
Historia klasa 6. 
Temat: 1. Czasy saskie. 
 2. Ostatni król Polski. 
 3. Czasy stanisławowskie. 
 4. Konstytucja 3 maja. 
 5. II rozbiór Polski. 
 6. Upadek Rzeczpospolitej. 
 

Czasy saskie 

 

 

Linia chronologiczna 

 

 
 

 

 

Źródło 1. Liczebność armii państw sąsiadujących z Polską w pierwszej połowie 

XVIII w. 

 

 
 

 



 

Źródło 2. Relacja francuskiego ambasadora Antoniego Feliksa Montiego 
[fragment] 

 

[…] Polacy myślą tylko o swoich interesach osobistych, kiedy zaś mówi się im o 

niebezpieczeństwie, w jakim się znajdują, przyznają rację, równocześnie jednak odpowiadają, 

że Polska zawsze tak się rządziła; interes Europy wymaga, aby obecny rząd wytrwał taki, jaki 

jest, ażeby żaden z sąsiadów nie zdołał go opanować. Odpowiadam im na to, że dwory: 

wiedeński, pruski i rosyjski, nie były nigdy tak potężne jak obecnie i że winni się zawsze 

obawiać oderwania jakiś prowincji.[…]  

 

Antoni Feliks Monti – ambasador króla Francji Ludwika XV w Polsce  

 

[Cyt. za Mariusz Markiewicz, Historia Polski 1492-1795, Kraków 2002, s. 617.]  

 

 

 

Źródło 3. Portret szlachcica Antoniego Szczuki w reprezentacyjnym czerwonym 

kontuszu (autor nieznany, portret z 1735 r.) 

 

 
 



 

Źródło 4. Korneli Szlegel. Polonez pod gołym niebem (obraz z XIX w.) 

 

 
 
[żródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:KorneliSzlegel-PolonezPodGolymNiebem-bibl.Pawlikowskich.jpg]  

 

 

Źródło 5. Jędrzej Kitowicz o ucztach [fragment] 

 

[…] Panowie […] kochali się w wielkich stołach, dawali sobie nawzajem obiady i wieczerze; 

do tych zapraszali przyjaciół, obywateli, wojskowych[…], rzadki był dzień bez gościa; częste 

biesiady z tańcami i pijatyką […]. Najadłszy się smacznych potraw, trzeba się napić. 

Zobaczmy, jak Polacy te potrzebę ułatwiali. […] Kto zaś z gości nie mógł się dłużej na 

nogach trzymać albo też nie chciał być trunkiem zalanym, wynosił się nieznacznie z kompanii 

[…]. Goniono za nim, a dogonionego wracano do kompanii, albo też przy ostatnim progu, na 

schodach, na wsiadaniu do karety, tam musiał rad nie rad wypić zdrowie ochoczego 

gospodarza […], i jeżeli przez uczty nie zwalił się z nóg, to na pożegnaniu został bez 

zmysłów. To było największym ukontentowaniem gospodarza, kiedy słyszał nazajutrz od 

służących, jako żaden z gości trzeźwo nie odszedł. […]  

 
[ Wiek XVI – XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i 

uczniów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1999, s. 345-347.]  

 

 

 

Źródło 6. Jędrzej Kitowicz o zrywaniu sejmów w Polsce za Augusta III Sasa 

[fragment] 

 

[…] August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm 

nie doszedł [do skutku] […]. Do zerwania sejmu nie używano osób rozumem i miłością dobra 



publicznego obdarzonych, bo też tego nie potrzeba było. Lada poseł ciemny jak noc […] 

odezwał się w poselskiej izbie: „nie ma zgody na sejm!” – i to było dosyć do odebrania 

wszystkim mocy sejmowania. A gdy marszałek spytał: „Co za racja?” – odpowiedział krótko: 

„Jestem poseł, nie pozwalam” […].  

 

 

Jędrzej Kitowicz – autor pamiętników z czasów Augusta III  

 
[Wiek XVI – XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i 
uczniów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, Warszawa 1999, s. 341-342.]  

