
Al doilea război mondial



Cauzele izbucnirii războiului

 - dorinţa de expansiune și revanșă a 

Germaniei, Italiei şi Japoniei



Forţe participante

 Puterile Axei: 

Germania, Italia şi 

Japonia

 Coaliţia Naţiunilor Unite 

(!941-1942)



Fronturi

 Europa, Africa, SE Asiei, M.Mediterană, O. 

Atlantic, O. Pacific



1 septembrie 1939 – Planul alb –

Germania atacă şi cucereşte Polonia

 Infanteria poloneză în timpul luptelor 

împotriva invaziei germane

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Polish_infantry.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Polish_infantry.jpg


1939

 Tactica: războiul fulger 

(Blitzgrieg)

 Sept.1939 – mai 1940 

pe frontul de vest se 

desfăşoară “războiul 

ciudat”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Hitlerwarn.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Hitlerwarn.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:PanzerInfantryAdvance.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:PanzerInfantryAdvance.jpg


1940

 -Germania ocupă Danemarca, Norvegia, 

Belgia, Olanda ,Luxemburg

 22 iunie “Planul galben”- Germania ocupă 

Franţa

 Sept. – mai 1941 “Leul de mare”- bătălia 

pentru Anglia – primul eşec al Germaniei

 Oct.- Italia atacă Grecia



Teritoriul neocupat al Franţei

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:LocationVichyFrance.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:LocationVichyFrance.png


Winston Churchill, prim – ministrul 

englez

 Nu ne vom preda niciodată!

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Winston_Churchill.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Winston_Churchill.jpg


1941

 Lupte în N Africii: italienii şi germanii 

împotriva englezilor

 Germanii invadează Iugoslavia

 22 iunie- operaţiunea Barbarossa-

Germania atacă URSS

 7 decembrie- atacul japonez de la Pearl 

Harbour- SUA intră în război

 Japonia cucereşte Asia de SE



Atacul de la Pearl Harbour

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Attack_on_Pearl_Harbor_Japanese_planes_view.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Attack_on_Pearl_Harbor_Japanese_planes_view.jpg


Un poster de propagandă sovietică care prezintă fabula lui 

Esop, Lupul în blană de oaie, ca aluzie la operaţiunea 

Barbarossa

Inamicul e viclean, fiţi pregătiţi!

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Wolfinsheepsclothing.PNG
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Wolfinsheepsclothing.PNG


Operaţiunea Barbarossa

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Eastern_Front_1941-06_to_1941-12.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Eastern_Front_1941-06_to_1941-12.png


Asediul Leningradului a durat 900 de 

zile

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Leningraddiorama.gif
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Leningraddiorama.gif


Pe străzile oraşului zăceau corpurile 

celor morţi

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Blokada_01.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Blokada_01.jpg


Cartelă de pâine din Leningrad

După ce au fost descoperite 

aproximativ 2.000 t de 

măruntaie de oaie într-un 

depozit din port,

toată cantitatea a fost 

transformată într-un soi de 

gelatină.

După epuizarea stocurilor de 

carne, acest aliment a fost 

înlocuit cu această gelatină şi 

cu piei rău mirositoare de viţel. 

“Troia a căzut, Roma a 

căzut,

Leningradul nu a căzut". 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Leningrad_bread_ration_stamp.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Leningrad_bread_ration_stamp.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gelatin%C4%83


1942 -1943

 - mai-oct. Japonia pierde bătălii în Pacific

 Victoria engleză de la El Alamein

 Nov.1942- operaţiunea Torch- debarcarea 

anglo-americană în Africa de N

 Bătălia Stalingradului – ofensiva rusă

 1943- debarcarea aliaţilor în Sicilia şi Italia 

continentală



Bătălia de la Stalingrad

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Soviet_soldiers_moving_at_Stalingrad.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Soviet_soldiers_moving_at_Stalingrad.jpg


Luptele din Africa

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Advance_of_the_Panzerjager-Abteilung_39-AC1942.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Advance_of_the_Panzerjager-Abteilung_39-AC1942.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:B-26smoking.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:B-26smoking.jpg


Bombardiere în picaj, bătălia de la 

Midway

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:1942_midway_g17054.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:1942_midway_g17054.jpg


Reţineţi!

 Cauzele izbucnirii războiului

 Forţe participante

 Război fulger, război ciudat

 Planul alb, Planul galben, Leul de mare

 Operaţiunea Barbarossa, Pearl 

Harbour,Torch



1944-1945

 -Germanii pierd bătălia Atlanticului

 6 iunie 1944-operaţiunea Overlord-debarcarea 

aliaţilor în Normandia

 Armata Roşie îşi eliberează teritoriul şi înaintează 

spre Germania

 8 mai 1945 Germania capitulează

 6-9 august bombardamentele americane atomice de 

la Hiroshima şi Nagasaki

 2 septembrie Japonia capitulează



Trupele americane debarcă în 

Normandia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:1944_NormandyLST.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:1944_NormandyLST.jpg


Berlinul a fost cucerit de Armata Roşie 

pe 2 mai

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Reichstag_flag.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Reichstag_flag.jpg


Ciuperca atomică de la Nagasaki

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Detonarea_bombei_atomice_la_Nagasaki.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Detonarea_bombei_atomice_la_Nagasaki.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Nagasakibomb.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Nagasakibomb.jpg


Japonia semnează capitularea

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Douglas_MacArthur_signs_formal_surrender.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Douglas_MacArthur_signs_formal_surrender.jpg


Situaţia în teritoriile ocupate

 Regim de represiune, teroare, exploatare 

economică

 Rasele inferioare primesc soluţia finală

 Holocaustul-5 milioane de victime

 Rezistenţa antifascistă: guverne în exil, 

acţiune ale partizanilor



Hitler se sinucide împreună cu soţia sa

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stars_%26_Stripes_%26_Hitler_Dead2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Stars_%26_Stripes_%26_Hitler_Dead2.jpg


Urmările războiului

 -peste 50.000.000 de decedaţi

 Imense pagube materiale

 Victimele lagărelor de exterminare 

(Auschwitz, Dachau, Treblinka)

 Europa de est- regimuri comuniste

 26 iunie 1945 ONU



Cimitirul american militar din 

Normandia

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/American_military_cemetery_2003.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/American_military_cemetery_2003.JPG


ONU

http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Nyc-un-building.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imagine:Nyc-un-building.jpg

