
A második világháború (folytatás). 

A csendes-óceáni hadszíntér   

1941 szeptemberétől Japán tárgyalást kezdeményez az Amerikai Egyesült Államokkal a 

csendes-óceáni és a keleti térség hatalmi rendezéséről, de az amerikaiak nem elégítik ki a 

japánok igényeit. 1941. december 7-én váratlan japán támadás történik Pearl Harbornál. 

Válaszul december 8-án az USA hadat üzen Japánnak. A következő jelentős csata a 

Midway-szigeteknél történt: Japán döntő győzelmet akart kivívni, de az amerikaiak 

megállították terjeszkedésüket.  

1941. augusztus 14-én közzétették az Atlanti Chartát (a fasizmus leverésére való 

szövetkezésről nyilatkozat).   

Észak-Afrika   

 Ez alatt Észak-Afrikában is megkezdődtek a fegyveres összecsapások. A Brit 

Nemzetközösség erői és a tengelyhatalmak német-olasz csapatai kerültek egymással szembe. 

Az első el-alameini csata során a szövetséges erőknek kínkeservesen, de sikerül megállítani 

az előrenyomuló Rommel („a sivatagi róka”) vezette páncélosokat. Az arcvonal El-

Alameinnél, Alexandriától 50 km-re szilárdult meg. Az utánpótlás megérkezte után 

Montgomery több hullámban indított támadás mely sikerrel járt, több helyen sikerült áttörni a 

német-olasz csapatok arcvonalát és egészen Tunéziáig szorították vissza a jelentős 

veszteségekkel számoló Afrika Korps-ot (német csapatok). 1943. május 12-én a német-olasz 

csapatok letették a fegyvert Tunisznál.   

Keleti front: a sztálingrádi fordulat  

 A keleti fronton harcoló katonák sem pihenhettek eközben. 1942. szeptemberében 

Paulus tábornok csapatai behatoltak Sztálingrád városába. Ez a csata a németek számára 

már-már sikeresnek ígérkezett hiszen a város nagy része náci kézen volt. A már rommá 

bombázott városban kemény utcai harcok alakultak ki. Minden házért napokig tartó harc 

folyt, október végére a város nagy része lényegében német kézre is került. Veszteségeik 

hatalmasak voltak. A szovjet vezérkar felismerte, hogy a Volgához való előretörés során a 

német hadsereg szárnyai elnyúltak, és ezeket a német erőknél rosszabbul felszerelt és 

alacsonyabb harcértékű - román és olasz csapatok biztosították.    

A szovjetek átcsoportosították csapataikat, majd egyetlen nap alatt áttörték, szétverték, majd 

bekerítették az ott állomásozó magyar és román hadsereget. (Ekkor 200 ezer magyar katona 

vesztette életét a Don kanyarban.) Ezután a német hadsereg egy részét is sikerült 

bekeríteniük a szovjeteknek.  

Kurszki csata   

Később 1943 júliusában került sor a kurszki döntő csatára. Az ütközetben közel 6000 

harckocsi vett részt, szovjet győzelemmel zárult. Ez volt a történelem legnagyobb 

tankcsatája.   



Feladat:  

1. Nézd meg a következő videót, melyet az alábbi linkre kattintva találsz: 

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

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

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

https://www.mozaweb.hu/mblite.php?cmd=open&bid=MS-2658&page=81. 

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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