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Najważniejsze informacje dotyczące Konstytucji 3 Maja: 

 Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie, 

była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją. 

 Twórcy konstytucji uważali, że władza ma służyć dobru całego narodu, a nie jedynie 

interesom warstw uprzywilejowanych.  

 Konstytucja miała zapoczątkować wprowadzanie kolejnych reform zmierzających 

do wzmocnienia państwa. 

 Podjęte działania w obronie zagrożonej przez sąsiadów Polski, stanowią dzisiaj przykład 

odpowiedzialności świadomych przedstawicieli elit społeczeństwa. 

 Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791.  

 Ostateczny rozbiór Polski przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 roku doprowadził do utraty 

jej niepodległości.  

 Współtwórcy Konstytucji 3 Maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że była 

„ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. 

 W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane przez 

wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli 

karani. 

 Uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 maja organizowano w latach 1916-1918 

w wielu miastach Królestwa Polskiego. 

 Obchody tradycji Konstytucji 3 Maja były zakazane podczas rozbiorów Polski. 

 W 1919 roku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i wróciła na mapę 

świata. Rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe. 

 Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Konstytucji 3 Maja było zakazane.  

 Dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. 

 Po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę  Święto Narodowe 

Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. 

 Począwszy od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy. 

 

Szkolny Konkurs Historyczny 

 ,,Rok konstytucji - 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. 

 
Celem konkursu jest uczczenie roku Konstytucji 3 maja, promowanie wartości 

patriotycznych, a także budzenie dumy z przynależności narodowej. Konkurs adresowany jest 
do wszystkich uczniów klas IV – VIII SP 4 w Redzie. 

 

Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się informacjami 
zawartymi na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie: 

 

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/polskie-elity-a-upadek-
rzeczypospolitej.-w-230.-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja 

 

To właśnie w Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Senatorskiej, miało miejsce 
zaprzysiężenie dokumentu o wyjątkowym znaczeniu nie tylko w dziejach polskiego 
parlamentaryzmu, ale również w historii powszechnej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/polskie-elity-a-upadek-rzeczypospolitej.-w-230.-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/polskie-elity-a-upadek-rzeczypospolitej.-w-230.-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja


 
Zadania do wykonania: 
 
1. Odpowiedz na pytania do filmu: 

,,Konstytucja 3 maja. Historia prosto z zamku.”  
https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I 

 
W każdym zadaniu wybierz jedną właściwą odpowiedź: 

 
1. Kto jest autorem Konstytucji 3 maja? 

a. Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski 

b. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki 

c. Stanisław Małachowski, Jan Dekert 
 

2. Konstytucja 3 maja formalnie obowiązuje od: 

a. 3 maja 1791 roku 

b. 4 maja 1791 roku 

c. 5 maja 1791 roku 
 

3. Jan Suchorzewski zagroził, że jeżeli zostanie uchwalona Konstytucja 3 maja to: 

a. Zawiąże konfederacje 

b. Wyjedzie z kraju 

c. Zabije swojego syna 
 

4. W konstytucji uchwalono między innymi: 

a. Dziedziczenie tronu 

b. Wybór prezydenta 

c. Elekcję władcy 
 

5. Za panowania, którego władcy uchwalono Konstytucję 3 maja? 

a. Stanisława Leszczyńskiego 

b. Augusta II Mocnego 

c. Stanisława Augusta Poniatowskiego 
 

6. W jaki sposób król zachował się podczas zaprzysiężenia konstytucji? 

a. Protestował, gdyż nie zgadzał się z niektórymi zapisami konstytucji 

b. Natychmiast zgodził się na zaprzysiężenie 

c. Nie brał udziału w zaprzysiężeniu 
 

7. Dokąd udali się posłowie zaraz po zaprzysiężeniu konstytucji? 

a. Do kościoła p.w. św. Krzyża 

b. Do kolegiaty św. Jana 

c. Do zamku 
 

8. Gdzie obecnie znajduje się słynny obraz Jana Matejki Konstytucja 3-Maja? 

a. W Zamku Królewskim w Warszawie 

b. Na Wawelu 

c. W Łazienkach Królewskich w Warszawie 
 

9. W którym roku został udostępniony obraz Jana Matejki? 

a. W 1918 roku 

b. W 1991 roku 

c. W 1984 roku 

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I


 
 

2. Rozszyfruj postaci widoczne na obrazie Jana Matejki ,,Konstytucja 3 maja”.  
 

W wyznaczone miejsca wpisz kto kryje się pod wskazanymi cyframi na obrazie Jana 
Matejki? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ……………………………………………………………………..….. 

2. ……………………………………………………………………..….. 

3. ……………………………………………………………………..….. 

4. ……………………………………………………………………..….. 

5. ……………………………………………………………………..….. 

6. ……………………………………………………………………..….. 

7. ……………………………………………………………………..….. 

8. ……………………………………………………………………..….. 

9. ……………………………………………………………………..….. 

10. ……………………………………………………………………..….. 
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3. Wykonaj pracę plastyczną lub graficzną na temat Konstytucji 3 Maja 
(dowolna technika,  dowolny program graficzny), w której umieszczone będą 
barwy narodowe.  

 
 

 

Odpowiedzi do zadań 1 i 2 oraz zdjęcie pracy plastycznej lub plik (najlepiej 

z rozszerzeniem *. png lub *. jpeg w przypadku grafiki komputerowej) należy 

przesłać do 27 kwietnia 2021 r.  za pośrednictwem platformy Teams do 

organizatorów – Gabrieli Okrój lub Anny Michalak  lub na adres e-mail: 

gim1reda@wp.pl 

 

Przy przesyłaniu odpowiedzi proszę podać imię, nazwisko oraz klasę.  

 

Dla wszystkich biorących udział w konkursie czekają oceny celujące i punkty 

dodatnie. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają dyplomy 

i drobne upominki. 

 

 

 

Organizatorzy 
G. Okrój, A. Michalak 

 

Dyrektor  
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