 

 

Ćwiczenia 

 

Odszukaj w szkolnym atlasie historycznym albo w Internecie mapę Europy w pierwszej 

połowie XVIII w. Wskaż na mapie państwa sąsiadujące z Polską: Cesarstwo Rosyjskie, 

Królestwo Pruskie i państwo Habsburgów.  

Odpowiedz, która kraina współcześnie należąca do Polski była w XVIII wieku pod 

panowaniem austriackim.  

 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Uzasadnij, że liczne i silne armie sąsiadów Polski stanowiły realne zagrożenie dla 

Rzeczypospolitej.  

 

2. Oblicz, ile razy mniejsza była armia polska w stosunku do armii pruskiej.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  

 

Sformułuj przestrogi cudzoziemskiego obserwatora życia politycznego wobec Polaków.  

 

 

Na podstawie źródeł 4-6.  
 

Opracuj listę argumentów potwierdzających przejawy osłabienia Rzeczypospolitej.  

 

 

Na podstawie źródła 5.  

 

Wyjaśnij powiedzenie charakteryzujące czasy saskie w Polsce: „Za króla Sasa, jedz, pij i 

popuszczaj pasa”.  

 
 

 

 

Źródło 1. Louis de Silvestre. Portret Augusta II Mocnego, króla Polski z saskiej 

dynastii Wettinów (portret z połowy XVIII w.) 

 



 
 

 

Źródło 2. Okoliczności elekcji Augusta II na króla Polski [fragment] 

 

[…] Przedstawiciele saskiego domu […] trafili na tron polski wbrew wszelkim 

oczekiwaniom. Podczas elekcji królewskiej w czerwcu 1697 roku kandydat Austrii, syn 

zmarłego króla Jakub Sobieski, został zmuszony do wycofania swej kandydatury z powodu 

braku gotówki. Francuz, książę Conti, choć ogłoszony królem przez prymasa […], nie był w 

stanie skorzystać z osiągniętego zwycięstwa. Główną nagrodę wziął w końcu elektor saski 

Fryderyk August [August II Mocny] – kandydat, który wyłonił się w ostatniej chwili. Skutek 

ten osiągnięto dzięki przekupstwu, groźbom i zręcznemu wyczuciu chwili. […]  
[cyt. za: Norman Davis, Boże Igrzysko, Znak, Kraków, 1993, t. I, s. 645.]  

 

 

 

Źródło 3. Ilustracja. Herb z okresu unii personalnej Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów z Saksonią 

 
 



 

Źródło 4. Multimedialna prezentacja o Auguście II i jego czasach 

 

 

[źródło: http://www.wilanow-palac.pl/palac_nie_dla_krola.html]  

 

 

Źródło 5. Anton Mengs. Portret Augusta III Sasa (portret z 1745 r.) 

 

 
 

 

 

Źródło 6. Louis de Silvestre. Portret króla Augusta III w stroju orderowym Orła 

Białego (portret z epoki) 

 

 
 



 

Ćwiczenia 

 

 

Odszukaj w szkolnym atlasie historycznym albo w Internecie mapę Europy w pierwszej 

połowie XVIII w.  

Wskaż na mapie Saksonię oraz stolicę tego państwa – Drezno. Które państwo, Twoim 

zdaniem, stanowiło zagrożenie dla Rzeczypospolitej i Saksonii?  

 

 

Na podstawie źródła 2.  
 

1. Wymień kandydatów do tronu polskiego podczas elekcji w 1697 roku.  

2. Co zadecydowało o wyborze elektora saskiego Fryderyka Augusta?  

3. Czy była to wolna elekcja? Uzasadnij swoją odpowiedź.  

 

 

Na podstawie źródła 3.  

Przyjrzyj się herbowi, rozpoznaj oraz podpisz na ilustracji symbole Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów i Saksonii. O czym świadczy połączenie tych elementów?  

 

 

Na podstawie źródła 4.  
 

Zapoznaj się z materiałem filmowym i odpowiedz na pytania:  

 

1. Kogo uwięził August II?  

2. Który pałac był obiektem marzeń Augusta II?  

3. Dlaczego August II otrzymał przydomek Mocny?  

4. Przedstaw zwięzłą charakterystykę króla.  

 

 

Na podstawie źródła 6.  
 

