
24-26.02.2021 r.  

Temat: Rewolucje w Rosji – rewolucja lutowa. 

Zapoznaj się z materiałem w podręczniku oraz prezentacją  

https://www.youtube.com/watch?v=HjSatliJkQw  

Uzupełnij tekst. 

Rewolucja lutowa 

1. Przyczyny: 

a) krytyka rządów cara Mikołaja II (m.in. wpływów Rasputina);  

 

b) klęski armii rosyjskiej podczas wojny;  

 

c) kryzys gospodarczy;  

 

d) demonstracje ludzi domagających się chleba, pokoju i reform.  

 

2. Na początku marca (w końcu lutego wg kalendarza obowiązującego  

w Rosji) 1917 r. doszło w Piotrogrodzie do wystąpień społecznych  

i strajków.  

 

3. Abdykacja cara Mikołaja II - 15 marca 1917 r. 
 

4. Powstanie dwuwładzy: 

 

Dwuwładza w Rosji 

 

 

 

Rząd Tymczasowy 

 

 
 

Rady Delegatów Robotniczych  

i Żołnierskich  
 

 

Przedstawiciele  

 burżuazji i ziemiaństwa.  
 

 

Przedstawiciele  

 żołnierzy i robotników.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjSatliJkQw


5. Reformy Rządu Tymczasowego: 

 zniesienie przywilejów stanowych; 

 wprowadzenie swobód demokratycznych (np. wolność zgromadzeń, 

prasy); 

 ogłoszenie autonomii dla narodów zamieszkujących Rosję. 

 

6. Powrót do Rosji przywódcy bolszewików (odłam socjaldemokracji 

rosyjskiej) – Włodzimierza Lenina, który wzywał do 

………………….…zakończenia wojny, walki z Rządem Tymczasowym i 

kontynuowania rewolucji (tzw. tezy kwietniowe). 

 

Rewolucja październikowa 

1. Przyczyny: 

 narastający kryzys gospodarczy i polityczny w Rosji. 

 

2. 6/7 XI 1917 r. (24/25 października 1917 r.) – wybuch zbrojnego 

powstania, tzw. rewolucji październikowej; przejęcie władzy przez 

bolszewików. 

 

3. Ustanowienie rządu bolszewickiego – Rady Komisarzy Ludowych na 

czele z W. Leninem. 

 

4. Delegalizacja wszystkich partii poza bolszewicką i wprowadzenie 

cenzury i terroru. 

 

5. Powołanie policji politycznej - Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji 

do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka; na czele – Feliksem 

Dzierżyńskim). 

 

6. Powstanie Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 

 

  



7. Na mocy pokoju w Brześciu nad Bugiem (Brześciu Litewskim) 

podpisanym w dniu 3 marca 1918 r. między Rosją a państwami 

centralnymi Rosja zrzekła się ziem polskich, Białorusi, Ukrainy, Litwy, 

Łotwy, Estonii i Finlandii. 

 

8. Wojna domowa w Rosji: 

a) między bolszewikami (Armia Czerwona) a ich przeciwnikami (Biała 

Gwardia) – wygrana bolszewików. 

b) powstanie nowego państwa – Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich (Sowieckich). 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1164735/historia/rewolucje-w-rosji  

 

https://wordwall.net/pl/resource/1164735/historia/rewolucje-w-rosji

