18 marca 2020 roku

Stany Zjednoczone Ameryki
1) Jakie były przyczyny konfliktu między Wielką Brytanią a jej
koloniami w Ameryce ?
a) W wyniku wielkich odkryć geograficznych a Ameryce na początku XVII
wieku na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej zaczęli osiedlać się
Anglicy.
b) Z czasem powstało 13 angielskich kolonii.
c) Kolonie stanowiły dla Wielkiej Brytanii źródło surowców a także
Anglicy z Anglii mogli sprzedawać tam swoje produkty (naywane to
jest rynkiem zbytu).
d) Anglicy z Anglii sprzeciwiali się jednak sprzedaży towarów z kolonii
do Anglii i nakładali na amerykańskie towary cło (czyli dodatkowe
opłaty). Co więcej zakazywali koloniom produkcji niektórych towarów.
e) Oburzeni osadnicy amerykańscy zaczęli bojkotować (czyli nie
kupowali) towary angielskie.
f) Doszło do protestów, osadnicy w Ameryce wyrzucili do morza w
Bostonie ładunek angielskiej herbaty, którą przywieziono do tego
portu.
g) W 1775 roku rozpoczęła się wojna między Anglikami a osadnikami w
Ameryce.
2) Jaką formę rządów wprowadziła w państwie Konstytucja Stanów
Zjednoczonych Ameryki ?
a. W 1787 roku Amerykanie uchwalili pierwszą na świecie
konstytucję.
b. Władze państwa wyłaniano w wyborach.
c. Przyjęto proponowany przez Monteskiusza (patrz temat o
oświeceniu) trójpodział władzy.
1. Ustawodawcza – Kongres Stanów Zjednoczonych
składający się z senatu i izby reprezentantów.
2. Wykonawcza – prezydent wybierany na cztery lata.
3. Sądownicza – należała do niezależnych sądów.
d. Pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
był Jerzy Waszyngton.
3) Jak doszło do powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej?
a. 4 lipca 1776 roku przedstawiciele osadników (czyli kolonii
amerykańskich) ogłosili Deklarację niepodległości. Wypowiedzieli
posłuszeństwo Brytyjczykom (czyli Anglikom z Anglii).

b. Ogłoszono powstanie nowego państwa – STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ.
c. Wojna o niepodległość zakończyła się w 1783 roku.
4) W jaki sposób Polacy zasłużyli się dla niepodległości Stanów
Zjednoczonych ?
W wojnie o niepodległość Stanów zjednoczonych walczyło około 100
Polaków. Największą sławę zdobyli Kazimierz Puławski i Tadeusz
Kościuszko. Obaj zostali uznani za bohaterów walki o niepodległość.
Tadeusz Kościuszko służył a Ameryce jako inżynier wojskowy i był
odpowiedzialny za budowę fortyfikacji.
Kazimierz Puławski po przybyciu do Ameryki utworzył legion
specjalizujący się w zwiadach i wojnie podjazdowej. W czasie jednej z bitew
uratował Jerzego Waszyngtona. Poległ w bitwie pod Savannah.

Pytania dodatkowe.
1) Ile obecnie stanów liczą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ?
2) Którym z kolei prezydentem USA jest Donald Trump ?
3) Jak nazywa się stolica USA ?
4) W jakim stylu architektonicznym jest zbudowana siedziba Kongresu
Stanów Zjednoczonych ?
5) Jak brzmi pełna angielska/amerykańska nazwa Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej ?
6) Co oznaczają paski i gwiazdy na fladze USA ?
7) Jak nazywa się budynek będący siedzibą prezydenta USA ?

Opracuj projekt odezwy do mieszkańców kolonii wzywający ich do walki
o niepodległość. Wyjaśnij im przyczyny tej walki. Napisz odezwę ręcznie
stylizowanymi literami.

