
ZAJĘCIA Z HISTORII KLASA I                                                                                25 marca 2020 r. 

 

Dzień dobry Słuchaczu, 

na dobry początek , wyszukaj mapę Europy w czasie II wojny światowej. Kliknij np. w Multimedialny 

Atlas Historyczny i znajdź mapę Europy w latach 1939-1942 oraz mapę Europy w latach 1943-1945. 

Teraz Twoim zadaniem będzie wskazanie państw, które znalazły się pod okupacją niemiecką oraz te 

państwa/ziemie, które zajął Związek Radziecki 

Naszym celem będzie porównanie polityki okupacyjnej tych dwóch państw oraz celów i metod 

stosowanych w państwach Europy Zach. I w Polsce 

Temat:  

Polityka okupacyjna Niemiec i ekspansja ZSRR. Okupowana Polska 

Zagadnienia do tematu: 

-charakter okupacji niemieckiej w krajach skandynawskich i Europie Zachodniej 

– nazistowski plan eksterminacji Żydów- Holokaust 

-stosunek hitlerowskich Niemiec do podbitych narodów Europy Wschodniej 

– zbrodnie hitlerowskie w okupowanych krajach 

– podział administracyjny ziem polskich przez okupantów 

– ekspansja Związku Radzieckiego (wojna zimowa, aneksja państw bałtyckich 

i Besarabii) 

– współpraca niemiecko-radziecka od IX 1939 r. 

– polityka III Rzeszy wobec Polaków (eksterminacja elity narodowej, zbrodnie dokonywane za 

wkraczającą armią niemiecką, wysiedlenia, wywózki do pracy w Niemczech 

– polityka ZSRR wobec Polaków 

– deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR 

– zbrodnia katyńska 

Po opracowaniu zagadnień potrafisz :( Twoje umiejętności) 

wyjaśniać uwarunkowania współpracy niemiecko-radzieckiej w latach 1939–1941 i jej konsekwencje 

dla państw i narodów Europy Środkowej  

scharakteryzować politykę III Rzeszy wobec społeczeństw okupowanej Europy, w tym nazistowski 

plan eksterminacji Żydów oraz innych narodowości i grup społecznych  



- wskazać  na mapie: tereny pod okupacją niemiecką i radziecką, miejsca zsyłek ludności polskiej w 

ZSRR, Generalne Gubernatorstwo, obszary włączone do III Rzeszy 

– charakteryzować  główne cele niemieckiej i radzieckiej polityki okupacyjnej wobec społeczeństwa 

polskiego 

– podać przykłady terroru radzieckiego i niemieckiego 

– omówić przebieg zbrodni katyńskiej 

Dla zrozumienia poszczególnych zagadnień potrzebny jest słowniczek pojęć i terminów historycznych. 

Wyjaśnij je i użyj w pracy domowej) 

Holokaust ,getto, „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, szmalcownicy, obozy koncentracyjne, 

obozy pracy, obozy śmierci, Generalny Plan Wschodni: Generalne Gubernatorstwo, łapanka, 

volkslista, „deportacja, akcja AB, sowietyzacja 

Praca domowa 

Sporządź notatkę na temat: 

„Porównaj niemiecką i radziecką politykę okupacyjną wobec społeczeństwa polskiego” 

którą należy przesłać na adres: lidzbark@wmzdz.pl oraz halzbig@wp.pl w terminie do 29 marca 2020 
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