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Powierzchnia

Całkowita powierzchnia Stanów 
Zjednoczonych wynosi 9 833 520 km², 
co czyni je 3 największym państwem 
świata.



Podział 
administracyjny

Stany Zjednoczone dzielą się na 50 stanów i 1 
dystrykt. Natomiast wszystkie stany (bez Alaski i 
Luizjany) dzielą się na hrabstwa, których jest 3048. 

Największym stanem pod względem powierzchni jest 
Alaska, a najmniejszym jest Rhode Island. Najwięcej 
mieszkańców ma Kalifornia, a najmniej Wyoming.



Liczba ludności

Populacja Stanów Zjednoczonych 
wynosi ok. 332 mln osób. Oznacza 
to, że są one 3 najludniejszym 
państwem świata.



Największe 
miasta i stolica

Największym miastem USA pod względem 
mieszkańców jest Nowy Jork. Następne miejsca 
zajmują Los Angeles oraz Chicago.

Stolicą Stanów Zjednoczonych jest Waszyngton
(formalnie Dystrykt Kolumbii).



Konstytucja i 
ustrój 
polityczny

Konstytucja USA została przyjęta w 1787 roku i była 
pierwszą konstytucją na świecie. Wprowadziła ona 
trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą sprawuje 
Kongres, władze wykonawczą prezydent, natomiast 
władze sądowniczą Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych.



Prezydenci

W USA było jak dotąd 46 prezydentów. Pierwszym z 
nich był George Washington, natomiast obecnie 
stanowisko to zajmuję Joe Biden. Prezydentura trwa 
4 lata i może być sprawowana maksymalnie przez 
dwie kadencje.



Gospodarka

Całkowite PKB Stanów Zjednoczonych wynosi 22 675 
mld dolarów, natomiast PKB na osobę wynosi 68 309 
dolarów.

Walutą USA jest dolar amerykański, zastąpiła ona 
dolar Skonfederowanych Stanów Ameryki.



Gospodarka

Gospodarka USA jest największą wolnorynkową 
gospodarką na świecie. Jej głównymi gałęziami są: 
przemysł energetyczny, przemysł wydobywczy, usługi 
oraz handel zagraniczny.



Atrakcje 
turystyczne

Za główne atrakcje turystyczne USA uznaje się: parki 
narodowe (np. Yellowstone, Yosemite, Wielkiego 
Kanionu), rezerwaty Indian, Wielkie Jeziora z 
wodospadem Niagara oraz miasta takie jak Nowy 
Jork, Los Angeles czy Miami, które odwiedza co roku 
wiele milionów turystów.



Parki narodowe

Parki narodowe są symbolem USA, w całym kraju znajduję się 
ich aż 63.

Największym parkiem narodowym USA jest Park Narodowy 
Wrangla-Świętego Eljasza znajdujący się na Alasce.

Najstarszym jest natomiast Park Narodowy Yellowstone, który 
został założony w 1872 roku.



Język

Stany Zjednoczone nie mają określonego języka 
urzędowego na poziomie federalnym, aczkolwiek w 
praktyce uważa się za takowy język angielski.

Język angielski jest najbardziej rozpowszechnionym 
językiem nauczanym jako język obcy na świecie.



Religia

Dominującym wyznaniem w USA jest protestantyzm. 
Ponad połowa mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
uważa się za protestantów. Około 25% mieszkańców 
jest katolikami, a 12% nie uznaje przynależności do 
żadnej z grup.



Wielokulturowość

Z uwagi na krótką historię istnienia, USA jest krajem 
wielokulturowym i wielonarodowościowym. Tworzą ją 
kultury wielu państw, z których przybyli imigranci. 
Ludność pochodzenia europejskiego stanowi około 65%, 
około 15% mieszkańców stanowią Latynosi, a 
czarnoskórzy około 13%.



Dostęp do 
broni

W USA dostęp do broni jest powszechny. Szacuje się, że 
osoby prywatne posiadają łącznie około 200 milionów 
sztuk broni palnej. Wywodzi się to z tradycji 
mieszkańców USA, którzy od zawsze uważali, że dostęp 
do broni powinien mieć każdy, aby móc się bronić.



Szkolnictwo

Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych 
państw, które wprowadziło szkoły publiczne. 
Na poziomie podstawowym i średnim szkoły 
przeważnie są publiczne, natomiast 
szkolnictwo wyższe jest w większości płatne.



Nauka

Amerykańskie uczelnie uważane są za najlepsze uczelnie świata. Według wielu 

rankingów podium wygląda następująco: Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet 

Stanforda, Instytut Techniczny Massachusetts.

Studiowanie w USA jest dostępne również dla młodzieży z zagranicy dzięki różnym 

planom pomocy finansowej (pożyczki, dotacje, stypendia)
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