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Osídlení Severní Ameriky Angličany (kde, počet kolonií, z jaké země přišli kolonisté?): 

 

Jak využívala Anglie své kolonie? Jaké byly povinnosti kolonií?  

- 

- 

-  

 

Jaká práva jim Angličané odepírali? 

 

Objasni pojem „Bostonské pití čaje“. Proč k němu došlo?  

- 

- 

O čem rozhodli, co požadovali osadníci na kongresu v r. 1774?  

 

Kdo byl George Washington? 

- 

- 

Přijetím jakého dokumentu vyvrcholila válka amerických osad za nezávislost na Anglii?  

 

Kdo byl Thomas Jefferson? 

 

Proč se osadníkům v boji proti Anglii zpočátku nedařilo?  

 

Jaká bitva to změnila ?  

Kdo pomáhal osadníkům? Proč? Co tím získali?  

- 

- 

 

Jaký dar je spojen s pomocí Francouzů osadníkům?  

 

Na jakém území probíhali boje osadníků s Angličany?  

Kdy uznali Angličané nezávislost Spojených států?  



Kolik států bylo tvořilo Spojené státy americké? Proč tolik? 

Jak se to odrazilo na vlajce USA? 

 

Kolik je to dnes? Jak se to projevuje na vlajce USA?  

Doplňující informace: 

Význam vzniku USA : odstraněn hospodářský a politický útlak, vyvlastněn královský majetek a půda 

rozprodána, zrušeny feudální přežitky, nastolena náboženská svoboda, volební právo.  

USA = republika 

1789 - federativní ústava –silná ústřední vláda, ale vnitřní záležitosti jsou v kompetenci jednotlivých států. 

Rozdělení moci : 

a) zákonodárná – Kongres = Sněmovna reprezentantů (podle počtu obyvatel) a Senát (po dvou zástupcích 

z každého státu) 

b) výkonná – prezident – prvním prezidentem USA byl George Washington + vláda (ministerstva) 

c) soudní – nezávislá, nejvyšší soudce je jmenován doživotně 

 

Jak působilo uspořádání USA – rozdělení moci na občany ostatních států světa?  

 

 

 

Bonusové otázky (odpověď hledej např. na wikipedii):  

Co drží Socha svobody ve svých rukou? Objasni význam/symboliku těchto předmětů. 

 

 

 

Kde v Evropě (město, stát)  je Socha svobody v menším provedení? 

 

Kdo na vrhl a zkonstruoval tuto sochu?  

Jaké svátky (jak se jmenují) slaví Američané (a kdy) jako památku na příchod do severní Ameriky (viz 

Kolonie) a nezávislost USA (viz Vznik Spojených států) 

 

 

 

 

Kdo byl Benjamin Franklin? Jaké měl zásluhy na vzniku USA?  


