
Spojené státy americké – pracovní list        Jméno a příjmení: ………………………………….. 

1) Vyhledejte tyto základní údaje o USA:  2)  Nakreslete vlajku USA 

 

rozloha…………………………………………………   

počet obyvatel ……………………………………  

hlavní město ………………………………………. 

úřední jazyk …………………………………………. 

měna……………………………………………………. 

státní zřízení…………………………………………. 

hlava státu……………………………………………. 

vznik státu……………………………………………. 

první prezident ……………………………………. 

počet států, z nichž se USA skládá………… 

 

3) Osobnosti USA:   Přiřaď k uvedeným charakteristikám správnou osobnost. Vyber ze zásobníku dole. 

➢ (1706-1790)Státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel. Jedním ze zakladatelů americké 

demokratické kultury, vynálezce bleskosvodu. 

--------------------- 

➢ (1929-1968) Baptistický kazatel, největší vůdce Afroamerického hnutí za lidská práva. 

---------------------- 

➢ (1732-1799) První prezident USA. 

--------------------- 

➢ (1955 -       )  Spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti MICROSOFT. Financuje charitativní 

projekty. Patří mezi nejbohatší lidi na světě. 

--------------------- 

➢ (1935-1977) „ Král Rock’n’Rollu“, zpěvák a herec. Největší postava amerického rock and rollu. 

---------------------- 

➢ (1917-1963) Jeden z nejpopulárnějších prezidentů USA. Považován za ikonu amerického liberalismu. V r. 

1963 byl na něj spáchán v Dallasu atentát. 

---------------------- 

➢ (1879-1955) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za 

největšího vědce 20. století. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity (1905), a snad nejvíce 

obecná teorie relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách. 

---------------------- 

➢ (1899-1961) Byl americký spisovatel. Je považován za čelného představitele tzv. ztracené generace. V roce 

1954 dostal Nobelovu cenu za své asi nejznámější dílo Stařec a moře. Další známá díla: Sbohem armádo, 

Komu zvoní hrana ……. 

---------------------- 

➢ (1901 - ? ) Slavný jazzový trumpetista a zpěvák. 

---------------------- 

➢ (1809-1865) 16. prezident USA. Ve válce Sever proti Jihu vedl severní státy. 

---------------------- 

➢ (1930 -  2012     ) Je prvním člověkem, který vstoupil na povrch Měsíce. 

--------------------- 

➢ (1847- 1931) byl americký vynálezce, celosvětově jeden z nejproduktivnějších a nejvýznamnějších. Mezi 

jeho nejznámější vynálezy patří fonograf (předchůdce gramofonu) a žárovka. 

--------------------- 

 

(Ernest Hemingway, Thomas Alva Edison, J. F. Kennedy, Bill Gates, Neil Armstrong, George Washington, 

Elvis Presley, Abraham Lincoln, M. Luther King, Luis Armstrong, Albert Einstein, Benjamin Franklin) 



4) Vyhledej produkty těchto známých amerických firem. 

 

IBM ………………………………………………………………… 

BOEING………………………………………………………………… 

GENERAL MOTORS………………………………………………… 

FORD MOTORS……………………………………………………… 

CHRYSLER……………………………………………………………… 

PROCTER & GAMBLE……………………………………………. 

COCA COLA…………………………………………………………… 

MICROSOFT…………………………………………………………… 

GOOGLE………………………………………………………………… 

McDONALD’S…………………………………………………………. 

NIKE………………………………………………………………………… 

INTEL………………………………………………………………………. 

GILLETTE…………………………………………………………………. 

DISNEY……………………………………………………………………. 

MARLBORO……………………………………………………………… 

 

5) Doplň tabulku.  Státy USA 

Stát Hlavní město 

Havaj  

Aljaška 
 

Kalifornie 
 

Texas 
 

Washington 
 

Colorado 
 

New York 
 

Mississippi 
 

Pensylvánie 
 

Florida 
 

Tennessee 
 

Michigan 
 

Montana 
 

Arizona 
 

Utah 
 

 

 



6) Známá místa, památky USA:   Vyhledej, kde se nachází známá místa nebo památky USA, čím jsou zajímavé. 

 

Socha Svobody…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Grand Canyon……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Yellowstone……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hollywood………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bílý dům…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mount Rushmore………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Alcatraz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Golden Gate………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Yosemite……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pentagon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brooklyn, Bronx………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Harvard……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wall street……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Broadway…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

United States Capitol………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) Vysvětli, co znamenají tyto zkratky: 

 

OSN…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NASA………………………………………………………………………………………………………… 

 

FBI……………………………………………………………………………………………………………. 

 

CIA…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


