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Miasta które najpierw zwiedzę  

1.Nowy Jork (Usa)
2.Los Angeles (Usa)

3.Chicago (Usa)
4.Kalifornia (Usa)

5.Miami (Usa)
6.Santo Domingo (Dominikana)

7.Meksyk (Meksyk)
8.Nassau (Bahamy)
9.Toronto (Kanada)

Moje miejsce lądowania to Nowy Jork (Usa) 
i z tamtąd zaczynam moją wyprawę.  

A zakończy się ona w Toronto (Kanada).



Nowy Jork 

 
Najwięk.

Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych o największej liczbie 
mieszkańców, a zarazem centrum jednej z najludniejszych 

aglomeracji na świecie. Położony jest w północno-wschodniej części 
Usa, w południowo-wschodnim rejonie stanu Nowy Jork, mniej więcej 

w połowie drogi pomiędzy Waszyngtonem a Bostonem. W dużej mierze 
leży na trzech wyspach: Manhattanie, Staten Island i Long Island, co 
ma znaczący wpływ na wysoką gęstość zaludnienia miasta. Panuje 

tam klimat kontynentalny wilgotny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boston
https://pl.wikipedia.org/wiki/Long_Island


Los Angeles
Najludniejsze miasto amerykańskiego stanu Kalifornia, a zarazem drugie pod 
względem liczby mieszkańców miasto w Stanach Zjednoczonych po Nowym 
Jorku. Za sprawą populacji liczącej ok. 4 mln mieszkańców. Los Angeles 
zajmuje powierzchnię 1302 km² i położone jest w regionie Kalifornii 
Południowej.I leży w strefie klimatu subtropikalnego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_podzwrotnikowy


Chicago 

 Miasto w Stanach Zjednoczonych, położone nad jeziorem Michigan w 
stanie Illinois. Jest to trzecie pod względem wielkości i zaludnienia 
miasto w Usa. Jest głównym centrum kulturalnym oraz naukowym. 
Chicago bywa określane  jako „Wietrzne miasto”. Leży ono nad 
jeziorem Michigan w stanie Illinois. Klimat jest umiarkowany zimny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michigan_(jezioro)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Illinois


Kalifornia
 To najbogatszy oraz trzeci największy stan Stanów Zjednoczonych. Leży 
między Pacyfikiem, stanami Oregon, Nevada, Arizona i meksykańskim 
stanem Baja California. Powierzchnia stanu wynosi 423 970 km².W 
większości stanu panuje klimat subtropikalno-śródziemnomorski z 
łagodnymi, deszczowymi zimami i suchymi upalnymi latami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_(podzia%C5%82_administracyjny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalifornia_Dolna


Miami

Miasto na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Leży w południowo-wschodniej  
Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Miasto i jego przedmieścia leżą 
pomiędzy Florida Everglades na zachodzie i Biscayne Bay na wschodzie, 
rozciągając się także na północ, od Florida Bay do jeziora Okeechobee. 
Miami jest w strefie tropikalnego klimatu monsunowego.



Santo Domingo 

 Stolica Dominikany. Położona na wyspie Haiti oraz znajduje się w 
obszarze klimatu tropikalnego.



Meksyk
Jest to państwo w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami 
Zjednoczonymi, z Oceanem Spokojnym, Zatoką Meksykańską i Morzem 
Karaibskim. Cechuje się dużą różnorodnością klimatyczną. 



Nassau

Największe miasto i stolica Bahamów, położone na wyspie New Providence.



Toronto

Jest to największe miasto w Kanadzie i stolica prowincji Ontario. Położone 
w południowej części Ontario na północno-zachodnim brzegu 
jeziora Ontario. Miasto pełni funkcję ekonomicznej i kulturalnej stolicy 
Kanady. 



Walory kulturowe

Nowy Jork 

Los Angeles  

Chicago

Posąg, który przedstawia

Napis Hollywood jest używane jako skrótowa nazwa 
 dla amerykańskiego 

 przemysłu filmowo-telewizyjnego 
 bez względu na miejsce kręcenia.

nieoficjalny symbol wolności



Walory kulturowe
Muzeum Guggenheima 
w Nowym Jorku Wręczenie oscarów w Hollywood

Piramidka w Meksyku w Chichén Itzá  



Walory przyrodnicze

Wodospad Niagara

Jest to Wodospad na rzece Niagara, na granicy 
 Kanady, prowincja Ontario i USA, stan Nowy Jork.

Rodzaj naturalnej studni krasowej utworzonej  
w skale wapiennej, występujący  

szczególnie często na półwyspie Jukatan w Meksyku.

Cenote



Źródła 

https://www.google.com/search?q=wikipedia&oq=wikipedia&aqs=chrome..
69i57j0l4j69i60l3.1548j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=wikipedia&oq=wikipedia&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.1548j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=wikipedia&oq=wikipedia&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.1548j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

