
SEJM WIELKI I KONSTYTUCJA 3 
MAJA 



REFORMY SEJMU WIELKIEGO 

 Po I rozbiorze Polski wzrosła liczba zwolenników reform 

 Za reformami byli wychowankowie Szkoły Rycerskiej i szkół 
podlegających Komisji Edukacji Narodowej 

 Zwolennicy reform chcieli uniezależnić się od władzy Rosji 

 W latach 1788-1792 obradował Sejm Wielki nazywany 
Sejmem Czteroletnim 

 Sejm Wielki uchwalił: zwiększenie ilości żołnierzy do 100tys. , 
podatki dla szlachty i duchowieństwa (po raz pierwszy w 
dziejach kraju) oraz prawa dla mieszkańców miast, którzy za 
swoje zasługi na rzecz króla mogli otrzymywać tytuły 
szlacheckie, stopnie oficerskie i zasiadać w urzędach 



SEJM WIELKI 



KONSTYTUCJA 3 MAJA 

• Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i 
Hugon Kołłątaj opracowali projekt konstytucji 

• 03.05.1791 uchwalono Konstytucję 3 Maja 

• Na mocy Konstytucji zniesiono wolną elekcję, 
liberum veto, wprowadzono trójpodział 
władzy, chłopi zostali objęci ochroną prawną, 
mieszczanie uzyskali większe prawa, 
ograniczono prawa szlachty 



KONSTYTUCJA 3 MAJA 



KONFEDERACJA TARGOWICKA I 
WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 

• Magnaci nie zgadzali się z zapisami Konstytucji 

• W 1792r. Powołali konfederację targowicką w 
porozumieniu z carycą Katarzyną II 

• Przywódcami konfederacji byli: Stanisław 
Potocki, Franciszek Branicki i Seweryn 
Rzewulski- uznani potem za zdrajców Polski 



Ciąg dalszy 

 Na ziemie Polski wkroczyła armia rosyjska 

 Polacy wygrali bitwę pod Zieleńcami 

 Nad rzeką Bug armia polska na czele z 
Tadeuszem Kościuszką zwyciężyła wojska 
rosyjskie 

 Caryca zażądała, by Polacy przerwali walki, a 
król przystąpił do konfederatów; zagroziła mu 
detronizacją i kolejnym rozbiorem Polski- w tej 
sytuacji król wyraził zgodę 



II ROZBIÓR POLSKI 

 Mimo  kapitulacji Rosja i Prusy dokonały II 
rozbioru w 1793r. 

 Rosja zabrała: wschodnią część 
Rzeczypospolitej (ziemie białoruskie, 
ukraińskie i Podole); Prusy zajęły 
Wielkopolskę, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń 



ĆWICZENIE DLA CIEBIE 

 Proszę umieść w odpowiednich kolumnach tabeli wyrażenia, 
które opisują ustrój Rzeczypospolitej przed uchwaleniem 
Konstytucji i po uchwaleniu Konstytucji: 

 

 

• Nazwa państwa- Rzeczpospolita Obojga Narodów 

• Dziedziczność tronu Polski 

• Obowiązywanie zasady liberum veto 

 



• Podejmowanie uchwał większością głosów 

• Nazwa kraju: Rzeczypospolita Polska 

• Prawo do sprawowania niektórych urzędów przez mieszczan 

• Równość wszystkich przedstawicieli stanu szlacheckiego 

• Zwiększenie praw mieszczan 

• Ograniczenie praw szlachty 

• Słaba pozycja mieszczan w kraju 

• Wybór króla za pomocą wolnej elekcji 

• Zakaz sprawowania urzędów państwowych przez mieszczan 

 



TABELA DO ĆWICZENIA 

USTRÓJ PAŃSTWA PRZED UCHWALENIEM 
KONSTYTUCJI 

USTRÓJ PAŃSTWA PO UCHWALENIU 
KONSTYTUCJI 



Dziękuję bardzo 

 

Za uwagę 

 

 

Opracowała: Aneta Trojanowska 