Za panowania Augusta II został ustanowiony Order Orła Białego. Obejrzyj portret 

przedstawiający jego syna, Augusta III i wskaż na ilustracji kontusz, żupan oraz Order Orła 

Białego. 

 

Ostatnia wolna elekcja w 1764 roku 

 

 

Kalendarium 

 

1732-1798 – lata życia Stanisława Antoniego Poniatowskiego (podczas koronacji w  

          Warszawie przyjął imię August)  

1755 – Stanisław Antoni Poniatowski poznaje w Petersburgu żonę następcy tronu rosyjskiego  

            Katarzynę, przyszłą władczynię Rosji, Katarzynę II  



1762-1796 – panowanie carycy Katarzyny II w Rosji  

1764-1795 – panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego w Polsce  

1764 – sejm konwokacyjny  

1764 – ostatnia wolna elekcja  

1767-1780 – pobyt w Polsce Bernarda Bellotta zwanego Canalettem  

 

Źródło 1. Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki [fragment] 

 

Chcąc być wybranym na posła, nie dość było mieć wielu przyjaciół w okolicy, trzeba było 

koniecznie nie mieć ani jednego [przeciwnika] […]. Ojciec mój miał w ziemi łomżyńskiej 

przyjaciela […]. Był to człowiek biegły we wszystkich sejmikowych manewrach i po 

swojemu sprytny; jemu też zalecono […] abym został posłem. W istocie więcej utrapienia niż 

zaszczytu przynosiły zabiegi o tę funkcję, wiedziano z góry, że żaden sejm nie przychodzi do 

skutku, że król wcale się o to nie troszczył […] dojście sejmu jest nieprawdopodobne z 

powodu wytężonej uwagi mocarstw ościennych, starających się zrywać obrady, ku czemu 

znajdowano ułatwienie w zgubnym i niedorzecznym liberum veto. Jedyną korzyścią z 

godności poselskiej była sposobność obeznania ze służbą publiczną, wdrożenie do spraw 

narodowych […] i przygotowania sobie dróg do innych stanowisk […]. A jednak, dla dojścia 

do tego lichego powołania, trzeba było, co dwa lata nadskakiwać kilku setkom ludzi, którzy 

wprawdzie z urodzenia mogli nazywać się szlachtą posesjonatami takiego lub innego 

powiatu, ale z których połowa zaledwie umiała czytać, a daleko większa część […] zostawała 

na usługach magnatów.  

 
[w:] Katarzyna Zielińska, Zofia Kozłowska, Historia 2. Dzieje nowożytne 1492 – 1815, WSiP, Warszawa 1994, s. 250.  

 

Źródło 2. Katarzyna II, Pamiętniki [fragment] 

 

O Stanisławie Poniatowskim  

 

[W świcie ambasadora Anglii, kawalera Williamsa] znajdował się hrabia Poniatowski, Polak, 

którego ojciec opowiedział się niegdyś po stronie Karola XII, króla Szwecji […]. Widząc 

wśród tańczących hrabiego Poniatowskiego, zaczęłam rozmawiać z kawalerem Williamsem o 

jego ojcu i szkodach, jakie wyrządził Piotrowi I. Ambasador angielski mówił mi wiele 

dobrego o synu i potwierdził to, co już wiedziałam, że ojciec jego i cała rodzina matki, 

Czartoryscy, tworzyli wówczas w Polsce partię rosyjską, że wysłali młodego hrabiego do 

Rosji, powierzając go pieczy Williamsa, aby ukształtować w nim przychylność dla Moskwy. 

Ambasador powiedział, że spodziewa się, iż temu młodemu człowiekowi powiedzie się w 

Rosji. Hrabia Poniatowski miał wtedy dwadzieścia dwa albo dwadzieścia trzy lata.  
 

[w:] Katarzyna Zielińska, Zofia Kozłowska, Historia 2. Dzieje nowożytne 1492 – 1815, WSiP, Warszawa 1994, s. 242.  

