
Klasa I b (HOT, TPS) 
-  technik hotelarstwa 

-  technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 
16.04.2020 r. (czwartek) 
Temat: Byd albo nie byd... Dramat ludzkich wyborów w twórczości  
W. Szekspira.   
 
Poznam: 
- historię teatru elżbietaoskiego  
- różnicę między tragedią starożytną a nowożytną, 
- pojęcia: hamletyzm, wybór tragiczny. 
 
Przeczytad i zapisad w zeszycie:  
- informacje na temat teatru elżbietaoskiego, 
- różnice i podobieostwa pomiędzy tragedią antyczna a nowożytną. 
 
Zapoznad się z fragmentem Hamleta W. Szekspira i odpowiedzied na pytania: 
- Jaki wybór stawia przed sobą i zarazem przed wszystkimi ludźmi Hamlet w pierwszych 
czterech wersach swej wypowiedzi? 
- Co dla Hamleta znaczy „byd”: egzystowad czy działad? 
- Wymieo przykłady tego, co wydaje się bohaterowi nie do zniesienia w życiu. 
- Co według Hamleta powstrzymuje ludzi przed samobójstwem? 
- Oceo postawę Hamleta- czy wybierając życie i rezygnując z zamiaru samobójstwa, jest 
tchórzem czy bohaterem? 
 
 
20.04.2020 r. (poniedziałek, 2 g.) 
Temat: Czy nie spadnie na nich to posądzenie? Literacka psychologia zbrodni. 
 
Poznam: 
- mechanizm zbrodni: wskażę winnych morderstwa i określę ich drogę 
 „od myśli do czynu”,  
- portrety psychologiczne bohaterów tragedii, 
- techniki manipulacyjne zastosowane przez lady Makbet, 
- wahania i rozterki Makbeta przed podjęciem decyzji o zbrodni. 
 
1. Przypomnienie wniosków z poprzedniej lekcji ( scharakteryzowanie Makbeta jako 
bohatera mającego wolną wolę (gdyż przepowiedniom Czarownic nie musi ufad, wróżby nie 
są odpowiednikiem Fatum, a jedynie stawiają bohatera przed koniecznością dokonania 
wyboru). 
Makbet to bohater dynamiczny – nieustannie podejmuje decyzje przesądzające o jego 
dalszych losach, ulega też wpływowi innych postaci (Czarownic, lady Makbet). 
2. Wykrycie mechanizmu zbrodni: wskazanie winnych morderstwa i określenie ich drogi „od 
myśli do czynu”.(scena VII z aktu I  i  jej znaczenie w całości utworu – jest to jeden z 



kulminacyjnych punktów dramatu, pod wpływem argumentów żony Makbet podejmuje 
decyzję o zabiciu Duncana. 
3. Analiza roli lady Makbet w zbrodni na królu – wskazywanie argumentów przemawiających 
do rozumu Makbeta (argumenty emocjonalne, racjonalne). 
4. Czy Makbet popełnia zbrodnię z premedytacją, czy w afekcie? Czy można jednoznacznie 
określid motywację postępowania bohatera i jego postawę? (zabójstwo w afekcie jest 
popełniane w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami). 
 
23.04.2020 r. (czwartek) 
Temat: Co ma przyjśd, przyjdzie…Przeznaczenie czy wybór.  
(W. Szekspir, Makbet). 
 
Zapoznam się z: 
- pojęciami: determinizm, indeterminizm, wolna wola, fantastyka 
- światem przedstawionym w tragedii Szekspira, 
- elementami fantastycznymi dramatu i ich rolą, 
- reakcją bohaterów na przepowiednię czarownic, 
- porównaniem sytuacji Makbeta i Edypa. 
 
1.Proszę przypomnied sobie wszystkie zagadki, które pojawiają się w wypowiedziach 
Czarownic 
w czasie ich spotkania z Makbetem i Bankiem (akt I, sc. III) i wyjaśnid ich sens. 
Zagadkowe wypowiedzi Czarownic pojawiają się przede wszystkim w słowach dotyczących 
Banka.  
2. Zapoznad się z fragmentem dramatu zamieszczonym w podręczniku (s. 109–112) 
3. Zinterpretowad sc. III zwracając uwagę na poniższe wskazówki: 
- Co mówią wypowiedzi bohaterów na temat Czarownic? 
- Dlaczego zagadki Czarownic są istotne dla bohaterów? 
- Jak reagują oni na to, co słyszą? 
- Czy potrafią rozwiązad zagadki, które usłyszeli? 
- Co refleksje bohaterów mówią na ich temat? W jaki sposób ich charakteryzują? 
4. Jaką rolę w życiu Makbeta odegra ostatecznie przepowiednia Czarownic?”. Proszę  
scharakteryzowad stosunek Makbeta do (swojego) losu, udzielając 
odpowiedzi na cztery pytania: 
- W jakiej sytuacji znalazł się bohater? 
- Jakie decyzje podejmuje i czym są one uwarunkowane? 
- Jaki ma stosunek do losu? 
- Jakie efekty ostatecznie przynoszą podjęte przez niego działania? 
5. Na zakooczenie lekcji proszę zastanowid się nad pytaniem postawionym w podręczniku: 
„Losy Makbeta – przeznaczenie czy wybór?” 
 


