
Tráth na gCeist 
Ar an Lá Seo



Babhta 1:



1.Cé hí seo a 
chabhraigh leis na 
boicht?



2.Ainmnigh an bheirt seo?



3.Cá bhfuil an Mona Lisa le feiceáil 
inniú? 



4. Cé mhéad bliain ar 
thóg sé An Teach Bán a 
thógáil?



5.Ainmnigh scannán ina 
raibh Liam Neeson?



6.Cár rugadh Cristiano 
Ronaldo?



7.Cad is ainm don capall a 
goideadh i gContae Chill Dara i 
1981?



8.Tá ainm eile ag 
Muhammad Ali, cad é?



Babhta 2:



1.Cad is ainm do phríomh 
aerfort na Fraince?



2.Ainmnigh bailé amháin a 
chum Tchaikovsky?



3.Is í an chéad duine a 
d’eitil thar an t-Aigéan 
Ciúin ina aonar, cé hí?



4.Cén bhliain ar chuaigh 
an Titanic go tóin poill?



5.Bhí Nelson Mandela mar 
Uachtarán ar cén tír?



6.Bhí scannán amuigh faoi 
le déanaí, cé hé?



7.Cé hé seo?



8.Cá bhfuil teach Anne 
Frank?



Babhta 3:



1.Cad is ainm don fisicí 
seo?



2. Ainmnigh contae amháin ina 
raibh Páidí Ó Sé mar bainisteoir 
orthu?



3.I 2011,cén t-ainm a 
bhí ar an Panda is sine ar 
domhan?



4.Cad a shín Muintir na 
Bhreataine trasna go Micheál 
Ó Coileáin i 1922?



5.Cén spórt a chruthaigh 
Sir Neville Chamberlain?



6.Ainmnigh páistí Homer 
agus Marge?



7.Cén foireann sacair é 
seo?



8.Cad is ainm don fear 
seo?



Babhta 4:



1.Cá bhfuil an droichead 
seo le feiscint?



2.Cén t-ainm atá ar an bpríosún 
i mbá San Francisco?



3.Cé hí seo?



4.Cá bhfuil Droichead 
Brooklyn?



5.Cé mhéad Grand Slams 
atá buaite ag Steffi 
Graf?



6.Cé hé seo?



7.Cén bhliain ar thosnaigh 
Éirí Amach na Cásca?



8.Cad is ainm don fear 
seo?



Babhta 5:



1.Cad is ainm don áit 
seo?



2.Ainmnigh an foirgneamh 
seo?



3.Ainmnigh an pictiúr 
seo?



4.Cé hé seo?



5.Ainmnigh an ghrúpa 
ceoil seo?



6.Cé hé seo?



7.Cén aisteoir é seo?



8.Chruthaigh an fear seo peann 
– Cad is ainm dó? Laszlo 
_____ ?
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