
Świat na drodze  
ku II wojnie światowej 



Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej 

 Wrogi stosunek do postanowień traktatu wersalskiego.  

 Kryzys gospodarczy (bezrobocie). 
 

hiperinflacja – gwałtowny spadek wartości pieniądza, który powodował, że pensja 
pod koniec miesiąca była nawet kilkanaście razy mniej warta niż na jego 
początku. 

 

 Wzrost zainteresowań politykami o wyrazistych poglądach 
(np. Adolfem Hitlerem – twórcą nazizmu).   

 

Nazizm – przekonanie o wyższości narodu niemieckiego (dążenie 
do podporządkowania sobie innych narodów i zbrojnego podboju 
świata). 

 

 



Traktat wersalski: 

• nakazywał Niemcom ograniczenie liczebności armii 
do 100 tyś. żołnierzy;  

• zakazano wprowadzania powszechnego obowiązku służby 
wojskowej; 

• miał obowiązywać zakaz wyposażania armii w czołgi, 
samoloty bojowe i okręty podwodne; 

• fortyfikacje na granicy zachodniej musiały zostać 
zniszczone, na pozostałych zakazano wznoszenia nowych.  

 



Banknot 5 bilionów marek 



Dojście Hitlera do władzy 

a) poglądy: 

• przeciwnik socjalizmu i ZSRR, 

• wrogi stosunek do Żydów (poglądy rasistowskie), 

• krytyka postanowień traktatu wersalskiego; 

b) 1932/33 r. – wygrana w wyborach parlamentarnych partii 
faszystowskiej (NSDAP): 

• Hitler zostaje kanclerzem Niemiec (przyjmuje tytuł Führera, 
czyli wodza), 

• Niemcy zostają przekształcone w państwo totalitarne – 
III Rzesza.   

 

 





Totalitarne państwo Hitlera 

Zjazd partii nazistowskiej 



Heinrich Himler – stał na czele gestapo, 
czyli tajnej policji politycznej. 



Josef Goebbels – minister propagandy 
i oświecenia publicznego. 

Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się 
prawdą. 



Utworzenie Hitlerjugen – młodzieżowej 
organizacji nazistowskiej. 



Obozy koncentracyjne – przetrzymywano tam przeciwników politycznych 
 oraz przedstawicieli różnych grup i narodów.  



1. Militaryzacja Niemiec 

• Łamanie zasad postanowień traktatu wersalskiego. 

 1935 r. – powszechna służba wojskowa; rozbudowa sił: 

 Wermacht – siły zbrojne (w latach 1935-1945 ok. 3 mln 
osób); 

 Luftwaffe – siły powietrzne; 

 Kriegsmarine – flota wojenna. 

 1936 r. – wkroczenie wojsk niemieckich do Nadrenii. 

 



Militaryzacja  



2. Powstanie osi Berlin – Rzym – Tokio 

a) 1936 r. – przedstawiciele rządu niemieckiego 
i japońskiego podpisali pakt antykominternowski 
(przeciwko partiom komunistycznym). 

b) W 1937 r. do układu dołączyły Włochy. Sojusz 
nazwano osią Berlin – Rzym – Tokio, a jej członków 
państwami osi.  



3. Anschluss Austrii - 

• W marcu 1938 r. do Austrii wkroczyły wojska 
niemieckie. 

 

• Anschluss – przyłączenie.  

 

• Anschluss został dokonany za zgodą większości 
austriackiego społeczeństwa.  



Niemieccy i austriaccy celnicy demontujący 
słup graniczny, 15 marca 1938 r. 

Kartka do głosowania w referendum  
z 10 kwietnia 1938 r. 





Guernica – Pablo Picasso 



4. Układ monachijski 

a) Przyczyna: spór o Sudety pomiędzy Czechosłowacją, 
a III Rzeszą. 

b)Data: 29 – 30 września 1939 r. 

c) Uczestnicy: premierzy Wielkiej Brytanii, Francji oraz 
przywódcy Włoch i Niemiec. 

d)Postanowienia: obszar Sudetów włączono do 
III Rzeszy.   

 

• Politykę ustępstw państw zachodnich wobec III Rzeszy 
określano jako appeasement (ugłaskiwanie)  



Od lewej: Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler  

i Benito Mussolini - sygnatariusze układu monachijskiego.  

Z prawej Galeazzo Ciano, 29 września 1938 r.  



Brytyjski premier Chamberlain po powrocie z Monachium na lotnisku ogłosił:  

Przywożę Wam pokój. 

Innego zdania był jego przeciwnik polityczny Winston Churchill. Postawę Francji 

i Wielkiej Brytanii podsumował: Mieli do wyboru wojnę lub hańbę, wybrali hańbę, 

a wojnę będą mieli i tak.   



1 – zajęty przez Rzeszę Kraj Sudetów 
2, 3 – tereny zajęte przez Węgry: 
południowa Słowacja i Ruś Zakarpacka 
4 – Zaolzie zajęte przez II RP 
5 – późniejszy Protektorat Czech 
 i Moraw (utworzony przez Niemcy) 
6 – późniejsza Słowacja 



5. Ekspansja Japonii 

a) Po 1918 r. Japonia cały czas rozbudowywała swoją 
armię. 

b) Od lat 30. XX wieku prowadziła ekspansję na Dalekim 
Wschodzie, a celem jej ataku stały się Chiny. 

 

• Wojska japońskie wykazywały się niesłychanym 
okrucieństwem – popełniały masowe zbrodnie 
wojenne na ludności cywilnej (np. po wkroczeniu 
do stolicy Chin, Nankinu).   


