
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄ 
 
 
 

Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
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Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά 
παραδείγµατα) 

 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1.  Με τη «συµφωνία του Μονάχου» οι δυτικές δηµοκρατίες (Γαλλία, Αγγλία):  
α) παρέδωσαν την Τσεχοσλοβακία στον Χίτλερ.       
β) υπέγραψαν συµµαχία µε την Ε.Σ.Σ.∆. 
γ) εγγυήθηκαν την ακεραιότητα της Πολωνίας. 
δ) κήρυξαν τον πόλεµο κατά της Γερµανίας. 
 
 

2.  ∆ΕΝ αποτελεί αιτία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου:  
α) η εδαφική συρρίκνωση της Γερµανίας.       
β) η έξαρση του εθνικισµού στη Γερµανία. 
γ) η οικονοµική εξόντωση των ηττηµένων του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
δ) η ανάπτυξη των εθνικών κινηµάτων στα Βαλκάνια. 
ε) η επιβολή δικτατορικών καθεστώτων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη.  

 
 
3.  Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ» που 

επιβλήθηκε στην κατακτηµένη Ευρώπη;  
α) οικονοµική λεηλασία.       
β) πολιτική υποταγή. 
γ) αµφισβήτηση του κατεστηµένου. 
δ) κατάπνιξη ελευθεριών. 
ε) εξόντωση των Εβραίων. 

 
 
4.  Ποιο από τα παρακάτω όπλα χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στον 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο; 
α) τοξικά αέρια.       
β) αεροπλάνα. 
γ) θωρακισµένα οχήµατα (τανκς). 
δ) ατοµικές βόµβες.  
ε) υποβρύχια. 
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5.  * 

 
 
Η παραπάνω γελοιογραφία θέλει να δείξει:  
α) τον σεβασµό του Χίτλερ προς τον Ναπολέοντα.       
β) τις διαφορές στρατηγικής Χίτλερ - Ναπολέοντα. 
γ) τις διαφωνίες Χίτλερ - Μουσολίνι. 
δ) ότι τα παθήµατα του Ναπολέοντα στη Ρωσία δεν έγιναν µαθήµατα για τον 

Χίτλερ. 
ε) την αποτυχία του Ναπολέοντα στη Ρωσία. 
 

6.  Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις που αναφέρονται στη συµβολή της 
Ελλάδας στη συµµαχική νίκη, ∆ΕΝ είναι ορθή;  
α) Αµαυρώθηκε το γόητρο του Μουσολίνι.  
β) Καταστράφηκαν εκλεκτές γερµανικές δυνάµεις. 
γ) Φάνηκε ότι ο Άξονας δεν ήταν αήττητος. 
δ) Ματαιώθηκε η επίθεση του Χίτλερ κατά της Ε.Σ.Σ.∆. 

                                                           
* Η άσκηση βρίσκεται στο βιβλίο του Λ. Αντωνιάδη «Η διδακτική της Ιστορίας», σ. 191.  
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Το «Αντιδιεθνιστικό Σύµφωνο» υπέγραψαν οι εξής χώρες:  

(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) Η.Π.Α., Αγγλία, Γαλλία. 
β) Ε.Σ.Σ.∆., Γερµανία, Αυστρία. 
γ) Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία. 
δ) Γαλλία, Αγγλία, Τσεχοσλοβακία. 

− Ποιον σκοπό εξυπηρετούσε η υπογραφή του; ...........................................  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................  

 
2.  Το «σύµφωνο Μολότωφ - Ρίµπεντροπ» υπεγράφη µεταξύ:  

(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) Γερµανίας - Ε.Σ.Σ.∆. 
β) Γερµανίας - Τσεχοσλοβακίας. 
γ) Ε.Σ.Σ.∆. - Ιαπωνίας. 
δ) Τσεχοσλοβακίας - Ιταλίας. 

− Ποιο ήταν το περιεχόµενο αυτής της συµφωνίας και ποια η σηµασία της;  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

 
3.  Πρόδροµος του Ο.Η.Ε. υπήρξε:  

(Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση) 
α) η Ε.Ο.Κ. 
β) η Κ.Τ.Ε. 
γ) το Ν.Α.Τ.Ο. 
δ) ο Ο.Ο.Σ.Α. 

− Να γράψετε τις λέξεις από τις οποίες σχηµατίζονται τα αρκτικόλεξα και του 
στελέχους και της απάντησης που επιλέξατε και να αιτιολογήσετε την 
επιλογή σας: ...............................................................................................  
.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................  
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 

Να γράψετε, στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης 
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης). 
 

1.   

Α.΄    Οι Ηγέτες Β.΄    Οι Χώρες  
 
 

1. ____ Μουσολίνι 
 
 
2. ____ Στάλιν 
 
 
3. ____ Τρούµαν 
 
 
4. ____ Τσώρτσιλ 
 
 
5. ____ Φράνκο 
 
 
6. ____ Χίτλερ 

 

α.  Αγγλία 

β.  Γαλλία 

γ.  Γερµανία 

δ.  Ε.Σ.Σ.∆. 

ε.  Η.Π.Α. 

