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Istorie 

 

LUMEA ÎN RĂZBOI 

Al doilea război mondial (1939-1945). Alianţe militare şi fronturi de 

luptă 
- schiţa lecţiei - 

 

Cauze: 

 dorinţa Germaniei hitleriste de a instaura o hegemonie mondială, transformarea întregii 

lumi conform ideologiei naziste ; 

 atitudinea revizionistă a Italiei şi Japoniei, care îşi doreau expansiune teritorială; 

Alianţe: 

a) Axa (Germania, Italia, Japonia); au aderat mai târziu Ungaria, România, Slovacia, 

Bulgaria şi Croaţia; 

b) Coaliţia Naţiunilor Unite (26 state în frunte Marea Britanie, U.R.S.S., S.U.A.); 

Fronturi: 

 datorită numărului mare de ţări implicate, luptele s-au desfăşurat în Europa, Asia, 

Oceanul Pacific şi în nordul Africii. 

Desfăşurare: 

 la 1 septembrie 1939, Germania a atacat Polonia, declanşând războiul; 

 până în 1940, pe frontul vest-european nu au avut loc operaţiuni militare (războiul 

ciudat); 

 în primăvara anului 1940, prin „războiul fulger” (Blitzkrieg), Germania a ocupat 

Danemarca, Norvegia, Belgia, Olanda, Luxemburg; 

 două treimi din statul francez au fost ocupate de germani, iar în sud s-a creat un stat cu 

capitala la Vichy, care a colaborat cu Germania hitleristă; 

 în toamna anului are loc „bătălia Angliei”, dar englezii rezistă datorită sistemului de 

radare şi a avioanelor de luptă mai performante; 

 tot în acest an, România a fost nevoită să cedeze o parte din teritoriile sale: 

a) Basarabia şi nordul Bucovinei către U.R.S.S.; 

b) nordul Transilvaniei către Ungaria; 

c) sudul Dobrogei (Cadrilaterul) către Bulgaria; 

 în aceste condiţii, la 22 iunie 1941, România intră în război de partea Axei, pentru  a 

recupera Basarabia şi nordul Bucovinei; 

 în 1941, Germania şi aliaţii săi europeni au atacat U.R.S.S., dar au fost opriţi din 

înaintare, aproape de Moscova, şi înfrânţi la Stalingrad; 

 în decembrie 1941, baza militară americană de la Pearl Harbor a fost atacată de către 

japonezi, determinând intrarea S.U.A. în război de partea Naţiunilor Unite. 
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