II wojna światowa

imię, nazwisko……………………………………….

1. Oblicz, ile lat minęło od:

a) odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. do wybuchu powstania warszawskiego.
b) zakończenia I wojny światowej do wybuchu II wojny światowej.
c) od rozpoczęcia do zakończenia II wojny światowej
—————————————————————————————————————————————-

2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. W tabeli wpisz „prawda” lub
„fałsz”.

A.

Armia radziecka nie udzieliła pomocy powstańcom warszawskim w 1944
roku.

B.

III Rzesza była państwem totalitarnym.

C.

Według poglądów głoszonych przez Adolfa Hitlera wszyscy ludzie rodzą
się wolni i mają równe prawa.

D.

II wojna światowa rozpoczęła się atakiem wojsk radzieckich na Polskę.

E.

Żydzi byli narodem skazanym przez Hitlera na zagładę.

F

Powstanie warszawskie trwało 2 tygodnie

G

Amerykanie użyli podczas II wojny światowej bomby atomowej

3. Do każdego z podanych opisów dopisz imię i nazwisko postaci historycznej, której ten opis
dotyczy.

Opis
A.

prezydent Warszawy we wrześniu 1939 r.

B.

przywódca III Rzeszy

C.

przywódca ZSRR w czasie II wojny światowej

D

Premier polskiego rządu, który podczas II wojny
światowej, który zginął w katastrofie lotniczej

Imię i nazwisko postaci historycznej

4. Wymień trzy przykłady walki cywilnej Polaków podczas okupacji niemieckiej.
a)
b)
c)
5 . Wymień trzy przykłady walki zbrojnej Polaków podczas okupacji niemieckiej.
a)
b)
c)

6. Wyjaśnij poniższe pojęcia.
a) Szare Szeregi –
b) getto w czasie II wojny światowej –
c) koalicja antyhitlerowska –
d) Generalne Gubernatorstwo –
e) godzina „W” –
f) państwo totalitarne –
g) obóz koncentracyjny
h) Armia Krajowa

7. Poniższe wydarzenia uporządkuj chronologicznie. Przy najwcześniejszym z nich napisz cyfrę 1,
a przy następnych – kolejne cyfry.
atak Niemiec na ZSRR
atak ZSRR na Polskę
wybuch powstania w warszawskim getcie
wybuch powstania warszawskiego
atak Japonii na Stany Zjednoczone _________________
8. Wyjaśnij, dlaczego konflikt zbrojny w latach 1939–1945 został nazwany wojną światową.

9. Przyporządkuj wymienione państwa do dwóch stron walczących w czasie II wojny światowej ( od
1941 roku).
Niemcy, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania, Włochy , Japonia
10. Jaki naród i dlaczego Twoim zdaniem został przez Niemców skazany na zagładę ?

