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Kiedy została ustanowiona 
Konstytucja ? 

Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa 
Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 
została 3 maja 1791 roku. 



Kto jest autorem Konstytucji? 

• Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król 
Stanisław August Poniatowski, Hugo 
Kołłątaj i Ignacy Potocki. 



Król Stanisław 
August 

Poniatowski 



Hugo Kołłątaj 



Ignacy Potocki 



Nadzieja na lepsze państwo

Konstytucja była nadzieją na lepsze jutro państa 
Polskiego. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją 
jako „ostatnią wolę i testament gasnącej 
Ojczyzny”. 



Uchwalenie Konstytucji 3 maja – obraz Jana Matejki,1891 





Świętowanie 3 maja obecnie 

• Obecnie Uchwalenie 
Konstytucji 3 maja zazwyczaj 
świętowane jest poprzez 
różnego typu parady, marsze, 
zawody sportowe i pikniki 
rodzinne. Z okazji święta 
organizowane są liczne 
pochody trzeciomajowe w 
różnych miastach w Polsce. 
Odbywają się także oficjalne 
uroczystości, gównie o 
charakterze wojskowym.



Cytaty z konstytucji 



Art. 31
1. Wolność człowieka podlega ochronie 
prawnej. 



Art. 32
2. Nikt nie może być dyskryminowany w 
życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 



Art. 39
nikt nie może być poddany eksperymentom 
naukowym, w tym medycznym, bez 
dobrowolnie wyrażonej zgody. 



Art. 4o
nikt nie może być poddany torturom ani 
okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu i karaniu. Zakazuje się 
stosowania kar cielesnych. 



Art. 48
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie 
to powinno uwzględniać stopień dojrzałości 
dziecka, a także wolność jego sumienia 
wyznania oraz jego przekonania. 



Art. 53
1. Każdemu zapewnia się wolność 
sumienia i religii. 
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