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Dział I. Wojna – lekcja powtórzeniowa 
___________________________________________________________________________ 
 
Spis tematów: 
1. Napaść na Polskę.  
2. Podbój Europy przez Hitlera i Stalina. 
3. Wojna III Rzeszy z ZSRR. 
4. Polityka okupacyjna III Rzeszy 
5. Wojna poza Europą.  
6. Droga do zwycięstwa. 
7. Koniec II wojny światowej. 
 
1. Daty 

Front Wschodni Front Zachodni Inne fronty 
1939 r. 

1.09.1939 r. Wybuch II wojny 
światowej. Atak na Polskę. 

  

17.09.1939 r. Wkroczenie Armii 
Czerwonej  do Polski. Atak 
ze strony ZSRR. 

  

17.09.1939 r. Rząd polski 
ewakuował się do Rumunii 
gdzie został internowany. 

  

05.10.1939 r. Bitwa pod 
Kockiem. Ostatnia bitwa 
kampanii wrześniowej. 

  

XI.1939 r. – III. 1940 r.   
Wojna zimowa (radziecko – 

fińska). 
  

1940 r. 
VI.1940 r. Zajęcie państw 

nadbałtyckich przez ZSRR. 
09.04.1940 r. Atak III Rzeszy na 

Danię i Norwegię. 
VIII. 1940 r. Początki walk w 
Afryce 

 10.05.1940 r. Atak III Rzeszy na 
Belgię, Holandię, Luksemburg i 
Francję. 

X.1940 r. Początek walk na 
Bałkanach. 

 VII – X. 1940 r. Bitwa o Anglię.  
1941 r.  

  II.1941 r. Lądowanie wojsk 
niemieckich w Afryce. 

  06.04.1941 r. Atak III Rzeszy na 
Jugosławię i Grecję. 

22.06.1941 r. Atak III Rzeszy na 
ZSRR. 

14.08.1941 r. Podpisanie Karty 
Atlantyckiej. 

1941 r. Oblężenie Tobruku 
przez Afrika Korps 

  07.12.1941 r. Japoński atak na 
Pearl Harbour. USA 
przystępują do wojny. 

1942 r. 
 01.01.1942 r. Konferencja w 

Waszyngtonie. Powstała 
Wielka Koalicja 
Antyfaszystowska. 
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  1942 r. Bitwa o Midway 
  XI 1942 r. Bitwa pod El-Alamein 
  XI 1942 r. Operacja „Torch“ – 

desant wojsk alianckich w 
północnej Afryce. 

   
1943 r. 

II.1943 r.  Kapitulacja wojsk 
niemieckich pod 
Stalingradem 

 V.1943 r. Kapitulacja wojsk 
niemieckich w Afryce. 

VII. 1943 r. Bitwa na Łuku 
Kurskim. Największa bitwa 
pancerna II wojny 
światowej. 

VII.1943 r. Lądowanie aliantów 
na Sycylii 

 

28.11.-01.12.1943 r. Konferencja w Wielkiej Trójki w Teheranie. 
   

1944 r. 
 V. 1944 r. Bitwa o Monte 

Cassino we Włoszech. 
 

 06.06.1944 r. Operacja 
„Overlord” – lądowanie 
aliantów w Normandii i 
otwarcie drugiego frontu. 

 

VIII.1944 r. Armia Czerwona 
dociera do Wisły. 

VIII.1944 r. Bitwa pod Falaise – 
front zachodni. 

 

 IX.1944 r. Niemcy 
powstrzymały natarcie 
aliantów na Renie 

X.1944 r. Bitwa w Zatoce Leyte 
na Filipinach – największa 
bitwa morska II wojny św. 

1945 r. 
12.01.1945 r. Ofensywa armii 

radzieckiej i dotarcie do 
Odry. 

 II.1945 r. Lądowanie wojsk 
amerykańskich na Iwo Jimie. 

04-11.02.1945 r. Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie. 
IV.1945 r. Operacja berlińska.  IV.1945 r. Lądowanie wojsk 

japońskich na Okinawie. 
30.04.1945 r. Samobójstwo 

Adolfa Hitlera. 
  

08./09.05.1945 r. 
Feldmarszałek. Wilhelm 
Keitel podpisał kapitulację 
Niemiec w Berlinie. 

07.05.1945 r. Gen. Alfred Jodl 
w Reims podpisał kapitulację 
Niemiec (Francja). 

 

  Sierpień 1945 r. Przystąpienie 
ZSRR do wojny na Dalekim 
Wschodzie. 

  06.08.1945 r. Zrzucenie bomby 
atomowej na Hiroszimę. 

  09.08.1945 r. Zrzucenie bomby 
atomowej na Nagasaki. 

