
Klasa I b (HOT, TPS) 
-  technik hotelarstwa 

-  technik pojazdów samochodowych 
Przedmiot: język polski 

 

27.04.2020 r. (poniedziałek, 2 godz.) 

Temat: Znak, że ktoś zły zbliża się… Przyczyny i przejawy zła w dramacie Szekspira. 

Poznam: 

- Szekspirowskie refleksje na temat istoty zła, 
- pojęcie zła moralnego, 
- czyny Makbeta naruszające normy moralne, 
- cele i motywy zbrodni popełnionych przez Makbeta, 
- sposoby zobrazowania zła w świecie. 
 
1. Wykrycie różnych przejawów zła opisanych w dramacie Szekspirowskim. 
Krokiem wiodącym do celu będzie analiza postaci Czarownic. 
 
2. Charakterystyka Czarownic na podstawie dwóch scen z aktu I:  (proszę przygotować do lekcji) 
 

 Informacje w dramacie komentarz 

Kim są bohaterki? 
 

  

W jakich okolicznościach się 
pojawiają? 

  

Jak wyglądają?   

Jakie mają możliwości, na czym 
polega ich działanie? 

  

Jakimi cechami charakteryzują 
się ich wypowiedzi? 

  

Jaką funkcję pełnią ze względu 
na akcję dramatu? 

  

Jaką funkcje pełnią w 
kontekście problemu zła? 

  

 

3. Zinterpretowanie dwóch kolejnych scen z udziałem Czarownic pod kątem rozbudowania przez 
Szekspira obrazu zła w świecie (podręcznik, s. 120–123).  

4. Wnioski: 
• Natura zła jest bardzo skomplikowana. 
• Zło przybiera różną postać (np. metamorfozy Wiedźm). 
• Zło świata jest reakcją na naturę ludzką (np. agresywność kobiety przyczyną mściwości 
Czarownicy). 
• Zło tkwi w naturze człowieka. 
• Zło czai się w świecie i kusi człowieka. 
• Zło wynika z moralnych wyborów człowieka. 

Materiały do lekcji: podręcznik, str.120 

Temat: Czy dłonie te nigdy nie będą czyste?... cierpienie, lęk i wina Lady Makbet. 



Zapoznam się z: 

- literacka kreacją szaleostwa, 
- pojęciami psychozy, urojenia, choroby psychicznej, 
- objawami obłędu Lady Makbet powiązanymi z wydarzeniami, których byłą inspiratorką, 
- symbolicznym sensem lęków i psychoz bohaterki. 
 
Proszę opracowad notatkę do lekcji, udzielając odpowiedzi na pytania zawarte w 

podręczniku. 

Materiały do lekcji: podręcznik, str.125 

30.04. 2020 r. (środa, 1 godz.) 

Temat: Niczym jest wszystko, jeśli spełnione marzenie nie cieszy… Projekcja spektaklu 

Makbet w reż. A. Wajdy. 

Zapoznam się z: 
 
- sylwetką twórcza Andrzeja Wajdy, 
- analizą spektaklu teatralnego ( scenografia, dekoracje, kostiumy, dźwięk, światło…) 
- wpływem Szekspira na dramat i teatr w Europie. 
   
Proszę przygotowad się według poniższych poleceo do lekcji. 
 
POLECENIA DO AMNALIZY 
 W trakcie oglądania spektaklu: 

1. Odnotuj swoje wrażenie z odbioru scenografii spektaklu. 
2. Określ, jakie barwy dekoracji i kostiumów dominują w przedstawieniu. 
3. Zwród uwagę na muzykę, dźwięk i światło występujące w scenach z wiedźmami. 
4. Odnotuj pierwsze wrażenie, które wywołują w tobie postaci Makbeta i Lady Makbet. 

Określ, czy początkowo budzą w tobie sympatię. 
5. Spróbuj określid wiek głównych bohaterów. 
6. Zwród uwagę na to z jakiej epoki pochodzą kostiumy postaci. 
7. Spróbuj odczytad emocje Makbeta, ujawniające się w  zbliżeniach jego twarzy. 
8. Zwród uwagę na scenę przygotowania zabójstwa Duncana-  w jaki sposób Makbet 

dochodzi do decyzji  o zbrodni i jaki jest w tym udział jego żony. 
Po obejrzeniu spektaklu: 

1. Opisz nastrój przedstawienia 
2. Objaśnij, czemu służą muzyka i dźwięk w scenach z wiedźmami. 
3. Scharakteryzuj postacie głównych bohaterów przedstawienia. 
4. Zinterpretuj scenę poprzedzającą zabójstwo Duncana. W jaki sposób podzieliłbyś 

odpowiedzialnośd małżonków za ten czyn? 
5. Jakie prawdy o człowieku wyeksponował reżyser przedstawienia? Odpowiedz na 

podstawie analizy cech bohaterów. 
6. Czemu służy minimalistyczna scenografia? 
7. Zinterpretuj symbolikę czarnych foliowych worków występujących w I i ostatniej 

scenie dramatu. 


