
 

 

KLASA 6b 

- proszę przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego: 

T: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. 

Cel: będę znał (a) najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja,  będę wiedział (a) 

dlaczego doszło do konfederacji targowickiej i co było jej skutkiem. 

1. Sejm Wielki: 

- zwany inaczej Sejmem Czteroletnim, 

- obradował w latach 1788 – 1792, 

- marszałkiem tego sejmu był Stanisław Małachowski, 

-najważniejsze postanowienia Sejmu Czteroletniego to: powiększenie armii (z 24 tys. na 100 

tys.), prawo miastach (m. in. mieszczanie z dóbr  królewskich za swoje zasługi mogli 

otrzymywać tytuły szlacheckie) i uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

2. Konstytucja 3 maja: 

-uchwalono ją w 1791 roku podczas obrad Sejmu Wielkiego, 

-była to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, 

-wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej,  

- znosiła liberum veto, a zasadę większości głosów, 

- znosiła wolną elekcję, a wprowadzała dziedziczność tronu, 

-przyznawała prawa biedniejszym, 

-twórcami byli: Ignacym Potockim, Hugo Kołłątajem, Stanisławem Małachowskim i król, 

-wprowadzała trójpodział władzy. 

3 Konfederacja targowicka 1792r.: 

- zawiązali ją przeciwnicy Konstytucji 3 maja, sojusznikami ich była Rosja, 

- przywódcy konfederacji: Stanisław Szczęsny Potocki, Franciszek Ksawery Braniecki, 

Seweryn Rzewuski,  

- konfederacja przerodziła się w wojnę polsko – rosyjską,  

- Polska przegrała, a skutkiem był II rozbiór Polski. 

4. II rozbiór Polski: 

- w 1793r. , 

- Rosja zagarnęła: ziemie białoruskie, ukraińskie i Podole  

- Prusy zagarnęły: Wielkopolskę, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. 

 -ciekawostki, których nie trzeba przepisać:) 

* Sejm Wielki obradował na Zamku Królewskim w Warszawie. 

* Austria nie brała udziału w drugim rozbiorze, była zaangażowana w wojnę z Francją. 

* Podczas wojny polsko – rosyjskiej o konstytucję Stanisław August Poniatowski ustanowił 

Order Virtuti Militari. Jest to najwyższe odznaczenie wojskowe w Polsce. Pierwszymi 

odznaczonymi był Józef Poniatowski (bratanek króla) i Tadeusz Kościuszko. Stanisław 



August Poniatowski ustanowił ten medal, aby uczcić zwycięstwo Polaków w bitwie pod 

Zielenicami. 

*Stanisław August Poniatowski początkowo wojnie polsko – rosyjskiej z 1792r stał po stronie 

zwolenników konstytucji, ale potem przeszedł na stronę konfederatów, którzy byli popierani 

przez Rosję. Przejście króla na stronę konfederatów przyczyniło się do klęski Polaków.  

*II rozbiór Polski musiał być zatwierdzony przez sejm Rzeczpospolitej. Sejm ten odbył się w 

Grodnie i był ostatnim sejmem w dziejach państwa polsko – litewskiego. 

-proszę obejrzeć filmy: (Końcówka tego filmu dotyczy tematu, który wyżej jest opisany ale 

filmik jest super, dlatego zdecydowałam się na niego. Myślę, że Wam się spodoba) 

Się działo! Przewodnik po dziejach Polski – cz. II. Nowożytność.  

https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8  

 

Pozdrawiam Jolanta Głodowska. 

https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8

