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Rang 5 & Rang 6 
Stair

Dé hAoine  
12ú Márta

Bhí go leor athruithe in Éirinn i rith na 1970idí.  
Mar a mhínigh Múinteoir Clíona, tháinig ceol, 
faisean agus bia nua chun cinn!

An raibh fhios agat nach raibh píotsaí ar fáil go 
forleathan in Éirinn go deireadh na 1970idí? Samhlaigh 
Éire gan phíotsaí! Is i mbialanna galánta amháin a bhíodh 
siad ar fáil. 

Bhí cead agat carr a thiomáint ar Shráid Grafton i mBaile 
Átha Cliath. Ní dhearnadh sráid do choisithe amháin di 
go dtí 1982! Mar sin, is léir go bhfuil Éire athraithe go mór 
ó na 1970idí i leith, ach tá lorg na mblianta sin le sonrú go 
fóill go háirithe sa cheol agus sa bhfaisean. 

Na 1970idí
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Cuirimis scrúdú ar an méid atá ar eolas agat faoi 
na 1970idí in Éirinn

01   Cé mhéid stáisiún teilifíse a bhí in Éirinn sna 1970idí?  
A) 1 
B) 12 
C) 2

02    Sa bhliain 1979, d’iarr RTÉ ar dhaoine an saol mar 
a bheadh amach anseo a shamhlú. Cé acu seo a 
tuaradh?  
 
A)  Bheadh sé chomh héasca dul chuig an spás agus 
mar a bheadh sé dul ar eitleán.. 
B) Bheadh i bhfad níos mó daoine ar an ngealach. 
C) Bheadh carranna spás-aoise ann

03   Is iad an banna ceoil is mó le rá arb as Éirinn dóibh 
agus chonacthas iad ar an teilifís don chéad uair sa 
bhliain 1978. Sin 43 bliana ó shin! Ach cé hiad féin?

Ceisteanna faoi na 1970idí!
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04   Sa bhliain 1979, tháinig an slua is mó i stair na hÉireann 
le chéile. Os cionn milliún duine a chruinnigh i bPáirc 
an Fhionnuisce. Ach cad chuige? 

 

05    Bhí an cineál ceoil agus damhsa seo i mbarr a réime 
sna 1970idí agus bhí tionchar mór ar chúrsaí faisin dá 
bharr. Ghléas daoine iad féin suas sula rachaidís ag 
damhsa. Ach céard a ghlaotar ar an gcineál ceoil seo?

Ceisteanna faoi na 1970idí!
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06   Bhí teicneolaíocht an-éagsúil ann sna 1970idí. An 
féidir leat na nithe seo ar fad a ainmniú? Nod: tá gach 
aon ceann acu le fáil ar fhón póca sa lá atá inniu ann. 

Ceisteanna faoi na 1970idí!

A B C

Ceisteanna Airgeadra
Úsáidimid an Euro mar airgeadra sa lá atá inniu ann 
ach sna 1970idí d’úsáidtí an Punt Éireannach. D’úsáid 
muintir na hÉireann puint agus pinginí in ionad Euro agus 
cent. Cuireadh deireadh leis an bPunt Éireannach  
sa bhliain 2002 i ndiaidh 75 bliana! Dá mbeifeá ag dul 
thar lear le linn na 1970idí, bheadh ort airgead a athrú ar 
cibé airgeadra a bhí san úsáid sa tír a bhí mar cheann 
scríbe agat. 

Sna 1970idí, tugadh isteach boinn agus nótaí bainc nua 
in Éirinn. Boinn áille a bhí iontu agus bhí daoine mór le rá ó 
stair na hÉireann le sonrú ar na nótaí.
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Ceisteanna Airgeadra
An féidir leat buille faoi thuairim a thabhairt  
faoin luach a bhain le gach bonn agus nóta díobh 
seo a leanas? Iarr ar dhaoine fásta an gcuimhin leo an 
t-airgead sin!

A) 

B)

C) 

D) 

?

?

?
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?

Ceisteanna Airgeadra
E) Bhí pictiúr ar an nóta seo de Mhéabh, banríon 
Chonnachta de réir an bhéaloidis. 

 

F)  Bhí an scríbhneoir Jonathan Swift le feiceáil ar an nóta 
seo. Is é a scríobh Gulliver’s Travels!

 

?
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Freagraí

Ceisteanna faoi na 1970idí!: 1) Tá gach aon cheann acu fíor!  
2) Ní raibh ach dhá stáisiún teilifíse in Éirinn: RTÉ 1 agus RTÉ2. Is in 1978 
a thosaigh RTÉ 2 ag craoladh. 3) Bono & U2. 4) Tháinig an Pápa Eoin 
Pól II go hÉirinn. 5) Dioscó! 6) A) Téip caiséid – D’úsáidtí iad le ceol a 
chasadh. Is beag slí eile do dhaoine ceol a fháil seachas é a théipeáil 
díreach ón raidió! B) Diosca flapach – D’úsáidtí iad seo le sonraí 
ríomhaire a stóráil. D’fhéadfaí 1.4 meigibheart a stóráil. Is féidir leis an 
gnáthfhón inniu 128,000 meigibheart a stóráil! C) Scannán spóil – Sna 
1970idí bhí ort scannán a cheannach dod’ cheamara. Ní fhéadfá ach  
24 grianghraf a ghlacadh sula mbeadh ort spól nua a fháil. 
Ceisteanna Airgeadra: A) 10p. B) 5p. C) 2p. D) 50p. E) £1. F) £10. 


