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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1939-1945) 

 

a . Cauze şi caracter. Cauzele războiului: Naţionalismul, Militarismul, Imperialismul, dorinţa de 

revanşă şi de revizuire a tratatelor de pace manifestate de statele învinse în Primul Război 

Mondial: Germania: politica “spaţiului vital” în dauna statelor europene/ superioritatea rasei 

germane. Italia: visul lui Mussolini de a reface Imperiul Roman. Ungaria, Bulgaria: revizuirea 

graniţelor cu statele vecine. Japonia: politica spaţiului vital şi necesitatea resurselor naturale 

regăsibile pe teritoriul Chinei. Lipsa de reacţie şi conciliatorismul Marilor Puteri (Anglia, 

Franţa) care au încurajat revizionismul puterilor Axei.  

Pretextul izbucnirii conflictului: atacul german asupra Poloniei datorat refuzului acesteia de a 

ceda Danzig-ul 

Caracter:         - de expansiune (Puterile Axei şi aliaţii lor), de apărare şi refacere a unităţii statale 

(Iugoslavia, Grecia, România), Războiul din Europa (1939-1941) 

I Începutul: 1 sept. 1939 (vineri, ora 5:11): Germania ataca Polonia (Planul Alb): ordinul lui 

Hitler de a  “întâlni forţa cu forţa” 3 sept.: Intrarea în război de partea Poloniei a Angliei şi 

Franţei  fără un ajutor concret (războiul ciudat)  Agresiunea germană în Vest:  

- aprilie 1940: invadarea Danemarcei şi Norvegiei (Planul Weser) sub pretextul apărării lor de o 

invazie anglo- franceză/ scopul: asigurarea comerţului cu minereuri din Suedia precum şi 

apărarea bazelor navale şi aeriene din M. Baltică utile într-un război împotriva Angliei 

- mai 1940: ocuparea Belgiei şi Olandei (Planul Galben) 

- mai- iunie. Ofensiva germano-italiană asupra Franţei/ 22 iunie- capitularea Franţei (anexarea 

Alsaciei şi Lorenei, ocuparea Nordului,  guvernul colaboraţionist cd. de mareşalul Petain de la 

Vichy) Invadarea S-E Europei România: vara 1940: rapturile teritoriale: - pierderea Basarabiei şi 

Bucovinei în urma ultimatumurilor U.R.S.S.(26 iunie), Cadrilaterului în favoarea Bulgariei, 

cedarea N. Transilvaniei în favoarea Ungariei prin Dictatul de la Viena 

- abdicarea regelui Carol al II-lea : România –stat naţional legionar cd. de Antonescu şi Garda de 

Fier-- aderarea la Axa Berlin –Roma-Tokio / stabilirea trupelor germane. Oct. 1940-1aprilie 

1941-Invadarea Greciei (Planul Mariţa) şi Iugoslaviei de trupele germano-italiene susţinute de 

Bulgaria. Războiul devine mondial (1941-1942) Invazia URSS 

- 22 iunie 1941: atacarea URSS (Planul Barbarossa) susţinută de România care dorea 

recuperarea teritoriilor pierdute Urmări:- Eşecul ofensivei germane în faţa Moscovei (dec.1941) şi 

la Stalingrad (4 sept.1942- 2 febr. 1943). Iulie 1942- cea mai mare bătălie de blindate de la Kursk, 

demonta mitul invincibilităţii armatei germane. Pearl Harbour şi intrarea SUA în război 

- 7 decembrie 1941- Japonia ataca cu 350 avioane baza militară americană de la Pearl Harbour 

(Pacific).SUA intră în război care devine astfel mondial. 4 iunie 1942- victoria americană 

aeronavală, cu ajutorul portavioanelor, de la Midway Războiul din Africa: dus de Aliaţi împotriva 

italienilor (Libia, Somalia, Etiopia) împotriva italienilor şi a trupelor germane, organizate în 

Afrika Korps, condus de gen Rommel. Victoria Aliaţilor de la El Alamein 

d. Victoria Naţiunilor Unite. În EUROPA. Debarcarea Aliaţilor în Sicilia şi Italia determină 

prăbuşirea regimului Mussolini şi Italia întoarce armele împotriva Germaniei 

- 6 iunie 1944- debarcarea Aliaţilor în Normandia. 23 august 1944, România întoarce armele 

împotriva Germaniei. Armata Roşie ajunge prima la Berlin 

- 8 mai 1945- Germania capitulează 

În PACIFIC 6 şi 9 august 1945- 2 bombe atomice trimise de americani bombardează Hiroshima şi 

Nagasaki. 2 septembrie 1945- Japonia capitulează. 

 

 

 

 



Al Doilea Razboi Mondial 

-fise de lucru- 
 

 
1.Enumeră acele tări care au luptat impotriva Germaniei si Japoniei ! 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

 

        
2.Enumeră acele tări care au luptat alături de Germania! 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.Enumeră acele tări europene care au rămas neutre in timpul războiului! 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 



   
 

4.Care sunt cele  mai mari bătălii ale celui de-al doilea război mondial? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Cum a inceput al doilea război mondial? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

     

 

6 .Ce stii despre bătălia Angliei? 

 

 

 

 

 

 

    

7 .Ce s-a intamplat la 22 iunie 1941?  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Care au fost motivele atacării Uniunii Sovietice de catre armata germană?  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 
 


