
Parengė: Antanas Stankevičius 

Ir Rasa Jurkevičiūtė



Aukos

 Žuvo apie 19,2 mln. kareivių, apie 39,2 mln. civilių, iš 
viso apie 56 mln. žmonių. Karas išties nepagailėjo taikių 
gyventojų; jie kentėjo nuo bombardavimų, trėmimų ir 
bado.

 Vokietijos mirties stovyklose buvo sunaikinta 10 mln. 
žmonių. Tarp jų tie, kuriuos Trečiasis reichas laikė 
nepilnaverčiais: čigonai, slavų belaisviai, homoseksualai, 
bet daugiausia žydai. 

 Žydų, persekiojamų visoje Europoje, buvo sistemingai 
sunaikinta 6 mln. (67 proc. visų gyvenusių).

 Karo pasėkoje išnyko keturios nepriklausomos valstybės -
Lietuva, Latvija, Estija ir Tuva; visas jas aneksavo 
Sovietų Sąjunga.



Nacizmo pabaiga

 1945 m. pavasarį Raudonoji 
Armija, vadaovaujama 
G.Žukovo, buvo apsupusi 
Berlyną, tuo tarpu 
Sąjungininkai spaudė Reichą iš 
Vakarų. 1945.04.30 apsuptame 
Reicho kanceliarijos bunkeryje 
nusišovė A.Hitleris, o 
1945.05.08 Trečiasis Reichas 
pasirašė besąlyginės 
kapituliacijos aktą. Tai buvo 
Trečiojo Reicho, nacių 
propagandos vadinto 
tūkstantmečių Reichu, pabaiga.



Vokietijos okupacija

 Sutriuškinus nacistinę Vokietiją 
Antrajame pasauliniame kare 
jai 1945m gegužės 7–8 d.
kapituliavus, visą civilinę ir 
karinę administraciją Vokietijos 
teritorijoje perėmė keturių 
sąjunginių valstybių (JAV, 
SSRS, Didžioji Britanija, 
Prancūzija) Kontrolės taryba. 
Vokietijos teritorija ir Berlyno 
miestas buvo padalinti į keturis 
okupacinius sektorius.



Didž.Britanijos ir Prancūzijos įtaka 
pasaulyje

 Milžiniškos karo išlaidos išsekino Didžiosios 
Britanijos finansinius išteklius. Jos kolonijose 
stiprėjo tautinis judejimas siekiant išsivaduoti iš
svetimšalių valdžios ir sukurti nepriklausomas 
valstybes. 1947m Didžioji Britanija prarado 
didžiausią koloniją- Indiją, sparčiai silpnėjo jos 
pozicijos Artimuosiuose rytuose.

 Prancūzija tarp nugaletojų atsidūrė tik dėl SSRS 
ir Didziosios Britanijos pergalių. Tačiau jos 
prestižas buvo nusmukęs, karinė galia 
sumenkusi, ūkis nuniokotas.



JAV ir SSRS supervalstybės
 JAV nuo karo beveik nenukentejo. Atvirksčiai, ji 

padidino gamybą bei eksportą. Seni konkurentai buvo 

nusilpe, todėl amerikieciams atsivere beveik viso 

pasaulio rinkos. JAV turejo daugiau aukso atsargų,
nei visos kitos Vakarų šalys kartu paemus.

 SSRS turejo didziulę karinę galią, jos kariuomenė

pasibaigus karui buvo demobilizuota tik iš dalies. 

Sovietu armija stovejo Vokietijos ir Austrijos rytinėse 
dalyse, Lenkijoje, Vengrijoje, Cekoslovakijoje, 

Rumunijoje ir Bulgarijoje, taip pat Mandžiurijoje ir 

Šiaures Korėjoje. Pirmaisiais pokario metais SSRS 

autoritetas pasaulyje buvo didelis, daugelyje šalių

smarkiai išaugo komunistų partijų įtaka. 



Atsirado pasaulinė socializmo 
sistema 

 PSS tai SSRS kontroliuojamų komunistinių 
pasaulio valstybių grupė. Atsirado po II 
pasaulinio karo, SSRS kariuomenė užėmus Vid. 
ir Pietryčių Europą: Lenkiją, VDR, Čekoslovakiją, 
Bulgariją, Vengriją, Jugoslaviją, Rumuniją, 
Albaniją. 5-6 deš. socialistinių valstybių atsirado 
ir kituose žemynuose: Kinija, Š. Korėja ir Š. 
Vietnamas Azijoje; Kuba Amerikos žemyne. Šių 
valstybių valdančiosios komunistų partijos buvo 
paklusnios SSKP, kuri kontroliavo jų politinį ir 
ekonomini gyvenimą. Nukrypimus nuo vieningo 
socializmo modelio SSRS „taisė“ karine jėga. 
1990 suiro. 



JTO

 Jungtinių Tautų Organizacijos įkūrimo idėja kilo Antrojo 
pasaulinio karo metu, Teherano konferencijoje, vykusioje 
1943 metais. Pagrindinis idėjos propaguotojas buvo JAV 
prezidentas Franklinas Ruzveltas. 1944 metų antrojoje 
pusėje Prancūzijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, JAV ir 
TSRS atstovai Vašingtone nustatė naujosios organizacijos 
paskirtį, tikslus ir veikimo būdus.

 1945 metais, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, 
Jungtinių Tautų Organizaciją (sutrumpintai – JTO arba 
Jungtinės Tautos) įkūrė Jungtinių Tautų chartiją 
pasirašiusi 51 valstybė.





Atominis ginklas
 Branduolinis ginklas pirmą 

kartą sukurtas JAV 1945 m. 
vykdant Manheteno projektą. 
Per visą istoriją nuo 
branduolinio ginklo sukūrimo 
kare jis naudotas du kartus. 
Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje, 1945 JAV numetė 
branduolinę bombą
„Mažylis“ virš Japonijos miesto 
Hirošimos,

 o antrą bombą „Dručkis“ po trijų dienų numetė ant Nagasakio. Dėl 
tiesioginio poveikio iškart žuvo apie 100-200 tūkst. žmonių ir dar daugiau 
po kurio laiko.



Apibendrinimas:

 Sunaikintas fašizmas ir nacizmas;

 Vokietijoje įkurtos okupacinės zonos;

 Sumažėjo Didž.Britanijos ir Prancūzijos įtaka pasaulyje;

 Išaugo JAV ir SSRS sąjungos vaidmuo;

 Atsirado pasaulinė socializmo sistema;

 Buvo įkurta JTO(Jungt.Taut.Org) 1945;

 Pasikeitė Europos sienos

 Buvo ištobulinta karinė technika ir sukurtas branduolinis 
ginklas.

 Materialiniai nuostoliai: buvo sugriauta daugybė pastatų, 
gamyklų, kultūros paminklų.



Šaltiniai

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Antrasis_pasau
linis_karas#Karo_pasekm.C4.97s

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Tre%C4%8Dia
sis_Reichas

 http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas
/736.html

 http://www.istorikas.com
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