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Wystawny styl życia papieża i wysokich 
duchownych rzymskich był drogi. Także 
na kosztowne budowy, np. Bazyliki św. 
Piotra, potrzeba było więcej pieniędzy, 
niż Kościół posiadał. To doprowadzi-
ło do nadużywania tzw. odpustu, czyli 
kościelnego aktu łaski, za pomocą któ-
rego grzesznikowi odpuszczano kary za 
grzechy. Właściwie, aby zyskać odpust, 
należało dokonać jakiegoś pobożnego 
uczynku. Jednak pomysłowi handlarze 
odpustów, tacy jak przedstawiony w fil-
mie Tetzel, sprzedawali listy odpustowe 
za pieniądze. Jeżeli grzesznik wpłacił określoną sumę, wystawiano mu list odpustowy, który obiecywał zwol-
nienie ze straszliwych kar w czyśćcu. Odpusty można było kupować nie tylko dla siebie, ale też dla innych 
osób – nawet już nieżyjących i rzekomo cierpiących straszne męki w zaświatach. Z powodu średniowiecznego 
strachu przed czyśćcem ten bezprawny handel szybko się rozpowszechnił. Uważa się go za przyczynę przybicia 
tez przez Lutra oraz ważny czynnik, który wywołał Reformację. 

Odpowiedzcie na poniższe pytania, a później porównajcie je.

1 
Jak miał na imię Tetzel? ...............................................................................................................................................................................................................................

2 
Do jakiego zakonu należał? ......................................................................................................................................................................................................................

3

Jak się nazywał arcybiskup Magdeburga, Halberstadt i Moguncji, który z powodu wysokiego zadłużenia 

u rodziny Fuggerów zlecił Tetzelowi sprzedaż odpustów? .........................................................................................................................................

4 
Przez co nie można, zdaniem Lutra, zyskać łaski? .............................................................................................................................................................

5
Albrecht Hohenzollern (Albrecht z Brandenburgii) był księciem elektorem oraz ..............................................................................   
(urząd duchowny).
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6 
Uzupełnij wiersz biblijny (wg Biblii to jest Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975, Towarzystwa Biblijnego 

w Polsce), który pojawia się pod koniec filmu: 

Albowiem ............................................................................................................... innego nikt nie może założyć oprócz tego, 

który jest założony, a którym jest .................................................................................................................................................................................. .

7 

Ile tez napisał Marcin Luter?

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

8
Według tradycyjnego przekazu, nad czyim grobem została wzniesiona Bazylika św. Piotra?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Podpowiedź: pierwsze słowo odpowiedzi zaczyna się na „A”).

9 
Kto był papieżem, gdy Marcin Luter opublikował swoje tezy?

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

LITERATURA POMOCNA DO PRZYGOTOWANIA 
SPOTKANIA, ZAJĘĆ, LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TEGO 
ARKUSZA ZNAJDUJE SIĘ W OSOBNYM PLIKU 
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