 

 

Źródło 3. Tablica genealogiczna. Związki rodziny Czartoryskich z rodziną 

Poniatowskich 

 



 
 

(W nawiasach podano lata życia)  

 

Źródło 4. Tajna instrukcja Katarzyny II z 1763 roku dla posłów rosyjskich w 

Polsce  

 

[…] z racji naszego położenia i sąsiedztwa musimy zwrócić całą naszą uwagę na to, by 

obecna forma rządu polskiego pozostała nienaruszona, by nic nie odmieniono w prawie o 

jednomyślności na sejmach i aby siła zbrojna nie była nigdy powiększona […].  

Jest rzeczą nieodzowną, abyśmy wprowadzili na tron Polski Piasta [tu Polaka] dla nas 

dogodnego, użytecznego dla naszych rzeczywistych interesów, jednym słowem człowieka, 

który by wyłącznie nam zawdzięczał wyniesienie. W osobie hrabiego Poniatowskiego, 

stolnika litewskiego, znajdujemy wszystkie warunki niezbędne dla dogodzenia nam i 

skutkiem tego postanowiliśmy wynieść go na tron Polski […].  

 
[w:] Marek Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 240.  

 

Źródło 5. Bernardo Bellotto zwany Canalettem, Elekcja Stanisława Augusta 

Poniatowskiego na Woli pod Warszawą [fragment obrazu] 



 
[źródło: 

pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Election_of_Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski_in_1764_(detail).

PNG] 

  

 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Wyjaśnij, jak Stanisław Poniatowski oceniał życie polityczne Rzeczypospolitej.  

2. Jakie przyczyny zrywania sejmów dostrzega Stanisław Poniatowski?  

3. Jakie korzyści, według Stanisława Poniatowskiego, płynęły ze sprawowania urzędu posła?  

 

 

Na podstawie źródła 2.  

 

1. Odpowiedz, czy caryca Katarzyna II znała Stanisława Poniatowskiego przed 1764 r.?  

2. Które stronnictwo popierał w czasie wojny północnej ojciec Stanisława Poniatowskiego?  

3. Czy przeszłość polityczna ojca mogła pomóc Stanisławowi Poniatowskiemu w karierze 

politycznej w Rosji?  

4. Która informacja podana przez ambasadora Williamsa miała oddalić wątpliwości 

Katarzyny dotyczące postawy politycznej Stanisława Poniatowskiego?  

5. Kto wysłał Stanisława Poniatowskiego do Rosji i powierzył go opiece ambasadora 



angielskiego?  

 

 

Na podstawie źródła 3.  

 

1. Odczytaj imiona rodziców Stanisława Poniatowskiego.  

2. Odpowiedz, z której rodziny pochodziła matka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

3. Czy matka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego mogła być świadkiem jego 

koronacji? Odpowiedź uzasadnij.  

4. Wymień przedstawicieli rodziny króla (zarówno ze strony ojca – po mieczu, jak i matki – 

po kądzieli), którzy zasiadali w senacie w XVIII w. Podaj godności, które piastowali.  

5. Sprawdź, jaki program reform przedstawiła Familia na sejmie konwokacyjnym.  

6. Wyjaśnij, który sejm nazywano konwokacją.  

 

 

Na podstawie źródła 4.  

 

1. Odpowiedz, dlaczego caryca Katarzyna dążyła do zachowania dotychczasowej formy 

rządów w Polsce?  

2. Dlaczego caryca Katarzyna chciała wprowadzenia na tron „Piasta”?  

 

 

Na podstawie źródła 5.  

 

1. Ilustracja przedstawia fragment obrazu Bernarda Bellotta zwanego Canalettem. Sprawdź, 

czy ten włoski malarz mógł być świadkiem wydarzeń, które przedstawił na obrazie.  

2. Wskaż na obrazie szopę przeznaczoną dla senatorów oraz szlachtę ustawioną 

województwami.  

