
William Szekspir, Makbet (fragmenty)

 AKT I, SCENA VII

 MAKBET
Jeśli to, co się ma stać, stać się musi,
Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie.
Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć wszelkie
Dalsze następstwa, gdyby ten czyn mógł być
Sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego,
Tylko tu, na tej doczesnej mieliźnie,
O przyszłe życie bym nie stał. Lecz zwykle
W podobnych razach tu już kaźń nas czeka.
Krwawa nauka, którą dajem, spada
Na własną naszą głowę. Sprawiedliwość
Zwraca podaną przez nas czarę jadu
Do własnych naszych ust. Z podwójnych względów
Należy mu1 się u mnie bezpieczeństwo:
Jestem i krewnym jego i wasalem.
To samo zbyt już przeważnie potępia
Taki postępek – lecz jestem, co więcej,
Więcej gospodarzem jego, który winien

Temat: 
Na czym polega niszcząca siła władzy? 
Odpowiadając na pytanie, wykorzystaj 
wnioski z analizy podanych fragmentów 
Makbeta oraz znajomość całej tragedii 
Szekspira.

1 Chodzi 
o króla 
Dunkana.
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Drzwi zamknąć jego zabójcy, nie owszem
Sam mu do piersi zbójczy nóż przykładać.
A potem, Dunkan tak skromnie piastował
Swą godność, tak był nieskalanie czystym
W pełnieniu swego wielkiego urzędu,
Że cnoty jego, jak anioły nieba,
Piorunującym głosem świadczyć będą
Przeciw wyrodnym sprawcom jego śmierci,
I litość, jako nowo narodzone
Nagie niemowlę lub cherub 2 siedzący
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
Wiać będzie w oczy każdemu okropny
Obraz tej zbrodni, by wiatr łzy osuszył.
Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec
Podżega we mnie tę pokusę, to jest
Ambicja, która przeskakując siebie,
Spada po drugiej stronie. 
[…]
Niech się więc stanie! Wszystkie moje siły
Nagnę do tego okropnego czynu.
Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem:
Fałsz serca i fałsz lic muszą iść pospołu.

 AKT II, SCENA II

 MAKBET
       Jeden
Zawołał: Boże zmiłuj się nad nami!
A drugi: Amen, jakby mię widzieli
Z tymi rękami kata stojącego
I śledzącego ich trwogę. Jam nie mógł
Powiedzieć Amen, wtenczas kiedy oni
Mówili: Boże zmiłuj się nad nami!

 LADY MAKBET
Nie zastanawiaj się nad tym tak pilnie.

 MAKBET
Dlaczegoż tego nie mogłem powiedzieć?
Potrzebowałem bardzo zmiłowania,
A jednak Amen zamarło mi w ustach.

2 cherub – tu: 
anioł zemsty
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 LADY MAKBET
Nie trzeba sobie takich rzeczy w takim
Świetle wystawiać; inaczej by przyszło
Oszaleć.

 MAKBET
  Zdało mi się, że słyszałem
Głos wołający: Nie zaśniesz już więcej!
Makbet zabija sen, niewinny sen,
Który zwikłane węzły trosk rozplata,
Grzebie codzienne nędze; sen, tę kąpiel
Znużonej pracy, cierpiących serc balsam,
Odżywiciela natury, głównego 
Posiłkodawcę na uczcie żywota. 
[…]
     Ciągle mi brzmiał w uszach
Ten głos: Nie zaśniesz, nie zaśniesz już więcej.
Glamis sen zabił, dlatego też Kawdor 3

Nie zaśnie; Makbet nigdy już nie zaśnie.

 LADY MAKBET
Któż to tak wołał? O, szlachetny tanie,
Rozmiękczasz w sobie tęgość ducha, marząc
Tak chorobliwie. Idź, weź trochę wody
I obmyj rękę z tych plugawych znamion.
Po coś tu z sobą przyniósł te sztylety?
Tam jest ich miejsce. Idź, odnieś je, pomaż
Krwią tamtych ludzi.

