
 

 

Język polski kl. 1ts 27.04.2020r., 30.04.2020r. 

 

Temat: Makbet – ofiara czarownic, ambicji żony czy 

własnych żądz? Demoniczna Lady Makbet.  

  

Zapoznaj się z notatką poniżej, a następnie sporządź własną 

w zeszycie. Uzupełnij kartę pracy nr 1 i 2 (wklej ją lub 

przepisz do zeszytu). 

 

Makbet jest bohaterem tragicznym, ponieważ znajduje się w sercu 

konfliktu, z którego nie sposób wyjść bez ofiary, bez straty i porażki. 

Chodzi o konflikt pomiędzy losem a wartościami. Makbet poznaje los, 

czyli przyszłe, nieuchronne wydarzenia. Ale droga, którą główny 

bohater ma dążyć, aby ów los się spełnił – jest drogą niemoralną, 

drogą wbrew wartościom. 

Makbet dokonuje morderstwa na królu, własnym kuzynie i 

przyjacielu; człowieku, który Makbetowi ufał i który go doceniał. 

Tragizm tej decyzji wiąże się ze świadomością bohatera, ze 

zdawaniem sobie sprawy, kogo zabija, jakiemu człowiekowi odbiera 

życie. Ponadto Makbet, zaraz po przebiciu Dunkana sztyletami, 

zaczyna tracić zmysły. Jego życie staje się nieustannym lękiem o 

władzę i lękiem przed karą. Makbet widzi zjawy – jak duch Banka – 

boi się własnego cienia, plącze się ciągle we wróżbach czarownic. 



 

 

Bohater popada w obsesję i rozpacz. Choć z drugiej strony zbrodnia 

odbija się i na nim – Makbet staje się bezwzględny, zimny, nieczuły. 

Tragizm samego Makbeta polega również na bolesnym zdaniu sobie 

sprawy z własnej klęski, na paraliżującym odkryciu własnego błędu. 

Błąd Makbeta to zawierzenie źle zinterpretowanym wróżbom 

wiedźm, to zaślepienie żądzą władzy, które nie pozwoliło trzeźwo 

ocenić dwuznacznych słów. 

Ze zbrodnią wiąże się postać Lady Makbet. Choroba i ostateczna 

śmierć żony zdają się wpisywać w karę za morderstwa i tyranię. 

Makbet traci jedyną podporę, jaką miał w żonie. Na koniec bohater 

tragiczny ginie. Wydaje się, że jego śmierć jest w pewnym sensie 

żałosna, ponieważ Makbet do końca ufa przepowiedniom, nie może 

uwierzyć, że istnieje człowiek nie narodzony z kobiety – jak mówiły 

wieszczki. Makbet jest do ostatniej chwili życia zaślepiony losem i 

dosłownym znaczeniem przepowiedni. Nie myśli logicznie, nie potrafi 

nabrać dystansu, skruszyć serca, przyznać się do winy. Umiera w 

fałszu i obłudzie. Nie przyjmuje do wiadomości, że prawda wyjdzie na 

jaw, że los zakończy się dla niego okrutnie. Ta naiwność Makbeta 

pogłębia rozmiar jego tragedii.  

 

 

 

 



 

 

Karta pracy 1. Profil psychologiczny Makbeta 

 

1.  Uzupełnij schemat odpowiednimi informacjami. 

  

 

 

 

 



 

 

2. Wpisz do schematu źródła zła, które doprowadziły Makbeta do 

klęski. Uszereguj je według siły oddziaływania na bohatera. Na 

szczycie piramidy umieść najistotniejsze Twoim zdaniem zło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta pracy 2.  Lady Makbet – femme fatale 

 

1.  Przeanalizuj i zinterpretuj wypowiedzi bohaterki z różnych 

momentów jej życia. 

 

Moment 

akcji utworu 

Znaczące słowa Lady 

Makbet 

Interpretacja zachowania 

bohaterki 

Lady 

Makbet 

czyta list od 

męża. 

Boję się jednak, czy z twoją 

naturą, / Którą przepaja 

mleko łagodności, / 

Będziesz osiągał cel 

najkrótszą drogą. / 

Owszem, nieobce ci sny o 

potędze / I masz ambicję, 

ale ci brakuje / Instynktu 

walki, drapieżności, zła. 

 

 

  

Lady 

Makbet 

wyrzeka się 

swej 

niewieściej 

natury. 

Przybądźcie, duchy, które 

podżegacie / Myśli do 

zbrodni; odbierzcie mi płeć. 

/ Chcę być bezwzględna do 

ostateczności.  

 

Żona udziela 

pierwszych 

wskazówek 

mężowi. 

Aby przechytrzyć świat, 

bierz z niego przykład: / 

Maskuj się – zalśnij pogodą 

na twarzy, / Promieniuj 

ciepłem, brzmij przyjaznym 

tonem. / Bądź jak niewinny 

kwiat, a jednocześnie / 

Bądź wężem pod nim. [...] / 

Pozostaw wszystko mnie. 

 

Lady 

Makbet 

Widzę, że twoja niedawna 

nadzieja / Była nietrzeźwa i 

 



 

 

widzi w 

mężu 

tchórza. 

zmorzył ją sen. [...] / To 

właśnie w tej woli / Byłeś 

człowiekiem! 

 

Gdzie twoje męstwo?! Daj 

mi te sztylety. / Śpiący i 

zmarli to tylko obrazy. / 

Bać się malowanego 

diabła!... / Dzieckiem / 

Jesteś? [...] / Popatrz, mam 

teraz już ręce jak ty. / Lecz 

blednąć na taki widok to 

wstyd. 

Wspólniczka 

w zbrodni 

omdlewa na 

wieść o 

zabójstwie 

Duncana. 

Niech mi pomoże kto stąd 

odejść... Słabnę... 

 

Makbet 

wyprawia 

ucztę na 

królewskim 

dworze. 

Zjawia mu 

się duch 

Banqua. 

Panuj nad sobą! Bądź 

mężczyzną! [...] / O, te 

niewidy, które 

przyprawiają / o dygot 

serca i ciarki na plecach / 

(Te puste strachy) – to 

dobre u dzieci, / 

Wsłuchanych w bajdy 

snute przy kominku / 

Zimową porą. / Lecz u 

ciebie? Wstydź się ! / 

Czemu wytrzeszczasz tak 

wzrok? Masz przed sobą / 

Jedynie krzesło. 

 



 

 

Choroba 

Lady 

Makbet. 

Co jest z tymi rękami? 

Czemu nie można ich 

domyć? [...] / I wciąż ten 

zapach krwi... Nic go nie 

zabije, żadne / wonności 

Arabii, a przecież ręka tak 

mała... O-o-och! 

 

Śmierć Lady 

Makbet. 

–  

 

 

Uzupełnione karty pracy proszę przesłać do 05 maja br. w 

formie zdjęcia lub dokumentu Word na e-mail: 

marti26.84@o2.pl  

Praca jest obowiązkowa, jej niewykonanie skutkuje oceną 

niedostateczną. Przypominam o podpisywaniu prac, 

informuję, że prace nadesłane po wyznaczonym terminie 

będą skutkowały oceną niedostateczną. 


