
Lekcja 

Temat: Polityka okupacyjna III Rzeszy 

1. Zasadnicze cele i okoliczności ekspansji niemieckiej 

a. Ideologia „rasy panów” i wynikające z niej dążenie do dominacji tzw. Aryjczyków nad pozostałymi 

narodami, głównie słowiaoskimi 

b. Przekształcenie Europy Środkowo-Wschodniej w niemiecką przestrzeo życiową i stworzenie Wielkich 

Tysiącletnich Niemiec 

2. Sposoby okupacji niemieckiej w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Zachodniej 

a. Europa Środkowo-Wschodnia: 

 Słowian, Żydów i Romów uznano za podludzi, których należy przekształcid w ludnośd niewolniczą 

lub eksterminowad (wymordowad na tle rasowym) 

 Powszechny terror 

 Masowe aresztowania, przymusowa praca w obozach koncentracyjnych, przemyśle i 

gospodarstwach rolnych 

 Za próby oporu stosowano odpowiedzialnośd zbiorową i kary śmierci 

b. Europa Zachodnia: 

 Narody zachodnie uważano za spadkobierców Germanów 

 Nie stosowano terroru, kar śmierci, masowych aresztowao 

 Życie codzienne toczyło się jak w czasach pokojowych 

 Tworzono marionetkowe rządy, które kolaborowały (współpracowały) z Niemcami 

 Działały organizacje pronazistowskie 

3. Ruch oporu w okupowanej Europie 

a. Formy działania: wywiad, propaganda, walka zbrojna 

b. Ważniejsze ogniska ruchu oporu antyniemieckiego w Europie: 

 Ziemie polskie: Armia Krajowa i inne organizacje zbrojne 

 Jugosławia: partyzantka komunistyczna Josipa Broz-Tito i wierni królowi czetnicy 

 Partyzantka w Grecji, Francji i ZSRS 

4. Niemiecka polityka okupacyjna wobec Żydów 

a. Selekcja i oznaczanie Gwiazdą Dawida na odzieży 

b. Izolowanie w gettach w celu dokonania eksterminacji 

c. Mordowanie bezpośrednie przez specjalne oddziały SS  

d. Zachęcanie do mordów na Żydach ludności miejscowej (m.in. Ponary na Litwie, Żabi Jar na Ukrainie) 

e. I 1942 – na konferencji w Wannsee Niemcy zdecydowali o wdrożeniu planu „ostatecznego rozwiązania 

kwestii żydowskiej”, to znaczy całkowitego wymordowania Żydów 

5. Holokaust – zagłada narodu żydowskiego podczas II wojny światowej 

a. Adolf Eichmann – oficer SS kierujący procesem ludobójstwa na Żydach 

b. Obozy zagłady lokalizowano na terenach okupowanych ziem polskich, ponieważ były tu najliczniejsze 

skupiska ludności żydowskiej 

c. Największe obozy zagłady: 

 Auschwitz – Birkenau, Treblinka, Bełżec, Sobibór, Chełmno nad Nerem 

 W obozach Niemcy wymordowali ok. 6 mln Żydów europejskich, w tym ok. 3 mln polskich Żydów  

 W obozach mordowano masowo także Polaków, Romów, Rosjan i Białorusinów 

 Ogółem w niemieckich obozach śmierd poniosło ok. 11 ml ludzi 

6. Postawy wobec Holokaustu  

a. Współpraca z Niemcami polegająca na prześladowaniu, mordowaniu i wydawaniu Żydów: 

 Paostwo Vichy (Francja), Norwegia, Rumunia, Słowacja, Chorwacja 

b. Próby ratowania Żydów: 

 Duoczycy, Holendrzy, Polacy, na Węgrzech (Raoul Walenberg) 



7. Polacy wobec zagłady Żydów: 

a. Pomoc Żydom mimo kary śmierci: 

 Rada Pomocy Żydom „Żegota” i w ramach tej organizacji lub poza nią osoby indywidualne np. 

Irena Sendlerowa  

 Na prowadzonej przez żydowski Instytut Yad Vashem  (Instytut Pamięci Męczenników i 

Bohaterów Holocaustu) liście Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata największą liczbę osób 

stanowią Polacy 

b. Współpraca z Niemcami 

 Szmalcownicy – za korzyści materialne wydawali Żydów Niemcom. Za przyłapanie na takim 

procederze Polskie Paostwo Podziemne karało śmiercią 

 Przypadki mordów na Żydach dokonywanej przez ludnośd miejscową 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_w%C5%9Br%C3%B3d_Narod%C3%B3w_%C5%9Awiata