 MAKBET
      Już tam moja noga
Nie wnijdzie. Wzdrygam się, kiedy pomyślę
O tym, com zrobił; widok tego byłby
Nad moje siły.

 LADY MAKBET
         Kaleka na duchu!
Daj te sztylety. Śpiący i umarli
Są obrazkami tylko; nikt prócz dzieci,
Malowanego nie lęka się diabła.
Sama ubarwię krwią ręce i szaty

3 Glamis, 
Kawdor 
– tytuły, jakie 
nosi Makbet
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Tych dwóch pachołków, bo oni się muszą
Wydać sprawcami zbrodni.

 (wychodzi
 słychać zewnątrz kołatanie)

 MAKBET
Skąd ten odgłos?
Cóż się to ze mną stało, kiedy lada
Szmer, lada szelest przejmuje mię dreszczem?
Co to za ręce? Ha! Wzrok mi pożera
Ich widok. Mógłżeby cały ocean
Te krwawe ślady spłukać z mojej ręki?
Nie, nigdy! Raczej by ta moja ręka
Zdołała wszystkich mórz wody zrumienić
I ich zieloność w purpurę zamienić.
[…]
Obok uczucia takiej okropności
Lepiej byłoby utracić poczucie
Samego siebie.

 (kołatanie)
Zbudź tym kołataniem
Dunkana! Obyś mógł tego dokazać!

(Przeł. Józef Paszkowski)

Propozycja oceny rozwinięcia tematu
(można otrzymać maksymalnie 25 punktów)

Model rozwinięcia tematu 

Odpowiadając na pytanie postawione w temacie, uczeń powinien uwzględnić nastę-
pujące elementy treści dramatu Szekspira: 

Pierwszy fragment Makbeta (akt I, scena VII)
1. Sytuacja – rozterki Makbeta przed zabiciem Dunkana. / 1 p.
2. Obawa przed konsekwencjami – karą, sprawiedliwością. / 1 p.
3. Świadomość ogromu zamierzonej zbrodni. / 1 p.
4. Argumenty przeciwko zbrodni:
  a) Makbet jako krewny i poddany winien jest posłuszeństwo królowi, / 1 p.
  b) jako gospodarz powinien chronić swego gościa, / 1 p.

I.
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  c) Dunkan jest dobrym władcą, / 1 p.
  d) jego śmierć wywoła litość i chęć zemsty. / 1 p.
5. Ambicja jako czynnik decydujący. / 1 p.
6. Konieczność zachowywania pozorów, udawania. / 1 p.

Drugi fragment Makbeta (akt II, scena II)
1. Sytuacja – Makbet po dokonaniu zbrodni. / 1 p.
2. Obawa przed karą Boską. / 1 p.
3. Strach przed widokiem miejsca zbrodni. / 1 p.
4. Świadomość utraty spokoju, czystego sumienia. / 1 p.
5. Wizja krwi na rękach. / 1 p.
6. Pragnienie odwrócenia biegu zdarzeń. / 1 p.
7. Kontrast między stanem psychicznym Makbeta a postawą jego żony. / 1 p.

Cały utwór
1. Sukces podsyca ambicje: / 1 p.
  a) rola przepowiedni czarownic, / 1 p.
  b) sugestie żony. / 1 p.
2. Żądza władzy popycha do zbrodni. / 1 p.
3. Konsekwencją pierwszej zbrodni są następne, wywołane strachem przed zde-
maskowaniem. / 1 p.
4. Zbrodnia powoduje zmiany w psychice bohaterów:
  Makbeta:
  a) wyrzuty sumienia, halucynacje (duch Banka), / 1 p.
  b) potem – okrucieństwo i tyrania, / 1 p.
  c) nieczułość (reakcja na śmierć żony). / 1 p.
  Lady Makbet:
  d) brak wyobraźni, bezwzględność, / 1 p.
  e) potem – spóźnione wyrzuty sumienia, obłęd. / 1 p.
5. Konsekwencje sprawowania władzy opartej na zbrodni:
  a) brak poczucia bezpieczeństwa, / 1 p.
  b) klęska. / 1 p.

