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WS6.06 Student Activity 2 
 

Seo thíos dhá thriantán chomhchosúla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1 

 
(i) Tá na pointí A agus B, (5, 5) agus (10.8, 14.4), tugtha.  

 

Tabhair comhordanáidí C. 
 

Freagra:  C ( , ) 

AC  = 15.5 cm. 

 
 
 
(ii) Using the length formula, that AC  is 15.5 cm. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
(iii) D and E are the points (25, 10) and (36.6, 28.8) as shown.  DF 

 

Name the co-ordinates of F. 

Freagra:  F ( , ) 

is 31 cm. 

Gníomhaíocht do Dhaltaí  2 

Bain leas as foirme an fhaid chun a fhíorú go bhfuil|AC| = 15.5 cm 

Tá na pointí D agus E, (25, 10) agus (36.6, 28.8), tugtha. |DF| = 31 cm 
Ainmnigh comhordanáidí F. 
 



–  11 –  

(iv) Le húsáid Fhíor 6.1 léirigh gurb é atá san fhachtóir scála, k, ná 2. 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
(v) Cén cur síos a dhéanfá ar an íomhá a chruthaítear? 

 

                                    
                                    

 
 

Mínigh do fhreagra agus tagairt á déanamh agat don fhachtóir scála, k. 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
 
(vi) Agus leas á bhaint agat as an eolas ar Fhíor 6.1 faigh airde ingearach gach 

triantáin óna mbonn cothrománach. 
 

ABC, Airde Ingearach = DEF, Airde Ingearach= 
 
 

Cad a thug tú faoi deara? 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
(vii) Agus úsáid á baint agat as rialóir/imeall díreach, faigh lár an mhéadaithe, P, ar Fhíor 
6.1 ar leathanach 10. Taispeáin na gathanna tógála. Ainmnigh comhordanáidí phointe P.  
 
Freagra:  P ( , ) 
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(viii)  Agus úsáid á baint agat as modh eile seachas an modh thuas, faigh comhordanáidí  lár 
an mhéadaithe. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

Arbh fhéidir an modh eile sin a úsáid i gcónaí chun lár an mhéadaithe a fháil? 
Mínigh. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
 

(ix) Faigh ∠ACB agus úsáid á baint agat as an triantánacht. 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

(x) An bhfuil uillinn níos mó ná    ∠ACB  in ABC? Tabhair cúis le do fhreagra. 
  

(Ní cheadaítear úsáid a bhaint as uillinntomhas.) 
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(xi) Scríobh, sa spás thíos, foirmlí difriúla lena n-aimseofaí achar triantáin. 
 

Foirmle 1:                                
                                    
                                    
Foirmle 2:                                

                                    
                                    
Foirmle 3:                                

                                    
                                    

 
 

(xii) Faigh achar ABC agus úsáid á baint agat as Foirmle 1. 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 

(xiii)  Faigh achar ABC agus úsáid á baint agat as Foirmle 2. 
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(xiv) Faigh achar ABC agus úsáid á baint agat as Foirmle 3. 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
(xv) Faigh achar DEF. 
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(xiv) Agus úsáid á baint agat as an léaráid thíos tóg meánlár (S) do ABC agus tóg an meánlár (T) do 
DEF. 
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, . 

(xvii)  Is féidir meánlár triantáin a ríomh leis an bhfoirmle seo a leanas: 
 x1 + x2 + x3    y1 + y2 + y3  
  
 3 3  
Ríomh an meánlár do gach triantán, ceart go dtí an pointe deachúlach is gaire. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 

 Meánlár ABC:      S( , ) Meánlár DEF:      T( , ) 
 
(xviii) Má tá 2 thriantán comhchosúil, tá cóimheas 2 fhad chomhfhreagracha cothrom leis 

an bhfactóir scála. Léirigh gur fíor an ráiteas sin trí |AS| agus |ADT|, ceart go dtí an 
pointe deachúlach is gaire. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

(xviii) Má tá 2 thriantán comhchosúil, tá cóimheas 2 fhad chomhfhreagracha cothrom leis 
an bhfachtóir scála. Léirigh gur fíor an ráiteas sin trí |AS| agus |ADT|, ceart go dtí 
an pointe deachúlach is gaire. 
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(xix) Airí faoi leith a bhaineann le meánlár triantáin is ea go roinneann sé i gcónaí 
gach meánlíne ina dhá mír a mbaineann cóimheas fad 2:1 leo, agus arb é an 
mhír is faide acu an mhír is gaire den rinn. 

 

 
Nóta: Is é is meánlíne triantáin ann líne a cheanglaíonn rinn triantáin le lárphointe na líne atá 

urchomhaireach leis an rinn. 
 

B(x1,y1) 

B(10.8,14.4) 
 
 
 
 

2 meánlíne AC 
 

S 
 

1 

A(x2 ,y2 ) M 
A(5,5) 

 
 
 
 
C(x3 ,y3 ) 

C(   ,   ) 
 
 

Léirigh go bhfuil an airí speisialta a luaitear thuas fíor i gcás na lárlíne [BM] in ABC. 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    



–  18 –  

, 

(xx) *AT(AL) Fíoraigh, leis an airí thuas, gurb é seo a leanas an fhoirmle do mheánlár 
triantáin: 

 x1 + x2 + x3    y1 + y2 + y3  
  
 3 3  

 
 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
 
(xxi) *AT (AL) Show that point A (5, 5) divides �PD  internally in the ratio 1:1. 

 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Ar thug tú aon phointí eile faoi deara a roinneann mírlíne sa chóimheas 
1:1? Má thug, ainmnigh iad. 

 
                                    
                                    
                                    
                                    

*AT (AL) Léirigh go roinneann pointe A (5, 5) |PD| go hinmheánach sa chóimheas 1:1 


