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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, spojovačce 
a časové přímce. 

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

 



Komunistická diktatura v 
Rusku 

 

 

Dějepis 9 



Bolševici 
• Chtěli vytvořit sociálně spravedlivou 

společnost 

• Znárodňování továren, dolů, bank a hutí 
– přineslo to velké hospodářské obtíže 

• Teror občanů, zatýkání, popravy 

• Nespokojenost: rolníci            /1/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Bundesarchiv_Bild_183-71043-0003%2C_Wladimir_Iljitsch_Lenin.jpg


•                                         /2/                              /3/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Lenin-last-photo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Moscow_kremlin_senate_mausloleum.jpg


Občanská válka v Rusku 

• 1918-1920 

• Rudí (rudoarmějci, bolševici) 

• Bílí (bělogvardějci) 

• Do bojů zasáhly i československé legie 
– ovládly Transsibiřskou magistrálu 

• Vítězem se stali Rudí 

• Zahynulo 7-10 mil. lidí 



                                  /4/        /5/ 

 

 

                                                                               /6/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Kolchak_chef_supr%C3%AAme_de_la_Russie.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/CWRArticleImage.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Vag%C3%B3n_vlaku_%C4%8Ds._legi%C3%AD.jpg


NEP 

• Nová ekonomická politika 

• Od roku 1921 

• Dočasně povoleno podnikání 

• Země se hospodářsky zotavila 



SSSR 
• Svaz sovětských socialistických republik 

• Sovětský svaz 

• Název pro Rusko a další státy 

• Od roku 1922                                /7/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Flag_of_the_Soviet_Union.svg


 

 

 

 

 

 
• /8/                                                            /9/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Union_of_Soviet_Socialist_Republics_%28orthographic_projection%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Tov_lenin_ochishchaet.jpg


Spojovačka 

• Lenin      německý voják 

• Willson     ruský car 

• Masaryk     prezident USA 

• Mikuláš II.    premiér GBR 

• Kerenskyj       prozatimní vláda 

• George     prezident ČSR 

• Hitler     bolševici 

 



Časová přímka 

• 1914     15    16    17    18    19    20    21 

• __________________________________ 

 

 



1. Kdo nastulil v Rusku diktaturu po 
r. 1917? 

• A) rolníci 

 

• B) bolševici 

 

• C) bělogvardějci 



•Špatně 

•                               /10/ 

 

 

 



•Správně 
                          /11/ 

 



2. Nový státní útvar od roku 1922 
se nazává jak? 

 

• A) Ruská federace 

 

• B) Svaz sovětských komunistických 
republik 

 

• C) Sovětský svaz 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



3. Československé legie bojovaly v 
Rusku proti : 

• A) Rudým 

 

• B) Bílým 

 

• C) Dohodě 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



 

 

 

•Konec !!! 



Řešení 

• 1.B 

• 2.C 

• 3.A 
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