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1. Napaść na Polskę – karta zadań 
__________________________________________________________________________________ 
1. Sierpień 1939 r. 
a) 23.08.1939 r. III Rzesza i ZSRR podpisały układ o nieagresji zwany układem Ribbentrop – 

Mołotow, w którym podzieliły między siebie strefy wpływów w przypadku wojny: 
 kraje bałtyckie – Finlandia, Estonia i Łotwa miały trafić do ZSRR, a Litwa do III Rzeszy, 
 Polska miała zostać podzielona wzdłuż linii rzek:  Narew – Wisła – San, 
 Besarabia (część Rumunii) miała trafić do ZSRR. 

b) Wielka Brytania i Francja udzieliły Polsce gwarancji na wypadek ataku III Rzeszy na Polskę – miały 
wypowiedzieć wojnę Niemcom w trzecim dniu agresji i podjąć działania wojenne na zachodzie w 
15 dniu wojny,  

c) 31.08.1939 r. doszło do  prowokacji gliwickiej  - Hitler chciał obarczyć Polskę odpowiedzialnością 
za wybuch wojny. 

2. Plany wojenne 
a) niemiecki plan ataku – zaatakować ziemie polskie z północy i południowego – zachodu, zniszczyć 

armię polską na zachód od Warszawy, zdobyć stolicę. Miała to być wojna błyskawiczna – 
Blitzkrieg – szybkie uderzenie sił pancernych przy pomocy lotnictwa i przełamanie frontu w kilku 
miejscach, 

b) polski plan obrony – polskie oddziały rozmieszczono wzdłuż granicy polsko – niemieckiej i polsko – 
słowackiej. Miały bronić granic do czasu rozpoczęcia działań wojennych na zachodzie przez 
Francję i Wielką Brytanię. Granicy wschodniej broniły nieliczne odziały KOP – Korpusu Ochrony 
Pogranicza – nie spodziewano się ataku od wschodu.  

3. Wojna obronna we wrześniu 1939 r.   
a) 1.09.1939 r. – atak wojsk niemieckich. Początek wojny – zbombardowanie Wielunia (4.40.) i 

ostrzelanie Westerplatte przez pancernik Schleswig – Holstein (4.45.) 
Etap walk Data Wydarzenia Dowódca 

Wojna 
graniczna do 
03.09.1939 r. 

 Obrona Westerplatte 
 

 
 

 Obrona Poczty Polskiej w 
Gdańsku 
 

______________________ 

 Bitwa pod Mokrą 
 

 ______________________ 

 obrona wieży spadochronowej 
w Katowicach przez harcerzy 

 ______________________ 

do 
03.09.1939 r. 

Zajęcie Pomorza Gdańskiego 
przez Niemców. 

______________________ 

Walki od 04 do 
17.09.1939 r. 

07-
10.09.1939 r. 

Bitwa pod Wizną  

08.09.1939 r. Wojska niemieckie docierają 
pod Warszawę 

_______________________ 
 

 
 

Bitwa nad Bzurą  

17.09.1939 r.  
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Końcowy etap 
walk 
18.09. – 
05.10.1939 r. 

 Bitwa pod Tomaszowem  
Lubelskim 

_______________________ 
 

 Obrona Lwowa 
 

_______________________ 
 

 Obrona Warszawy 
 

 

 Oblężenie twierdzy Modlin  
 

_______________________ 
 

 Obrona Helu 
 

 

 Bitwa pod Kockiem 
 

 

Walki z Armią Czerwoną 
Etap walk Data Wydarzenia Dowódca 

17.09. – 
05.10.1939 r. 

 Obrona Wilna _______________________ 
 

 Obrona Lwowa 
 

_______________________ 
 

 
 

Walki o Grodno _______________________ 
 

 
 

Bitwa pod Szackiem _______________________ 
 

 
 

Bitwa pod Wytycznem _______________________ 
 

4. Przyczyny klęski wrześniowej: 
 przewaga w ilości i jakości uzbrojenia po stronie Niemców,  
 zbyt późno ogłoszono powszechną mobilizację,  
 walka na dwa fronty po wkroczeniu Armii Czerwonej,  
 oparcie planu obrony na gwarancjach brytyjskich i francuskich, z których te państwa się nie 

wywiązały. Wielka Brytania i Francja 03.09.1939 r. wypowiedziała wojnę III Rzeszy ale nie 
podjęły działań zbrojnych – tzw. dziwna wojna,  

 naloty na miasta i ostrzeliwanie ludności cywilnej,  
 działalność „czwartej kolumny” – część obywateli polskich niemieckiego pochodzenia 

współpracowało z armią niemiecką np. atak na wycofujące się oddziały polskie w Bydgoszczy 
 
Zadanie domowe 
Napisz krótką wypowiedź na jeden z dwóch poniższych tematów: 
1) Czy Twoim zdaniem władze polskie powinny opuścić Polskę 17.09.1939 r.? Odpowiedź uzasadnij. 
2) Czy Twoim zdaniem Polska miała szansę pokonać Niemców we wrześniu 1939 r. ? Odpoweidź 

uzasadnij. 


