


Stany Zjednoczone Ameryki Północnej uważane są przez wielu za 

kraj największych kontrastów, ale i ogromnych możliwości. Stany 

Zjednoczone to kraj różnorodny, poszczególne stany różnią się od 

siebie mentalnością mieszkańców, panującymi obyczajami i savoir 

- vivre’em. Jest jednak  sporo zachowań i tradycji, które 

przestrzegane są w całym kraju. 



Dzielą się na 52 Stany, m.in.: Alaska, Arizona, Hawaje, California,

Karolina Południowa, Północna, Kolorado, Missisipi, New Jersey,

Nowy York, Teksas, Waszyngton, Tennessee,Florydę. 



• Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States of America, USA) –

państwo federacyjne w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od 

północy, Meksykiemod południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, 

Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantydzkim 

od wschodu.

• Powierzchnia kraju jest ukształtowana przez równiny centralne, góry na 

zachodzie, wzgórza i niskie góry na wschodzie; krajobraz wulkaniczny na 

Hawajach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


• Zasoby naturalne to m.in. Węgiel, miedź , ołów , molibden , fosforany, 

uran, złoto, rtęć, nikiel, potas, srebro, wolfram, cynk, ropa naftowa, gaz 

ziemny, drewno i olbrzymie zasoby niewykorzystanych w 2014 roku 

nasyconych bituminami łupków bitumicznych(do produkcji benzyny).

• Zasoby te w większości są niewykorzystywane. Spowodowane jest to 

szczególną polityką Stanów Zjednoczonych, która zmierza do 

oszczędzania surowców naturalnych (większość jest kupowana od innych 

państw). W chwili, gdy światowe zapasy surowców będą już wykorzystane 

tylko USA będzie je posiadać.



• Naturalne zagrożenia kraju to huragany wzdłuż 

wybrzeża Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, tornada na 

obszarach centralnych i południowo-

wschodnich, tsunami, wulkany, trzęsienia ziemi, lawiny błotne i 

pożary w Kalifornii, powodzie.

• Pomimo licznych kłopotów wewnętrznych, Stany Zjednoczone z 

powodzeniem rozszerzały swoje terytorium. W 1803 Thomas 

Jefferson odkupił francuską Luizjanę od Napoleona, co niemal 

dwukrotnie zwiększyło terytorium kraju. Ponadto w 1818 udało się 

uzyskać Terytorium Dakoty. 



• Amerykanie to naród bardzo mobilny, a kraj ciągle się przez całą szerokość 

kontynentu, więc podróże lotnicze to tutaj codzienność, a ich koszty nie są 
wysokie. 

• Tradycją amerykańską, która podbiła świat jest m.in. grillowanie, przyjęcia w 
ogrodzie z pieczonym mięsem i warzywami to częsty widok w różnych 
zakątkach świata. 

• W USA standardem jest mieszkanie z dala od rodziny, wielopokoleniowe 
rodziny to rzadkość, a konieczność pokonania setek czy tysięcy kilometrów, 
żeby spotkać się z bliskimi to standard. Amerykanie są jednym z najbardziej 

mobilnych narodów, a migracja wewnątrz kraju jest ogromna. 

• Amerykańskim zwyczajem jest również pogodne usposobienie, nawet w 

obliczu problemów na pytanie, „co u ciebie?” nie wypada odpowiedzieć 
inaczej niż „dobrze” lub „świetnie”, jedynie najbliższym przyjaciołom mówi 
się otwarcie o problemach, prosząc ich o radę i wsparcie.

Statua Wolności
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• Amerykanie to ludzie kontaktowi – więzi towarzyskie, koleżeństwo i 

sąsiedztwo są ważne, częste są tu spotkania w większym gronie, nikogo 

nie dziwi również serdeczny kontakt i rozmowa pomiędzy obcymi ludźmi, 

np. w windzie czy poczekalni. 

