De Tweede Wereldoorlog
a.

Ga naar bit.ly/WO-2 (let op de hoofdletters) en bekijk de samenvatting.

b.

Maak daarna onderstaande vragen.
Soms moet je het antwoord zelf bedenken, soms moet je via internet de antwoorden vinden.

c.

Je werkt alleen!!

d.

Zet de antwoorden in een Word-document.

e.

Stuur het document met je naam erop via Magister naar je docent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Na 1933 bouwde Duitsland het leger op. Wat is er in 1933 gebeurd dat dit kon?

2.

In de tekst staat: “Engeland en Frankrijk lieten dit toe.”
Waarom hadden ze het toen tegen kunnen houden?

3.

Duitsland nam in 1938 Oostenrijk in, en in 1939 werd Polen veroverd.
Waarom wordt 1939 als het begin van WO-2 gezien en niet 1938?

4.

Zoek op: welke landen werden in mei 1940 door Duitsland veroverd?

5.

Engeland gebruikte radar om de Duitsers tegen te houden.
Wat kon je met radar doen?

6.

In Azië viel Japan al zijn buurlanden aan. Dat deed het onder meer om grondstoffen en
olie in bezit te krijgen.
Waarom vonden ze dat nodig, denk je?

7.

Japan veroverde ook Nederlands-Indië. Het Nederlandse leger probeerde de Japanners
tegen te houden, maar Japan was te sterk.
a. In de Javazee werd met een marinevloot geprobeerd Japan tegen te houden. Hoe
heette de leider van de Nederlandse vloot? (In Hardenberg is een straat naar hem
genoemd.)
b. Wat gebeurde er met de Nederlanders die in Nederlands-Indië leefden?

8.

De aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie in 1941 had een codenaam.
Wat was de naam van die militaire operatie?

9.

De Duitsers belegerden Stalingrad maar ze wisten de stad niet te veroveren.
a. Hoe lang werd Stalingrad belegerd?
b. Hoe heette de Duitse militaire leider die zich in 1943 moest overgeven?

10.

De geallieerden bombardeerden Duitse steden. Niet de bevolking, want dat zou een
oorlogsmisdaad zijn. (Het gebeurde wel per ongeluk.)
Wat werd volgens jou dan gebombardeerd?

11.

De dag dat de geallieerden in 1944 in Normandië landden heeft een speciale naam.
a. Hoe wordt die dag genoemd?
b. Op welke datum was de landing?

12.

Japan werd gedwongen zich over te geven nadat twee steden met een atoombom waren
weggevaagd (wiped out).
Hoeveel doden vielen er volgens de krant Erie Daily Times in Hiroshima?

13.

De twee atoombommen hadden een naam. Hoe werden ze genoemd?

