 
 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-199 
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 Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal B 

 
Ainm an Dalta Aonair Eispéiris Forbraíochta 

Coincheapa  
 
 
 

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 

 
 
 

Teibí 

Leibhéal B.1 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-199 

   

Leibhéal B.2 
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 
3 dhigit 

   

Leibhéal B.3 
Slánaigh slánuimhreacha  go dtí an deich 
nó an céad is gaire 

   

Leibhéal B.4  
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar 
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go 
hionad amháin (deichithe) 

   

Leibhéal B.5  
Déan deachúlacha a chomhaireamh, a 
chur i gcomparáid agus in ord 

   

Leibhéal B. 6 
Réitigh fadhbanna ina bhfuil deachúlacha 
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Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal C 

 
Ainm an Dalta Aonair Eispéiris Forbraíochta 

Coincheapa  
 
 
 

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 

 
 
 

Teibí 

Leibhéal C.1 
Déan iniúchadh, aithint agus clárú ar 
ionadluach 0-9999 

   

Leibhéal C.2 
Léigh, scríobh agus cuir in ord uimhreacha 4 
dhigit 

   

Leibhéal C.3 
Slánaigh slánuimhreacha  go dtí an míle is 
gaire 

   

Leibhéal C.4  
Déan iniúchadh, cur in iúl agus aithint ar 
ionadluach in uimhreacha deachúlacha go 
dhá ionad (deichithe agus céaduithe) 

   

Leibhéal C.5  
Cruthaigh deachúlacha agus déan iad a 
chomhaireamh, a chur i gcomparáid agus in 
ord 

   

Leibhéal C. 6 
Déan slánuimhreacha agus deachúlacha a 
shuimiú agus a dhealú go dtí 2 ionad 
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Measúnú an Dalta Aonair: Conair Foghlama don Ionadluach Leibhéal D 

 
Ainm an Dalta Aonair Eispéiris Forbraíochta 

Coincheapa  
 
 
 

Coincréideach 

 
 

Pictiúrtha 

 

 
 
 

Teibí 

Leibhéal D.1 
Slánaigh slánuimhreacha agus 
deachúlacha go dtí an tslánuimhir is 
gaire (chuig ionad deachúil amháin, 
dhá ionad nó trí ionad) 

   

Leibhéal D.2 
Cuir deichithe, céaduithe agus mílithe 
in iúl ina gcodáin agus ina 
ndeachúlacha 

   

Leibhéal D.3 
Déan codáin, céatadáin agus 
deachúlacha a chur i gcomparáid agus 
in ord 

   

Leibhéal D.4 
Déan iniúchadh agus ríomh ar ús 
simplí, brabús, caillteanas agus CBL 

   


