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Co to jest konstytucja?

 Jest to zbiór najważniejszych 
praw w państwie. Wszystkie 
inne ustawy, prawa mi 
zarządzenia w naszym kraju 
muszą być z nią zgodne. 
Konstytucja gwarantuje 
obywatelom, że państwo 
będzie stało na straży ich 
wolności i traktowało 
wszystkich sprawiedliwie.





Trójpodział władzy

Konstytucja 3 Maja 
wprowadziła 
trójpodział władzy na 
władzę:

▪ Ustawodawczą (sejm i 
senat)

▪ Wykonawczą ( król na 
czele straży praw)

▪ Sądowniczą 





Liberum veto i wolna 
elekcja

 Liberum veto – zasada 
ustrojowa 
Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, 
dająca prawo każdemu 
z posłów biorących 
udział w obradach 
Sejmu do zerwania go i 
unieważnienia 
podjętych na nich 
uchwał.

Wolna elekcja – wybór 
monarchy 
nieprzestrzegający 
zasad sukcesji 
dynastycznej.





Konstytucja powstała po to by:

❖ osłabić pozycję magnaterii, 
pozbawiono praw wyborczych

łatwo przekupną tzw. szlachtę gołotę, 
cenzus urodzenia został
zastąpiony cenzusem majątkowym.
❖ wzmocnić rolę sejmu (zniesiono 

liberum veto), zakazano
konfederacji, powierzono mu pełnię 
władzy ustawodawczej, prawo
uchwalania budżetu i kontrolę rządu.
❖ wzmocnić wojsko, ustalono, że 

liczebność armii wzrośnie do 100
tys. żołnierzy

❖ wzmocnić pozycję mieszczan, 
umożliwiono im nabywanie

ziemi, nobilitację do tytułu 
szlacheckiego i sprawowanie 
urzędów.
❖ usprawnić przekazywanie 

władzy, wprowadzono zasadę
dziedziczenia tronu, likwidując 
wolną elekcję.





Uchwalenie Konstytucji





Kiedy ustanowiono 
Konstytucję 3 Maja?

 Konstytucja 3 Maja była uznawana za 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie nowoczesną konstytucję. 
Została uchwalona 3 maja 1791 roku 
na Sejmie Czteroletnim . 
Wprowadzała w Rzeczypospolitej 
ustrój monarchii konstytucyjnej –
zachowywała stanową strukturę 
społeczeństwa, ale otwierała 
perspektywy dalszych przekształceń 
systemu państwowego. Konstytucja 
tak naprawdę była Ustawą Rządową–
regulowała prawa i obowiązki ogółu 
mieszkańców oraz zasady organizacji 
władzy państwowej. Na jej podstawie 
przyjęto monteskiuszowski podział 
władz na prawodawczą, wykonawczą 
i sądowniczą, a także zniesiono m.in. 
liberum veto, konfederacje i wolną 
elekcję.





Obchody Święta 3 Maja 
w Warszawie 1919 r.





Księga

 W Pałacu Prezydenckim znajduje 
się księga, która zawiera rękopis 
Konstytucji, o wymiarach 40 cm x 
25 cm. Oprawiono ją w czerwony 
safian, zdobiony na przedniej i 
tylnej okładce geometrycznymi 
bordiurami, wykonanymi w 
technice tłoku ślepego. Grzbiet 
ozdobiono złotymi tłoczeniami, a 
na szyldziku z czarnej skóry 
umieszczono złoty tytuł. 





Obraz Jana Matejki 
Konstytucja 3 Maja




 Przygotowując prezentację oparłam się na 

informacjach zapisanych w książkach historycznych 
oraz Wikipedii, a zdjęcia skopiowałam również 
z Wikipedii oraz ze strony Google.

Skąd zaczerpnęłam 
informacje?



Prezentację przygotowała: 
Joanna Palac kl.7

,, Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest 
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa dom przyszłości”

Józef Piłsudzki


