
Scenariusz lekcji 
Klasa 3 gimnazjum 

Dział: Polska i Polacy w latach drugiej wojny światowej. 

TEMAT: OKUPACJA ZIEM POLSKICH W LATACH 1939 – 41. 

Zagadnienia do lekcji: 
� Podział ziem II Rzeczypospolitej. 
� Hitlerowska polityka wobec narodu polskiego. 
� Zagłada Żydów, obozy koncentracyjne. 
� Polityka radziecka wobec obywateli polskich na terenach wcielonych do ZSRR. 
� Okupacja hitlerowska i okupacja sowiecka: podobieństwa i różnice. 
 

Cele dydaktyczno – wychowawcze 

I. Wiadomości i ich rozumienie. 

A. Uczeń pamięta: 
- traktat o przyjaźni i granicach z 28.09.1939 r. Między Niemcami a ZSRR; jego 

następstwa terytorialne i polityczne, 
- plany niemieckie wobec narodu polskiego, 
- los Żydów i Cyganów, 
- obozy i miejsca kaźni (Wawer, Palmiry, Oświęcim, Treblinka, Majdanek), 
- los Polaków pod okupacją sowiecką: przymusowe obywatelstwo, wywóz na 

Syberię i do łagrów, tragiczny los jeńców wojennych, policjantów, urzędników. 

B. Uczeń rozumie: 
- z czego wynikały różnice w polityce niemieckiej wobec Polaków zamieszka-

łych na terenach na terenach wcielonych do Rzeszy i w Generalnym Guber-
natorstwie, 

- jakie były przyczyny eksterminacji oficerów, urzędników i innych przedstawi-
cieli inteligencji polskiej przez władze sowieckie, 

- rozumie pojęcia: okupacja, ludobójstwo, eksterminacja, deportacje, obóz 
pracy, łagier, obóz zagłady. 

II. Umiejętności 

C. Uczeń potrafi  
- ocenić cele i metody działalności obu okupantów wobec ludności polskiej 
- wskazać na mapie ziemie polskie wcielone do Rzeszy oraz terytorium 

Generalnego Gubernatorstwa, ziemie wcielone do ZSRR 

III. Postawy i przekonania 

D. Uczeń prezentuje postawę potępienia dla zbrodni dokonanych wobec ludności 
polskiej. Jest przekonany o obowiązku piętnowania zbrodni. Wie, że wszyscy 
ludzie mają prawo do godnego życia. 

Metody: praca z mapą, praca z podręcznikiem, elementy dyskusji, praca własna 
uczniów, prezentacja. 

Środki dydaktyczne:  
- plansze na rzutnik, 
- mapa ścienna: Polska podczas II wojny światowej, 



- podręcznik dla 3 klasy gimnazjum, 
- zdjęcia (zbrodnie hitlerowskie i sowieckie), 
- słownik języka polskiego. 
 

Tok lekcji 

I. Czynności organizacyjno – porządkowe: 

- sprawdzenie obecności 
 

II. Rekapitulacja wtórna. 

Nauczyciel zadaje wcześniej przygotowane pytania, a uczniowie odpowiadają: 

1. W jakich okolicznościach powstał rząd na emigracji? 
2. Co stało się z Polską po klęsce wrześniowej? 
3. Na jakiej podstawie dokonano podziału terenów Polski między ZSRR i Niemcy? 

III. Wprowadzenie do tematu. 

1. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i do zeszytów. 
2. Wyjaśnienie pojęcia „okupacja” 

Uczniowie na polecenie nauczyciela szukają słowa w słowniku języka polskiego, 
następnie interpretują jego znaczenie. Nauczyciel informuje, że treścią lekcji będą 
oblicza okupacji. 

IV. Opracowanie tematu. 

1. Nauczyciel interpretuje zmiany na mapie, jakie zaszły w wyniku okupacji. 
Informuje o przebiegu granicy między Niemcami a ZSRR. 

2. Wspólnie z uczniami nauczyciel omawia diagramy z podręcznika obrazujące 
skalę okupacji na ziemiach polskich. 

3. Prześladowania i represje – nauczyciel wykorzystuje przygotowane tabele 
i wyświetla je za pomocą rzutnika. 

Tabela I – Niemcy 
Tabela II – ZSRR 

Do omówienia wszystkich form represji wykorzystane są informacje przygoto-
wane przez uczniów, a zlecone wcześniej przez nauczyciela w ramach przy-
gotowania do lekcji. 

4. Obejrzenie zdjęć – zbrodnie okupantów. 
Nauczyciel rozdaje przygotowane wcześniej wybrane zdjęcia i prosi, aby ucz-
niowie w ciszy i skupieniu je obejrzeli. 

5. Ocena postępowania okupantów – porównanie. 
W oparciu o obejrzany materiał ikonograficzny oraz pozostałe treści lekcji 
nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi, ale także dokonania osądu. 
Zachęca uczniów do zastanowienia, czy możliwe jest porównanie zbrodni 
okupantów? 

V. Rekapitulacja pierwotna. 

Następuje próba wyciągnięcia wniosków. 

Czy należy przypominać te okrucieństwa, czy może lepiej o nich zapomnieć? 

Nauczyciel zachęca uczniów do wypowiedzi. 



Nauczyciel dokonuje oceny pracy uczniów na lekcji. 

VI. Zadanie domowe. 

Uczniowie zapisują pytanie do zeszytów. 

Jakie zaistniały podobieństwa i różnice w sytuacji Polaków znajdujących się pod 
okupacją niemiecką i radziecką? Zadanie wykonaj w formie tabeli. 

Zadanie dodatkowe: przygotuj referat pt. „Polacy na wszystkich frontach II wojny 
światowej. 

 
Załączniki 

1. Mapa IV rozbioru Polski. 
2. Schemat: „Formy okupacji niemieckiej i radzieckiej”. 

 

LEGENDA: 
granica ZSRR – III Rzesza 
tereny wcielone do III Rzeszy 
tereny wcielone do ZSRR 
Generalne Gubernatorstwo 
tereny zajęte przez Słowację 
tereny przekazane Litwie 



 
 
 
 
 podział ziem 
 zajętych przez III Rzeszę 
 
 
 ziemie włączone tereny okupowane 
 bezpośrednio do (Generalna Gubernia) 
 Niemiec Kraków 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 włączenie ziem polskich 
 do Związku Radzieckiego 
 

 prześladowania i represje : 
• wysiedlenia 
• deportacje 
• zabór mienia 
• zbiorowe mordy 
• internowanie oficerów 
• wcielanie do Armii Czerwonej 
• łagry 
• aresztowania 
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WŁADZE NIEMIECKIE WOBEC POLSKI I POLAKÓW 

WŁADZE RADZIECKIE WOBEC POLSKI I POLAKÓW 

prześladowania i represje: 
• germanizacja 
• likwidacja szkolnictwa 
• tworzenie gett 
• masowe egzekucje 
• wysiedlenia ludności polskiej do GG 
• aresztowania profesorów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 
• niszczenie i kradzież dóbr kultury 
• przymusowe roboty 
• akcja AB 
• łapanki 
• tworzenie obozów koncentracyjnych 
 


