Ceistneoir CensusAtSchool 2017/2018
1. An bhfuil tú:

9. De ghnáth, cé mhéad lá a itheann tú
béile le linn na seachtaine?

Bainean
Fireann
n
2. a) Luaigh d’aois reatha i mblianta
iomlána.
bliain
2. b) Cén bhliain ina bhfuil tú ar scoil?
m.sh. 5ú Bliain

Bliain

3. Cén contae ina gcónaíonn tú?
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14. c) Cuir na cúiseanna atá agat chun
spórt a imirt in ord.
(Cuir 1 leis an gceann is tábhachtaí agus 5
leis an gceann is lú tábhacht)
Mar spraoi

10. Cén saghas bia is fearr leat?
(Brúigh anseo chun pirimid an bhia a aimsiú)

Chun mo scileanna a fheabhsú

Torthaí/Glasraí
Carbaihiodráití (arán, pasta)
Déirí (bainne, iógart, cáis)
Próitéin (feoil, uibheacha, cnónna)
11. Cé mhéad sciar (ar mhéid bhos na
láimhe) de na rudaí seo a leanas a
itheann tú gach lá?

Chun an bua fháil
Chun a bheith sláintiúil
Chun aclaíocht a dhéanamh

15. a) Cén bhliain ar éirigh le mná vóta
a chaitheamh den chéad uair?

sciar torthaí
4. Cén tír inar rugadh thú?

sciar glasraí
sciar milseán

5. Céard é Éirchód do scoile? (Brúigh
anseo chun d’Éirchód a aimsiú)

15. b) Cén bhliain a ceapadh an chéad
Aire mná?

sciar criospaí
12. Cé mhéad millilítear uisce a ólann tú
gach lá, de gnáth? (is ionann 1,000 ml agus
lítear)

15. b) Cén bhliain a ceapadh an dara
hAire mná?

ml
6. Cén ceann acu seo a leanas arbh
fhearr leat a bheith agat?
Lúfaireacht (Tapúlacht)
Seasmhacht (sithiúlacht)
Luas
Scil
Neart
7. Céard é do...
(Freagair go dtí an deichiú cm is gaire)
Airde (gan bhróga)

13. a) Cén tír ina mbeidh Corn
Domhanda FIFA 2018 ar siúl?

13. b) Cén mhí a thosóidh Corn Domhanda
FIFA 2018?

.................cm

Lámh-réise na láimhe lena scríobhann
tú................................cm
Síneadh ingearach

.................cm

Fad na coise deise
Imlíne chaol na láimhe deise

13. c) Meas tú, cén tír a bhainfidh Corn
Domhanda FIFA 2018 amach?

16. Cén chaoi is mó a gcoinníonn tú
suas le cúrsaí reatha/na meáin? (Ná
roghnaigh ach ceann amháin)
Páipéar nuachta
Teilifís
Irisleabhair
Idirlíon/ Na Meáin Shóisialta
Idirlíon/cuardach
Raidió
Ag labhairt le mo chairde
Níl spéis agam i gcúrsaí reatha

17. Marcáil ar an scála an méid muiníne
atá agat as gach ceann acu seo a
leanas:

.................cm

Níl muinín agam as

..............cm

8. a) Cad é do ráta cuisle scíthe?
buille in aghaidh an nóiméid

14. a) Cé mhéad uair in aghaidh na
seachtaine a chaitheann tú ag breathnú
ar spórt?
uaireanta in aghaidh na seachtaine

8. b) Déan bogshodar ar an láthair ar
feadh 30 soicind agus taifead do ráta
cuisle arís.
buille in aghaidh an nóiméid

14. b) Cé mhéad uair in aghaidh na
seachtaine a chaitheann tú ag imirt
spóirt?

Páipéar nuachta
Teilifís
Irisleabhair
Na Meáin Shóisialta
Idirlíon
Raidió
Ag labhairt le mo chairde

18. Dá mbeadh an seans agat an lá a
chaitheamh mar dhuine eile, cé a
roghnófá?

uaireanta in aghaidh na seachtaine
Tagann an acmhainn seo ón tionscadal CensusAtSchool ag www.censusatschool.ie

Tá
muinín
agam as

