
Ceistneoir DaonáireamhArScoil 2020/2021

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

2. a) Luaigh d’aois reatha i mblianta

iomlána.

3. Cén contae ina bhfuil cónaí ort?

5. Inis dúinn...
(Freagair go dtí an deichiú cm is gaire)

* Bí cinnte go leanann tú bearta scartha

shóisialta.

6. a) Conas a théann tú ar scoil de 
ghnáth? (Roghnaigh freagra amháin)

Baineann 

10. a) Cén cineál ceangal idirlín atá ag do

theaghlach?

4. Cén tír ina rugadh thú?

6. b ) Cá fhad a thógann sé ort dul chun
na scoile de ghnáth?
(Freagair go dtí an nóiméad is gaire)

10. b) Cad iad na gléasanna sa bhaile a

ndéantar rochtain ar an idirlíon leo?
(Cuir tic i ngach bosca ábhartha)

2. b) Cén bhliain ina bhfuil tú ar scoil?

 Bliain m.s.h. An 5ú Bliain

11. a) Agus tú ag cianfhoglaim ón mbaile

cén meánluas atá ar do cheangal idirlín?
(Úsáid www.broadbandspeedtest.ie)

18. Cén t-ábhar ba mhaith leat go

bpléifí don DaonáireamhArScoil amach

anseo?

16. a) An dóigh leat gurbh é an

cinneadh ceart na scrúduithe

Ardteiste/Teastais Shóisearaí a chur

ar ceall in 2020?

1. An bhfuil tú:

7. Déanfar daonáireamh náisiúnta in

Éirinn sa bhliain 2021. Cén mhí ina

dtitfidh Lá an Daonáirimh?

9. An bhfuil Gaeilge agat?

11. b) Cén lá agus cén t-am a ndearna tú

an tástáil luais leathanbhanda?

Fireann 

bliain 

     

Siúl 

Bus 

Carr 

Rothar 

19. Samhlaigh gurb é an bhliain 2035 é

agus gur duine an-cháiliúil thú. Cén

réimse lena mbainfeadh an cháil sin i

do bharúil féin?

17. Marcáil ar an scála an spéis atá

agat iontu seo a leanas:

D’airde (gan bhróga) 

Réise do lámh scríbhneoireachta 

Síneadh ingearach 

Fad na coise deise 

Imlíne chaol na láimhe deise 

Ríomhaire deisce 

Ríomhaire glúine           

Teilifís chliste 

Consól ríomhchluichí 

Fearas tí cliste 

Eile (sonraigh)………………… 

Má tá, cé chomh minic is an labhraíonn tú 

Gaeilge lasmuigh den scoil? 

Go laethúil 

Go míosúil  

Riamh 

 Tá    Níl   

12. Mura mbeifeá in ann ach aip amháin a

chur ar d’fhón póca, cén aip a roghnófá?

1 3. Céard é an modh is fearr leat chun

c umarsáid a dhéanamh le do chairde?

T abhair cúis le d’fhreagra.

15. a) An raibh drochthionchar ag an

teagasc baile ar d'fhoghlaim in 2020?

Spórt 

Polaitíocht 

Gnó 

Leigheas 

Eolaíocht 

Ealaíona/Cultúr 

Nuálaíocht 

Innealtóireacht 

Eile (sonraigh)

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

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

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

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

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

………………………………

0 

Iarnród/Dart/Luas 

Bád 

Eile (sonraigh) 
………………………………… 

nóiméad 

8. Déan cur síos ar bheith i d'Éireannach
in aon fhocal amháin.

Go seachtainiúil 

Go bliantúil 

Leathanbhanda fosaithe 

Leathanbhanda móibíleach (m.sh. 

3G/dangal) 

Satailít 

Ceangal eile 

Níl aon cheangal idirlín 

 

Fón póca 

Táibléad 

Luas uaslódála 

Luas íoslódála 

Lá: 

Am:  : 

100 

Tionchar ar bith An-chuid 

15. b) An dtaitníonn foghlaim ar líne

níos fearr leat?

Ní thaitníonn Taitníonn 

0 100 

14. Cén caitheamh aimsire ba
thaitneamhaí a bhí agat le linn na
tréimhse dianghlasála in 2020?

Is dóigh Ní dóigh 

16. b) An modh cothrom iad scrúduithe

le measúnú a dhéanamh ar scoláirí?

Is iad Ní hiad 

16. c) Cén chaoi ar mhaith leat go

ndéanfaí meastóireacht ort?

Níl aon spéis An-spéis 

100 0 

a) Polaitíocht na hÉireann

b) Polaitíocht na Breataine

c) Polaitíocht na hEorpa

Níl aon spéis An-spéis 

0 100 

Níl aon spéis An-spéis 

0 100 

d) Polaitíocht Mheiriceá

Níl aon spéis An-spéis 

0 100 
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