
13.05.2020, język polski, kl. ITRW/TIS (G) 

Temat: Dzieje Makbeta 

 

Punkty do lekcji (uzupełnij): 

1. Miejsce akcji Makbeta 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czas akcji 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bohaterowie 

a) główni - ………………………………………………………………………………….. 

b) drugoplanowi - ………………………………………………………………………….. 

c) postacie fantastyczne - ………………………………………………………………….. 

 

4. Główne wątki i tematy 

a) dążenie Makbeta do zdobycia i utrzymania władzy, 

b) zbrodnia i jej destrukcyjny wpływ na psychikę i losy bohaterów, 

c) nieuchronność kary za popełnione zło, 

d) świat fantastyczny i jego wpływ na losy Makbeta. 

 

5. Dzieje Makbeta 

 

Polecenie: 

Przedstaw w punktach dzieje Makbeta. Pamiętaj o stosowaniu równoważników zdań. 

Rozwiń pisemnie wybrany punkt dotyczący postaci. 

 

13. i 14.05.2020, język polski, kl. ITRW/TIS (G) 

 

Temat: Makbet Williama Szekspira – studium zbrodni ( 2 godziny lekcyjne) 

Punkty do lekcji (wpisujemy do zeszytów): 

1. Wizja człowieka jako aktora w teatrze świata. 

2. Motywy postępowania Makbeta.  

3. Następstwa żądzy władzy Makbeta. 

4. Nowa koncepcja tragizmu w dramatach Szekspira. 

(przyczyną tragedii nie jest zły los, fatum, lecz namiętności człowieka, który, 

owładnięty nimi, zmierza do zguby). 



Ad 2) W oparciu o przytoczone cytaty wskaż motywy postępowania Makbeta ( zwróć 

uwagę na to, kto wypowiada dane słowa oraz zinterpretuj ich sens). 

Cytat I: 

 Wieszczba ta, jeśli w nią uwierzysz, 

Może zapalić w tobie niebezpieczną  

Żądzę korony. Często, przyjacielu, 

Narzędzia piekła prawdę nam podają, 

aby nas w zgubne potem sieci wplątać (…) 

 

Cytat II: 

Boję się tylko, czy twoja natura, 

Zaprawna mlekiem dobroci, obierze 

Najkrótszą drogę ku temu. Znam ciebie, 

Rad byś być wielkim, nie wolnyś od dumy, 

Ale uczciwie chciałbyś cel jej posiąść; 

Przybądźcie, o wy duchy, żywiciele 

Zabójczych myśli (…). 

 

Cytat III: 

Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec 

Podżega we mnie tę pokusę, to jest 

Ambicja, która przeskakując siebie, 

Spada po drugiej stronie. 

 

Cytat IV: 

Któż zdoła 

Las wzruszyć z posad, kazać jego drzewom 



Dobyć korzenie z głębokości gruntu? 

Święć się, przyjazna wróżbo! Hydro buntu, 

Nie podnoś głowy wprzód, aż się podniesie 

Las Birnam. Wielki, jak drzewa w tym lesie, 

Żyć będzie Makbet, nie dbając o burzę. 

Zapisz wnioski wynikające z interpretacji cytatów, a następnie wynotuj motywy 

postępowania Makbeta: 

a) ………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………. 

Ad 3) Następstwa żądzy władzy Makbeta: (uzupełnij wykropkowane miejsca) 

a) morderstwa ( zamordowanie Dunkana i sług, ……………………………………...), 

b) zmiana charakteru ( stronienie od ludzi, nienawiść względem innych, duma, 

namiętność), 

c) zmiana stosunku do żony (………………………………………………………….), 

d) dążenie do rządów samowładnych, 

e) wyrzuty sumienia, 

f) konflikty w społeczeństwie. 

Zadanie domowe: 

Rozwiń pisemnie jeden z podanych punktów: 

1. Odpowiedz na pytanie: Czy Makbet był szczęśliwy, zdobywszy władzę? Odpowiedź 

uzasadnij. 

2. Porównaj tragizm Makbeta z tragizmem znanego Ci bohatera antycznego. 

 

Odpowiedzi przesyłają osoby, które chcą poprawić oceny. 

marzenaewa7@wp.pl  

 

Marzena Sipińska 
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