Temat: 20 kwietnia 2020 roku.
VI_4 Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
Proszę wejść na stronę epodreczniki.pl i wyszukać lekcję: Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3
Maja. (Możecie to zrobić po punkcie 1) oraz Konfederacja targowicka (po punkcie 7). Tam jest wiele
materiału ale najbardziej polecam wysłuchanie krótkich wykładów. Nie zapomnijcie oczywiście
przeczytać uważnie tekstu podręcznika.

1) Co to był Sejm Wielki?
a. Sejm obradujący w latach 1788 – 1792.
b. Sejmy wtedy obradowały dwa lata jednak po pierwszych dwóch latach
zdecydowano, że dotychczasowi posłowie pozostaną a wybierze się
nowych. Ich liczba była zatem podwójna. Dlatego też sejm ten
nazwano Sejmem Wielkim. Znana jest również nazwa Sejm Czteroletni.
c. Sejm uchwalił wiele znaczących praw dla Rzeczypospolitej, w tym w
1791 roku konstytucję 3 maja. Stąd też również, ze względu na jego
znaczenie nazwa Sejm Wielki wydawała się jak najbardziej właściwa.
2) Kto był Marszałkiem Sejmu Wielkiego?
o Stanisław Małachowski
3) Wymień najważniejsze postacie Sejmu Czteroletniego.
a. Stanisław Małachowski,
b. Hugo Kołłątaj,
c. Ignacy Potocki.
4) Gdzie obradował Sejm Wielki?
a. Na Zamku Królewskim w Warszawie.
b. Dziś można oglądać zrekonstruowaną salę Sejmu Wielkiego.
5) Jakie
a.
b.
c.
d.

były postanowienia Konstytucji 3 maja ?
Zniesiono wolną elekcję. Tron Polski miał być dziedziczny.
Na sejmie walnym przestało obowiązywać liberum veto.
Zniesiono podział na Polskę i Litwę.
Wprowadzono trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą.
e. Ograniczono prawa szlachty-gołoty a zwiększono prawa mieszczan.
f. Wprowadzono zapis, że chłopi zostaną objęci ochroną prawną

6) Jakie
a.
b.
c.
d.

inne dokumenty prawne uchwalił Sejm Wielki?
Powiększenie polskiej armii z 24 tysięcy do 100 tysięcy żołnierzy.
Nałożenie stałych podatków na szlachtę i duchowieństwo.
Prawo o miastach.
Decyzja o budowie Świątyni Opatrzności Bożej.

7) Jaka była reakcja Rosji na uchwalenie Konstytucji 3 maja ?
a. Caryca Rosji Katarzyna II zawiązała porozumienie z przeciwnikami
reform – polskimi magnatami:
o Stanisław Szczęsny Potocki,

o Franciszek Ksawery Branicki,
o Seweryn Rzewuski.
b. Porozumienie zostało zawarte w stolicy Rosji Petersburgu w 1792
roku, a ogłoszone w małym, pogranicznym miasteczku – Targowica.
c. To porozumienie znane jest jako Konfederacja Targowicka i stało się
po dziś dzień symbolem zdrady narodowej.
d. Do Polski wkroczyła 100 tysięczna armia rosyjska. Tadeusz
Kościuszko w pod Dubienką pokonał wojska rosyjskie a pod
Zieleńcami książę Józef Poniatowski wygrał bitwę z Rosjanami.
8) Jak zareagował król Stanisław August Poniatowski na interwencję
rosyjską ?
Mimo sukcesów polskiej armii rozkazał zaprzestania walk i przystąpił do
konfederacji targowickiej mając nadzieję, że nie dojdzie do kolejnego rozbioru.
Mylił się bardzo i do dziś ta decyzja króla jest oceniania negatywnie.
9) Jakie ziemie zostały zagarnięte przez sąsiadów w czasie drugiego
rozbioru, który miał miejsce w 1793 roku ? Proszę abyście wpisali je do
tabeli.

Rosja

Prusy

10) Jaki medal ustanowił król Stanisław August Poniatowski w czasie wojny
1792 roku?
Virtuti Mililitari (Cnocie żołnierskiej) – do dziś jest to najwyższe
odznaczenie wojskowe.

Proszę o nauczenie się tych zagadnień. Proponuję przepisać do zeszytu
same pytania i odpowiadać na nie na głos.
Proszę wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń i przesłać mi skany lub
zdjęcia (wyraźne) – do środy 22 kwietnia.
Proszę przygotować przemówienie marszałka Stanisława
Małachowskiego otwierające posiedzenie Sejmu w dniu 3 Maja 1791
roku. Musicie w nim przedstawić cel posiedzenia i argumenty za
przyjęciem konstytucji. Macie na to tydzień czasu.
Praca nieobowiązkowa. Ocena za to oddzielna Proszę sporządzić
notatkę, której opiszecie historię pomysłu budowy Świątyni Opatrzności
Bożej. Czy ta decyzja Sejmu Czteroletniego została zrealizowana ? Jak

oceniacie tę inicjatywę?. Możecie ewentualnie zilustrować notatkę. Im
ciekawsza praca tym ocena wyższa. Najlepiej w formie mini- plakatu,
kolażu ale wykonanego w formie elektronicznej. Macie na to dwa
tygodnie.