  02.09.1945 r. Kapitulacja 
Japonii. 
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2. Postacie historyczne 
Imię i nazwisko Opis 

Henryk Sucharski Major, dowódca Westerplatte. 
Franciszek Dąbrowski Kapitan, zastępca dowódcy Westerplatte. 
Tadeusz Kutrzeba Generał, dowódca Armii Poznań. Dowodził w bitwie nad Bzurą. 
Stefan Starzyński Prezydent Warszawy podczas kampanii wrześniowej. 
Ignacy Mościcki Ostatni prezydent II RP 
Edward Rydz Śmigły Marszałek Polski. Naczelny Wódz polski podczas kampanii wrześniowej.  
Franciszek Kleeberg Generał, dowódca SGO „Polesie”, który dowodził podczas bitwy pod 

Kockiem. Wydał ostatni rozkaz w kampanii wrześniowej. 
Władysław Raginis Porucznik, dowódca polskiej placówki pod Wizną. 
Gustav Mannerheim Generał., dowodził armią fińską podczas wojny zimowej 
Charles de Gaulle Dowódca oddziałów francuskich na emigracji. Stał na czele Komitetu 

Wolnych Francuzów. 
Winston Churchill Premier Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.  
Heinrich Himmler Dowódca SS i Gestapo. Zbrodniarz nazistowski. 
Josip Broz Tito Komunista jugosłowiański, który dowodził partyzantką jugosłowiańską 

podczas II wojny światowej. 
Adolf Eichmann Zbrodniarz nazistowski. Główny koordynator i wykonawca planu 

ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 
Irena Sendlerowa Kierowniczka referatu dziecięcego Rady Pomocy Żydom, która podczas II 

wojny światowej kierowała akcją ratowania dzieci z getta żydowskiego. 
Erwin Rommel Generał niemiecki. „Lis pustyni”, dowódca Africa Korps – korpusu 

niemieckiego w Afryce. 
Bernard Montgomery Brytyjski generał, dowódca wojsk brytyjskich walczących w Afryce, m.in.  

pod El – Alamejn. 
Dwight Eisenhower Generał amerykański, który dowodził wojskami alianckimi w Afryce podczas 

operacji „Torch” oraz głównodowodzący operacją„Overlord“.. 
Franklin D. Roosevelt Amerykański  prezydent w latach 1933 – 1945. 
Philip Petain  Marszałek francuski, który stanął na czele rządu francuskiego podczas 

kampanii francuskiej w czerwcu 1940 r. Podpisał kapitulację Francji i zgodził 
się na utworzenie rządu Vichy. 

Gieorgij Żukow Generał radziecki dowodzący wojskami radzieckimi, ktore odrzuciły armię 
niemiecką spod Moskwy zimą 1941/1942 r. 

Frierdich von Paulus Feldmarszałek niemiecki, ktory dowodził siłami niemieckimi w bitwie pod 
Stalingradem i który skapitulował . 

Stanisław Maczek Dowódca I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Douglas MacArthur Generał amerykański, który dowodził wojskami amerykańskimi na Pacyfiku. 
 
3. Pojęcia 

Pojęcie Opis 
Internowanie Przymusowe umieszczenie określonych osób w wyznaczonym miejscu 

pobytu, bez prawa jego opuszczania.. 
Blitzkrieg Wojna błyskawiczna. Polegała na rezygnacji z ataku na całej linii frontu i 

przeprowadzenia zmasowanych uderzeń formacji pancernych w wybranych 
miejscach. 

Dziwna wojna Potoczna nazwa działań wojennych, a właściwie ich braku, po 
wypowiedzeniu przez Wielką Brytanię i Francję wojny Niemcom 3.09.1939 r. 

Polskie Termopile Nazwa bitwy pod Wizną.  
Wojna zimowa Nazwa wojny radziecko – fińskiej 30.11.1939 – 12.03.1940 r. 
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Alianci Sojusznicy. Podczas II wojny św. nazywano tak państwa walczące z Hitlerem i 
jego sojusznikami.  

RAF Lotnictwo brytyjskie. 
Luftwaffe Lotnictwo niemieckie. 
Wehrmacht Niemieckie wojska lądowe. 
Kriegsmarine Niemiecka marynarka wojenna. 
Kolaboracja Współpraca z wrogiem, okupantem.  
Państwo 
marionetkowe 

Państwo pozbawione samodzielności.  

Państwa osi Państwa , które przystąpiły do Paktu Trzech. Sojusznicy III Rzeszy, Włoch i 
Japonii. 

Alianci Sojusznicy;  podczas II wojny światowej nazywano tak państwa walczące z 
Hitlerem i jego sojusznikami.  

