1. Omów utworzenie tzw. systemu wersalskiego
2. Przedstaw założenia niemieckiego planu ataku na Norwegię i Francję.

1. Omów sytuację międzynarodową Polski w sierpniu 1939 r.
2. Przedstaw przyczyny klęski aliantów w maju i czerwcu 1940 r.

1. Omów genezę i postanowienia umowy niemiecko-rosyjskiej w Rapallo z kwietnia 1922 r.
2. Przedstaw charakterystyczne cechy totalitaryzmów i dyktatur autorytarnych

1. Omów atak Japonii na Malaje, Filipiny i Birmę
2. Omów genezę i postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow

1. Przedstaw czynniki integrujące i dezintegrują system wersalski
2. Omów politykę wewnętrzną i zagraniczną Gustawa Stressemanna

1. Omów genezę i postanowienia układów lokareńskich z 1925 r. i omów ich znaczenie dla
Europy
2. Omów przebieg operacji „Lew Morski”

1. Omów dojście do władzy nazistów w Niemczech
2. Omów przebieg działań wojennych niemiecko-sowieckich na dalekiej północy

1. Omów przyczyny kryzysów ekonomicznych w okresie międzywojennym
2. Przedstaw plany i możliwości obronne Niemców w Normandii w 1944 r.

1. Omów przebieg operacji Overlood
2. Przedstaw najważniejsze punkty paktu Ligii Narodów.

1. Przedstaw postulaty Niemców sudeckich z Czeskiej Lipy i Karlowych Warów i oceń je
2. Omów bitwę o Stalingrad i wyjaśnij jej znaczenie.

1. Omów problem reparacji po I wojnie światowej
2. Przedstaw plany obronne aliantów w 1940 r. i oceń je

1. Przedstaw genezę i postanowienia konferencji monachijskiej
2. Omów sytuację wojsk niemiecko-fińskich na froncie na dalekiej północy

1. Omów przyczyny wybuchu i przebieg działań zbrojnych w wojnie zimowej
2. Przedstaw rozwój ruchu Konrada Henleina i omów politykę SdP w Czechosłowacji

1. Omów zobowiązania sojusznicze Francji i Anglii wobec Polski we wrześniu 1939 r. o oceń je
2. Omów walki o tzw. Linię Gustawa we Włoszech oraz udział Polaków w zdobyciu Monte
Cassino
1. Omów przyczyny wojny włosko-angielskiej w Afryce
2. Omów Anschluss Austrii

1. Omów podobieństwa i różnice w systemach okupacyjnych w Europie na przykładzie GG,
Francji, Danii, Holandii
2. Przedstaw postanowienie rozejmu niemiecko-francuskiego z czerwca 1940 r.

1. Omów problem długów wojennych po I wojnie światowej
2. Omów oblężenie Leningradu.

1. Omów niemieckie plany ataku na ZSRR
2. Omów międzynarodową sytuację Polski w 1939 r.

1. Omów genezę i przebieg tzw. dziwnej wojny na zachodzie Europy
2. Omów genezę i postanowienia konferencji waszyngtońskiej

1. Omów atak niemiecki na Holandię i Belgię
2. Omów strukturę LN

