
Další úkoly ke hře 
procvič si znalosti

Úkoly ve dvou variantách:
5  Víš, kdy se Martin Luther narodil? Postupuješ o dvě políčka!  
5  Jestli se někoho zeptáš, kde se Martin Luther narodil, a on to bude vědět, po-
stupujete oba dva o dvě políčka.

10 Víš, kde Martin Luther vystoupil proti prodávání odpustků a napsal 95 tezí? 
Házej kostkou ještě jednou! 
10 Víš, ve kterém roce Martin Luther vystoupil proti prodávání odpustků a na-
psal 95 tezí? Házej kostkou ještě jednou! Víš i datum? A víš, co se každý rok ten dan 
slaví? Házej kostkou ještě jednou!

15 Jak se jmenoval hrad, kam přátelé Martina Luthera schovali, když se na něj 
císař rozzlobil? Neházíš, dokud někomu ze spoluhráčů nepadne šestka. 
15 Ve kterém roce prohlásil císař Martina Luthera kacířem? Postupuješ o jedno 
políčko. A jestli víš, jak se ten císař jmenoval, a jak se jmenoval ten dekret, postupuješ 
o další dvě políčka. Pokud to ale nevíš a ví to jiný hráč, postupuje on místo tebe.

20 Umíš vysvětlit, co se Martin Luther dočetl v Bibli a co je pro něj základem 
reformy v církvi? Postupuješ o dvě políčka dopředu.  
20 Ten z hráčů, který odcituje libovolnou větu z Bible, postupuje také o políčko 
dopředu. Ty začínáš.

25 Kolik bylo Martinovi Lutherovi roků, když se oženil? Posuň se o tolik políček, 
kolik je součet číslic ve správné odpovědi. 
25 Jak se jmenovala jeho žena? Posuň se o tolik políček, kolik spolu měli dětí.

30 Martin Luther píše knihy o víře a skládá písně v rodném jazyce. Zapívej něja-
kou píseň, kterou zpíváte také společně v kostele. Ten, kdo se k tobě přidá, postupu-
je s tebou o jedno políčko. 
30 Znáš nějakou píseň, kterou Martin Luther složil? Postupuješ o dvě políčka 
dopředu.

35 Ve kterém roce Martin Luther zemřel? Pokud to nevíš, jdou všichni hráči včet-
ně tebe o čtyři pole dozadu. 
35 Ve kterém městě Martin Luther zemřel? Pokud to nevíš, jdou všichni hráči 
včetě tebe o čtyři pole dozadu.

40 Vyjmenuj aspoň čtyři věci, které mají katolické církve a evangelické církve spo-
lečné. Postupuješ o dvě políčka dopředu. 
40 Vyjmenuj aspoň čtyři věci, které nemají katolické církve a evangelické církve 
společné. Postupuješ o dvě políčka dopředu. 