Pacyfikacja Ekspedycja karna okupanta na określonym terytorium, której celem jest 
masakra ludności cywilnej. 

Generalny Plan 
Wschód 

Plan, który realizował teorię przestrzeni życiowej. Zakładał wymordowanie 
lub wysiedlenie ludności słowiańskiej, z obszarów Polski, Ukrainy, Białorusi i 
Rosji,  za Ural. Nieliczne grupy ludności miały zostać poddane germanizacji. 

Resistance Francuski ruch oporu podczas II wojny światowej. 
Getto Odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości 

narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże 
społeczności zamieszkiwać. 

Einsatzgruppen Specjalne oddziały niemieckie , które działały na zapleczu frontu. Ich 
zdaniem było zwalczanie „wrogich elementów“. Mordowały przedstawicieli 
polskiej inteligencji, działaczy politycznych, społecznych oraz duchownych, 
właścicieli ziemskich. 

Holocaust Zagłada ok. 6 mln Żydów podczas II wojny światowej. 
Obóz koncentracyjny Obóz niemiecki, w którym więźniów najpierw wykorzystywano do 

niewolniczej pracy zanim ich uśmiercono.  
Obóz zagłady Podczas II wojny światowej obóz w którym więźniowie byli przeznaczeni do 

natychmiastowej eksterminacji. 
Eksterminacja  Wyniszczenie lub masowa zagłada określonych grup ludności z powodów 

politycznych lub religijnych. 
Żegota Rada Pomocy Żydom. Działała w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. 
U-Boot Niemiecki okręt podwodny. 
Konwój Grupa statków płynąca w  kilku kolumnach, chroniona przez eskadrę 

okrętów wojennych, której celem jest dostarczenie broni, surowców do 
kraju objętego działaniami wojennymi 

Lotniskowiec Typ okrętu, który prowadzi działania bojowe za pomocą samolotów 
startujących i lądujących na ich pokładach. 

Pancernik Duży silnie opancerzony i uzbrojony okręt wojenny, stanowiący przed II 
wojną światową podstawę największych flot świata. 

Lebensraum „Przestrzeń życiowa” 
Fall „Barbarossa” Kryptonim ataku wojsk III Rzeszy na ZSRR w 1941 r.  
Enigma Niemiecka maszyna kodująca z czasów II wojny światowej.  
Pakt trzech Układ między III Rzeszą, Japonią, a Włochami, zawarty w 1940 r. Uczestnicy 

zawarli sojusz i podzielili świat na strefy wpływów.  
Karta atlantycka Dokument podpisany przez F.D. Roosevelta i  W. Churchilla na pancerniku 

„Prince of Wales” w 1941 r. Deklaracja określała cele wojenne obu mocarstw 
i zasady, na jakich zamierzano ukształtować ład powojenny. 

Operacja „Market Operacja desantowa z 1944 r. , której celem było zdobycie mostów na Renie. 
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Garden” 
Linia Curzona Linia, która miała stanowić wschodnią granicę państwa polskiego na rzece 

Bug, wytyczona przez brytyjskiego lorda Curzona po I wojnie światowej.  
Kamikadze Japońscy piloci samobójcy. 
 
Mapa 
Uczeń powinien umieć: 
 zaznaczyć na mapie najważniejsze miejsca bitew: (Mokra, Westerplatte, Wizna, Warszawa, Kock, 

Bzura, Hel, Tomaszów Lubelski) 
 zaznaczyć na mapie miejsca w których znajdowały się obozy koncentracyjne / zagłady: Auschwitz, 

Majdanek, Treblinka, Chełmn nad Nerem 
 państwa alianckie i państwa osi 
 wskazać na mapie państwa zajęte przez III Rzeszę i ZSRR w Europie  w latach 1939 – 1941  
 
Oprócz tego uczeń powinien umieć: 

 ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej, wie co się działo w którym roku na frontach 
II wojny, potrafi wymienić najważniejsze bitwy każdego frontu 

 przedstawić przyczyny Holocaustu; omówić politykę niemiecką wobec Żydów podczas II 
wojny; scharakteryzować postawy społeczeństwa wobec Holocaustu; wymienić obozy 
koncentracyjne i obozy zagłady; umieć wyjaśnić różnicę między nimi; 

 przedstawić politykę Niemców wobec ludności podbitej na Zachodzie Europy i w Europie 
Środkowo – Wschodniej; umieć wskazać różnice; 

 opisać przykłady oporu, 
 opisać przykłady kolaboracji oraz oporu przeciw niemieckiemu okupantowi,  
 przedstawić okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej, 
 wymienić postanowienia konferencji w Teheranie i Jałcie  
 

 


