
KLASA 7b 

LEKCJA ON-LINE - środa 20.05.2020r, godz. 13.00 – 13.30 Microsoft Teams, 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Rewolucja w Rosji. 

Cel: będę potrafił (a) wymienić przyczyny, najważniejsze wydarzenia i skutki rewolucji w 

Rosji. 

1. Problemy wewnętrzne Rosji na początku XX wieku: 

- samowładne rządy cara budziły niezadowolenie, 

-Rosja była krajem zacofanym, o słabo rozwiniętym przemyśle, 

-państwo było źle zarządzane przez nieudolną administrację, 

-liczne mniejszości narodowe buntowały się przeciwko rosyjskiemu panowaniu. 

2. Rewolucja lutowa ( marzec 1917): 

a) do 1916 roku Rosja straciła ok. 5 milionów żołnierzy w czasie wojny, 

-w kraju panowała drożyzna, a w miastach brakowało żywności, 

b) przebieg: 

-strajk w Piotrogrodzie doprowadziły do rewolucji, 

-abdykacji cara Mikołaja II, 

-Rosja stała się republiką, 

c) skutki: 

- przedstawiciele bogatego ziemiaństwa i burżuazji utworzyli Rząd Tymczasowy, 

- poparcie mas zyskały rady delegatów robotniczych i żołnierskich, 

- w Rosji zapanowała dwuwładza Rządu Tymczasowego i rad, 

3. Rewolucja październikowa (listopad 1917 – marzec 1918) 

a) przyczyny: 

-powszechnie rozczarowanie polityką Rządu Tymczasowego, 

-wzrost popularności bolszewików, którzy odmówili współpracy z Rządem Tymczasowym 

zażądali zakończenia I wojny światowej i rozdanie ziemi chłopom 

b) przebieg: 

-wierni bolszewikom żołnierze i uzbrojeni robotnicy opanowali Piotrogród, po czym 

aresztowali członków Rządu Tymczasowego, 

-do marca 1918 roku bolszewicy zajęli większość Rosji 

c) skutki: 

-Rosja przekształciła się w Rosję Radziecką,rządzoną przez bolszewików z Włodzimierzem 

Leninem na czele, 

( władza bolszewików, nazywana też władzą radziecką lub sowiecką) 

-wielka własność ziemska została podzielona między chłopów, 

-w marcu 1918 roku Rosja Radziecka podpisała pokój brzeski z państwami centralnymi, 

-w Rosji wybuchła wojna domowa 1917- 1922 



- w 1922 roku proklamowano powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich 

(ZSRS). 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

*Na rządy cara Mikołaja II duży wpływ miała jego żona  Aleksandra oraz jej najbliższy 

współpracownik podający się za mnicha Grigorij Rasputin. 

*Sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej był wystrzał z okrętu Aurora. (24/25 

X). 

*Cara Mikołaj II i jego najbliższą rodzinę zamordowano.  

-dla chętnych filmy: 

Rewolucja rosyjska. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-xZcSTS4Cg  

1917 Jeden rok, dwie rewolucje 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cl66VRTLhY  

-dla chętnych quiz:  

Rewolucja w Rosji w 1917 

https://learningapps.org/6918919  

Rewolucja w Rosji 

https://learningapps.org/3536130  
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