Wnioski
1. Pełny wniosek: np. dostrzeżenie konsekwencji ulegania złu, zauważenie sła-
bości ludzkiej natury, wskazanie mechanizmów obronnych psychiki. / 4 p.
2. Częściowy wniosek: np. dostrzeżenie konsekwencji ulegania złu, zauważenie 
słabości ludzkiej natury. / 2 p.
3. Próba podsumowania: np. uogólnienie dotyczące niszczącej siły władzy. / 1 p.

II.

III.

IV.
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Uwaga:
Za nieuwzględnione w modelu, a trafne spostrzeżenia i wnioski można uzy-

skać od 1 do 4 punktów. Model nie narzuca porządku wypowiedzi.
Kompozycja, styl i język – jak w Informatorze maturalnym.

PRACA NAPISANA PRZEZ UCZENNICĘ A

– oznaczenie na prawym marginesie odsyła do powyższego modelu punktacji 
– jeżeli cyfry są wzięte w nawias, oznacza to, że dana informacja jest powtórzo-
na i nie można za nią przyznać kolejnego punktu 
– szczególne walory tekstu oznaczone są +1
– fragmenty zgodne z modelem odpowiedzi zaznaczone są kolorem niebieskim
– błędy podkreślono

Dramat Szekspira Makbet jest znakomitym przykładem utworu 
obnażającego ludzką bezwzględność w dążeniu do zamierzonego 
celu. Jest to dramat jednocześnie o zabójstwie, zdradzie, zazdrości 
oraz o konsekwencjach nieprzemyślanych czynów. Jednak od wieków 
władza była i jest wielce pożądana. Przeglądając karty historii wiele 
razy spotkamy konflikty polityczne czy wojenne, spowodowane chęcią 
panowania. Także w literaturze często artyści wykorzystywali motyw 
nieograniczonych dążeń do władzy. Dobrym przykładem może być 
postępowanie Kreona, bohatera Antygony, który dla zachowania funkcji 
króla poświęcił wszystko co się liczy w życiu człowieka.

Makbet, główna postać tragedii Szekspira, to szkocki wódz, krewny 
króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego 
rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale jak się okazuje, 
po wielu zwycięstwach wróżby czarownic rozbudzają w nim ambicje 
sięgnięcia po najwyższe zaszczyty – koronę. Wpływ równie ambitnej 
żony powoduje, że wszystkie jego wartości: odwaga, dobra sława zostają 
zaprzepaszczone. Makbet usłyszawszy, że ma zostać tanem Kawdoru 
i królem, od razu powziął myśl zabicia Dunkana. Jednak mimo marzeń 
o tronie królewskim bohater ma chwile wahania, obawiając się skutków 
swego postępowania. Doskonale zdaje sobie sprawę, iż popełnienie 
tak niecnego czynu wywoła dalsze następstwa, bo przecież zbrodnia 
nie może istnieć bez kary: „Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć 
wszelkie / dalsze następstwa, gdyby ten czyn mógł być / sam w sobie 

log.
i

i

styl.

i, styl.
i

+1

III 1a
III 1b

I 2

Przykładowe wypracowania
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Objaśnienie
Walor: odwołanie się do kontekstu Antygony Sofoklesa.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: sukces podsyca ambicje - rola przepowiedni czarownic.Interpretacja całego utworu: sukces podsyca ambicje - sugestie żony.

Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: obawa przed konsekwencjami - karą, sprawiedliwością.

Objaśnienie
Błąd logicznyWyraz "jednak" nie łączy się logicznie z wypowiedzeniem poprzedzającym.Błąd interpunkcyjnyNależy oddzielać przecinkiem imiesłowowy równoważnik zdania.

