
Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata. (s.140-147) 

 

1. Położenie geograficzne 

 

 

uwaga: osoby, które nie mają możliwości wydrukować mapy wpisują tylko numery do 

odpowiednich nazw geograficznych i przesyłają zadanie w takiej postaci. 

 

Uzupełnij zdania: 

Stany Zjednoczone Ameryki są ……………….. co do wielkości powierzchni państwem na 

świecie – 9 mln 526,5 tys. km2 – i ……………. pod względem liczby ludności – 323 mln. 

Jedną z najważniejszych cech środowiska geograficznego Stanów Zjednoczonych jest 

………………… (południkowe/równoleżnikowe) ułożenie wielkich jednostek rzeźby. Na 

Wyżynie Kolorado w płytowo zalegających warstwach skalnych rzeka ………………. i jej 

dopływy utworzyły głębokie kaniony. Najbardziej znany jest Wielki Kanion (Grand Canyon) 

o długości ……. km i głębokości 1520–1830 m. Głębokość rozcięcia i poziome ułożenie 

warstw skalnych ukazuje profil geologiczny od prekambru po perm.  

 

2. Gospodarka USA.  

Stany Zjednoczone Ameryki to najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo świata. 

Zawdzięczają to czynnikom przyrodniczym oraz społeczno-politycznym:  

a) dogodne położenie geograficzne dużego zwartego terytorium z dostępem do dwóch 

oceanów 

b) sprzyjające rozwojowi rolnictwa warunki klimatyczne i dobre gleby oraz bogactwo 

zasobów naturalnych. 

Na mapie numerami zaznaczono obszary 

geograficzne na terenie USA. 

Przyporządkuj do odpowiednich numerów 

krainy/wody powierzchniowe. 

a) obszary nizinne (1-2) 

b) obszary wyżynne (3, 4, 6) 

c) góry (5, 7, 8, 9, 10) 

d) wody (rzeki, jeziora-: 11, 12, 13) 

nazwy: obiektów: Missouri, Jukon,  

Jez. Michigan, Niz. Zatokowa, Niz. 

Wewnętrzne, Wielkie Równiny,  

G. Skaliste, Kordyliery, Wyż. Kolumbii, 

Wyż. Kolorado, G. Kaskadowe, Wielka 

Kotlina, Appalachy 

Dokończ zdania: Literą A oznaczono 

Zatokę, a literą B miasto ……. ……….. 

położone nad rzeką …………………….. . 



c) masowa imigracja ludzi przedsiębiorczych i dążących do sukcesu 

d) jedność państwa i brak zagrożenia zewnętrznego (Stany Zjednoczone graniczą na 

północy z Kanadą i z Meksykiem na południu) 

e) wielkie możliwości rozwoju wsparte rynkami finansowymi 

f) rozwój badań naukowych, wprowadzanie nowych technologii oraz praktycznie stały 

wzrost gospodarczy 

Uzupełnij zdania:  

Udział USA w światowym PKB wynosi ……. %. W światowym imporcie zajmują  

…. miejsce. Posiadają duże złoża węgla, ropy i gazu ziemnego, srebra i ……….. . W Dolinie 

Krzemowej rozwinął się przemysł ………………………. technologii. Nazwa obszaru 

wywodzi się od minerału ………………. . Czynniki, które wpłynęły na rozwój tego regionu 

to ……………………………., ……………………………………………, 

……………………..     ……………………………………… . Mieszczą się tu siedziby 

znanych firm: Google, Apple, ……………………………. i inne.  

3. Podaj numery, którymi oznaczono na mapie wymienione ośrodki przemysłu.  

Wyjaśnij znaczenie określeń: 

a) BOSWASH ……………………………………. 

b) SUN BELT……………………………………… 

4. Skreśl zbędne wyrazy (lub przepisz wyrazy) w zdaniach tak, aby podane informacje były 

prawdziwe.  

A.  Na południu Stanów Zjednoczonych rozwinęło się rolnictwo plantacyjne nastawione na 

przykład na uprawę pszenicy i owsa / bawełny i trzciny cukrowej. B.  W północnej części 

Stanów Zjednoczonych uprawia się głównie kukurydzę i soję /  bawełnę i trzcinę cukrową. 

C.  Kalifornia i Floryda to stany słynące z upraw winorośli i owoców cytrusowych / rzepaku 

i buraków cukrowych.  

5. W USA(i innych krajach) dużo żywności jest marnowanej. Wyjaśnij, na czym polega 

etyczny problem tego zjawiska?  



Ciekawostka:  

https://www.youtube.com/watch?v=oUI32ZwkZzI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-znaczenie terminów: produkt światowy brutto, technopolia, 

-poziom rozwoju kraju na podstawie wskaźników ekonomicznych, 

-rozwój przemysłu i jego kluczowe działy, 
-znaczenie przemysłu high-tech, 

-rola Doliny Krzemowej, 

-rozwój usług wyspecjalizowanych, 
-rola i znaczenie rolnictwa, 

-marnowanie żywności, 

https://www.youtube.com/watch?v=oUI32ZwkZzI

