ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ I∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ
ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ
ΩΣ ΤΟ 1941
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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά
παραδείγµατα)

Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου "σωστό - λάθος"
Αν θεωρείτε σωστές τις προτάσεις που ακολουθούν, να σηµειώσετε Χ στη στήλη
“σωστό”· αν τις θεωρείτε λανθασµένες, να σηµειώσετε Χ στη στήλη “λάθος”.
Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε λανθασµένη, να την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.
1. Στη Ρωσία κατά τις αρχές του 20ου αιώνα:
α. σηµειώνεται σταθερή ανάπτυξη της οικονοµίας.
..................................................................................
β. εξακολουθεί να υφίσταται ο θεσµός της δουλείας.
..................................................................................
γ. οι συνθήκες ζωής του λαού ήταν άθλιες.
..................................................................................
δ. το µεγαλύτερο µέρος της γης ανήκε στους µουζίκους.
.................................................................................
ε. πραγµατοποιήθηκε αγροτική µεταρρύθµιση.
..................................................................................
στ. παρατηρείται βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση.
..................................................................................
ζ. πολυποίκιλες κοινωνικές δυνάµεις αντιπολιτεύονται
την τσαρική εξουσία
..................................................................................
η. οι εργάτες αποτελούν το 80% του πληθυσµού.
..................................................................................
θ. η εκβιοµηχάνιση ήταν δέσµια του ξένου κεφαλαίου.
..................................................................................
ι. οικονοµικά και πολιτικά κυρίαρχη ήταν η αστική
τάξη.
..................................................................................
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Σωστό

Λάθος









































2.
α. H Ρωσική επανάσταση του 1917 είχε καθοριστικό
αντίχτυπο στη διαµόρφωση του σύγχρονου κόσµου.
..................................................................................
β. Τον Φεβρουάριο του 1917 το βάρος του πολέµου
είχε αποδυναµώσει εντελώς την τσαρική εξουσία.
..................................................................................
γ. Η προεπαναστατική Ρωσία ήταν µια ανεπτυγµένη
βιοµηχανική δύναµη.
..................................................................................
δ. Η Ρωσία πριν και µετά την επανάσταση ήταν ένα
πολυεθνικό κράτος.
.................................................................................
ε. Ο στρατός υπήρξε ουσιαστικός παράγων της Οκτωβριανής επανάστασης.
..................................................................................
στ.
Πολεµικός
κοµµουνισµός
ονοµάστηκε
η
προσπάθεια κρατικής διεύθυνσης της οικονοµίας.
..................................................................................
ζ. ∆ιάδοχος του Λένιν στην ηγεσία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος ήταν ο Τρότσκι.
..................................................................................
η. Η Ειρήνη του Μπρεστ-Λιτόφσκ συνήφθη µε βαρύτατους όρους για τη Ρωσία.
..................................................................................
θ. Η µποσελβιστική επανάσταση επεκτάθηκε µε επιτυχία στην Ουγγαρία.
..................................................................................
ι. Νέα Οικονοµική Πολιτική ονοµάστηκε η εθνικοποίηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
..................................................................................

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
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Σωστό

Λάθος









































Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η πρώτη στον κόσµο σοσιαλιστική επανάσταση έγινε:
α) το 1905.
β) το 1914.
γ) το 1917.
δ) το 1918.
2. Ηγέτης των Μπολσεβίκων και της Οκτωβριανής Επανάστασης ήταν:
α) ο Κερένσκι.
β) ο Λένιν.
γ) ο Στάλιν.
δ) ο Τρότσκι.
3. Κινητήρια δύναµη της επανάστασης, σύµφωνα µε τη µαρξιστική θεωρία,
είναι:
α) η εργατική τάξη.
β) η αστική τάξη.
γ) οι διανοούµενοι.
δ) οι σοσιαλιστές.
4. Κατά τη συµµετοχή της Ρωσίας στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τάχθηκαν:
α) όλα τα πολιτικά κόµµατα της Ρωσίας.
β) οι Μπολσεβίκοι και ο Τρότσκι.
γ) οι φιλελεύθεροι ευγενείς και οι αστοί.
δ) οι Μενσεβίκοι και οι διανοούµενοι.
5. Η σταθερή εξέλιξη της ρωσικής οικονοµίας στις αρχές του 20ου αιώνα είχε
ως αποτέλεσµα:
α) να αναδυθεί στην πρωτοπορία της κοινωνίας η αστική τάξη.
β) να αναπτυχθεί ισχυρή και πολυάριθµη εργατική τάξη.
γ) να αµβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες.
δ) να διευρυνθεί το χάσµα µεταξύ αριστοκρατών και εργατών - αγροτών.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Κέντρο των επαναστατικών εξελίξεων ήταν:
α) η Πετρούπολη.
β) η Μόσχα.
γ) η Οδησσός.
δ) το Κίεβο.
− Να αιτιολογήσετε σύντοµα την επιλογή σας: ..............................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Τελευταίος τσάρος της Ρωσίας υπήρξε:
α) ο Αλέξανδρος Β΄.
β) ο Αλέξανδρος Γ΄.
γ) ο Νικόλαος Α΄.
δ) ο Νικόλαος Β΄.
− Να σκιαγραφήσετε σε µία ή δύο προτάσεις το πολιτικό του πορτρέτο.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Η επανάσταση του 1905 έδειξε κυρίως:
α) την πολιτική δύναµη της αστικής τάξης.
β) την παντοδυναµία του τσαρικού δεσποτισµού.
γ) τις δυνατότητες των σοσιαλιστών.
δ) τις δυνατότητες του καθεστώτος για αυτοµεταρρύθµιση.
− Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. .............................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. Τα βασικά σηµεία των «Θέσεων του Απριλίου», που δηµοσίευσε (1917) ο
Λένιν, ήταν:
α) άµεση εφαρµογή της Νέας Οικονοµικής Πολιτικής.
β) άµεση σύναψη ειρήνης.
γ) εθνικοποίηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων.
δ) θέσπιση της καθολικής ψηφοφορίας.
ε) διανοµή των κτηµάτων των ευγενών στους χωρικούς.
στ) η εξουσία στα σοβιέτ.
ζ) κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής.
Α. Να επιλέξετε τη σωστή τριάδα: 1) — , 2) — , 3) — .
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Β. Να συγκρίνετε τις «Θέσεις του Απριλίου» µε τα «Νοεµβριανά διατάγµατα»
και να γράψετε τις παρατηρήσεις σας:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Η Νέα Οικονοµική Πολιτική άρχισε να εφαρµόζεται:
α) το 1917 από τον Κερένσκι.
β) το 1918 από το Λένιν.
γ) το 1921 από τον Λένιν.
δ) το 1927 από τον Στάλιν.
− Να καθορίσετε σε δύο ως τρεις προτάσεις το περιεχόµενο και τους
στόχους της.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης
Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης).

