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5-8. osztály 

 

 

A csapat neve és a tanulók nevei: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Az iskola neve és 

címe:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



1. Kikhez kapcsolhatók a következő meghatározások? A megfejtést írd a vonalra!  /5 

 

- felszentelt pap volt, egyik műve: A balgaság dicsérete: ________________________________ 

- első magyar tanítványa ifj. Belényes Gergely volt:_____________________________________ 

- megírja az első gyógyszerkönyvet Magyarországon:____________________________________ 

- a kappeli ütközetben halt meg:_____________________________________________________ 

- Kassáról menekült Debrecenbe:____________________________________________________ 

 

2. Az alábbi hiányos szöveg Luther Martonnal kapcsolatos. A hiányzó részek beírásával tedd 

teljessé a szöveget!           /12 

Luther bányászcsaládba született ______________-ban. ___________-rendi szerzetesként kezdte 

egyházi pályafutását ________-ben. A rend megbízásából járt Rómában, s látta az erkölcsi fertőt, 

mely lehangolta. A ________________ templom építése is ekkor kezdődött, ami sok pénzt emésztett 

fel. A költségek fedezésére a pápai udvar ________________ árusítását kezdte el. Az egyik szerzetes 

még versikét is 

költött:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Luthert ez teljesen felháborította és megírta _________________ pontban, tételben a véleményét, 

amelyet kitűzött a _____________________ kapujára _________________________-én. Ez a nap a 

___________________ kezdő időpontja. E cselekedetéért eretnekséggel vádolták, de 

_________________________ támogatásával védelmet kapott.  

 

3. Ki mondhatta? Írd a nevét az állítás utáni vonalra!      /5 

- Nem engedem el …, inkvizíció elé állítják.______________________________________ 

- Én nem tudok tárgyalni._____________________________________________________ 

- Jeltelen sírban temessenek el._________________________________________________ 

- „A testet megölhetik, de a lelket nem.”_________________________________________ 

- „Isten látja, hogy nem lehetek néma; trombita, kiáltó vagyok, nem magambúl, de istenéből 

szólok.”__________________________________________________________________ 

 

4. Kinek mondták, mondhatták? Írd a nevét az állítás utáni vonalra!    /4 

- „Az eretnekekkel szemben nem kötelező az adott szó.”_________________________________ 

- Az Isntitutiót magyarra fordítja le.______________________________________ 

- Feküdjön rá Husz János ítélő bírájának sírkövére, miközben fogadalmát 

teszi._____________________________________________________ 

- Köszönöm, hogy elsőként nyomtatta ki egyik könyvemet- mondta Mélius Juhász 

Péter._______________________________________________________ 

 



 

5. Karikázd be a helyes válasz (válaszok) betűjelét!      /10 

Mi igaz Wittenbergre? 

a) A vártemplom kapuja fémből készült 

b) id. Cranach Lucas volt a polgármester 

c) Itt volt található egy híres ereklyegyűjtemény 

d) Itt szerzett jogi diplomát Luther 

Ki volt a magyar diákok szeniora a wittenbergi egyetemen? 

a) Szenci Molnár Albert 

b) Huszár Gál 

c) Mélius Juhász Péter 

d) Károli Gáspár 

Melyek voltak Luther röpiratai? 

a) A német nemzet keresztény népéhez 

b) A keresztény ember szabadságáról 

c) A jó cselekedetekről 

d) Az egyház babiloni fogságáról 

Mely állításaiért küld a pápa kiátkozással fenyegető bullát Luthernek? 

a) Az egyháznak nincsen hatalma a világ felett 

b) A Bibliát csak latin nyelven olvashatják a hívek 

c) Nem csak a pápa hívhat egybe zsinatot 

d) A pápa nem magyarázhatja tévedhetetlenül a Bibliát 

Milyen büntetéssel sújtotta a wormsi birodalmi gyűlés Luthert? 

a) kiátkozással 

b) nagy összegű pénzbüntetéssel 

c) halállal 

d) birodalmi átokkal 

Mely állítások igazak V. Károlyra? 

a) Az ausburgi birodalmi gyűlésen hozzájárult ahhoz, hogy az evangélikusok fölolvassák 

hitvallásukat 

b) 1519-1566 között német-római császár volt 

c) Szenci Molnár Albert zsoltárai az ő uralkodása alatt jelentek meg 

d) Abban az évben, amikor Német-Római császár lett, meghalt John Tetzel 

 

Összesen elérhető: 36 pont    Ebből elért pont: ________ 


