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ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 

Navodila za delo: 
 
 
Preberi besedilo v učbeniku str. 70 – 74. Prepiši spodnjo snov. Oglej si slikovno gradivo 
in posnetke.  
 
Naloga: Odgovori na vprašanja: 

1. Kaj je pas rje? 
2. Pojasni zakaj so ZDA najmočnejša država na svetu? 
3. Kaj pomeni izraz postindustrijska družba?  
4. Kako gospodarstvo ZDA vpliva na okolje? Pojasni z vsaj tremi argumenti.  

 
  
Rešitve nalog (fotografije rešitev iz zvezka ali pišete v word) pošljite na elektronski 
naslov druzboslovjeSTOK@gmail.com do 20.00 (1.4.2020) 
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ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE U 70 - 74 

1. SPLOŠNI PODATKI 

 

Samo preberi! 

Njeno uradno ime je United States of America ali po naše Združene države Amerike.  

ZVEZNO UREJENA DRŽAVA  (50 ZVEZNIH DRŽAV IN POSEBNA UPRAVNA ENOTA 

WASHINGTON) 

Glavno mesto ZDA je Washington.  

ZDA zavzemajo 9.518.898 km2 in so tretja največja država na svetu po površini.  

Prebivalstva je skupaj 270.262.000.  

Uradnega jezika nimajo, v splošni rabi pa prevladuje Angleščina.  

Denarna enota je ameriški dolar. 

Oglej si: https://www.youtube.com/watch?v=gaZJWH-fA0g 

Za razvoj so bile odločilne ugodne naravne in družbene razmere 

- ugodne naravne razmere 

- bogata nahajališča rud in energijskih virov 

- bogate zaloge lesa in pitne vode 

- ugodne družbene razmere 

  



Kmetijstvo je še vedno zelo pomembna panoga U 72 - 73 

 

Samo preberi! 

Danes je v kmetijstvu ZDA zaposlenih samo 2% delovne sile, kljub temu pa so ZDA največji 
proizvajalec hrane na svetu.  
 
Američani so med vodilnimi v pridelavi*: 
koruze (236 mio t; 41% svetovne proivodnje; 1. na svetu),  
soje (75 mio t; 52% s. proizv.; 1. mesto),  
pšenice (okoli 79 mio t; 2. na svetu),  
agrumi 
bombaža (4 mio t.; 2. na svetu),  
goveda (11,3 mio t; 20% s. proizv.; 1. mesto),  
prašičev (7,6 mio t; 2. na svetu) in  
perutnine (14,7 mio t; 25% s. proizv.; 1. na svetu).  
 
* - podatki so iz leta 2005 

ZDA kar tretjino pridelane hrane izvozijo. 

 

- 2% zaposlenih 

- Živinoreja in vrtnarstvo ob Velikih jezerih 



- poljedelstvo - Osrednje nižavje (koruza, soja, pšenica; farme); južni pas (subtropske 

rastline) 

- intenzivno kmetijstvo  

- v Kaliforniji je potrebno namakanje 

 

 

Zahodno od 100. Poldnevnika: nizkotravna stepa, ranči, kavboji, ekstenzivno kmetijstvo. 

Oglej si: https://www.youtube.com/watch?v=qWXte6o8DoE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWXte6o8DoE






 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Energijsko razvita država … U 71 – 72 

 

 

- med vodilnimi državami v svetu 

- nafta, premog, vodna energija (Velika jezera, črta slapov v Apalačih, gorati zahod, 

Kolumbija in Kolorado) 



 





 

Industrija se je najprej razvila na severozahodu U 70 - 71 

 

- nahajališča rude v Apalačih, območja Velikih jezer, Skalno gorovje 

- stari industrijski severovzhod: New York, Chicago, Detroit  



 

 

- nova industrijska območja: Mehiški zaliv, Tihi ocean (elektronska, letalska, 

petrokemična industrija), Silicijeva dolina (industrija visoke tehnologije) 

- filmska industrija – Hollywood 

- industrijski obrati v manj razvitih državah 

 





 

…z izredno razvitim cestnim omrežjem U 71 - 72 

- prve na svetu po številu osebnih avtomobilov, mreža širokih in udobnih cest 

- najdaljše železniško omrežje na svetu; »Transkontinentalne železnice« 

- letalski promet 

 

 



 