• Trzeba tez wiedzieć, że po angielsku nie wyróżnia się grzecznościowych 

form Pan/Pani, wszyscy zwracają się do siebie bezpośrednio w mniej 

sformalizowany sposób, a szacunek okazuje się w inny sposób, poprzez 

dobór odpowiednich słów i form gramatycznych, co jednak wymaga 

biegłości w posługiwaniu się językiem. 

• Amerykanie nie są narodem oszczędnym, w dużej części żyją na kredyt i 

pławią się w konsumpcyjnej kulturze, spędzając mnóstwo czasu na 

zakupach, traktują je raczej, jako rozrywkę, niż rzeczywistą potrzebę.

• Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych to prawdziwi patrioci, są naprawdę 

związani ze swoim krajem, kochają go i doceniają, większość z nich 

uważa, że USA to najlepsze miejsce pod słońcem. 



• Nawet w tym wolnym kraju są rzecz, których nie wypada robić – nie 

wolno żartować z terroryzmu, bo to w USA poważny problem, a trauma 

po ataku na WTC nadal trwa, nie wypada pytać o zarobki ani rozmawiać 

o poglądach politycznych.

• Policja w USA jest zupełnie inaczej odbierana przez społeczeństwo niż 

polska, głównie ze względu na to, że dość skutecznie chroni ona 

społeczeństwo przez zagrożeniem związanym m.in. z działalnością 

gangów i dostępnością broni palnej, służby mundurowe mają szerokie 

uprawnienia, cieszą się społecznym zaufaniem i szacunkiem, zawsze 

bezwzględnie należy się podporządkować ich poleceniom – poza tym 

policjanci amerykańscy są sympatyczni, pomocni i lubiani. 



• Czasem trudno to zauważyć na pierwszy rut oka, ale amerykańska 

etykieta przeniesiona jest wprost z Wielkiej Brytanii, dlatego podczas 

kontaktów z wysoko postawionymi, wpływowymi mieszańcami tego kraju 

należy zachowywać się w sposób nienaganny, a zostanie to 

prawdopodobnie zauważone i docenione. 

• Napiwki są w USA obowiązkiem – wypada je wręczać wszystkim osobom, 

które pomagają nam w codziennych czynnościach, szczególnie w hotelach 

i restauracjach, „lista płac” jest długa: odźwierny, windziarz, boy 

hotelowy, pokojówki, kelnerzy, taksówkarz, parkingowy … warto wręczyć 

napiwek innym osobom, które obsługują nas osobiście dłuższy czas, np. 

fryzjerce czy kosmetyczce, nawet w sieciowych przedsiębiorstwach przy 

kasie często można znaleźć pojemnik na napiwki. 



• W Stanach bardzo wyraźne są różnice pomiędzy metropoliami a 

prowincją – w największych miastach tego kraju panują bardzo 

swobodne obyczaje, ludzie są otwarci, bezproblemowi i właściwie nie ma 

sytuacji, o których można powiedzieć, że „nie wypada się tak zachować” –

w małych miasteczkach jest inaczej, ludzie są bardziej przywiązani do 

tradycji i pruderyjni, bardziej też zwracają uwagę na zachowanie 

„obcych”. 

• Przebywając w USA w miejscu publicznym nie wolno jest pić alkoholu, 

zakaz ten w biednych dzielnicach często obchodzony jest poprzez 

korzystanie z butelek zapakowanych w przezroczyste torby. 



• Stany Zjednoczone, jak sama nazwa wskazuje, to odrębne jednostki 

organizacyjne, z własnymi prawami, władzami itp., które jedynie 

sprzymierzyły się ze sobą dla osiągnięcia korzyści – to, co dozwolone jest 

w jednym mieście, może kilkadziesiąt km dalej być kategorycznie 

zakazane. 

• W Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w dużych miastach, warto 

korzystać z barów i kupować gotowe jedzenie – wyjdzie to z pewnością 

taniej, a na dodatek się najemy, bo nie ma dla lokali gastronomicznych 

gorszej obelgi niż opinia, że porcje są skąpe. 


