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1. An bhfuil tú:
Baineann

Fireann

9. Cuir na tíortha a leanas in ord de réir
méide. (1 don cheann is mó, 5 don cheann is lú)
An Ghraonlainn
An Astráil
An Bhrasaíl

2. a) Luaigh d’aois reatha i mblianta
iomlána.
bliain
2. b) Cén bhliain ina bhfuil tú ar scoil?
Bliain

An India
SAM

10. a) Cé chomh buartha is atá tú faoin
athrú aeráide?
Níl mé buartha

Tá mé an-bhuartha

m.sh. 5ú Bliain

3. Cén contae ina bhfuil cónaí ort?

10. b) Cén ráiteas díobh seo is fearr a
léiríonn do thuairim faoin athrú aeráide?
Roghnaigh freagra amháin.

Is fadhb phráinneach é a gcaithfear
dul i ngleic leis láithreach bonn.

4. Cén tír inar rugadh tú?

Is fadhb phráinneach é a gcaithfear
dul i ngleic leis amach anseo.
Ní fadhb é.

5. Inis dúinn...

Níl a fhios agam nó níl tuairim agam.

(Freagair go dtí an deichiú cm is gaire)
D’airde (gan bhróga)

………………cm

11. a) An ndéantar bruscar a athchúrsáil i
do scoil?

Réise do lámh scríbhneoireachta ………………cm
Síneadh ingearach

………………cm

Fad na coise deise

………………cm

Imlíne chaol na láimhe deise

………………cm

Déantar

Má dhéantar, cé na hábhair a bhailítear le
hathchúrsáil i do scoil?
s

6. Tá 2 bhilliún leanbh ar domhan sa lá
inniu, idir 0 agus 15 bliana d’aois. Cé
mhéad leanaí a bheidh ann faoin mbliain
2100 de réir na Náisiún Aontaithe?
Roghnaigh freagra amháin.

Ní dhéantar

Páipéar/Cairtchlár

Gloine

Cannaí stáin/Scragall
alúmanaim

Plaistigh

Earraí leictreacha

Cadhnraí

Bia

Eile (sonraigh) ………………………………………

13. Cá mhéad bonn óir, airgid agus
cré-umha an dóigh leat go mbuafaidh
Éire sna Cluichí Oilimpeacha i dTóiceo
sa bhliain 2020?
Boinn
d’Éirinn

Buaite
in 2012

Buaite
in 2016

Ór

1

0

Airgead

1

2

Cré-umha

4

0

Le bua
in 2020

14. Dá bhféadfá páirt a ghlacadh sna
Cluichí Oilimpeacha, cén spórt a
ndéanfá ionadaíocht d’Éirinn ann?
Badmantan
Boghdóireacht
Cispheil
Curachóireacht
Dornálaíocht
Eachaíocht
Eitpheil
Galf
Gleacaíocht
Haca
Lámhach
Leadóg
Leadóg bhoird

Lúthchleasaíocht
Nuapheantatlan
Pionsóireacht
Rámhaíocht
Rothaíocht
Rugbaí seachtar
an taoibh
Sacar
Seoltóireacht
Snámh
Taekwondo
Trí-atlan
Tumadóireacht

15. As tíortha na hEorpa, cé acu a
mbainfidh an líon is mó bonn in 2020?

11. b) An bhfuil áis i do scoil le buidéal
uisce a líonadh?

4 bhilliún
3 bhilliún
2 bhilliún

Tá

7. Cén céatadán de chailíní a
chríochnaíonn an bhunscolaíocht i ngach
tír ísealioncaim ar fud an domhain?
Roghnaigh freagra amháin.
20 faoin gcéad
40 faoin gcéad
60 faoin gcéad
8. Tá thart ar 7 mbilliún duine ar domhan
sa lá inniu. Cén léarscáil a léiríonn is fearr
an áit a bhfuil cónaí orthu?
Roghnaigh freagra amháin.
(Seasann gach siombail do 1 bhilliún duine)

Níl

11. c) An dtógann tú buidéal uisce
in-athúsáidte leat ar scoil?
Tógann

Ní thógann

11. d) An dtógann tú cupán/fleasc leat ar
scoil?
Tógann

Níl

12. b) An bhfuil aon ghné de d’iompar féin
athraithe agat chun dul i ngleic leis
an athrú aeráide?

Tá
Má tá,
conas

16. b) Cad é an dath is mó tóir i measc
na gcarr a ceadúnaíodh in 2018?

Ní thógann

12. a) An bhfuil gairdín pobail agaibh ar
scoil?
Tá

16. a) Cad é an cineál cairr is mó tóir i
measc na gcarr a ceadúnaíodh in 2018?

Níl

17. Céard a mbraithfeá mura mbeadh
úsáid do ghutháin agat don deireadh
seachtaine ar fad?
Roghnaigh freagra amháin.

Fearg
Imní
Cantal
Áthas

Faoiseamh
Brón
Neodrach
Uaigneas

Eile (sonraigh) …………………………………

Tagann an acmhainn seo ón tionscadal CensusAtSchool, féach www.censusatschool.ie/ga

