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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku devátém. Je součástí tématického okruhu 
Moderní doba. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva v otázkách. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Pečenka M. a kol.: Dějiny moderní doby, 1. 
díl, Práce, Praha, 1999.  

 



Revoluce v Rusku 1917 

 

 

Dějepis 9 



Únorová revoluce - příčiny 

• 1. Neúspěch na východní frontě 

• 2. špatné zásobování 

• 3. Velké ztráty vojáků 

•                  /1/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/GermanInfantry1914.jpg


Počátek roku 1917 
• Demonstrace proti carovi Mikuláši II. 

• Demonstrace v Petrohradě 

• Vznikla prozatimní vláda, v čele 
Alexandr Kerenskij 

• Car se vzdal trůnu               /2/ 

• sověty: rada zástupců vojáků a dělníků 

• Rusko pokračuje ve válce         /3/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Nicholas_II_of_Russia_painted_by_Earnest_Lipgart.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Aleksandr_Fedorovich_Kerensky.jpg


7. listopad 1917 
• Útok bolševiků na Zimní palác 

• Bolševici: nová politická síla v Rusku, 
slibuje rychlé a radikální řešení, extrémní 
křídlo socialistického hnutí 

• Zimní palác: sídlo prozatimní vlády v 
Petrohradě   /4/                           /5/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Stormningen_av_vinterpalatset.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/WinterPalace.jpg


7. listopad 1917 

• V čele Vladimír Iljič Lenin   /6/ 

• Říjnová revoluce – platí starý ruský 
kalendář 

• Svržení prozatimní vlády 

• V čele nová vláda v čele s Leninem 

• Aurora – loď             /7/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Panzerkreuzer_Aurora_St_Petersburg_2002.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Lenin.jpg


Události po nástupu bolševiků 

• 1. dekret o půdě – rozdělení 
velkostatkářské a církevní půdy 

• 2. dekret o míru – uzavřen na jaře 1918 
Brest-litevský mír 

• 3. vyhlášení samostatnosti – vzniklo 
Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva 

•             /8/          

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Map_Europe_1923-en.svg


1. Kdo byl posledním ruským 
carem? 

• A) Ivan Hrozný 

 

• B) Mikuláš II. 

 

• C) Petr Veliký 



•Špatně 

•                               /9/ 

 

 

 



•Správně 
                          /10/ 

 



2. Kdo nahradil cara v čele Ruska? 

 

• A) komunisti 

 

• B) bolševici 

 

• C) prozatimní vláda 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



3. Bolševici zaútočili na : 

• A) Zimní palác 

 

• B) Auroru 

 

• C) Moskvu 



•Správně 

 



•Špatně 

 
 

 



4. Velká říjnová revoluce začala: 

• A) 7. listopadu 1917 

 

• B) 7. října 1917 

 

• C) 2. října 1917 



•Správně 

 



•Špatně 

 
 

 



5. K moci v Rusku se na konci roku 
1917 dostal : 

• A) Stalin 

 

• B) Lenin 

 

• C) Kerenskij 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



 

 

 

•Konec !!! 



Řešení 

• 1.B 

• 2.C 

• 3.A 

• 4.A 

• 5.B 
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