3. Gdzie obecnie znajduje się obraz Canaletta?  

4. Czy elekcja Stanisława Augusta była w pełni suwerenna?  

 

Warszawa za Stanisława Augusta Poniatowskiego 

 

 

Linia chronologiczna 

 



 

Źródło 1. Marcello Bacciarelli. Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w 

stroju koronacyjnym (portret z 1764 r.) 

 
 

 

 

Źródło 2. Bernardo Bellotto (zw. Canaletto). Widok Zamku Królewskiego od 

strony Pragi (obraz z 1770 r.) 

 
 



 

Źródło 3. Fotografia. Zamek Królewski w Warszawie – widok współczesny  

 
 

 

 

 

Źródło 4. Ilustracja. Pałac Kazimierzowski w Warszawie – siedziba Szkoły 

Rycerskiej założonej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego 

 
 

 

 

 

 



 

Źródło 5. Bernardo Bellotto (zw. Canaletto). Krakowskie Przedmieście (obraz z 

1778 r.) 

 
 

 

Źródło 6. Bernardo Bellotto (zw. Canaletto). Ulica Miodowa (obraz z 1777 r.) 

 
 



 

Źródło 7. Fotografia. Łazienki Królewskie w Warszawie. Pałac na Wodzie  

 
 

 

Źródło 8. Plan Łazienek Królewskich w Warszawie 

 
 

 

 



 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Na obrazie wskaż i nazwij atrybuty władzy królewskiej.  

2. W jaki sposób artysta przedstawił króla Stanisława Augusta Poniatowskiego? Czego 

możemy się dowiedzieć o tej postaci?  

 

Na podstawie źródła 2.  

 

1. Na przedstawionym obrazie wskaż Zamek Królewski.  

2. Zamek Królewski, tak jak i większość budowli Warszawy został zniszczony podczas II 

wojny światowej. Jak sądzisz, co pomogło architektom przywrócić dawny wygląd 

reprezentacyjnej części Warszawy?  

 

 

Na podstawie źródeł 4-6.  

 

1. Warszawa za czasów stanisławowskich rozwijała się dynamicznie. Przedstaw argumenty 

potwierdzające to zdanie.  

2. Na obrazach Canaletta możemy dostrzec różnorodne postaci. Wymień je i krótko opisz.  

 

 

Na podstawie źródeł 7. i 8.  
 

1. Właśnie zostałeś przewodnikiem po Warszawie. Opracuj trasę wycieczki po Łazienkach 

Królewskich. Które miejsca chciałbyś pokazać turystom?  

 

 

 

 

Praca domowa 

 

 

1. Wybierz się na wirtualny spacer po wnętrzach Łazienek Królewskich w Warszawie.  

 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/trail.html 

 

 

Konstytucja 3 maja 1791 r. 

 

Kalendarium 

 

1788-1792 – obrady Sejmu Wielkiego (Czteroletniego)  



20 października 1788 – uchwalenie zwiększenia liczby stałego wojska do 100 tys. żołnierzy  

19 stycznia 1789 – zniesienie Rady Nieustającej  

2 grudnia 1789 – czarna procesja w Warszawie  

26 marca 1790 – uchwalenie ustawy skarbowej (zwanej ofiarą dziesiątego grosza)  

24 marca 1791 – uchwalenie prawa o sejmikach  

18 kwietnia 1791 – uchwalenie prawa o miastach  

3 maja 1791 – uchwalenie Konstytucji  

 

Źródło 1. Hugo Kołłątaj o potrzebie reformy państwa [fragment] 

Narodzie nieszczęśliwy! Dokąd jeszcze będziesz igrzyskiem namiętności [...] 

możnowładztwa? Mocarstw otaczających Cię naokoło niewolniczym ludem i Twej własnej 

ciemnoty? [...] [Czy to możliwe], aby w końcu XVIII wieku, w tym czasie, gdzie niewolnicze 

narody odważnie swe potargały kajdany, Polska jedna w przeciągu lat dwóch po wszystkich 

pracach, usiłowaniach, po tylu doświadczeniach została bez rządu, bez wolności, bez pewnej 

nadal egzystencji. Mamy tak okropną sami sobie wyznać prawdę: że Polak [...] nie jest zdolny 

sam dla siebie rządu napisać? [...] Chcecie być wolni? Trzeba, żebyście sobie wolności 

przepisali prawidła [...] jeżeli naród polski pragnie dźwignąć się przez nowe prawodawstwo, 

[...] winien [zaufać] wybranym osobom, żeby [całe nowe prawo] od ich woli zupełnie 

zależało, winien na koniec z takim posłuszeństwem przepisane sobie przyjąć prawa, jak 

gdyby je z rąk samego nieba odebrał.  

