
Temat: Communism (komunizm)- revision 

 

Complete the texts (1-3) with the words below: 
 

 ownership (własność)/ controls (kontroluje)/equally(jednakowo) /philosophy 
(filozofia)/ Sowiet Union (Związek Radziecki)/ considered (uważany)/ 

overthrew (obalili) 
 

1. What is communism? 
Communism is a type of government and …................ . Its goal is to form a 

society where everything is shared equally. All people are treated ….............. 
and there is little private …...................... .. In a communist government, the 

government owns and …................most everything including property, means 
of production, education, transportation, and agriculture. 

 
2. History of Communism  

Karl Marx is ….............................the Father of Communism. Marx was a 

German philosopher and economist who wrote about his ideas in a book 
called the Communist Manifesto in 1848. His communist theories have 

also become known as Marxism. 

3. Communism in Russia  

 

Communism began in Russia with the rise of the Bolshevik Party led by 
Vladimir Lenin. They led the 1917 October Revolution 

that …......................the current government and took power. Lenin was 
a follower of Marxist philosophies. His views on government became 

known as Marxism-Leninism. Russia became known as 
the …......................... 

Check your answers here: 
https://www.ducksters.com/history/cold_war/communism.php 
 
 

Temat: Pierwsze lata komunizmu w ZSRR/ str 163-166 
 

Przeczytaj podręcznik str 163-164. Wpisz podane nazwy w luki. 

Nazwy: Czeka/ Armia Czerwona/ łagry/ komunizm wojenny 
 

1. Jak bolszewicy wygrali WOJNĘ DOMOWĄ przeciwko wrogom 
komunizmu (XI 1917-1922)? 

a). …........................... -utworzenie wojska komunistycznego 
b). …........................... -utworzenie policji politycznej stosującej „czerwony 

terror” 
c).…..............................- utworzenie obozów pracy przymusowej 

d).…............................ - przymus pracy, darmowe przekazywanie zboża armii 
i państwu 

Przeczytaj podręcznik str 165-166. Uzupełnij luki na podstawie tekstu. 
     2 .   Po zakończeniu WOJNY nastąpiło WPROWADZANIE KOMUNIZMU 

przez Józefa Stalina (nowy przywódca partii komunistycznej) 
 

https://www.ducksters.com/geography/country/russia.php
https://www.ducksters.com/history/world_war_i/vladimir_lenin.php
https://www.ducksters.com/history/world_war_i/russian_revolution.php
https://www.ducksters.com/history/cold_war/communism.php


Działania komunistów Charakterystyka 

Kolektywizacja 
rolnictwa 

przymusowe odbieranie chłopom …...................... i 
tworzenie państwowych gospodarstw rolnych 

zwanych: …................. . 
Rozkułaczanie to rozstrzeliwanie i 

zsyłki …................ gospodarzy. 

Nacjonalizacja 

przemysłu 

Likwidacja prywatnych ….................................. i 

zakaz prywatnego handlu. 

Rozbudowa 

przemysłu ciężkiego 
i centralne 

planowanie 

Władze układały …..................... pięcioletnie 

zakładające uprzemysłowienie kraju 
(fabryki,koleje,elektrownie, huty, zakłady 

zbrojeniowe). Wszystko było własnością państwa 
. 

Summary in English: (if you are interested) 
https://epodreczniki.pl/a/ussr-in-the-years-1945-1991/D1FIvfkfP 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/ussr-in-the-years-1945-1991/D1FIvfkfP

