
Witaj Drogi Uczniu,

dziś wspólnie postaramy się zrealizować nowy temat. Postaram się przedstawić Ci nowe informacje

w przystępny sposób. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Zanotuj w zeszycie temat lekcji:

„Stany Zjednoczone”.

Przepisz do zeszytu czerwony tekst.

Powierzchnia: 9,37 mln km² (czwarta na świecie)
Liczba ludności: 327 milionów (2018 – trzecia na świecie)

Stolica: Waszyngton D.C. (702 tys. mieszkańców)

Stany Zjednoczone są jednym z największych państw świata, a poza obszarem kontynentalnym należą do nich
liczne wyspy – terytoria zależne na Oceanie Atlantyckim oraz Oceanie Spokojnym.



Gospodarka USA
USA są największą potęgą gospodarczą świata. Od początku swojego istnienia kraj istnieje niemal stały wzrost
wartości  Produktu  Krajowego  Brutto.  Okresowe  spadki  wywołane  były  jedynie  wojnami  i  kryzysami
gospodarczymi (np. Wielki Kryzys w latach 20-tych, kryzys lat 70-tych czy kryzys po 2008 roku), ale mimo tego
tendencja jest wzrostowa. Mimo, iż  kraj  jest dopiero na trzecim miejscu pod względem liczby ludności, ma
najwyższe  światowe  PKB  nominalne,  wyższe  o  50%  od  4-krotnie  bardziej  zaludnionych  Chin.  Mimo
dynamicznego rozwoju, Chiny nie są póki co w stanie doścignąć USA, choć prawdopodobnie nastąpi to w ciągu
najbliższych 20 lat.

Rolnictwo
Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych stoi  na bardzo wysokim poziomie.  Kraj  jest  największym producentem
żywności na świecie i dominuje w eksporcie wielu płodów rolnych. Choć tylko 18% powierzchni stanowią grunty
orne,  a  kolejne  27,5%  łąki  i  pastwiska  (łącznie  45,5%  powierzchni  kraju  przeznaczonej  na  cele  rolnicze),
rolnictwo  jest  bardzo  efektywne.  Olbrzymia  powierzchnia  państwa  i  duże  nakłady  kapitału  pozwoliły  na
powstanie wielkoobszarowych, liczących setki hektarów farm o niemal 100% towarowości rolnictwa i bardzo
wysokiej  mechanizacji.  Zatrudnienie w rolnictwie,  dzięki  użyciu maszyn,  jest  minimalne i  wynosi  około 2%.



Rozwojowi rolnictwa sprzyja też klimat, dostępność wody oraz dobre gleby. Uprawia się głównie zboża (pszenica
i kukurydza), owoce i warzywa – to dominuje w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na południu,
gdzie klimat jest znacznie cieplejszy, na masową skalę uprawia się bawełnę. W zachodniej, bardziej suchej części
kraju  –  dominuje  hodowla,  przede  wszystkim  bydła.  Lasy  stanowią  1/3  powierzchni  kraju,  a  tereny
nieużytkowane – 20%. Jednym z najważniejszych obszarów rolniczych są Wielkie Równiny.

Przemysł i usługi w USA

Stany  Zjednoczone  przeżywają  dynamiczny  rozwój  przemysłu  już  od  XIX  wieku  i  były  jednym z  najszybciej
zindustrializowanych państw. Oprócz dużej siły roboczej (dzięki stałemu napływowi migrantów), przemysł może
się rozwijać także za sprawą ogromnych zasobów różnych surowców np. węgla kamiennego czy rud żelaza, rud
miedzi,  złota  i  srebra.  Bardzo  istotnym impulsem  dla  rozwoju  przemysłu  w ostatnich  latach  było  odkrycie
olbrzymich  zasobów  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego  pochodzących  z  łupków.  Opracowana  technologia
szczelinowania  hydraulicznego  pozwoliła  USA  z  importera  tego  surowca,  stać  się  jego  eksporterem  i
uniezależniła  amerykańską  gospodarkę  od  kaprysów  dostawców,  głównie  państw  Arabskich  zrzeszonych  w
OPEC.

Stany zjednoczone powszechnie znane są jako ojczyzna motoryzacji. To z USA pochodzą firmy takie jak Ford
Motor Company. Na całym świecie znani są także amerykańskie firmy przetwórstwa żywności takie jak Coca-
Cola, Pepsi czy Firto-Lay. Ponadto z USA pochodzą liczący się producenci odzieży, paliw, papierosów, samolotów
czy innych maszyn. Ważnym elementem amerykańskiej potęgi jest także przemysł zbrojeniowy.



Obejrzyj krótki film na temat Stanów Zjednoczonych:
https://www.youtube.com/watch?v=AsHqEg7tukA

Jako dodatkowe źródło, odsyłam zainteresowanych do epodręcznika, znajdziecie tam mnóstwo 
informacji o Stanach Zjednoczonych.
https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowa-potega-gospodarcza/D16CBZnmx

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Następna lekcja będzie powtórzeniem, otrzymasz zestaw ćwiczeń, które zostaną ocenione jako kartkówka. W 
następnej kolejności powinien odbyć się krótki sprawdzian ;)

Powodzenia.


