
Al doilea război mondial (1939-1945)  

(p. 104-111) 

 

 1. Premisele războiului 

- politica agresivă promovată de Germania, Italia și Japonia, nemulțumite de 

hotărârile Conferinței de pace de la Paris (1919-1920) 

- atitudinea conciliantă a democrațiilor occidentale (îndeosebi a Franței și Angliei) 

față de politica agresivă dusă de statele Axei (alianța politico-militară numită si Axa 

Roma-Berlin-Tokio) 

- încheierea pactului de neagresiune germano-sovietic din 23 august 1939 numit si 

Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Germania și U.R.S.S. își delimitau zonele de 

influență în Europa.  

 2. Etape ale războiului  

- perioada victoriilor Axei (1939-1941) 

- perioada echilibrului de forțe și a cotiturii războiului (1942-1943) 

- victoria Națiunilor Unite (1944-1945) 

 3. Desfășurarea războiului 

 

• Anii 1939-1940  

Planurile strategice ale Germaniei au fost:  

 Planul Alb - a însemnat începutul războiului prin invadarea Poloniei de către 

armata germană la 1 septembrie 1939 

- 17 sept. 1939 - armata rusă atacă Polonia dinspre est, statul polonez fiind desființat.  

 Planul Wesser - armata germană invada în primăvara lui 1940 Danemarca și 

Norvegia.  



***Citiți din manual ,,Reichul în ofensivă” - p.104 și descoperiți motivul 

atacării și ocupării de către armata germană a Danemarcei și Norvegiei.  

 Planul Galben - potrivit acestuia armata germană a declanșat marea ofensivă 

asupra Olandei, Belgiei și Franței. 

- 22 iunie 1940 - Franța capitula. 

 Planul Leul de Mare - a însemnat declanșarea bătăliei asupra Angliei, în a 

doua jumătate a anului 1940.  

- se urmărea scoaterea Angliei din război prin atacuri aeriene masive îndreptate 

asupra obiectivelor militare, cât și a țintelor civile; Germania înregistra prima 

înfrângere. 

 

• Anul 1941  

***Citiți primele două surse de la p.105 și indetificați două formulări din care 

să rezulte: a) disprețul unei tabere față de celaltă; b) prejudecățile care împing 

combatanții la luptă.  

 Planul Barbarossa - 22 iunie 1941, declanșat de Hitler pe frontul de est, a 

însemnat atacarea U.R.S.S. 

***Ce pact încalcă Germania prin atacul asupra U.R.S.S.? Precizați teritoriile 

pierdute de România în vara anului 1940.  

 Victoriile Axei din acest an încurajau Japonia să-și extindă autoritatea în Asia, 

ocupând Indochina. S.U.A. a reacționat impunând sancțiuni economice Japoniei.  

***Citiți ,,Campaniile anului 1941” - p.105 și precizați documentul semnat de 

președintele S.U.A., Roosevelt și premierul britanic, W. Churchill. Rezumați 

conținutul articolului 3 din acest document.  

        - 7 decembrie 1941 - aviația japoneză a lansat atacul împotriva flotei 

americane staționată la Pearl Harbor, atrăgând astfel S.U.A. în război de partea 

forțelor antinaziste.  

 



• Anii 1942-1943  

 La începutul anului 1942 s-a constituit alianța Națiunilor Unite, formată în 

jurul Angliei, S.U.A. și U.R.S.S. și a aliaților acestora (în total 26 de state) care au 

semnat „Declarația Națiunilor Unite”. 

***Citiți de la p.106 „Începutul sfârșitului Reichului” și precizați însemnătatea 

,,Declarației Națiunilor Unite” și care a fost aportul american la obținerea 

victoriei Puterilor Aliate asupra Puterilor Axei.  

 În Asia extinderea Japoniei a fost stopată de armata americană.  

 În Africa armata britanică a înfrânt armata germană.  

 În Europa, victoria decisivă împotriva puterilor Axei a avut loc în bătălia de la 

Stalingrad (noiembrie 1942 - februarie 1943) în care Armata Roșie a spulberat mitul 

invincibilității germane.  

 Victoriile Puterilor Aliate din anii 1942 și 1943 au marcat cotitura psihologică 

a războiului, încurajând mișcările de rezistență din teritoriile ocupate (Franța, Grecia, 

Iugoslavia, Polonia).  

 

• Anii 1944-1945  

      - armata germană a fost obligată să se retragă de pe toate fronturile 

***Analizați „Cronologia anilor 1944-1945” de la p.109 și reconstruiți mersul 

războiului pentru armata română. 

      - 9 mai 1945, lua sfârșit războiul în Europa prin capitularea Germaniei  

      -2septembrie 1945,razboiul lua sfarsit si in Asia prin capitularea Japoniei 

***Descrieți imaginea de la p.111, care prezintă orașul Hiroshima după atacul 

nuclear din 6 august 1945.  


