
Majowe Śpiewanie 
Nauczysz się śpiewać pieśń Witaj, majowa jutrzenko, zwaną też Mazurkiem 3 Maja; 

definiować słowo konstytucja; 

wykazywać cechy mazura; 

wykazywać różnice pomiędzy mazurem, a mazurkiem; 

wymienić mazury i mazurki polskich kompozytorów. 

Święto Konstytucji 3 Maja  

Jednym z najważniejszych polskich świąt narodowych jest Święto Konstytucji 3 Maja. 

Poniższe zdjęcie ukazuje czas uchwalenia Konstytucji oraz inne ważne historycznie 

wydarzenia. 

 

Pojęcie konstytucja  

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących 

w państwie. Konstytucja określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacza uprawnienia 

organów władzy, zawiera wykaz praw i obowiązków obywateli. 

Konstytucję nazywamy ustawą zasadniczą, ponieważ jest to podstawowy akt prawny 

najwyższego rzędu. Reguluje ustrój polityczny i gospodarczy państwa, ustala uprawnienia 

organów państwowych i sposób ich powoływania. Określa prawa obywatela oraz wylicza mu 

obowiązki. Nadrzędna w stosunku do pozostałych aktów normatywnych. 

Dokument  

Konstytucja 3 Maja stała się dokumentem, mającym szczególne znaczenie dla Polaków. 

Miała ona zapobiec nieuchronnemu upadkowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nad 

dokumentem pracowali między innymi: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo 

Kołłątaj, Stanisław Staszic, Stanisław August Poniatowski oraz Scipione Piattoli. 

https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ#DzyIEJSBJ_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ#DzyIEJSBJ_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/majowe-spiewanie/DzyIEJSBJ#DzyIEJSBJ_pl_main_concept_3


Wprowadzić miała między innymi zniesienie liberum veto, wolnej elekcji oraz przywilejów 

dla drobnej szlachty. Była ona pierwszą konstytucją w Europie a drugą na świecie. 

 

 

Jan Matejko, „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, 1891, Zamek Królewski, Warszawa, Polska, 

mojportret.pl, CC BY 3.0 

 

Pieśń Witaj, majowa jutrzenko 

1. Witaj, majowa jutrzenko, 

świeć naszej polskiej krainie, 

uczcimy ciebie piosenką 

Która w całej Polsce słynie. 

 

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, 

Dla Polaków błogi raj! X2 

 

 

2. Nierząd braci naszych cisnął, 

gnuśność w ręku króla spała, 

a wtem Trzeci Maj zabłysnął 

i cała Polska powstała. 

 

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, 

Wiwat wielki Kołłątaj! X2  

 



 

 

 



Słownik pojęć  

Konstytucja 

ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Konstytucja 

określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacz kompetencje organów władzy, zawiera 

katalog praw i obowiązków obywateli. 

Mazur 

polski taniec narodowy w metrum 3/4, utrzymany w żywym, skocznym tempie. 

Mazurek 

utwór stylizowany, łączący cechy mazura, oberka i kujawiaka, przeznaczony do wykonania 

na instrumentach lub śpiewania. 

Tańce narodowe 

jest to zbiór tańców, które wywarły największy wpływ na historię kultury i tradycje muzyczne 

w danym narodzie. Tańce te mają swoje źródło u tańców ludowych, jednak przez upływ czasu 

przeobraziły się w tańce, które znacząco odbiegały od swoich ludowych pierwowzorów. 

Polskie tańce narodowe to krakowiak, kujawiak, mazur, oberek i polonez. 

Święto narodowe 

święto państwowe, święto narodowe – to okres związany z historią państwa, jego tradycjami 

i kulturą. W czasie obchodów świąt państwowych często organizowane są wiece, spotkania 

z politykami, parady, uroczyste przemarsze służb mundurowych, apele i występy. Tego dnia 

może kursować bezpłatna komunikacja miejska, a sklepy i instytucje mogą być wtedy 

nieczynne. Często są to dni wolne od pracy i nauki. 

Święto Konstytucji 3 Maja 

polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 3 maja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 

maja 1791 roku. Święto jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Obchody tego święta 

zabronione były przez wszystkich trzech zaborców. Święto Konstytucji 3 maja zostało 

ponownie uznane za święto narodowe w 1919 roku. Później od 1946 ponownie zakazano 

świętowania, by ostatecznie w 1990 roku przywrócić je jako święto narodowe. 

Słownik pojęć opracowano na podstawie: 

encyklopedia.pwn.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h

439wR8 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8


https://www.youtube.com/watch?v=43OvG

UOI_2Y 

Akompaniament do śpiwania 

https://www.youtube.com/watch?v=TOr4Ti

BNQGE 

Mazurek D-dur F.Chopina 

https://www.youtube.com/watch?v=8gDHne

KX_1A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=43OvGUOI_2Y
https://www.youtube.com/watch?v=43OvGUOI_2Y
https://www.youtube.com/watch?v=TOr4TiBNQGE
https://www.youtube.com/watch?v=TOr4TiBNQGE