[w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi 

dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław 

Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 428–429.  

 

Źródło 2. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku [fragment] 

 

Preambuła  

Uznając, iż los nas wszystkich od [...] konstytucji narodowej jedynie [zależy], długim 

oświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w 

jakiej się Europa znajduje, i z tej [...] chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od 

hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie [...] niepodległość zewnętrzną i 

wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na 

błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć [...] dla 

dobra powszechnego [...] dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic [...] niniejszą konstytucję 

uchwalamy.  

 

[w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi 

dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław 

Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 431.  

 

Źródło 3. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku [fragment] 

 

IV. Chłopi włościanie  

Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło [...] pod opiekę 

prawa i rządu krajowego przyjmujemy.  

V. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych  



Wszelka władza [...] początek swój bierze z woli narodu [...]. Trzy władze rząd narodu 

polskiego składać powinny [...], to jest władza prawodawcza w stanach zgromadzonych, 

władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach.  

VI Sejm, czyli władza prawodawcza  

Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na izbę poselską i na izbę 

senatorską pod prezydencją króla [...]. Sejm zawsze gotowym będzie [...]. Rozpoczynać się ma 

co dwa lata [...]. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Przeto 

liberum veto, konfederacje [...] społeczność niszczące na zawsze znosimy […]. Porę i czas 

rewizji i poprawę konstytucji co lat 25 naznaczamy.  

VII. Król. Władza wykonawcza  

[...] Tron polski elekcyjnym przez familie mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski 

bezkrólewi, periodycznie rząd wywracających, [chęć] zamknięcia na zawsze drogi wpływom 

mocarstw zagranicznych [...] wskazały oddanie tronu polskiego prawem następstwa. 

Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć oska pozwoli, elektor saski w Polsce 

królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka 

Augusta, dzisiejszego elektora saskiego [...]. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron 

następować ma.  

 

[w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi 

dla nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław 

Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 433–436.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło 4. Jan Piotr Norblin, Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja 1791 r., 

rysunek. z 1791 r.  



 
 

 

Źródło 5. Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja, obraz z 1891 r. 

 
 
[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Konstytucja_3_Maja.jpg]  

 



 
 

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Konstytucja_3_Maja_guide.jpg]  

 

 

1. Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego  

2. Aleksander Linowski (ok. 1759–1820), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji  

3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji  

4. Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych  

5. Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), marszałek Sejmu Wielkiego  

6. Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji  

7. Michał Zabiełło (1760–1815), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji  

8. Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji  

9. Stanisław Kublicki (1750–1809), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji  

10. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730–1819), hetman wielki koronny, przeciwnik 

konstytucji  

11. Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, współautor konstytucji  

12. Feliks Turski (1720–1800), biskup krakowski (lub Tymoteusz Gorzeński)  

13. Ignacy Potocki (1750–1809), marszałek wielki litewski, współautor konstytucji  

14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), starosta generalny ziem podolskich, zwolennik 

konstytucji  

15. Scipione Piattoli (1749–1809), sekretarz prywatny królewski, współautor konstytucji  

16. Tadeusz Matuszewicz (1765–1819), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji  

17. Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król polski  

18. Anna Charlotta Dorota von Medem (1761–1821), księżna kurlandzka (lub Róża z 

Martynkowskich Dekertowa)  

19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska (1748/9–1810), metresa królewska  

20. Jan Dekert (1738–1790), prezydent miasta Warszawy  

21. Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748–1794), zwolennik konstytucji  

22. Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji  

23. Francuski rojalista  

24. Jan Kiliński (1760–1819), mistrz szewski  

25. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), ksiądz redemptorysta  

26. Stanisław Staszic (1755–1826), ksiądz, działacz oświeceniowy  



27. Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), b. wojewoda inowrocławski, autor Kodeksu 

Zamojskiego  

28. Tymoteusz Gorzeński (1743–1825), biskup smoleński  

29. Kazimierz Konopka (1769–1805), sekretarz Hugona Kołłątaja  

30. Ksiądz prawosławny  

31. Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827), ksiądz (lub Józef Stępkowski)  

32. Antoni Tyzenhauz (1733–1785), b. zarządca litewskich ekonomii królewskich  

33. Chłop  

34. Józef Poniatowski (1763–1813), generał wojsk koronnych  

35. Stanisław Mokronowski (1761–1821), poseł na Sejm Wielki  

36. Młody Żyd  

37. Stary Żyd  

 

 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

1. Odpowiedz, nad czym ubolewa Hugo Kołłątaj?  

2. Jak ocenia dotychczasowe prace sejmu?  

3. Co, według Hugona Kołłątaja, należało zrobić, by jak najszybciej uchwalić konstytucję?  

4. Sprawdź, czy opinia Hugona Kołłątaja została wykorzystana przy prowadzeniu dalszych 

prac nad konstytucją.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  
 

1. Wyjaśnij pojęcie „preambuła”.  

2. Wyjaśnij przyczyny uchwalenia konstytucji, o których mowa w przedstawionym tekście.  

 

 

Na podstawie źródła 3.  
 

1. Odpowiedz, z którymi zasadami filozofii oświecenia były zgodne decyzje zawarte w 

Konstytucji 3 maja?  

2. Które dotychczasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej znosiła Konstytucja 3 maja?  

3. W jaki sposób miały zapadać decyzje na sejmach, po uchwaleniu Konstytucji 3 maja?  

4. Jakie postanowienia zawierała Konstytucja 3 maja odnośnie następstwa tronu?  

5. Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „tron dziedziczny w ramach dynastii”.  

6. Jakie postanowienia dotyczące chłopów zawierała Konstytucja 3 maja?  

7. Czy przewidywano dokonywanie zmian w konstytucji?  

 

 

Na podstawie źródła 4.  

 

1. Sprawdź, czy Jan Piotr Norblin był naocznym świadkiem przedstawionego na rycinie 

wydarzenia.  



2. Jaką salę przedstawił na rycinie malarz?  

3. Jaka atmosfera panuje w sali?  

4. Odnajdź wśród zebranych króla.  

 

 

Na podstawie źródła 5.  
 

1. Jakie wydarzenie przedstawił na obrazie Jan Matejko?  

2. Dokąd i w jakim celu podążają posłowie i senatorowie przedstawieni na obrazie?  

3. Wskaż na obrazie postaci: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, 

Stanisława Małachowskiego, Kazimierza Nestora Sapiehę, Ignacego Potockiego, Jana 

Suchorzewskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, Franciszka Ksawerego Branickiego.  

Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie przedstawione na obrazie Jana Matejki osoby, były 

obecne 3 maja 1791 r. w Warszawie.  

4. Czy Jan Matejko wyznaczył królowi Stanisławowi Poniatowskiemu centralne miejsce na 

swoim obrazie? O czym to świadczy?  

5. Co marszałek Sejmu Wielkiego trzyma w dłoni? Zwróć uwagę, że trzymany przez niego 

dokument został przedstawiony na tle godła Rzeczpospolitej.  

6. W jakiej pozie przedstawił Jan Matejko Franciszka Ksawerego Branickiego? Co wyraża 

jego poza?  

7. Sprawdź, jakie zachowanie posła Jana Suchorzewskiego przedstawił na obrazie malarz.  

8. Kiedy powstał obraz Jan Matejki?  

 

 

Trzeci rozbiór Polski 
 

 

Kalendarium 

 

1795 – trzeci rozbiór Polski  

25 listopada 1795 – abdykacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  

12 lutego 1798 – śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego w Petersburgu  

 

Źródło 1. Traktat trzeciego rozbioru Polski (między Rosją a Austrią), 1795 r. 

