
Test Wiedzy o Konstytucji 3-go Maja 
 

Pytania: 
1. W którym roku powstała Konstytucja 3 Maja?  

2. Co może być przedmiotem naszej dumy w kontekście Konstytucji Majowej?  
3. Jaki był kontekst historyczny powstania Konstytucji?  

4. Opisz w 2-3 zdaniach istotę  i znaczenie postanowień Konstytucji 3 Maja?  
5. Wymień autorów  projektu konstytucji?  

6. Dokończ myśl Stanisława Staszica: Paść może i Naród wielki - …....... 
7. Czemu poświęcił swoje życie Hugo Kołłątaj, rektor UJ, chociaż zmarł w samotności i 

zapomnieniu?  
8. Dokończ myśl Hugo Kołłątaja: „Nie mamy fortec, kraj nasz na wszystkie strony otwarty, nie 

może być inaczej zasłoniony, tylko …......... „       
9. Dokończ myśl Ignacego Potockiego:  

„Konstytucja 3 maja była ostatnią wolą i …............................”              
10. Wymień najważniejsze postanowienia/zmiany zawarowanych w Konstytucji 3 maja.  

11. Jaki charakter miały prace przygotowawcze nad Konstytucją?  
12. Dlaczego Konstytucję 3 maja uchwalono na początku maja?   

13. Kto z niesławnych posłów protestował najgłośniej przeciwko konstytucji?   
14. W jakiej sytuacji widzimy go na obrazie, będącym przedmiotem pytania 32?  

15. Jaki charakter miało uchwalenie Konstytucji 3 Maja?  
16. Jaki był przebieg dramatycznych wydarzeń sejmowych  poprzedzających uchwalenie 

Konstytucji? 
17. Z jakiego organu prasowego Polacy dowiadywali się o postępach prac nad Konstytucją?   

18. Ile stron liczyła oryginalna wersja Konstytucji 3 Maja?  
19.  Zacytuj początek preambuły Konstytucji 3 maja?  

20. A jak dla porównania zaczynała się Konstytucja amerykańska, na której wzorowało się 
wiele innych konstytucji europejskich?  

21. Jak zaczyna się, w preambule, współczesna Konstytucja polska?  
22.  Jak szybko wiadomość o uchwaleniu Konstytucji obiegła Europę?  

23. Jak długo trwała realizacja uchwał Konstytucji 3 Maja?  
24. Jakich Polaków-zdrajców nie wolno zapomnieć, mówiąc o historii  Konstytucji 3 Maja?  

25. Jakie było znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polaków i świata?  
26. Kto najprawdopodobniej skomponował Mazurka 3 maja, najsłynniejszą melodię i pieśń, 

upamiętniającą Konstytucję Majową?  
27. Kto jest autorem słów Mazurka 3 maja i kiedy powstały?  

28. Zacytuj przynajmniej jedną zwrotkę Mazurka 3 maja.  
29. Jak brzmiała oryginalna pierwsza zwrotka Mazurka 3 maja?  Dlaczego została zmieniona?  



30. Mazurek 3 Maja, podobnie jak i wiele innych wolnościowych patriotycznych pieśni polskie 
były znane w Europie. Kto z ówczesnych wielkich kompozytorów europejskich włączył 
Melodię Witaj, majowa jutrzenko  (inny tytuł Mazurka 3 Maja) do jednego ze swoich 
wielkich utworów?   

31. Gdzie obecnie odbywają się coroczne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja i co jest 
głównym elementem tej uroczystości?   

32. Jaki obraz słynnego malarza polskiego upamiętnia uchwalenie Konstytucji? W jakim celu 
go namalował?   

33. Co przedstawia ten obraz?  

34. Czyja postać jest uwieczniona w centrum tego obrazu?  
35.  Ile postaci historycznych, w mniejszym lub większym stopniu związanych z Konstytucją 3 

maja, przedstawił na obrazie jego twórca? a. 5-10, b. 11 – 15. c. 16 – 20? Wymień 
przynajmniej cztery z nich. 

36.  Dokończ poniższą strofę Ignacego Krasickiego, mistrza poetyckiej perswazji:  
"Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko....” 

37. Jacy dwaj wybitni dowódcy polscy stanęli w obronie Konstytucji w wojnie polsko-
rosyjskiej 1792 r.?   

38. Co ostatecznie zdecydowało o niemożności obrony Konstytucji 3 Maja?  
39. Jaki związek z Konstytucją 3 Maja ma budowany w Warszawie Kościół Opatrzności Bożej”   

40. Co wiesz o zamyśle i architekturze tego Kościoła?  
 

 
Wymyślił, trudził się i opracował  Marek Szurawski 


