


Meksyk  
hiszp. México 
oficjalnie Meksykańskie 
Stany  
Zjednoczone (hiszp. Estados 
Unidos Mexicanos) 
 

•  państwo w Ameryce Północnej. Sąsiaduje 
ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), 
z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i 
południu), Zatoką Meksykańską i Morzem 
Karaibskim (na wschodzie) oraz 
z Gwatemalą i Belize (na południowym 
wschodzie). 

• Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln 
km², co daje mu pod tym względem 14. miejsce 
na świecie.  

• Z prawie 117 mln mieszkańców jest 11. krajem 
pod względem liczby ludności.  

• Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu 
Federalnego, w którego skład wchodzi stolica – 
miasto Meksyk – jedno z najgęściej zaludnionych 
miast na świecie. 
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Meksyk stolica Meksyku 

• 1. Lokalna nazwa: Ciudad de México (hiszp. 
Ciudad de México, wym. sjuˈða(ð) ðe ˈmexiko. 
2. Meksyk znajduje się na wysokości 2240 m n.p.m. 
3. Numer kierunkowy to: (+52) 55. 
4. Współrzędne geograficzne: 19°26′N 99°8′W. 
5. Meksyk jest 2,9 razy większy od Warszawy 
(powierzchnia). 
6. Meksyk zamieszkuje 5,1 razy więcej osób niż 
Warszawę. 
7. Gęstość zaludnienia wynosi 6006 osób/km2. 
8. Polska ambasada znajduje się pod adresem: 
Meksyk, Cracovia 40, 01000. 
9. Zaleca się picie wody przegotowanej lub 
butelkowanej. 





Guadalajara – stolica stanu Jalisco i siedziba gminy 

Guadalajara. Miasto położone jest w centralnym regionie 

Jalisco w zachodnio-pacyficznej części Meksyku. Jest drugą 

najbardziej zaludnioną gminą Meksyku z liczba mieszkańców 

1 564 514[1]. Obszar miejski Guadalajary składa się z siedmiu 

przyległych gmin o łącznym zaludnieniu 4 328 584 (w 2009 

roku) sprawiając, że Guadalajara jest tuż zaraz 

za Meksykiem najbardziej zaludnionym obszarem miejskim[1][. 

Gmina jest drugim obszarem pod względem gęstości 

zaludnienia w Meksyku 
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Cancún – miasto 

położone w północnej 

części stanu Quintana 

Roo, w Meksyku, na 

wybrzeżu Morza 

Karaibskiego. Nazwa 

pochodzi 

prawdopodobnie 

od Kaan kuum, co w 

języku Majów oznacza 

"gniazdo węży". 

Dzisiejsza pisownia, to 

fonetyczny zapis tego 

słowa po hiszpańsku. 

Cancún jest siedzibą 

władz gminy Benito 

Juáre 
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Acapulco jest głównym portem w stanie Guerrero,  

u wybrzeży Oceanu Spokojnego w Meksyku. Leży 300 km 

na południowy zachód od stolicy kraju miasta Meksyk. 

Usytuowane jest w półkolistej, głębokiej zatoce. Zbudowane 

jest na wąskim pasie niskiego lądu. Ma on 800 metrów 

szerokości pomiędzy linią brzegową a górami 

otaczającymi zatokę. Uważane jest za jeden  

z najlepszych i najważniejszych portów na tym 

wybrzeżu Pacyfiku. Tu przecinają się szlaki handlowe 

biegnące między Panamą a Kalifornią w USA. Znajduje się 

tu także międzynarodowy port lotniczy. 

Jednym z najbardziej znanych zabytków miasta jest 

hiszpański fort San Diego 



San Miguel de Allende – 

miasto w Meksyku, w stanie 

Guanajuato. Leży w 

odległości 97 km od 

Guanajuato i 274 na 

północny zachód od stolicy 

kraju. W 2008 roku zostało 

wpisane na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO ze 

względu na wspaniale 

zachowane fortyfikacje oraz 

Sanktuarium Jesús Nazareno 

de Atotonilco. 


