
Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Dzień dobry! 

Na dzisiejszej lekcji przeniesiemy się do Ameryki Północnej i zapoznamy z początkami państwa, które 

dzisiaj jest światową potęgą czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ustrojem tego państwa. 

Cele dzisiejszej lekcji czyli o czym będziemy się uczyć: 

1. Kolonie brytyjskie w Ameryce Północnej 

2. Konflikt kolonistów z rządem brytyjskim 

3. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 

4. Ustrój polityczny USA. 

Ważne daty: 

1776 r. – uchwalenie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki 

1787 r. – uchwalenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Na początek proszę Cię abyś zapoznał się z materiałem filmowym 

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

Zwróć uwagę na: 

▪ ilość kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej 

▪ jakie były przyczyny konfliktu pomiędzy koloniami a rządem Wielkiej Brytanii 

▪ najważniejsze wydarzenia z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych  

▪ udział Polaków w wojnie 

▪ ustrój powstałego państwa 

▪ zasługi Jerzego Waszyngtona 

Ciekawostka 

Bostońskie picie herbaty  

Nie ma nic wspólnego ze sposobem parzenia herbaty. To najsłynniejsze wydarzenie związane 

z bojkotem angielskich towarów koloniach. W 1773 r. Synowie Wolności - przebrani za 

Indian - wdarli się na 3 brytyjskie statki i wrzucili cały ładunek herbaty do morza 

Osoby, które warto zapamiętać! 

Jerzy Waszyngton - amerykański generał, polityk, mąż stanu, wódz 

naczelny Armii Kontynentalnej (1775–1784), deputowany do Kongresu 

Kontynentalnego, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych (1789–1797),. 

Uważany jest za ojca narodu amerykańskiego.  

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


  

 Tadeusz Kościuszko -generał polski i amerykański bohater narodowy; w 

latach 1775-83 uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych – zasłużył się w 

czasie oblężenia Saratogi 

Kazimierz Pułaski – polski generał, w latach 1777-79 uczestniczył 

jako dowódca brygady kawalerii w wojnie o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych - zmarł z ran odniesionych podczas bitwy pod 

Sawannah. 

 

W uporządkowaniu wiedzy uzyskanej po obejrzeniu filmu i poszukanie odpowiedzi na 

zagadnienia ułatwi Ci poniższa mapa myśli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Po zakończeniu walk Amerykanie musieli ustanowić wspólny ustrój dla całego państwa.  

W 1787 roku uchwalili pierwszą na świecie konstytucję, która wprowadziła ustrój republiki. 

Władze były wybierane w wyborach, obywatele mieli zagwarantowaną wolność słowa i 

wyznania oraz nietykalność osobistą. Przyjęto również proponowany przez Monteskiusza 

(poznaliśmy go na lekcji dotyczącej Oświecenia) trójpodział władz. 

trójpodział władz 

▪ władza ustawodawcza - Kongres 

▪ władza sądownicza - niezależne sądy 

▪ władza wykonawcza – Prezydent 

 

▪ Znasz historię powstania amerykańskiej flagi? 

▪ Czy wiesz, że jej wygląd zmieniał się? 

▪ Chcesz się tego dowiedzieć? 

▪ Wiesz co oznacza ilość gwiazdek i pasków na fladze? 

▪ Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć to zapraszam do obejrzenia filmu o historii flagi.:)☺ 

▪ https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=9vcdLVZxyz4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=256&v=9vcdLVZxyz4&feature=emb_logo


Co do zeszytu? 

Zapisz temat i przerysuj jako notatkę rysunek, masz go pod strzałką. Nie musi być idealnie 

odrysowany, możesz go sobie nieco przerobić ☺. 

Odpowiedz na pytanie: 

1. Co oznaczają gwiazdki i paski na fladze USA. 

2. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło (przerysuj do zeszytu i przepisz pytania). 

 

 

Pozdrawiam i czekam na zadanie☺ 

 

 



 

 

 

 

 

 


