
Pracovní list - poměry v SSSR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Politické poměry v SSSR

• SSSR byl řízen s…...............…………...
• volby vypadaly jako tajné a demokratické, ve skutečnosti byly povinné a volen jen jeden kandidát
• po smrti Lenina se moci v zemi ujímá v roce 1924 J………….. V…………….. S……………….

2)   Hospodářství SSSR  

• Rusko bylo dříve velmi zaostalou zemí
• po  nástupu  bolševiků  začalo  z……………………... –  zrušení

soukromého vlastnictví ve prospěch státu
• za  Stalina  došlo  k  i..………………….. (rozvoj  průmyslu,  především

těžkého  např.  zbrojení),  k…………………  (zakládání  jednotných
družstev pro zemědělce JZD, dělníci měli odevzdat svou půdu, dobytek,
nástroje  a  techniku  státu  a  mělo  být  vše  společné  pro  všechny)  a
p……………………...  hospodářství (co se má za jakou dobu vyrobit,
tzv. pětiletky) 

• k…………………. – byli bohatí ruští sedláci, byli považováni za vykořisťovatele (pozor neplést
s gulagy to jsou pracovní tábory)

3) Boj s ,,nepřítelem“ odpůrci režimu:

• od říjnové revoluce v roce 1917 byli likvidování odpůrci režimu
• lidé byli pronásledování a posíláni na Sibiř do g………………….
• gulagy fungovaly v SSSR od roku 1918 až do konce SSSR (90. léta 20. století)
• existovaly také p………………... gulagy – zde byli lidé, kteří nesouhlasili s režimem, ale režim je

potřeboval např. vědci a specialisté
• nakonec  probíhaly  č………………….  i  ve  straně –  Stalin  nechal  zlikvidovat  spoustu  svých

spolupracovníků
• byly předem dány výpovědi, obžalovaní se je jen naučili, nakonec byli popraveni

• od  roku  1924  do  roku  1953 (vláda
Stalina) bylo podle odhadů zabito kolem
………….. milionů lidí

Jedním z  gulagů byl  i  pravoslavný klášter  na
S…………………..  o…………..,  dnes  na
seznamu UNESCO

během let 1923-1939 tam bylo asi 100 000 lidí, z
toho 45 000 lidí zahynulo

4) Propaganda a kult osobnosti

• Stalin si budoval k…………….. osobnosti
• jeho sochy a obrazy byla na všech veřejných místech
• měl být chápán jako neomylný, moudrý, laskavý a otcovský vůdce
• sovětská propaganda klamala – sliboval lidem svět bez válek, blahobyt, život bez chudoby, nikdo

nebude utlačován, lidé budou žít v míru, všichni mají nárok na vzdělání
• pravdou je, že v SSSR proběhla k……………….. r………………...: zakládaly se školy, snížila se

negramotnost



5) Zahraniční politika Ruska a SSSR:
• Rusko bylo po roce 1917 v mezinárodní izolaci
• 1922 navázal SSSR vztahy s N………………………...
• 1935 se SSSR uzavírá spojeneckou smlouvu Č………………. a F.………………..
• 1939 podepsalo Německo a SSSR pakt o neútočení a tajně si rozdělili P………………... a vliv v

Pobaltí – SSSR si podmanilo L……………..., L…………………. a Estonsko
• již za 2. světové války získal SSSR část F……………………..


