
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) 



● Znajdują się w środkowej części Ameryki 

Północnej. 

Południkowy układ rzeźby terenu. 

Na zachodzie ciągnie się pas Kordylierów, a  na 
wschód od nich Wielkie Równiny oraz pas  nizin. 
Na wschodzie znajduje się pasmo  Appalachów, a 
wzdłuż wybrzeża Atlantyku  Nizina Atlantycka. 

Stolica: Waszyngton.  

Ludność: 323,1 mln.  

Największe miasta: 

- Nowy Jork (Nowy Jork), 
- Los Angeles (Kalifornia), 
- Chicago (Illinois), 
- Houston (Teksas). 

Państwo składające się z 50 stanów. 
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USA – PODZIAŁ NA STANY 



Największa gospodarka na świecie 

USA jest największym światowym importerem  
oraz drugim po Chinach eksporterem towarów. 

Stany Zjednoczone zajmują wysokie miejsce  
w wydobyciu surowców (węgiel kamienny 
i brunatny, gaz ziemny, rudy miedzi, ropa  
naftowa, srebro, złoto). 

W 2016 roku PKB (produkt krajowy brutto) 
stanowił ok. 25% produktu światowego brutto. 

Produkt światowy brutto – wartość wszystkich  
wytworzonych towarów i świadczonych usług na  
świecie w ciągu roku. 



Rozwój przemysłu i usług 
● Przemysł w USA rozwinął się w XIX wieku. 

Zakłady przemysłowe powstawały w północno-  
wschodniej części kraju (kopalnie, huty). 

● 

● Zbiegiem lat powstawały nowe zakłady  specjalizujące 
się w przemyśle np.: 
- motoryzacyjnym, 
- elektronicznym, 
- elektromaszynowym. 

● Obecnie w USA najważniejszą rolę odgrywają  usługi 
telekomunikacyjne, edukacyjne, naukowo-  badawcze, 
finansowe i transport. 

● Stany Zjednoczone mają największą na 
świecie: 
- sieć linii kolejowych, autostrad, 
- drug kołowych, 
- rurociągów, 
- porty lotnicze. 



Przemysł zaawansowanej technologii (high – tech) 
 

 

Przemysł wysokiej technologii (high-tech) – 
gałąź  przemysłu wykorzystująca najnowsze 
osiągnięcia  naukowe, techniczne i 
technologiczne.' 

Gałęzie przemysłu high – tech to np.: 
- przemysł elektroniczny, 
- lotniczy, kosmiczny, 
- motoryzacyjny, 
- optyczny, 
- farmaceutyczny, 
- biotechnologiczny. 

USA, powstał pierwszy na świecie ośrodek high-tech 

,,Krzemowa Dolina”. Na jej rozwój 
wpłynęło kilka  czynników: 

- położenie w pobliżu uniwersytetów i 
centrach  badawczych, 

- dostęp do wysoko 
wykwalifikowanej kadry  
pracowniczej, 

- duża liczba bogatych i nieobawiających się ryzyka 
inwestorów. 



Obejrzyj krótki 

film o Dolinie 

Krzemowej   

 

 

  
https://www.youtub
e.com/watch?v=QrXr
h3QVgNU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU
https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU
https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU
https://www.youtube.com/watch?v=QrXrh3QVgNU


Rolnictwo USA 

Struktura użytkowania ziemi:   

 

lasy 33,8%, łąki i pastwiska 27,4%, nieużytki 20,9%, grunty orne 17,9% 



Marnowanie żywności 
● Stany Zjednoczone rocznie marnują około  60 

mln ton żywności wartej w przybliżeniu  około 160 
mld USD. 

W odniesieniu do zarobków mieszkańców USA  
żywność jest względnie tana. Dużą jej  produkcję 
umożliwia m.in.: 

- postępująca mechanizacja i chemizacja  
rolnictwa, 

● 

- modyfikacja genetyczna, odporne na  szkodniki 
gatunki roślin, 

- komputeryzacja i automatyzacja  przetwórstwa 
artykułów spożywczych. 



Stany Zjednoczone to kraj olbrzymich kontrastów 

geograficznych. Na tym terenie występują ogromne góry  

i rozległe równiny, gorące pustynie oraz zimne obszary 

okołobiegunowe. Tu także znajduje się jeden z najbardziej 

majestatycznych tworów natury na świecie – Wielki Kanion 

rzeki Kolorado.  

