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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. JANUÁR 16. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 
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1. feladat 

a) Mikor kezdtek elterjedni a reformáció tanai Magyarországon? 

_______________________ 

b) Milyen okok segítették elő a reformáció térhódítását? 

c)_________________________________________________________________ 

d)_________________________________________________________________ 

e)_________________________________________________________________ 

f)_________________________________________________________________ 
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2. feladat 

Írd be az állítás után, hogy melyik országrészre vonatkozik! 

 

A falvak papjait a földesurak választják ki.  

A vallási kérdésekről hitvitákon döntenek.  

Többnyire Kálvin János tanait követik.  

Főleg a mezővárosok lakói körében terjed az új hit.  

A székelyek megőrzik katolikus hitüket.  

A földesurak megszerzik a tizedet.  

Elvetik a Szentháromság létezését.  

A szászok az evangélikus hitet választják.  

Itt terjed az unitárius irányzat.  

Luther Márton követőinek vallják magukat.  

Itt található a kálvinista „Róma”.  
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3. feladat 

a) Karikázd be az igaz állítások előtti számokat! 

1 Károlyi Gáspár fordította magyarra a teljes Bibliát. 

2 A Vizsolyi Bibliából 54 példány található Magyarországon. 

3 Luther Márton tanai a Dózsa-féle parasztháború idején jutottak el hazánkba. 

4 Nyugat-Magyarország földesurai kálvinista papokat hívtak birtokaikra. 

5 Mélius Juhász Péter Debrecen püspöke volt. 

6 Dávid Ferenc volt az unitárius vallás egyik legfőbb erdélyi terjesztője. 

7 A szászok megőrizték katolikus vallásukat. 

8 A protestánsok fontosnak tartották az anyanyelvi műveltség terjesztését. 

 

b) Olvasd össze a bekarikázott számokat!  

 

______________ 

 

c) Mi történt a megfejtésül kapott évben? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. feladat 

a) Kik között folyt a tizenöt éves háború? 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Kinek az oldalán állt Erdély a háborúban? 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Mi volt az ellenfelek célja? 

___________________________________________________________________________ 
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5. feladat 

a) Mi volt Pázmány Péter méltósága? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

b) Mi volt a legfontosabb célja? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

c) Sorold fel, milyen eszközöket alkalmazott célja eléréséhez! 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. feladat 
a) Kik harcoltak egymással a harmincéves háborúban? 

 

 

  

 

 

b) A Habsburgok ellenfelei közül melyik ország a „kakukktojás”? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

c) Miért? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Összes pont: 
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HABSBURGOK 


