
KARTA PRACY  
 

Sejm Wielki i Konstytucja  3 Maja 1791r. 
 

W 1788 roku rozpoczął w Warszawie swe obrady  podjął sejm. Był to sejm niezwykły, ponieważ 
obradował dwa lata, a po kolejnych wyborach, obrady kontynuował kolejne dwa lata. Sejm pracował 
do maja 1792 roku. Nazwano go Sejmem Czteroletnim. Podjął on ważne próby naprawy i ratowania 
kraju, dlatego nazywa się go również Sejmem Wielkim. 

  
ZADANIE 1. Na podstawie tekstu, napisz, jakie były postanowienia Sejmu Czteroletniego? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ZADANIE 2: Odpowiedz na pytania: 

W jakich latach obradował Sejm Wielki? 
 

 1788-1790 
 1790-1792 
 1788-1792 

 
ZADANIE 3: Wykonaj polecenie: Na osi czasu oznacz wiek XVIII, a pod nim napisz datę 1791r. 
przed naszą     nasza era 
erą 

                       

 
ZADANIE 4: wykonaj polecenie: Uzupełnij tekst , wykorzystując wyrazy z ramki i wiadomości 
zawarte w skopiowanym poniżej materiale. 
 
W Polsce za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego wprowadzono wiele zmian, które 
świadczyły o ________________________.Sejm Wielki uchwalił 3 maja 1791 roku 
____________________  ____________________, która wprowadziła duże zmiany w organizacji 
władzy  państwowej. Zlikwidowano wolną ______________ i _____________ ___________. Tron 
miał być ______________ . Zniesiono podział Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę, uznając jedno 
panstwo o nazwie _________________________________ Władzę w państwie podzielono na : 
Władzę ___________________, _______________________  i _________________. Opracowano 
regulamin obrad sejmu -głosowanie miało się odbywać większością głosów. 
 

Rzeczpospolita Polska, sądowniczą, demokratyzacji, wykonawcza, Ustawę Rządową, 
elekcję, liberum veto, dziedziczny, ustawodawczą 

 
 



 
UWAGA! Możesz zdobyć dodatkowe informacje kopiując do  przeglądarki link 
https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 
 
ZADANIE 5: Połącz pojęcie z definicją za pomocą strzałek 
 

reforma  najważniejszy dokument w państwie, który 
określa ustrój państwa oraz prawa i 
obowiązki obywateli 

 

ustawa  wprowadzenie zmian, ulepszeń 

 

konstytucja  akt prawny  

 
ZADANIE 6: Zapoznaj się z treścią poniższego tekstu i odpowiedz na pytania: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Akt_prawny


 
 Kiedy i  gdzie przeciwnicy reform Sejmu Wielkiego zawarli konfederację? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Kto pomógł targowiczanom w walce przeciwko królowi i jego oddziałom? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ZADANIE 7: Zaznacz w tekście, kolorowym pisakiem, ziemie, które utraciła Rzeczpospolita w wyniku II 
rozbioru 

 
 


