
Lekcja 

Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku. 

1. Rozwój terytorialny Stanów Zjednoczonych w XIX w. 

a. Luizjana (Francja) 

b. Floryda (Hiszpania) 

c. Teksas, Kalifornia (Meksyk) 

d. Alaska (Rosja) 

e. Podbój ziem Indian 

f. Następstwa: 

 Opanowanie obszaru między Atlantykiem, a Pacyfikiem 

 Wzrost liczby ludności spowodowany imigracją zarobkową 

 Powstanie wielokulturowego społeczeostwa amerykaoskiego. 

2. Różnice między Południem, a Północą Stanów Zjednoczonych. 

a. Północ: 

 Większa liczba ludności 

 Surowce naturalne 

 Dynamiczny rozwój przemysłu 

b. Południe: 

 Mniejsza liczba ludności 

 Gospodarka oparta na rolnictwie (plantacje bawełny, tytoniu, trzciny cukrowej, kukurydzy) 

c. Stosunek do niewolnictwa: 

 Północ za zniesieniem z powodów ekonomicznych (m.in. zapotrzebowanie na robotników w 

przemyśle) i światopoglądowych (abolicjonizm) 

 Południe za utrzymaniem – praca niewolnicza jako podstawa funkcjonowania gospodarki 

Południa. 

3. Przyczyny wybuchu wojny secesyjnej: 

a. Różnice między Północą a Południem 

b. Poglądy prezydenta Abrahama Lincolna (od 1860), z którymi nie zgadzały się stany południowe: 

 Centralizacja władzy 

 Większa jednośd terytorialna 

 Abolicjonizm 

c. Secesja stanów południowych (luty 1861) i utworzenie Skonfederowanych Stanów Ameryki 

(Konfederacja) – stany Północy (Unia)   

4. Przebieg wojny secesyjnej (1861 – 1865) 

a. IV 1861 – atak konfederatów na Fort Sumter i początek wojny 

b. Układ sił: 

 Uprzemysłowiona Północ miała przewagę liczebną, lepsze i nowocześniejsze uzbrojenie oraz 

flotę, dzięki której blokowała porty Południa odcinając je od dostaw broni z Europy. 

c. 1863 – dekret A. Lincolna o zniesieniu niewolnictwa w całych stanach: 

 Napływ byłych niewolników do armii Unii 

d. VII 1863 – zwycięstwo Unii (Ulysses Grant) nad Konfederacją (Robert Lee) w bitwie pod Gettysburgiem  

e. Wojna totalna i taktyka spalonej ziemi prowadzona przez wojska Unii: 

 Głód i epidemie na Południu 

f. VI 1865 – kapitulacja Konfederacji koniec wojny 

5. Skutki wojny secesyjnej 

a. Duże straty w ludziach 

b. Nowe środki prowadzenia wojny 

c. Zniesienie niewolnictwa 

d. Spadek znaczenia Południa 

e. Umocnienie jedności paostwa 

f. Początek dynamicznego rozwoju gospodarczego USA 


