
Dzień dobry, 

Dzisiejszy temat jest kontynuacją lekcji poświęconych „Makbetowi”. Proszę, żebyście 
podczas  pracy  korzystali  z tych samych fragmentów dramatu, które przygotowałam           
dla Was wcześniej.  Nie zamieszczam ich na stronie po raz drugi.  

Podczas tej lekcji zastanowicie się nad motywami działań głównego bohatera, wskażecie 
niektóre jego cechy i określicie konsekwencje działań bohaterów. Zapiszcie, proszę, temat 
lekcji i wykonajcie zadania. Gotowe prześlijcie mi na adres: agga.wika@gmail.com do dnia 
21.05.2020r. 

 

Temat: Dramat żądzy władzy. „Makbet” W. Szekspira. 

Zadania: 

1.  Analizując podane sceny, określ motywy sięgnięcia przez Makbeta po władzę.                  
Jak to się stało, że Makbet zasiadł na tronie? 

wpływ przeznaczenia (scena 3 aktu I) – .... 

działalność innych osób (scena 3 i 5 aktu I) –  …. 

własne działania (scena 2 aktu II) –  .... 

 2.  Na podstawie analizy wskazanych scen wskaż, jakie konsekwencje swych działań ponoszą 
główni bohaterowie.  

Makbet (scena 4 aktu III, sceny 8 i 9 aktu V) –  .... 

Lady Makbet (scena 1 aktu V i scena 5 aktu V) –  .... 

 3.  Na podstawie sceny 5 i 7 aktu I wskaż te cechy charakteru bohatera dramatu, które 
przesądziły o jego upadku. 
..................................................................................................................................................... 

 4.  Dlaczego Makbeta możemy uznać za postać tragiczną? 
..................................................................................................................................................... 

5.   Określ, na podstawie utworu Szekspira, jaki wpływ ma na człowieka władza. Wypisz        
w kilku punktach wynikające z utworu ostrzeżenia i wskazówki dla tych, którzy sprawują 
rządy. 

 

 



ZAUWAŻ, ŻE: 

Wybory dokonywane przez Makbeta oraz Lady Makbet nie pozostają bez wpływu na ich 
psychikę. Charaktery tych dwóch postaci zmieniają się wraz z rozwojem akcji dramatu. 
Makbet z oddanego, lojalnego żołnierza staje się władcą zaślepionym ambicją, a jego żona 
przechodzi przemianę z oddanej i wspierającej go towarzyszki życia w ogarniętą szaleństwem 
królową. Nie bez znaczenia jest rola Lady Makbet w dramacie Szekspira. Zachęca męża        
do działania, podważając jego męstwo.  Na decyzje Makbeta i jego przemianę ma również 
wpływ świat fantastyczny, do którego należą wiedźmy, zjawy, duchy oraz sny i wizje 
głównych bohaterów. Każdy z wymienionych elementów ma w dramacie swoje określone 
znaczenie. Droga Makbeta do upadku wiedzie przez decyzje, na które wpływ ma wiele 
czynników. Gdyby był on bohaterem antycznym, a jego wyborami rządziło fatum, 
moglibyśmy powiedzieć, że jego los jest zdeterminowany przez siły boskie. Szkocki władca 
wierzy jednak w przepowiednię podsycającą jego ambicje i sam podejmuje takie decyzje,  
aby ta przepowiednia się spełniła.  

 


