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Lekcja 7 

Temat: Uchwalenie Konstytucji 3 maja                                                                                                          str. 169 – 170 

Cel: poznamy okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, dowiemy się, jakie reformy wprowadzała Konstytucja 

Opis lekcji: praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela, praca z materiałem filmowym, podręcznikiem, 

zapisanie notatki. 

Już wiesz, że Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi. Po pierwszym rozbiorze Polski stało się oczywiste, że konieczne 

jest przeprowadzenie reform, by zapobiec całkowitej klęsce państwa polskiego. Taką próbę ratowania państwa 

podjęto na Sejmie Wielkim – Czteroletnim, który zakończył się uchwaleniem nowoczesnej konstytucji. Była to 

pierwsza taka konstytucja w Europie, a druga na świecie. Wprowadzała poważne zmiany w Rzeczpospolitej. 

Przebieg lekcji: 

Obejrzyj materiał filmowy dotyczący uchwalenia Konstytucji 3 maja: https://www.youtube.com/watch?v=-

GBAolHelHs 

Przeczytaj uważnie tekst ze str. 169 i 170. Zwróć uwagę na tekst z ramki „Ciekawostka”, który wyjaśnia, dlaczego 

sejmu, który zebrał się w celu uchwalenia reform nie można było zerwać za pomocą liberum veto.  

Obejrzyj materiał filmowy o Konstytucji: https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/3maj-po-krolewsku/_nocache 

Przyjrzyj się obrazowi Jana Matejki „Konstytucja 3 maja” na str. 170. Obejrzyj materiał filmowy o obrazie:  

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

Zapisz notatkę: 

1. Wojna Rosji z Turcją – okazja do przeprowadzenia reform w Rzeczpospolitej. 

2. 1788 – początek obrad sejmu walnego. Sejm Wielki – Czteroletni. Marszałek Sejmu – Stanisław Małachowski. 

3. Zawiązanie konfederacji – nie obowiązuje zasada liberum veto.  

4. Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj – opracowanie projektu reform. Król – zwolennik 

reform.  

5. 3 maja 1791 (data do zapamiętania) – uchwalenie Konstytucji. 

6. Reformy Konstytucji: 

- zniesienie liberum veto - odtąd decyzje podejmowane będą większością głosów 

- zniesienie wolnej elekcji -  od tej pory tron Rzeczypospolitej będzie dziedziczny 

- trójpodział władzy: władza ustawodawcza sprawowana przez dwuizbowy sejm (izba poselska i izba 

senatorska), władza wykonawcza sprawowana przez króla i rząd zwany Strażą Praw, władza sądownicza 

sprawowana przez niezawisłe sądy 

- chłopi objęci opieką prawną 

7.  Pozostałe reformy Sejmu Wielkiego: 

- zwiększenie liczby wojska 

- mieszczanie mogli zdobywać stopnie oficerskie w wojsku i sprawować urzędy 

Jeśli chcesz, zobacz pełen tekst Konstytucji: https://www.zamek-

krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0007/82375/KONSTYTUCJA-3-MAJA.pdf 
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