
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JĘZYK POLSKI – 19.05.2020 I 20.05.2020 R. – 1 TG B 

 

TEMAT NA DWIE LEKCJE, TJ. NA CAŁY TYDZIEŃ NAUCZANIA ZDALNEGO! 

 
NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  
TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 

http://rjr.lavoros.pl/


 
William Szekspir, Makbet 

(oraz podręcznik - s. 175-190) 

− Wybór czy przeznaczenie? 

− Zbrodnia i jej motywacja 

− Postaci zła w Makbecie 

− Wina i kara - postać lady Makbet 

Znajomość lektur obowiązkowych: William Szekspir, Makbet 

tragedia nowożytna; sposoby kreowania świata przedstawionego w dramacie (akcja, bohater, 
motywacja); środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka egzystencjalna 

Na DOBRY początek – pod tym adresem znajdziesz linki do filmów zawierających 
streszczenia i opracowania „Makbeta”, a także spektakl w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
Zapoznaj się z zamieszczonymi materiałami, pozwolą one przypomnieć Ci sobie treść 

lektury oraz przygotować się do realizacji zadań. 

 

Temat: Wybór czy przeznaczenie? 

 
1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 175-178 - przeczytaj wstęp 

teoretyczny, fragment tekstu oraz pojęcia kluczowe. 
2. Zmierz się z zadaniami z zakresu analizy przeczytanego fragmentu. 

A. Co Makbet i Banko sądzą o przepowiedniach czarownic? Czy uważają je za wyraz dobrych, czy 
złych sił w świecie?  

B. Jakich argumentów używają bohaterowie w swoich ocenach przepowiedni? Zacytuj odpowiednie 
fragmenty.  

C. Czy bohaterowie traktują przepowiednie jako nieodwołalne przeznaczenie? Odpowiedź 
uzasadnij.  

D. O jakich podszeptach i wyobrażeniach mówi Makbet w wersach 58.-66.?  

Wybierz, proszę, dwa pytania i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. Napisz, na które pytania 
odpowiadasz. 

3. Czas na podjęcie próby zinterpretowania fragmentu. Aby dokonać jego interpretacji, zapoznaj się z 
poniższymi poleceniami, następnie wybierz dwa z nich i udziel na nie pisemnej odpowiedzi. Zapisz, na 
które pytania odpowiadasz. 

A. Co Ty sądzisz o czarownicach? To realne postacie czy personifikacje myśli i pragnień 
bohaterów? Odpowiedź uzasadnij.  

B. Jakie są, Twoim zdaniem, przyczyny wewnętrznego konfliktu Makbeta?  
C. Czy myśl Makbeta o morderstwie jest efektem przepowiedni, czy własnych ambicji bohatera? 

Uzasadnij swoje zdanie.  
D. Jak myślisz, czego tak naprawdę obawia się Makbet? Co „każe łomotać / sercu o żebra“?  
E. Czy Makbet ma wolną wolę — może podejmować samodzielne, niczym nieskrępowane 

decyzje? Uzasadnij swoje zdanie.  

http://serwer1995185.home.pl/autoinstalator/moodle2/mod/page/view.php?id=545


Temat: Zbrodnia i jej motywacja. 

 
1. Zapoznaj się z treściami zamieszczonymi w podręczniku pod tematem nr 35 - Zbrodnia i jej motywacja 

(s. 179-182); przeczytaj wstęp teoretyczny, fragment Makbeta oraz pojęcia kluczowe. 
2. ANALIZA 

a. Jaki stosunek do pomysłu zabójstwa Dunkana ma Makbet przed rozmową z żoną (wersy 1.-
19.)? Czego się obawia? Dlaczego się waha? Przedstaw argumenty bohatera. 

b. Jakie wymaganie stawia Makbetowi żona? Do jakich wartości i cech osobowych Makbeta się 
odwołuje?  

c. Co ostatecznie przesądza o podjęciu przez Makbeta decyzji o zabójstwie? Zacytuj argument 
lady Makbet, który przekonuje bohatera do decyzji o zamordowaniu króla. 

3. INTERPRETACJA 
a. Kto, Twoim zdaniem, ponosi odpowiedzialność za zabicie króla? Makbet? Jego żona? Oboje w 

równym stopniu? Uzasadnij swoją opinię. 
b. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że zabójstwo Dunkana to zbrodnia z premedytacją? 

Dlaczego?  
 

Temat: Postaci zła w „Makbecie”. 

 
1. Zacznij od zapoznania się z treściami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 184-186 pod 

tematem nr 36 - Postaci zła w Makbecie. Przeczytaj wstęp teoretyczny, ramkę zatytułowaną Wiedzieć 
więcej, fragment Makbeta oraz zapoznaj się z pojęciami kluczowymi. 

2. Przypomnij, odwołując się do znajomości całej lektury, jakie „targi" prowadzą czarownice z 
Makbetem. Czemu Hekate określa je jako „sprawy śmiertelne”? 

3. Na czym polega prawdziwe zło zdaniem Hekate? Odpowiedz na podstawie wersów 17.-21. 
4. Czy Makbet, Twoim zdaniem, był zły od początku, czy też stał się taki pod wpływem okoliczności? 

Jakich? Uzasadnij swoją opinię.  
5. Oceń postępowanie Makbeta. Czy znajdujesz dla niego jakiekolwiek okoliczności łagodzące? 

(Wypowiedź musi liczyć MINIMUM 100 słów) 
 

Temat: Wina i kara – postać lady Makbet. 

 
1. Zacznij od zapoznania się z treściami zamieszczonymi w podręczniku pod tematem nr 37 - Wina i kara 

- postać lady Makbet (s. 188-190) - przeczytaj wstęp teoretyczny, fragment Makbeta  oraz pojęcia 
kluczowe. 

2. Czym się objawia psychoza lady Makbet? Kto i co pojawia się w urojeniach bohaterki? 
3. Czym, Twoim zdaniem, jest spowodowany lęk lady Makbet przed ciemnością? 
4. Zinterpretuj obsesyjnie powtarzaną przez bohater-kę czynność mycia rąk. O czym może świadczyć? 
5. Jaką odpowiedzialność za popełnione zbrodnie ponosi lady Makbet? Czy można czymś usprawiedliwić 

jej postępki? Uzasadnij swoje zdanie. 
6. Jaki wpływ na decyzje współmałżonka / życiowego partnera może (albo powinna) mieć druga osoba 

w związku? Przedstaw i uzasadnij swoją opinię. Twoja wypowiedź nie powinna być krótsza niż 100 
słów. 

 



W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  
(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 
http://rjr.lavoros.pl. 
 

Powodzenia! 
Renata Jaguścik-Rudnicka 

 
 
 

http://rjr.lavoros.pl/

