
Język polski – klasa ITp – nauczanie zdalne 21.05.2020 

William Szekspir - Makbet 

 

Temat: Zbrodnia i jej motywacja – Makbet  

Postaci zła w utworze. 

 

1. Proszę przeczytać utwór Szekspira – Makbet  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html 

2. Proszę zapoznać się z opracowaniem lektury na stronie: 

https://www.sutori.com/story/makbet--JjbVFkFJfCHAhq8DZJPSN3TY 

a następnie w zeszycie zapisać: 

- czas i miejsce akcji 

- główni bohaterowie 

- Makbet jako studium zbrodni i zbrodniarza 

- Lady Makbet – kobieta fatalna 

3. W oparciu o opracowane materiały oraz znajomość lektury proszę opracować: 

kartę pracy 1 (pytania od 1 - 7) lub kartę pracy – Świat nadprzyrodzony w Makbecie 

(pytania od 1 do 9).  

4. Proszę pooglądać spektakl teatralny Makbet w reżyserii Andrzeja Wajdy 

https://ninateka.pl/film/makbet-andrzej-wajda 

lub film Makbet w reżyserii Justina Kurzela  

5. Zdjęcia z wykonanej pracy proszę przesłać na adres anna_zubrzycka@wp.pl w terminie do 

28.05.2020.  
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KARTA PRACY 1 

1. Podaj po trzy cechy Makbeta, które ujawniły się w różnych okresach jego życia. [0–3]  

Makbet jako wasal Duncana: 

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

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

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

Makbet jako król Szkocji : 

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

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

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

 

2. Lady Makbet popycha Makbeta na drogę zła. W jaki sposób bohaterka usiłuje 

wpłynąć na męża? Podaj trzy przykłady. [0–3]  

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

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

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

 

3. Zinterpretuj słowa Makbeta: Życie jest tylko przechodnim półcieniem, / Nędznym 

aktorem, który swoją rolę / Przez parę godzin wygrawszy na scenie / W nicość przepada 

– powieścią idioty, / Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą. [0–2]  

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Określ trzy funkcje, które pełnią w Makbecie czarownice. [0–3]  

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

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

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

 

 5. Wymień sześć cech dramatu szekspirowskiego. [0–3]  

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

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

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



 

5. Szekspir powiedział, że „teatr to podstawianie zwierciadła naturze”. Poszukaj w 

potwierdzenia tych słów w scenie, w której Makbet, przerażony obrotem spraw, wraca do 

czarownic. Pyta, czy potwierdzają pierwszą przepowiednię, według której po tyranie zasiądą 

na tronie potomkowie Banka. 

  

akt IV, scena 1. (fragment)  

Przez scenę przechodzi ośmiu Królów, ostatni z lustrem w ręce; za nimi Banko.   

MAKBET  

Tyś jest zupełnie jak duch Banqua. Precz!  

Twoja korona oślepia mnie blaskiem. –   

A ty, tym włosem i złotem na skroniach,  

Niewiele lepszy: taki sam jak pierwszy. –   

Trzeci... replika tamtych dwóch! – Dlaczego  

Ukazujecie mi to, wstrętne wiedźmy? –  

Czwarty!... Wzrok stracę! – Czy ten pochód będzie  

Ciągnął się wiecznie? – Jeszcze jeden?... Siódmy? –   

Dosyć już! Nie chcę, nie chcę tego widzieć! –   

Lecz oto ósmy jeszcze... Ze zwierciadłem,  

W którym widnieją następni, bez końca...  

Trzymają w rękach czasem po dwa jabłka  

I po trzy berła... Co za straszny widok! –   

A więc to prawda!... Banquo z krwią we włosach,  

Wskazując na nich, śmieje mi się w twarz,  

Jak gdyby mówił: „To wszystko są moi....  

Moje potomstwo!” – Więc jednak to tak...  

  

a) Opisz, co ukazuje się oczom bohatera. [0–1]  

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

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

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

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



b) Nazwij dwa uczucia, które targają bohaterem. [0–1]  

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

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

 

c) Co symbolizuje zwierciadło niesione przez jedną z postaci? [0–1]  

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

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

 

d) Jak Makbet interpretuje zachowanie Banqua? [0–1]  

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

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

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

 

e) Jaką prawdę o sobie i swoich czynach poznaje Makbet w tej scenie? [0–2]  

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

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

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

 

6. Wyjaśnij, z czego – Twoim zdaniem – wynika olbrzymia popularność Makbeta we 

współczesnej kulturze. Przedstaw swoje stanowisko w tej sprawie. [0–2] 

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

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

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

 

 

 



 



 