Wielki Kanion Kolorado jest tak ogromny (446 km długości i do 

 29 km szerokości), że widać go nawet z orbity okołoziemskiej. 

 Dno kanionu tworzą skały, których wiek szacuje się na około  

 2 mld lat 

Oczami podróżnika 





Symbolem Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych jest 

Statua Wolności. Ten mierzący 46 m wysokości pomnik to dar 

francuskiego rządu dla Stanów z okazji setnej rocznicy 

uzyskania niepodległości.  

Symbol Nowego Jorku 



W ostatni czwartek listopada w Stanach Zjednoczonych 

 obchodzi się uroczyście Święto Dziękczynienia. Zostało ono 

 ustanowione dla uczczenia wydarzeń z 1621 r., kiedy to 

 osadnicy z Europy świętowali pierwszy rok życia na 

 amerykańskim lądzie.  

Rodzinne święto 



Giant Prismatic Sprong – Park 

Narodowy Yellowstone, Wyoming 
 

To cudo to największy gejzer w całych Stanach Zjednoczonych  

i trzeci pod względem wielkości na całym świecie. Nieziemski kolor 

źródło zawdzięcza pigmentowi wydzielanemu przez bakterię żyjącą 

w jego wodzie.  

 



Ten sezonowy wodospad w parku Yosemite przypomina Mordor             

 z „Władcy Pierścieni”. Pomarańczowa poświata to tylko światło 

zachodzącego słońca. 

Horsetail Fall – Yosemite, Kalifornia 



 Fantazyjne tufowe kolumny 

powstały w wyniku reakcji słonych wód jeziora ze 

słodkowodnymi źródłami na jego dnie. 

Mono Lake, Kalifornia 



Ten piaskowiec nie wyglądał tak zawsze. Miliony lat wiania 

wiatrów powodowały stopniową erozję, która dziś sprawia,  

że wszyscy chcą mieć z nim jedyne w swoim rodzaju zdjęcie. 

The Wave, Arizona 



 Alaska to jedno z miejsc na ziemi, gdzie można ją 

obserwować. Największe szanse na jej upolowanie są między 

wrześniem, a kwietniem, a najlepsze stanowiska do obserwacji 

to Fairbanks i Anchorage.  

Zorza Polarna, Alaska 



Wysokość tych sekwoi to mniej więcej tyle co długość boiska do 

 piłki nożnej. Największe z całego towarzystwa jest General 

 Sherman Tree – ma 83 metry wysokości i około 2,5 tys. lat. 

 

Park Narodowy Sekwoi, Kalifornia 



Lodowe jaskinie ciągną się tu przez dwadzieścia kilometrów 

doliny Mendenhall, a spacer po nich daje wrażenie jakby 

wędrowało się przez wnętrze wielkiej, błękitnej chmury. 

Jaskinie w lodowcu Mendenhall, 

Alaska 



Wąwóz Oneota znajduje się na rzece Columbia  

w stanie Oregon i jest wymarzonym miejscem na wyprawę  

w słoneczny, letni dzień. 

Wąwóz Oneota, Oregon 



Czy to śnieg, czy piasek? Na pierwszy rzut oka trudno się 

zdecydować. Najlepiej przekonać się na własnej skórze, biorąc 

udział w wycieczce po White Sands. 

White Sands National Monument – 

Nowy Meksyk 



Raz rude, raz żółte, a raz różowe – w zależności od pory roku – 

ściany piaskowca zawdzięczają swą dzisiejszą urodę milionom 

lat żłobienia przez wodę. Aby zwiedzić słynny Kanion Antylopy, 

najlepiej wybrać się na zorganizowaną wycieczkę. 

Kanion Antylopy, Arizona 





Praca domowa 
 

 

1. Przepisz informacje zawarte w grafonotce z następnego slajdu. 

 

2. Wymień urządzenia lub  produkty przemysłu wysokiej  technologii, które 
znajdują się  w Twoim domu. 

 

Na ocenę celującą:  

Na kolejnych slajdach będą znajdowały się zdjęcia różnych miast, zapisz je z 
numerami w zeszycie. 

 

 

Oczywiście cykamy foteczkę i ślemy ją Pani Paulince   





Co to za miasto? 
Miasto 1. 



Miasto 2. 
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