[…] J. M. Cesarzowa […] porozumiała się ze swoimi obu sprzymierzeńcami, tj. z J. M. 

Cesarzem Rzymskim i J. M. Królem Pruskim, co do tego, jakich sposobów należy użyć, aby 

zapobiec ponowieniu się zamieszek, podobnych do tych, jakie już stanowiły groźbę dla 

słusznych ich praw, a których zarodki, wiecznie kiełkując w umysłach, przepojonych 

najbardziej przewrotnymi zasadami, niewątpliwie wystąpią ponownie […]. Owi dwaj 

Monarchowie, nabrawszy z doświadczenia przeszłości przekonania o zupełnej niezdolności 

Rzeczypospolitej do wytworzenia takiego dla siebie rządu i do spokojnego życia pod 

własnymi prawami przy zatrzymaniu jakiejkolwiek niepodległości, uznali w swej mądrości i 

w swej miłości pokoju i dobra swych poddanych, że jest rzeczą konieczną przystąpić do 

zupełnego podziału owej Rzeczypospolitej między trzy sąsiednie mocarstwa.  

 

 

[w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi 



dla nauczycieli historii i studentów , oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław 

Lenard, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 458.  

 

Źródło 2. Akt abdykacji ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta 

Poniatowskiego 

My Stanisław z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski etc. etc.  

Nie szukając w ciągu królowania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się 

użytecznym Ojczyźnie naszej, byliśmy także zdania, iż opuścić należy tron w 

okolicznościach, w których rozumieliśmy, że odejście nasze przyczyni się do umniejszenia 

nieszczęścia współziomków […] postanowiliśmy przeto, z przywiązania do spokoju 

publicznego, oświadczyć […], że z własnej woli wyrzekamy się naszych praw do korony 

polskiej[…]. Akt ten uroczysty abdykacji […] w ręce Najjaśniejszej Imperatorowej Wszech 

Rosji składamy dobrowolnie […], zaklinając [ją] ażeby macierzyńską swą dobroczynność na 

tych rozciągnęła, których królem byliśmy […].  

 
[w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla 
nauczycieli historii i studentów, oprac. Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 460–461.  

 

 

Źródło 3. Mapa. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rozbiory, CARTE  



 
 

 

 

Źródło 4. Diagramy. Rozbiory Polski – straty terytorialne i ludnościowe 

 
 



 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

1. Odpowiedz, jakie przyczyny decyzji o trzecim rozbiorze ziem polskich podano w 

przedstawionym dokumencie?  

2. Sprawdź, którzy władcy Prus, Austrii i Rosji, podpisali traktat rozbiorowy w 1795 r.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  

 

1. Jaką motywację dla decyzji o abdykację podaje Stanisław August?  

2. O co król Stanisław August Poniatowski prosił carycę Katarzynę II?  

3. Sprawdź, jakie były dalsze losy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.  

 

 

Na podstawie źródła 3.  
 

1. Sprawdź na mapie, które ziemie zagarnęły Rosja, Prusy i Austria w III rozbiorze.  

2. W którym zaborze znalazła się Warszawa?  

3. Pod czyim panowaniem, w wyniku rozbiorów, znaleźli się mieszkańcy Krakowa, Wilna, 

Lwowa, Bydgoszczy, Torunia?  

 

 

Na podstawie źródeł 4.  
 

1. Odpowiedz, które z państw zaborczych zagarnęło największe terytorium Rzeczypospolitej?  

2. Które z państw zaborczych zagarnęło ziemie Rzeczypospolitej zamieszkałe przez 

największą liczbę ludności?  

3. W wyniku którego z rozbiorów, Rzeczpospolita straciła największą część swojego 

terytorium?  

4. Zwróć uwagę, że w wyniku drugiego rozbioru, Rosja zagarnęła terytorium większe od 

całego obszaru dawnej Rzeczypospolitej, który znalazł się pod panowaniem Prus w 1795 r. 

(po trzech rozbiorach). 
 