 στ.  Ιαπωνία 

ζ.  Ισπανία 

η.  Ιταλία 

θ.  Πολωνία 
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2.  

Α.΄  Οι λαοί 
Β.΄  Ο σκοπός  

για τον οποίο πολέµησαν 
 
 
 
 

1. ____ Βρετανοί 
 
 
2. ____ Γερµανοί 
 
 
3. ____ Ρώσοι 
 
 
4. ____ Αµερικανοί 

 

α.  για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία 
τους. 

β.  για να επιβιώσουν. 

γ. για να δηµιουργήσουν ένα µέλλον 
βασισµένο στις αρχές που 
αποτελούσαν τα θεµέλια της δικής 
τους κοινωνίας. 

δ. για να καταπνίξουν τις αποσχιστικές 
τάσεις στα εδάφη τους. 

ε. µάλλον για να υπερασπισθούν µια 
κληρονοµιά, παρά για να πλάσουν 
ένα καινούριο µέλλον. 

στ.  για να αντιµετωπίσουν την απειλή 
εθνικής εξόντωσης.  

ζ. για να διαρρήξουν τη συνέχεια 
παρελθόντος - παρόντος και να 
ελέγξουν το µέλλον. 

 
 
 
Ερώτηση συµπλήρωσης 
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείµενο. 
 

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος άρχισε τον Σεπτέµβριο του έτους ……….,  

µε αφορµή την επίθεση της …………….  κατά της …………….,  και τελείωσε 

τον ίδιο µήνα του έτους ………., µε τελευταία πράξη του δράµατος την 

καταστροφή των πόλεων ……………. και ………………  από τις  ατοµικές 

βόµβες που έριξαν οι ……………… .  

 157



Τα αντίπαλα στρατόπεδα ήταν δύο:  

α) ο επιθετικός στρατοκρατικός …………… που σχηµατίστηκε µε την 

υπογραφή συµµαχίας µεταξύ ……………, …………… και ……………. .  

β) το στρατόπεδο των ΣΥΜΜΑΧΩΝ που αρχικά αποτέλεσαν η ……………. και 

η ……………. και στο οποίο σύντοµα προστέθηκαν οι ……………. , η 

…………….  και άλλες χώρες. Το γεγονός που µετέβαλε τη σύρραξη σε 

παγκόσµια ήταν η επίθεση της ……………. κατά του ……………. στόλου 

στο …………….  ……………. κατά το έτος ………. .  

 
 
Ερώτηση ιεράρχησης και συµπλήρωσης 

 
Τα γεγονότα που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν 
προανακρούσµατα του ∆εύτερου Παγκοσµίου Πολέµου. Να τα αριθµήσετε µε 
ιστορική σειρά και να συµπληρώσετε τις σχετικές χρονολογίες στις αντίστοιχες 
στήλες, σύµφωνα µε το παράδειγµα.  

 

Γεγονότα Χρονολογική 
Σειρά 

Έτος 

Ο Μουσολίνι καταλαµβάνει την Αλβανία    

Η Ιαπωνία επιτίθεται κατά της Μαντζουρίας 1 1931 

Πραγµατοποιείται η «Συµφωνία του Μονάχου»   

Υπογράφεται το «Αντιδιεθνιστικό Σύµφωνο»   

Ο Χίτλερ καταλαµβάνει την Τσεχοσλοβακία   

Σχηµατίζεται ο Άξονας Ρώµης - Βερολίνου   

Υπογράφεται το «Σύµφωνο Μολότωφ - Ρίµπεντροπ»   

 

 158



 159

Ερώτηση διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου "σωστό - λάθος" 
 

Να ελέγξετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ισχυρισµών και να  δηλώσετε ποιοι 
είναι Σωστοί και ποιοι Λανθασµένοι, σηµειώνοντας  στο αντίστοιχο πλαίσιο. 
 

Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος:  
Σωστό      Λάθος  

α.  άρχισε σαν ξεκαθάρισµα παλιών λογαριασµών 
ανάµεσα σε έθνη της «γηραιάς ηπείρου».  

 
 

 
 

β.  ενίσχυσε τον ρυθµιστικό ρόλο της Κοινωνίας των 
Εθνών στις διεθνείς σχέσεις.  

 
 

 
 

γ.   σήµανε το τέλος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών.    
δ.   κατέληξε στον υποβιβασµό των µεγάλων 

Ευρωπαίων εµπολέµων σε δυνάµεις δεύτερης 
κατηγορίας.  

 
 

 
 

ε.   έχει µείνει γνωστός στην ιστορία ως «πόλεµος 
χαρακωµάτων».  

 
 

 
 

στ.  ανέδειξε ως µελλοντικούς ρυθµιστές της τύχης του 
κόσµου τις Η.Π.Α. και την Ε.Σ.Σ.∆. 

 
 

 
 

ζ.   υποθήκευσε το µέλλον της ανθρωπότητας στον 
φόβο του πυρηνικού ολέθρου. 

 
 

 
 

  
 

  


	Åñþôçóç éåñÜñ÷çóçò êáé óõìðëÞñù�

