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1. Dopasuj tekst tezy Marcina Lutra do zdania dotyczącego jej treści.
5. Papież nie chce, ani nie może odpuszczać
innych kar za grzechy jak tylko te, które nałożył
wedle rozumienia swego lub wedle ustaw
kościelnych.

Prawdziwa pokuta za grzechy daje
pełne odpuszczenie grzechów.

36. Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący
za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego
zupełne odpuszczenie męki i winy.

Papież nie chciałby, aby katedra
św. Piotra powstawała kosztem
ubogich wiernych.

50. Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież
wiedział
o
wszystkich
szachrajstwach
kaznodziejów odpustowych, raczej by w stos
popiołów zamienił katedrę św. Piotra, aniżeliby
miała być budowana kosztem skóry, krwi i ciała
jego owieczek.

Kazanie
ma
służyć
przede
wszystkim głoszeniu Ewangelii.

54. Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli
w kazaniu tyle a może i więcej czasu poświęca
się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii.

Papież może odpuszczać
te kary, które sam nałożył.

tylko

2. Połącz portret z właściwą osobą oraz nazwą kraju. Następnie w pustym
polu pod nazwą kraju wpisz odpowiednią nazwę wyznania.
Henryk VIII

Niemcy

Marcin Luter

Francja / Szwajcaria

Jan Kalwin

Anglia

3. Ułóż wydarzenia we właściwej kolejności. Wpisz daty: 1517, 1521,1555
przy odpowiednich wydarzeniach. Na końcu umieść daty na osi czasu.
ogłoszenie 95 tez przez Marcina Lutra

.................

podpisanie pokoju w Augsburgu

.................

wystąpienie Lutra na sejmie w Wormacji .................
przetłumaczenie Biblii na język niemiecki

1500 r.

1600 r.
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4. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami wyrazów z ramki.
odpusty tezy

celibat

ekskomunika

reformacja

protestanci

kontrreformacja

W XV wieku jednym z problemów w Kościele było nieprzestrzeganie zasady .........................., czyli
bezżeństwa księży. Dodatkowo, aby zebrać pieniądze na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie
rozpoczęto sprzedaż ...................................... . Przeciwko temu wystąpił mnich Marcin Luter
ogłaszając 95 ................... . W następstwie krytyki Kościoła i papieża nałożono na niego
.................................... . Od wystąpienia Lutra zaczyna się w Europie okres zmian w Kościele
nazywany .............................. . Zwolennicy Lutra w obecności cesarza zaprotestowali przeciwko
potępieniu go i stąd zaczęto ich nazywać ................................... . Kościół katolicki pod wpływem
Reformacji rozpoczął proces odnowy i walki z powstającymi kościołami protestanckimi nazwany
................................ .

5. Wśród podanych wyrażeń podkreśl te, które omawiają skutki reformacji
w Europie.
•

używanie jedynie łaciny w piśmiennictwie,

•

powstanie nowych kościołów protestanckich,

•

przetłumaczenie Biblii na języki narodowe,

•

niski poziom wykształcenia wśród duchownych,

•

podniesienie znaczenia języków narodowych,

•

wojny i prześladowania religijne,

•

trwały pokój pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi,

•

reforma Kościoła rzymskokatolickiego,

•

podział Europy na kraje katolickie i protestanckie.

Opracował: Przemysław Sztwiertnia, nauczyciel historii w SP nr 2 w Ustroniu
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