Data 16.03.2020 /proszę o wpisanie tematu do zeszytu/

Lekcja geografii
TEMAT: LUDNOŚĆ I URBANIZACJA AMERYKI PÓŁNOCNEJ I
POLUDNIOWEJ, POWTÓRZENIE.
Na podstawie obejrzanych w PP pokazów, lekcji na portalu epodreczniki / link
w załączeniu/ odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania.
https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowapotega-gospodarcza/D16CBZnmx

POLECENIE 1
Wydrukuj kartkówkę dotyczącą ludności i urbanizacji , uzupełnij odpowiedzi i
oddaj nauczycielowi geografii po powrocie do szkoły .
POLECENIE 2
Wydrukuj lub przepisz na kartkę dwa dokumenty w PDF ,pierwsze dwie strony ,
uzupełnij odpowiedzi i przynieś do szkoły na ocenę. Naucz się wszystkiego i
przygotuj do odpowiedzi ustnej w szkole.

Data 23.03.2020 /proszę o wpisanie tematu do zeszytu/
Lekcja geografii

TEMAT: STANY ZJEDNOCZONE, POTĘGA GOSPODARCZA SWIATA
https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa---swiatowapotega-gospodarcza/D16CBZnmx

Wejdz na podany adres strony epodreczniki klikając na powyższy link .
odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania.
POLECENIE 1
Stany Zjednoczone Ameryki są czwartym co do wielkości
powierzchni państwem na świecie. Trzon państwa stanowi 48
stanów kontynentalnych leżących między Oceanem Atlantyckim a
Oceanem Spokojnym w środkowej części Ameryki Północnej. Dwa
stany – Alaska i Hawaje – leżą poza zwartym obszarem państwa.
Stany Zjednoczone Ameryki to największy kraj imigracyjny na
świecie. Ludzie przybywający do tego państwa wywodzili się z
wielu narodów i grup etnicznych. Obecnie jest to trzeci co do
liczebności naród na świecie.
Zespół czynników geograficznych, społeczno politycznych i
historycznych przyczynił się do powstania silnego państwa z
największą gospodarką na świecie.

Struktura zatrudnienia jest typowa dla państw o wysokim
poziomie rozwoju gospodarczego. W usługach pracuje 81,7%
zatrudnionych, w przemyśle 16,7%, w rolnictwie tylko 1,6%.
Rolnictwo w Stanach Zjednoczonych wyróżnia się strefowością
upraw i wysoką specjalizacją każdej strefy, dużą towarowością i
produkcyjnością, niskim zatrudnieniem i tendencją do
przemysłowej organizacji pracy. USA to największy producent i
eksporter żywności na świecie.
Przemysł w Stanach Zjednoczonych jest rozmieszczony
nierównomiernie. Stare ośrodki i okręgi zgrupowane są w tzw.
Pasie Przemysłowym rozciągającym się na północnym wschodzie
kraju. Od kilkudziesięciu lat dynamicznie rozwijają się ośrodki
przemysłu na zachodnim wybrzeżu i na południu kraju.
Od kilkudziesięciu lat w przemyśle USA następuje silny rozwój
działów wysokiej technologii: przemysłu elektronicznego,
informatycznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego,
zbrojeniowego. Ważną rolę odgrywają technopolie.

Praca domowa
Polecenie 1.1
Korzystając z mapy hipsometrycznej i politycznej Ameryki
Północnej, określ położenie geograficzne i polityczne Stanów
Zjednoczonych.

Polecenie 1.2
Wymień czynniki geograficzne i społeczno polityczne, które
sprzyjały powstaniu silnego politycznie i gospodarczo państwa,
jakim są Stany Zjednoczone.

Polecenie 1.3
Wykorzystaj mapy tematyczne i wyjaśnij, jakie czynniki naturalne
wpłynęły na strefowe rozmieszczenie upraw w USA.

Polecenie 1.4
Wskaż na mapie tematycznej obszary silnie uprzemysłowione.
Wyjaśnij przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia przemysłu
w Stanach Zjednoczonych.

Polecenie 1.5
Wyjaśnij, czym są technopolie. Jaką rolę odgrywają we
współczesnym rozwoju przemysłu Stanów Zjednoczonych?

Polecenie 1.6
*Na podstawie różnych źródeł przedstaw informacje o Polonii w
USA. Wskaż miejsca, w których występują znaczne skupiska
polonijne. Przedstaw Polaków, którzy zasłużyli się w historii
Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zadania
Ćwiczenie 7
/zadania interaktywne należy przećwiczyć na portalu
epodreczniki klikając na powyższy link./

Wielkie regiony USA
Podane nazwy regionów uporządkuj w kolejności od zachodniego
do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
Appalachy / Wielkie Równiny / Kordyliery
Nizina Atlantycka/

Cwiczenie 8.

Niziny Wewnętrzne /

Regiony USA – gospodarka

Do nazwy każdego z wymienionych obszarów USA dopasuj opis
typowego dla niego rodzaju działalności gospodarczej człowieka.
1.
2.
3.
4.

uprawa bawełny
turystyka
hodowla bydła
przemysł i usługi

a.Hawaje
b.Nizina Zatokowa
c.Wielkie Równiny
d.wschodnie wybrzeże

Cwiczenie 9. Pierwsza na świecie technopolia
W 1963 roku w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza na
świecie technopolia. Zlokalizowano ją w
•

Bostonie.
•

Dallas.
•

Silicon Valley.
•

Orange County.

Podałam też na osobnej kartce adresy do ćwiczeń na
interaktywnych mapach Ameryki ,
Poćwicz na nich , to fajna zabawa i bardzo praktyczny sposób
spędzenia wolnego czasu a nie będziesz się nudzić.

