
5. melléklet- Kódok a csoportoknak 

                       1. Iskola:                              2. Híres emberek szobrai                       3. Kilátó-fénykereszt                               4. Donát kápolna   

                                

           5. Mária szobrok                                     6. Szeredi kápolna                                         7. Templom  

                                    



Kérdések  

1. Iskola: 

- Hány fa található az iskola udvarán? 

- Hány ablakot tudunk megszámolni az alsó tagozat utcára néző oldalán? 

- Mekkora a távolság a tornaterem bejárata és a könyvtár bejárata között? 

- Hány lépcső vezet a hátsó bejárattól indulva a padlásig? 

- Mekkora a két iskolaépület kerülete? 

- Ha az alsós iskola utcai bejáratától az Ikva patak felé indulva megyünk, melyik utca és melyik házszámhoz érünk, ha az iskolák 

kerületének összegét tesszük meg? 

 

 

2. Híres emberek szobrai: 

- Hány sor zsinórdísz található Felsőbüki Nagy Pál mentéjén? 

- Szent Miklós püspök szobrán hány kereszt látható a püspöki süvegen? 

- Hány nagy koronadísz ékesíti Szent László király koronáját? 

- Hány kereszt található Szent István koronáján? 

- Hány centiméter Petőfi Sándor lábának hossza? Ki tudta volna kölcsönadni neki a cipőjét? (Hányas cipőt hordott?) 

- Mekkora a szobrok talapzatának a magassága összesen? 

 

 

 

 

 



3. Kilátó- Agghegy 

- Mennyi lépcsőn jutunk a kilátó felső emeletére? 

- Hány méter a kilátó kerülete? 

- Soroljatok fel öt nevezetességet, amit a kilátóból is láthattok! 

- Honnan származnak a Fénykereszt talapzatán lévő kövek? 

- A kilátó, a Fénykereszt és a határon túli magyarok emlékműve közül melyik a legrégebbi? 

 

 

 

 

 

4. Donát kápolna 

- Mennyi fa ad árnyékot a téren? 

- Mikor készült a kápolnában látható festmény? 

- Milyen messze áll az országúti kereszt a kápolna bejáratától? 

- Soroljatok fel ötöt a kápolnában látható tárgyak közül! 

- Hány méter szegélykővel lehetne körberakni a teret? 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mária szobrok 

- Mikor és kik állíttatták a szobrot? 

- A séta közben töltsétek ki a kapott táblázatot! A mérési feladathoz használjátok a Fitapp alkalmazást! 

szobor utca (házszám) távolság (m) Ki állíttatta? Mikor? 

1.   iskola-1.     

2.   1.-2.     

3.   2.-3.     

4.   3.-4.     

5.   4.-5.     

6.   5.-6.     

    6.-iskola     

összes 0   0 0 

 

6. Szeredi kápolna 

- Mely utcák adományaiból épült a keresztút a kápolna körül? 

- Mikor újították fel utoljára a kápolna épületét? 

- Milyen messze került a szobor az eredeti helyétől? 

- Mennyi ablak van a kápolna épületén? 

- Mérjétek meg, hány méter a téren lévő padok összes hossza? 

 

 



7.  Templom 

- Soroljátok fel a mennyezeti képek témáit az orgonától indulva! 

- Milyen felirat van a keresztkút felett? 

- Mennyi sípja látszik az orgonának? 

- Mennyi kereszt díszíti kívülről a templomot? 

- Mennyi az új templomban lévő padok összes hossza? 

- Ha kiléptek a templom oldalsó ajtaján és elindultok az iskola irányába, melyik utca, melyik házáig juttok, ha ennyi métert sétáltok? 


