
Belgium, Hollandia és Franciaország   

A folytatás Belgium, Hollandia és Franciaország. Május 15-én Hollandia kapitulál, majd 

Belgium is megadja magát a német haderőnek. 

 Franciaország lerohanását a németek a Maginot vonalat megkerülésével kezdik. Átjutnak 

az ardenneki hegységen a francia területekre. Dunkerque-nél az angol-francia seregeket 

beszorítják, és elkezdődött az angolok evakuációja. Párhuzamosan ezzel Mussolini 

megtámadja az országot délről. 1940. június 4-én elesik Párizs.   

Angliai csata   

1940 nyarán a Harmadik Birodalom egyetlen "versenytársa" Anglia. Hitler mindig szem előtt 

tartotta, hogy a britek még belepiszkálhatnak az olajozottan működő német hadigépezetbe. Az 

1940 júliusában kezdődött légi háború egyik legnagyobb összecsapása augusztus 13-15. 

között zajlott, amikor a német légierő minden szóba jöhető eszköz felhasználásával átfogó 

támadást intézett a RAF (Royal Air Force, azaz Angol Királyi Légierő) ellen - az akció a "Sas 

napja" (Adlertag) fedőnévvel indult.   

Két nap alatt a mintegy 800 km hosszúságú légi fronton öt nagy összecsapásra került sor, 

csekély német eredménnyel, de annál nagyobb veszteséggel (a németek 45 gépet, a britek 

viszont csak 13-at veszítettek). A németek nem bírják megtörni Angliát. Az angol sikerhez 

nagyban hozzájárult Churchill angol miniszterelnök.  

Görögország eleste   

Mussolini (Hitler szövetségese, Olaszország vezetője) 1940 szeptemberében megtámadja 

Egyiptomot ám alábecsülte erejüket így német segítségre volt szüksége.   

Kezdetét veszi a Marita-hadművelet. A németek könnyű győzelemre számolnak ám a 

mindenre elszánt görögök április 21-ig hősiesen helytálnak. Ezután megadásra kényszerülnek. 

Eközben Rommel Észak-Afrikában az angol csapatokat Egyiptomig visszaszorította.   

Barbarossa-hadművelet   

A következő lépés a Barbarossa-hadművelet volt. 1941. június 22-én Németország 

hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót, és megkezdődött a Barbarossa-hadművelet. 

A határ menti területeket a Luftwaffe (német légierő) folyamatosan bombázza a tüzérség 

pedig 45 percen keresztül ágyúzza. Ezután a német hadsereg egyesült, a szovjet oldalon a 

meglepetés hatalmas volt. Alig pár területen tudtak az oroszok komolyabb ellenállást 

tanúsítani. Az első napon a német páncélosok sikerül 50-100 kilométerre behatolni a 

Szovjetunió belsejébe.   

Kijev elesett, Ukrajna pedig német kézre került. A következő célpont Moszkva lett volna, de 

nem sikerült minden Hitler elképzelései szerint. Öt hónapnyi védelmi harc után a Vörös 

Hadsereg (szovjet hadsereg) - most első ízben - nagyarányú ellentámadásra készül.  



A szovjet légierőnek sikerül kivívni a légi uralmat a város körzetében. Ekkor szenvedi el a 

német hadsereg első vereségét. 1942 tavaszára az akció kifulladt.     

Feladat. 

1. Nézd meg az alábbi videót a második világháború eddig tanult részéről: 

https://zanza.tv/tortenelem/masodik-vilaghaboru/ii-vilaghaboru-tortenete-i. 

2. Olvasd el a digitális leckét, melyet itt találsz: 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2658&page=75, 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2658&page=77 

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2658&page=79 

Fontos: Ha rákattintasz a digitális lecke oldalra, megjelennek a széleken kis ikonok, 

3D-s felirattal. Ha azokra ráklikkelsz, érdekes információkat találsz a leckéről. Kérlek 

ezeket is nézd meg!!!!!Sokat tanulhatsz belőlük! Jó munkát! 
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