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Położenie 
geograficzne

Stany Zjednoczone to państwo położone w Ameryce 
Północnej. Graniczy z Kanadą od północy oraz z 
Meksykiem od południa. Zachodnie wybrzeże oblewa 
Ocean Spokojny, wschodnie Ocean Atlantycki, natomiast 
Alaska sąsiaduje z Oceanem Arktycznym.



Granice lądowe 
i morskie

Całkowita długość lądowych granic 
USA wynosi 12 248 km. Linia 
brzegowa bez wysp ma długość 
19 924 km.



Ukształtowanie 
terenu

Powierzchnię Stanów Zjednoczonych 
kształtują: równiny centralne, Góry Skaliste 
na zachodzie, niezbyt wysokie Appalachy 
na wschodzie oraz niziny na wschodnim 
wybrzeżu i wokół Zatoki Meksykańskiej.



Najwyższe i 
najniższe 
miejsca w USA

Najwyższym szczytem USA jest znajdujący się na Alasce 
Denali (dawniej Mount McKinley), który wznosi się na 
6190 m n.p.m., natomiast najwyższym szczytem z 
wyłączeniem Alaski jest Mount Whitney w paśmie Sierra 
Nevada (4421m n.p.m.).

Najniżej położonym miejscem jest Dolina Śmierci 
znajdująca się na pustyni Mojave (86 m p.p.m.).



Rzeki i jeziora

Najdłuższą rzeką jest Missouri (3767 km), co ciekawe jest ona 
dopływem rzeki Missisipi która jest od niej krótsza o 1km. Razem 
mają one około 5970 km.

Na pograniczu z Kanadą znajdują się Wielkie Jeziora, których łączna 
powierzchnia wynosi ok. 244 000 km2. Największym z nich jest 
jezioro Górne (82 101 km2)



Klimat

W Stanach Zjednoczonych panuje bardzo 
zróżnicowany klimat, od polarnego na Alasce, 
do tropikalnego na Hawajach. Jednak 
dominującym jest klimat umiarkowany.



Zagrożenia 
klimatyczne

Południowe Stany (Alabama, Floryda, Luizjana) narażone są na 
gwałtowane huragany. Jednym z najbardziej niszczycielskich huraganów 
ostatnich lat był huragan 5-tej kategorii  Katrina w 2005 roku, który 
spustoszył Nowy Orlean.

Przez centralne równiny USA biegnie tzw. Aleja Tornad (Teksas, Oklahoma, 
Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota płd.). Występują tam bardzo gwałtowane 
trąby powietrzne .



Zagrożenia 
klimatyczne

W zachodnich stanach ze względu na panującą wysoką 
temperaturę, dochodzi często do wielkich pożarów.

Na wschodnim wybrzeżu często w czasie zimy występują 
gwałtowne śnieżyce, które paraliżują życie mieszkańców.



Temperatury

Temperatury w Stanach Zjednoczonych są bardzo 
zróżnicowane, w zależności od położenia 
geograficznego. Najniższą temperaturę w historii 
USA odnotowano na Alasce (- 62.2 C), a najwyższą w 
Dolinie Śmierci na Pustyni Mojave ( 56.7 C)



Zasoby 
Naturalne

Stany Zjednoczone posiadają zasoby niemalże wszystkich 
surowców naturalnych(ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, 
uran, złoto, miedź oraz drewno).

Większość posiadanych przez USA zasobów nie jest 
wykorzystywana, ze względu na politykę prowadzoną 
przez rząd, w celu oszczędzania własnych zasobów.



Ropa Naftowa

Stany Zjednoczone posiadają ogromne złoża ropy naftowej. 
Największe znajdują się w: Teksasie, Dakota Północna oraz w 
Nowym Meksyku. USA są największym producentem ropy naftowej 
na świecie, ich wydobycie odpowiada za 20% światowego rynku 
zbytu. Sam Teksas jest na 3 miejscu na świecie pod względem 
wydobycia, przed nim są tylko Rosja i Arabia Saudyjska, a 
wyprzedza Irak, czy Iran.



Dziękuję za 
uwagę!
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