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Lekcja

Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata ( zapisać temat do zeszytu oraz
punkty)
1.Cechy położenia geograficznego USA
2. Znaczenie terminów: produkt światowy brutto, technopolia
3. Poziom rozwoju kraju na podstawie wskaźników ekonomicznych
4. Rozwój przemysłu i jego kluczowe działy
5. Znaczenie przemysłu high-tech i Doliny Krzemowej
6. Rola i znaczenie rolnictwa, marnowanie żywności
Po lekcji powinniście wiedzieć:
charakteryzować cechy położenia geograficznego na podstawie mapy ogólnogeograficznej
wyjaśnić znaczenie terminów: produkt światowy brutto, technopolia
charakteryzować wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych na tle
innych państw
omówić znaczenie przemysłu i jego kluczowe działy
przedstawić czynniki wpływające na rozwój Doliny Krzemowej
ocenić wpływ przemysłu zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy kraju
omówić znaczenie usług wyspecjalizowanych w gospodarce kraju
charakteryzować strukturę użytkowania ziemi na podstawie wykresu
omówić cechy charakterystyczne rolnictwa
określić rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej
wyjaśnić przyczyny marnowania pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych
Pewnie wszyscy z Was wiedzą, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to
największa potęga gospodarcza świata. To tutaj powstał pierwszy ośrodek high- tech Dolina
Krzemowa na obrzeżach San Francisco. Ośrodek ten specjalizuje się w produkcji min.
procesorów komputerowych, do których wykorzystuje się krzem, stąd nazwa Dolina
Krzemowa. Mają tutaj swoje firmy np. Google, Facebook czy Apple.
Przemysł USA również znajduje się w czołówce choćby w wydobyciu węgla
kamiennego i brunatnego, złota czy gazu ziemnego. Największą rolę odgrywa jednak sektor
usług. To tutaj znajduje się największy port lotniczy na świecie Hartsfield- Jackson w
Atlancie. W USA to właśnie transport lotniczy odgrywa kluczową rolę, gdyż z tej usługi
najwięcej korzysta Amerykanów ( ze względu na duże odległości),drugim rodzajem
transportu jest transport kolejowy ,wykorzystywany głównie do przewozu towarów. Transport
samochodowy to oczywiście najdłuższa na świecie sieć autostrad ( w USA jest 40%
wszystkich samochodów jeżdżących po świecie).

Rolnictwo USA to przede wszystkim wysoko towarowe farmy, których
produkcja jest niemal w całości przeznaczana na sprzedaż. Uprawia się tu min. soję,
kukurydzę czy pszenicę. Na glebach słabszej jakości czy tam, gdzie nie ma wody, wypasa się
bydło.
Bogactwo kraju przyczynia się również do marnowania żywności. Stosunkowo tanie
produkty, powodują, że Amerykanie kupująca zapas, w dużych torbach, które niekiedy w
ogóle nie są otwierane. Niestety marnowanie żywności to nie tylko problem Ameryki, ale
również krajów rozwiniętych tym Polski.
Pokrótce opisałam Wam na co należy zwrócić uwagę czytając temat. Jako pracę domową
zróbcie ćwiczenie 1 ze strony 145.
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