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- До 1942. Године ситуација у свету је била следећа: Еврпа изузев Велике Британије 

била је под контролом Немаца. На Истоку, Немци иако одбијени од Москве, држали су 

знатне територије СССР-а, док су се у Северној Африци борбе водиле са променљивим 

успехом. Међутим Јапан после заузимања Перл Харбура наставља напредовање на 

Пацифику и осваја северно-источни део. Напредовање Јапана заустављају САД победом 

код острва Мидвеј и преузимају иницијативу. Али амерички сенат је сматрао да рат прво 

треба окончати у Европи и због тога наредне 2 године на Пацифику није било већих 

окршаја. 

-  На простору Северне Африке средином 1942. Догодила се одлучујућа битка код Ел 

Аламејна у којој су Немци и Италијани поражени и повлаче се у Европу , и тако је 

северно-афрички фронт престао да постоји. 

-  На Истоку , Хитлер је после пораза код Москве нарадио заузимање тзв. Доњецког 

басена због богатих резерви нафте. Највећи град према налазиштима био је Царицин који 

је од 1928. Године носио име Стаљинград. Хитлер је наредио заузимање града по сваку 

цену.  Немачка армија је успела да уђе у град и пробије се до реке Волге. Међутим тада су 

се у граду распламсале борбе због чега се стаљинградска битка сматра најстрашнијим 

догађајем током целог рата. Иако је имао чврсто Хитлерово наређење против предаје, 

командант 64. Армије фелдмаршал Фридрих фон Паулус, предао се са остацима војске 

02.02.1943.године. Немачка војска је после краћег времена поново вратила иницијативу и 

наметнула Црвеној Армији битку код Курска. Међутим у овој бици која је позната и као 

битка тенкова или битка челика, немачка војска је катастрофално поражена и СССР 

преузима иницијативу и покреће контраофанзиву према западу. 

- Још крајем 1942. Британски премијер Винстон Черчил и амерички председник 

Френклин Рузвелт договорили су се да војска која се борила у Африци буде искоришћена 

за напад на Италију и њено искључење из рата . Напад је почео 10.07.1943. инвазијом на 

Сицилију. На вест о њеном заузимању, Мусолини је смењен и ухапшен, а нова влада коју 

је формирао умерени фашиста Пјетро Бадољо потписала је капитулацију и објавила 

Немачкој рат (30.09).Али савезници су без проблема заузели Сицилију, Јужну и Средњу 

Италију, а за све остало су морали да се боре са Немцима. Хитлер је уз помоћ својих 

агената успео да ослободи Мусолинија из затвора и да га пребаци на север Италије где је 

формирао своју владу. Овај простор савезници су освојили тек 1945. 

- Крајем године у Техерану  одржан је 1. Састанак тзв. Велике тројке .На 

конференцијин Стаљин је тражиоотварање тзв. Другог фронта у Европи како би се 

растеретила одбрана СССР-а, али до половине 1944. Нису постојали услови за остваеање 

овог захтева.... 

Питања у вези градива, ученици добијају следеће недеље 


