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Útvonal és feladatok 

 

1. Veszprémvölgyi apácakolostor 

 a kolostor rövid története  

o tanári előadás  

 feladat az alapítótólevélről: szempontok a megfigyeléshez: 

o Milyen helységneveket találsz a szövegben? Írd le őket és karikázd 

be, amelyeket ismered! Az adományozásnak milyen általad ismert 

részei vannak az oklevélben?  

o Mi történik, ha valaki ellenszegül az oklevélben írtakkal?  

 A tábla alapján válaszolj az alábbi kérdésre: Hogyan kerültek görög 

szertartású apácák Veszprémbe? 

 koronázási palást: nevezd meg a kép alapján a királyi hatalomgyakorlás 

attribútumait!  

 

2. Benedek-hegy 

 tanári előadás  

o a vár alaprajza, első épületei 

o pusztítások 

o Szent György-kápolna 

o Szent Imre herceg: fogadalom 

o Szent Mihály-székesegyház rövid története 

o Gizella-kápolna  

Feladat: 

o Képzeld magad egy középkori fiatal szerepébe! Válassz az alábbi 

szerepek közül: a) ifjú lovagként a Szentföldre indulsz b) 

kolostorba vonulsz saját akaratodból.  

Szent Imre herceg imáját alapul véve fogalmazd meg saját 

fogadalmadat, amellyel ezt az elhatározást kifejezed Isten és az 

emberek felé! Max.: 5 mondat.  

3. Szent Katalin domonkos apácakolostor  

 A kolostor története 

o tanári előadás  

 Feladat: 

o A tankönyvi ábra és az alaprajz alapján segítségével azonosítsd a 

kolostor egyes részeit! Majd rajzold tovább az alaprajzot a kolostor 

egyes egységeinek feltüntetéseivel!  

 csoportkép 

4. Totó  

 

 

 

 

 



 

1. a) Veszprémvölgyi kiváltságlevél  

  



b) koronázási palást  

  



2. Szent Imre fogadalma 

 

Imre herceg egy alkalommal szolgájával a veszprémi Szent György-templomban 

időzött: ,,ottan imádságnak adván magát szívében elmélkedék, mi legyen... a 

legkedvesebb áldozat, amelyet Istennek fölajánlhatna. Hirtelen nagy tündöklésű 

világosság körülfénylette az egyháznak minden helyeit... s isteni szózat hallatszik: 

"Felette dicséretes a szüzesség; kívánatos kívánom én, te elmédnek és testednek 

szüzességét, ezt ajánld nékem, eme szándékodban mindvégig megállj!" - Imre pedig 

válaszol rá: ,,Úr Isten, Te ki vagy mind az egész világnak gondviselője és az emberi 

erőtlenségnek segítője, ki elragadod a fejedelmek lelkét, aki rettenetes vagy a földnek 

királyai előtt, végezd el kedvedet bennem." 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apácazárda alaprajz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. TOTÓ 

 

1. Mikor történt Koppány lázadása 

a) 995  

b) 991 

c) 997 

 

2. Hol tette fogadalmát Szent Imre?  

a) a veszprémvölgyi 

apácakolostorban 

b) a Gizella-kápolnában 

c) a Szent György-kápolnában 

 

3. Melyik nem tartozott a veszprémi 

püspök feladati közé? 

a) az uralkodói hitves 

megkoronázása  

b) királynéi udvari bíráskodás 

c) királynéi kancellári feladatok 

ellátása  

 

4. Mi olvasható a Szent György-

kápolna küszöbkövén?  

a) „az ajtóban ne álljatok” 

b) „a küszöbre ne üljetek” 

c) „a lépcsőn ne üljetek” 

 

5. Mikor keletkezett a veszprémi 

püspökség alapítólevele?  

a) 1009 

b) 1003 

c) 1007 

 

6. Kit nem ábrázoltak a koronázási 

paláston?  

a) az első vértanúkat 

b) Szent Imre herceget 

c) Szent László királyt 

 

7. Mikor élt Árpád-házi Szent Margit? 

a) 1212–1242 

b) 1271–1297 

c) 1297–1321 

d) 1242–1270 

 

 

 

 

8. Kinek a lánya volt Árpád-házi 

Szent Margit?  

a) IV. Béla király 

b) II. Béla király 

c) I. Béla király 

d) III. Béla király 

 

9. Milyen rendhez tartozott Árpád-

házi Szent Margit? 

a) Domonkos 

b) Karmelita  

c) Bencés 

d) Ferences 

 

10. Mikor avatták szenté Árpád-házi 

Szent Margitot?  

a) 1943 

b) 1543 

c) 1283 

d) 1783 

 

11. Mikor pusztult el a veszprémi vár 

építményeinek jelentős része?  

a) a pogánylázadás idején 1046-

ban  

b) a tatárjárás idején 1242-ben 

c) Csák Péter hadai dúlták fel 

1276-ban 

d) az oszmán török hódítás 

korában 1554-ben 


