Ceistneoir Céim 10 CensusAtSchool
1. An bhfuil tú:

baineann?

10. Cá mhéad duine ata i do theaghlach? (Tú 17. Cén cineál cláir theilifíse ar a nfein san áireamh)
amharcann tú don chuid is mó?



fireann?

2. Luaigh d'aois i mblianta iomlána.
…………………………… Bliana
3. Cén bhliain scoile ina bhfuil tú?

Year ………… m.sh. 5ú bliain
4. Cá háit ar rugadh thú?
 Poblacht na hÉireann
 Tuaisceart Éireann
 Sasana
 Albain
 An Bhreatain Bheag
 Tír eile san Eoraip
 Taobh amuigh den Eoraip
5. Cén contae ina gcónaíonn tú?
…………………………………………
6. a) Cén airde atá agat gan bhróga ort?
(Freagair i gceintiméadair)
……………………… cm
b) Cén fad do choise dheasa chuig an
deichiú cuid de cheintiméadar is
cóngaraí?
...……………………. cm
c) Cén ghéag-réise oscailte atá agat?
(Freagair i gceintiméadair)
……………..…………… cm
d) Cén lámh lena scríobhann tú?
 Lámh dheas
 Lámh chlé
 Ceachtar (comhdheasach)
7. Cén foireann sacair is fearr leat??
Foireann ………………………………………….
8. Cén spórt Oilimpeach is fearr leat?
…………………………………………

………………………………… daoine
11. Ar aistrigh tú sa bhliain seo a chuaig
thart?
 Níor aistrigh  D'aistrigh in Éirinn
 D'aistrigh ó thar lear
12. Cá mhéad carr atá ag daoine i do
theaghlach?
………………………………… carranna
13. Cuir tic sa bhosca má tá na míreanna seo
a leanas agat::
(Is féidir tic a chur i níos mó ná bosca
amháin.)
 fón póca gan an t-Idirlíon
 fón póca leis an Idirlíon
 ríomhaire baile gan rochtain ar an
Idirlíon
 ríomhaire baile le rochtain ar an Idirlíon
 do ríomhaire féin
 do theilifíseán féin
 ipod / seinnteoir meán soghluaiste eile
 consól cluichí
14. Cé acu ó na modhanna seo a leanas a
úsáideann tú le cumarsáid a dhéanamh le
do chairde? (Roghnaigh freagra amháin le
do thoil)
 duine le duine …..
 teileafón (líne thalún)
 téacsáil
 r-phost
 fón póca (ag caint)
 caint idirlín nó MSN
 Myspace, Facebook, Blog
 Eile

18. Cén -t-ábhar scoile is fearr leat?

…………………………………………
19. Cén modh taistil a úsáideann tú le dul
ar scoil?( Roghnaigh freagra amháin le do
thoil)

 Siúl
 Bus
 Carr
 Rothar
 Iarnród (Luas, Dart srl.)
 Eile …………..………………………
20. Cá fhad a ghlacann sé de ghnáth
taisteal ar scoil?
......................... nóiméad



21. Beidh Daonáireamh Náisiúnta i 2011.
Cén mhí ina mbeidh Lá an Daonáirimh?



…………………………………………
22. Cé chomh tábhachtach is a
chreideann tú go bhfuil Daonáireamh na
hÉireann ag: (Tabhair do thuairimí thíos
trí phointe ar an líne a mharcáil).
Oideachas?
níos lú tábhachtach

an-tábhachtach

Seirbhísí Poiblí (m.sh Gardaí)
níos lú tábhachtach

an-tábhachtach

Comhshaol?
níos lú tábhachtach

an-tábhachtach

Áiseanna Pobail (m.sh. lárionaid spóirt)?
níos lú tábhachtach

an-tábhachtach

15. Cén príomhbhealach a choinníonn tú leis
23. a) Cad iad na peataí atá agat? (Is
an nuacht/na meáin?
féidir tic a chur i níos mó ná bosca
(Roghnaigh freagra amháin le do thoil.)
amháin)
 Nuachtán
 Teilifís
 Madra
 Cat
 Idirlíon ar ríomhaire
 Coinín
 Iasc órga
 Idirlíon ar fhón póca
 Raidió
 Irisleabhair  Níl peataí agam
 Eile……………………………..
 Ag caint le cairde
 Níl suim agam sa nuacht
 Eile
23. b) Cén rud is fearr leat faoi do
16. Cén cineál scéil sna meáin is fearr leat? pheata(í)?

(Roghnaigh freagra amháin le do thoil)
 Gnó
 Faisean
 Spórt
 Ceiliúrán
.........................
 Teicneolaíocht
 Ceol + film
9. b) Cá mhéad soitheach a d'athchúrsáil  Sláinte & Scéimh
tú?
 Eolaíocht agus an Comhshaol
 Cúrsaí Domhanda/Polaitíocht
..........................
 Eile
 Dada
9. a) Luaigh méid an ndeochanna boga a
bhí agat sa dá lá seo a chuaigh thart.

…………………………………………





 Ta spraoi i gceist leo
 Is maith liom aire a thabhairt
dóibh

 Cuireann siad mothúchán an




ghrá orm
Is maith liom dul ag siúil leo
Is féidir liom labhairt leo
Is maith liom iad a chochlú

