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WIELKA KOALICJA 

 Wielka Brytania, USA i Rosja zainicjowały 
utworzenie koalicji przeciwko Niemcom 

 14.08.1941 podpisano Kartę Atlantycką, w 
której zawarto cele wojny i porządek świata po 
II w.św. 

 W styczniu 1943 w Casablance odbyła się I 
Konferencja Wielkiej Koalicji, podczas której 
ustalono,że trzeba pokonać państwa „Osi” 



KONFERENCJA W TEHERENIE 

 28.11 – 01.12. 1943 – II Konferencja w Teheranie, 
podczas której zapadła decyzja o utworzeniu II frontu 
w Normandii 
w maju 1944r. 

 Zdecydowano o pomocy dla jugosławiańskich 
partyzantów 

 Negocjowano na temat sytuacji Niemiec po wojnie 

 Dyskutowano na temat kwestii Polski: ustalono 
wstępne granice Polski, ale nie zapadły ostatecznie 
decyzje w polskiej sprawie 

 



DESANT ALIANTÓW NA SYCYLII 

• Desant, czyli operacja taktyczna przeniesienia wojsk na teren 
przeciwnika w celu wykonania konkretnego zadania 

• Inwazja aliantów rozpoczęła się z 9 na 10 lipca 1943: najpierw 
zrzucono brytyjskich i amerykańskich spadochroniarzy. 
Brytyjczycy atakowali na wschodzie wyspy, a Amerykanie- na 
zachodzie. Dowódcy obydwu armii rywalizowali jednak ze 
sobą. 

• 04.08.1943 Niemcy stwierdzili, że dalsza obrona nie ma sensu 

• Sycylia została opanowana w ciągu 38 dni 

 



DESANT ALIANTÓW NA SYCYLII 



OFENSYWA RADZIECKA 1944-1945 

 Ofensywa była skierowana przeciw Niemcom 

 Radziecki Sztab Generalny nakazał atak na 
Berlin za pomocą Frontu Ukraińskiego i 
Białoruskiego 

 Armia Czerwona: zajęła część ziem Polski, 
zlikwidowała siły niemieckie w Prusach 
Wschodnich i na Pomorzu, zajęła większą 
część Czechosłowacji i zdobyła Wiedeń 



ATAK NA HIROSZIMĘ I NAGASAKI 

 Hiroszima- 06.08.1945 godz. 08.15- celem 
ataku był most łączący miasto z portem. 
Bomba wybuchła w powietrzu około 300 
metrów od celu; zginęło około 200tysięcy 
osób 

 Nagasaki- 09.08.1945 godz. 11.02- zginęło 
około 24 tysiące osób; siła wybuchu zniszczyła 
połowę miasta 



ATAK NA HIROSZIMĘ I NAGASAKI 



DROGA DO BERLINA I KAPITULACJA 
NIEMIEC 

 Droga do Berlina była długa i trudna;ludzie 
wierzyli, że wróg zostanie pokonany; operacja 
berlińska trwała 23 dni 

 Najważniejsze wydarzenie miało miejsce 8 
maja 1945, kiedy to operacja berlińska została 
zakończona 

 09 maja 1945 podpisano akt bezwarunkowej 
kapitulacji Niemiec 



KAPITULACJA NIEMIEC 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

1. Proszę dopasuj daty do podanych wydarzeń: 

• Atak na Hiroszimę - …………………………. 

• Podpisanie aktu kapitulacji Niemiec - …………………. 

• Podpisanie Karty Atlantyckiej - …………………………. 

• Konferencja w Teheranie - ………………………….. 

• Atak na Nagasaki - …………………………… 

 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

2. Proszę określ , czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe 

• Wielka Brytania, USA i Rosja były przyjaciółmi Niemiec- P/F 

• Podczas Konferencji w Teheranie rozmawiano na temat 
sytuacji Polski – P/F 

• Inwazja aliantów na Sycylii zaczęła się z 12 na 14 lipca 1943-
P/F 

• Sycylia została opanowana w ciągu 20 dni – P/F 

• Ofensywa radziecka była skierowana przeciw Francuzom- P/F 

• Atak na Hiroszimę i Nagasaki był atakiem bombowym – P/F 

• Akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec miał miejsce 12 
października 1945 – P/F 

 



 

Dziękuję bardzo  

 

za uwagę 
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