Statisticí – An Timthriall Láimhseála Sonraí

Cuir Ceist

Bailiú
Sonraí

Léirmhíniú
ar na Torthaí

Anailísiú
Sonraí

Scag an cheist más
gá

Ag féachaint ar an
gceist

Census At School
Cuir ceist & Bailiú Sonraí
Ceistneoir Chéim a 9
CensusAtSchool
1.

2.

Cén contae ina bhfuil do scoil?

An cailín nó buachaill thú? Cén
aois a bhí agat ar do lá breithe
deireanach?
Buachaill

Bliana

Cailín

7. b) Má d’fhreagair tú ‘bíonn’ ar
chuid a), cé acu de na
scrúduithe
seo
a
gcuirfeá
deireadh leis?
Roghnaigh an oiread is a theastaíonn uait:
T. Sóisearach

An Ardteist

Trialacha

Trialacha ranga

bliantúla
AT

3.

Fheidhmeach

Cad é do dáta breithe?

4. Tabhair na tomhais seo a leanas
mar gheall ort féin, slán go dtí
an cm nó 1 dp is gaire.
Airde

cm

Fad do choise

cm

Fad do chorrmhéire

cm

Fad do mhéire fáinne

cm

5. Cad é dath nádúrtha do chuid
gruaige?
Roghnaigh freagra amháin:

Fionn

Donn éadrom

Rua

Dubh

Eile

fad

Níl mé cinnte

e.g. 12 / 04/ 1990

Donn dorcha

Na scrúduithe ar

6. Dá mbeinn le dhá cheann de na
rudaí thíos a thabhairt duit,
cén dá cheann a roghnófá?
Cuir 1 le hais do chéad rogha, 2 le hais an
dara rogha.

Teilifís
Ríomhaire agus an tIdirlíon
Fón póca
Ríomhaire, gan an tIdirlíon
i-Pod/seinnteoir ceoil eile mar é
Raidió digiteach (DAB)
Consól cluichí
7. a) An mbíonn an iomarca
scrúduithe le déanamh agat ar
scoil, dar leat?

8. Dá mbeadh cead agat ábhar
amháin a bhaint den churaclam,
cén ceann a bhainfeá?
Ná roghnaigh ach freagra amháin:

Matamaitic

Ealaín

Tíreolaíocht

Gaeilge

Eolaíocht

OSPS

Corpoideachas

Creideamh

OSSP

Béarla

Teangacha

Ceol

Stair

Neart dochreidte

Bheith in ann eitilt

Ábalta am a stopadh

Eolas ar smaointe daoine eile

11. Cén
ceann
roghnófá?

Ná bain aon
cheann

An-mhaitheas

Bheith sona

Bheith cáiliúil

Bheith sláintiúil

12. As na seoltaí teilifíse thíos, cá
háit ar mhaith leat cur fút ann?
Ná roghnaigh ach freagra amháin:
Albert Square

Coronation St

Emmerdale

Ramsey St

Summer Bay

Ros na Rún

Eile

An bhféachfaidh tú orthu?
Chomh minic agus is féidir

13. Tuairim is cé mhéad uair sa
tseachtain a chaitheann tú ar
shuíomhanna líonraithe sóisialta?
uair an chloig
14. Cérbh é an t-am ba thapúla
agus an t-am ba mhoille a bhí
agat sa cheist idirghníomhach?
secs

An t-am ba thapúla

secs

An t-am ba mhoille

15. a) Cén líonra fón póca ar a
bhfuil tú?
Ná roghnaigh ach freagra amháin:
Meteor

O2

Vodafone

3

Tesco Mobile
Go hannamh

Ar mhaith leat a bheith páirteach sna

15. b) An mó (euro) a chaitheann tú
ar chreidmheas sa tseachtain?
euro

Cluichí?
Ba mhaith!

Ní roghnóinn
ceann ar bith

(tabhair sonraí)………………………………………

Maitheas an-bheag

Maitheas an-bheag

a

Bheith saibhir

An ndéanfaidh siad maitheas don
Bhreatain?

An ndéanfaí siad maitheas d’Éirinn?

seo

Ná roghnaigh ach freagra amháin:

Eile (tabhair sonraí)………………………………………

9. Beidh na Cluichí Oilimpeacha i
Londain
sa
bhliain
2012.
Iarrtar do thuairimí thíos:

An-mhaitheas

díobh

Carrickstown

Ba chuma liom

Ainm duine a bhuaigh bonn Oilimpeach.

Bíonn
Ní bhíonn
Níl mé cinnte

Bheith dofheicthe

16. Cén spórt is mó spéis leat?
Ná roghnaigh ach freagra amháin:
Iomáint

Rugbaí

Peil

Sacar

Galf

10. Cén cumhacht dochreidte as an
liosta thíos a roghnófá?
Ná roghnaigh ach freagra amháin:

Haca

Camógaíocht
Eile

Ní spéis liom spórt

(abair leat) ………………………………………

Census At School
Anailísiú Sonraí

Census At School
Léirmhíniú na Torthaí
5
4
Male
Female

3
2
1
0
Car

Bus

Train

Cycle