1.

Α.΄ Οι Επαναστάσεις

Β.΄ Οι συνέπειες
α. κατέρρευσε το τσαρικό καθεστώς.

1. ___ του 1905

β. σταθεροποιήθηκε η εξουσία του Τσάρου.

2. ___ του Φεβρουαρίου 1917

γ. σχηµατίστηκε το πρώτο στον κόσµο σοσιαλιστικό κράτος.

3. ___ η Οκτωβριανή

δ. ιδρύθηκαν σοσιαλιστικά, επαναστατικά κινήµατα.
ε. οξύνθηκαν οι κοινωνικές, εθνικές και πολιτικές αντιθέσεις.

2.

Α.΄
1. ____ ∆ούµα

Β.΄
α. Μυστική Αστυνοµία.
β. Παράνοµη επαναστατική εφηµερίδα.

2. ____ Πράβντα
3. ____ Σοβιέτ

γ. Συµβούλια εργατών και στρατιωτών.
δ. Συµβούλια ευγενών.
ε. Νοµοθετικό Σώµα.
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3.

Α.΄ Κέντρα αντίδρασης

Β.΄ Η βασική τους επιδίωξη

στον τσαρικό δεσποτισµό

α. η ριζική αλλαγή των κοινωνικών δοµών.
1. ____ φιλελεύθεροι ευγενείς
2. ____ αστοί

β. ο άµεσος έλεγχος της τσαρικής εξουσίας.
γ. η εκβιοµηχάνιση της χώρας.
δ. η κατάργηση της δουλείας.

3. ____ σοσιαλιστές

4.

ε. η εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.

Α.΄

Β.΄
α. µετριοπαθής σοσιαλιστής.
β. αρχηγός του Κόκκινου Στρατού.

1. ____ Λένιν
2. ____ Πλεχάνωφ
3. ____ Στάλιν
4. ____ Τρότσκι

γ. ηγέτης της Ε.Σ.Σ.∆. µέχρι το 1953.
δ. ηγέτης των Μπολσεβίκων.
ε. αντεπαναστάτης στρατηγός.
στ. ιδρυτής της πρώτης µαρξιστικής πολιτικής
οµάδας.
ζ. πρωθυπουργός της Ρωσίας από τον Φεβρουάριο 1917

5.

Α΄

Β΄
α. χωρικοί
β. εργάτες

1. ____ κουλάκοι

γ. κοµµουνιστές

2. ____ µουζίκοι

δ. µεγαλογαιοκτήµονες
3. ____ µπολσεβίκοι

ε. διανοούµενοι
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Ερώτηση ιεράρχησης
Τα παρακάτω γεγονότα της Ρωσικής ιστορίας έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε
την Οκτωβριανή Επανάσταση. Να τα αριθµήσετε µε ιστορική σειρά και να
σηµειώσετε για καθένα τις απαραίτητες χρονολογίες στις αντίστοιχες στήλες,
σύµφωνα µε το παράδειγµα:
Γεγονότα

Χρονολογική
σειρά

Έτος

1

1861

Συνθήκη Μπρεστ-Λιτόφσκ
Εισαγωγή της Συνταγµατικής Μοναρχίας
Εµφύλιος πόλεµος
Ρωσοϊαπωνικός πόλεµος
Εκστρατεία Γάλλων, Άγγλων και Ιαπώνων στη
Ρωσία
Κατάργηση της δουλείας
Έναρξη εφαρµογής της Νέας Οικονοµικής
Πολιτικής
Ίδρυση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
∆ηµοκρατιών
Ίδρυση του Σοσιαλιστικού ∆ηµοκρατικού
Εργατικού Κόµµατος της Ρωσίας
Έναρξη της εκβιοµηχάνισης της ρωσικής
οικονοµίας
Αστική Επανάσταση
Προλεταριακή Επανάσταση
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