
Temat: Europa pod okupacją. 

 

W naszym podręczniku lekcja omówiona jest na stronach 170-177. 

NIE ZAWIERA PRACY DOMOWEJ. 

Proszę wpisać do zeszytu punkty: 

1. Polityka ZSRR na obszarach zajętych w latach 1939-1941 

a. aneksja Litwy, Łotwy i Estonii 

b. aneksja Besarabii i Bukowiny 

2. Polityka Niemiec na terenach okupowanej Europy Zachodniej 

a. działania odwetowe Niemców za działania ruchu oporu 

b. praca ludności państw okupowanych na rzecz przemysłu niemieckiego 

c. dostarczanie Niemcom produktów rolnych 

d. werbowanie ochotników do armii niemieckiej 

3. Europa Wschodnia pod okupacją Niemiecka 

a. wykorzystywanie darmowej pracy robotników przymusowych 

b. eksterminacja ludności 

- publiczne egzekucje 

- tworzenie sieci obozów koncentracyjnych 

4. Holocaust – zagłada żydów 

a. tworzenie gett żydowskich 

b. „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” 

5. Ruch oporu w Europie 

6. Życie codzienne podczas okupacji 

 

Proszę zapoznać się z treścią podręcznika. 

 

W uzupełnieniu podręcznika 

W czasie II wojny światowej hitlerowskie Niemcy i ich sojusznicy tworzyli w okupowanych 

miastach Europy zamknięte dzielnice (getta), do których przymusowo przesiedlali ludność 

żydowską i osoby pochodzenia żydowskiego. Getta te były najczęściej zamkniętymi obszarami, 

a osoby zamknięte w gettach nie miały możliwości wychodzenia poza nie lub musiały uzyskać 

w tym celu specjalne pozwolenie. Z powodu zamknięcia dużej liczby osób na stosunkowo małej 

przestrzeni i niewielkich racji żywnościowych, które im przysługiwały, utworzenie gett 

faktycznie służyło eksterminacji ludności żydowskiej. Ostatecznie Niemcy wywieźli osoby 

uwięzione w gettach do obozów zagłady i tam zamordowali. Getta tworzone były na terenie 

Ukrainy, Białorusi, Czech, Węgier, najczęściej jednak na terenach, które przed wojną należały 

do Polski. Getta utworzono m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, 

Łodzi, Radomiu, Warszawie, Wilnie i Lwowie. Ogółem na ziemiach okupowanej Polski 

Niemcy utworzyli od 400 do 600 gett. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto) 

Niestety pierwsze getto żydowskie stworzone w czasie II wojny światowej przez Niemców 

powstało 5.10.1939 roku w Piotrkowie Tryb. 
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