
 

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata. 

 

 

Cel ogólny: poznanie cech gospodarki Stanów Zjednoczonych  

 

Na lekcji: 

 wyjaśnisz, dlaczego Stany Zjednoczone są nazywane największą potęgą 

       gospodarczą świata, określisz cechy gospodarki tego kraju, 

 dowiesz się, jaką rolę w gospodarce Stanów Zjednoczonych odgrywa 

przemysł zaawansowanych technologii oraz co to są technopolie, 

 poznasz przyczyny oraz skalę zjawiska marnowania żywności. 

Lekcja na Teams zgodnie z planem lekcji. Uczniowie, którzy nie mogą 

uczestniczyć w lekcji samodzielnie wykonują zadania: 

1. Po zapoznaniu się z treścią lekcji w podręczniku Planeta Nowa 8 

Wydawnictwo Nowa Era str.140-147, odpowiedz na pytania: 

a) Udowodnij, że USA są największą potęgą gospodarczą świata. Przedstaw rolę 

Doliny Krzemowej i innych ośrodków high-tech w rozwoju gospodarczym tego 

kraju. 

b) Wyjaśnij, na czym polega nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy. Wskaż 

jej kluczowe działy. 

c)  Uzasadnij stwierdzenie, że USA są krajem atrakcyjnym dla imigrantów.  

d)Oceń marnowanie żywności  z  punktu widzenia społecznego, ekonomicznego 

i ekologicznego. Następnie zaproponuj działania mające na celu ograniczenie 

tego zjawiska. 

2.Obejrzyj film Piękne USA: https://www.youtube.com/watch?v=EIy_FIm8P74   

3. Uzupełnij tabelę dotyczącą amerykańskich firm (możesz wydrukować 

uzupełnioną lub przepisać do zeszytu). 

4.Wykonaj krótką notatkę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EIy_FIm8P74


Warto zapamiętać! (może to być notatka) 

Stany Zjednoczone to najlepiej rozwinięte gospodarczo państwo na 

świecie. Kraj ten posiada bogate złoża wielu surowców mineralnych, między 

innymi ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i rud miedzi. Oprócz 

tradycyjnych działów przemysłu bardzo ważną rolę w Stanach Zjednoczonych 

odgrywa przemysł zaawansowanych technologii. W Stanach Zjednoczonych 

powstała pierwsza na świecie technopolia – Dolina Krzemowa. Tu mieszczą się 

siedziby znanych na całym świecie firm zaawansowanych technologii, m.in.: 

Apple, e-Bay, Facebook, Google, Intel, Yahoo, Hewlett-Packard, Cisco System. 

Łatwy i stały dostęp do żywności oraz niskie jej ceny powodują, że 

dużym problemem w USA jest marnowanie żywności. Każdego roku marnuje 

się około 60 mln ton wartej 10 mld USD (1/3 krajowej produkcji). 

 

 Na podstawie dostępnych źródeł uzupełnij tabelę dotyczącą amerykańskich firm według wzoru. 

Lp. Firma Branża Przykładowe produkty 

1. Coca-Cola Company   napoje gazowane, soki 

2. Google LLC   

3. Ford Motor   

4. The Walt Disney Company   

5. Microsoft   

6. Pfizer Inc         farmaceutyczna  

7. Levi Strauss & Co.   

8. Calvin Klein Inc.   

9. McDonald’s Corporation   

10. Apple Inc.   

 

Dodatkowe informacje: www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8 

http://www.padlet.com/mmazela37/klasa_7_8

