
 

Suirbhé Feasachta Bithéagsúlacht - Suirbhé Aonair 

Déan fótachóip den leathanach seo, agus ní mór do gach dalta é a líonadh isteach. 

Tarraing ciorcal timpeall an freagra ar ceist 1, agus scríobh an freagra ar gach 

ceist eile. 

Ceist Freagra 

1. An bhfuil an focal “bithéagsúlacht” 

ar eolas agat? Tá Níl 

2. Cad is brí lé bithéagsúlacht?     
 

 

3. Mol 3 cúis a bhfuil bithéagsúlacht 

chomh tábhachtach sin 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 

4. Déan cur síos ar 3 bagairt ar 

bhithéagsúlacht 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 

5. Luaigh 3 bhealach a bhféadfaí 

bithéagsúlacht a chosaint 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 

 



 

Suirbhé Feasachta Bithéagsúlacht - Suirbhé Ranga 

Ní mór don múinteoir ranga sonraí gach dalta ón suirbhé thuas a chur le 

chéile ar an leathanach seo, agus a thabhairt ar ais chuig an 

gcomhordaitheoir Scoileanna-Glasa. 

 

Rang:        ______________________________ 
Iomlán 

Méid na daltaí a rinne an suirbhé (rang)  

1. Cé mhéad duine a raibh an téarma 

“bithéagsúlacht” ar eolas acu? 
 

2. Cé mhéad duine a bhí in ann míniú ceart* a 

thabhairt ar bhithéagsúlacht? 
 

3. Cé mhéad duine a thug 3 fhreagra cearta* 

maidir le tábhacht na bithéagsúlachta? 
 

4. Cé mhéad duine a thug 3 bhagairt ceart* ar 

bhithéagsúlacht? 
 

5. Cé mhéad duine a luaigh trí bhealach a 

bhféadfaí bithéagsúlacht a chosaint? 
 

*Freagraí samplacha 

Q2. Rud beo/ Plandaí is ainmhí/ An Dúlra/ Fiadhúlra srl. 

Q3. Cuireann siad seirbhísí ar fáil dúinn, m.s. foinse bia, maolú tuilte, ocsaigin, rialú aeráide, 

spás glas i gcomhair aclaíocht, go maith don tsláinte mheabhrach, adhmad le haghaidh tithe  

Q4. Caillteanas/millteanas/scoilteadh gnáthóige, athrú aeráide, bruscar, truailliú, lotnaidicídí, 

ró-iascaireacht, dúshaothrú acmhainní 

Q5. Slite le dul i ngleic le caillteanas: plandaí a chur ar son beacha/phailneoirí, crainn a chur, 

teachín éan a dhéanamh, beathadán éan, boscaí le haghaidh sciathán leathair, óstán feithidí, 

carnán duilleoga, carn múirín, ligean do bláthanna fiáin fás, gan an féar a ghearradh, lochán a 

bhaint 



 

Suirbhé Feasachta Bithéagsúlacht – Torthaí Scoile 

Tóg na torthaí ó gach rang le chéile anseo, agus bain úsáid as taifead na torthaí 

seo is tú ag cur iarratas an Bhrait Ghlais isteach. 

Dáta: Iomlán  Céatadán 

Méid na daltaí a rinne an suirbhé  

(scoil iomlán) 
 

100% 

1. Cé mhéad duine a raibh an téarma 

“bithéagsúlacht” ar eolas acu? 
  

2. Cé mhéad duine a bhí in ann míniú ceart a 

thabhairt ar bhithéagsúlacht? 
  

3. Cé mhéad duine a thug 3 fhreagra cearta 

maidir le tábhacht na bithéagsúlachta? 
  

4. Cé mhéad duine a thug 3 bhagairt ceart ar 

bhithéagsúlacht? 
  

5. Cé mhéad duine a luaigh trí bhealach a 

bhféadfaí bithéagsúlacht a chosaint? 
  

 