Objaśnienie
Błąd interpunkcyjnyZdanie podrzędne powinno być oddzielone przecinkiem.

Objaśnienie
Błąd stylistycznyNadużywanie różnych form tego samego czasownika.

Objaśnienie
Błąd stylistycznyPrzemieszanie wyrazów z różnych porządków.Błędy interpunkcyjneWtrącenie należy wydzielać przecinkami.Podrzędny imiesłowowy równoważnik zdania powinien być z dwóch stron wydzielony przecinkiem.



wszystkim i końcem wszystkiego [...] jak anioły nieba / Piorunującym 
głosem świadczyć będą / Przeciw wyrodnym sprawcom jego śmierci”. 
Wątpliwości nie dają Makbetowi spokoju. Przecież jako wasal króla 
a zarazem gospodarz winien mu jest zapewnić bezpieczeństwo, chronić 
przed wszelkim złem: „Jestem i krewnym jego, i wasalem (...), / więcej, 
gospodarzem jego, który winien / drzwi zamknąć jego zabójcy, nie 
owszem / sam mu do piersi zabójczy nóż przykładać”. Dlaczego ma 
zabijać tak sprawiedliwego i dobrego króla, jakim był Dunkan? Któż 
mu dał do tego prawo? Jednak mimo że Makbet zdaje sobie sprawę 
ze zbrodniczego charakteru swych myśli przegrywa wewnętrzną walkę, 
zwycięża w nim bowiem zło. Zdecydował się na krok, którego będzie 
żałował do końca życia, jednak pokusa – „ambicja, która przeskakując 
siebie, / spada po drugiej stronie” – jest silniejsza.

Lady Makbet, w przeciwieństwie do swojego męża, od początku 
zdecydowana jest na zbrodnię. Przybycie Dunkana do zamku uważa 
za pomyślną okoliczność. Właśnie za jej podszeptem król i jego służba 
zostają zabici. Makbet zostaje królem, gdyż synowie Dunkana zbiegli 
za granicę z obawy, by nie spotkał ich los ojca. Po spełnieniu okrutnego 
czynu Makbet nie zaznaje spokoju: „Zdało mi się, że słyszałem / Głos 
wołający: Nie zaśniesz już więcej!” Trwogę budzi w nim sama myśl 
o miejscu zbrodni, ulega halucynacji wzrokowej, widząc na rękach 
plamy krwi, które w jego wyobraźni przybierają ogromne rozmiary. 
To znak, że zabójstwo napiętnowało go trwale, nieodwracalnie. Aby 
jednak zachować to, co dzięki niemu zyskał, bohater musi przywdziać 
maskę i udawać przed światem niewinnego. Godzi się na to, twierdząc, 
iż „fałsz serca i fałsz lic muszą iść pospołem”.

Łańcuch popełnianych przez Makbeta zbrodni wciąż się powiększa, 
jedno zabójstwo pociąga za sobą następne. Każdy, kto mu zagraża, musi 
umrzeć: tak ginie Banko i rodzina Makdufa. Król coraz szybciej stacza 
się w przepaść zbrodni, żyje w ciągłym napięciu. Momenty skrajnych 
obciążeń emocjonalnych prowadzą go do zaburzeń świadomości 
objawiających się w postaci majaczeń. Jego życie polega na ciągłej 
walce ze sobą i tajemniczymi widziadłami, także strachem przed 
mścicielem. Powoli zaczyna tracić sens życia, nazywa siebie „nędznym 
aktorem” miotającym się po scenie. Zanim poniesie ostateczną klęskę 
i zginie, utraci wszystko, również żonę, której śmierć przyjmie zresztą 
bardzo obojętnie.

Szekspir w swojej tragedii wyraża przekonanie, że człowieka określają 
jego namiętności, zachowania, podejmowane decyzje. Makbet, choć jest 
zbrodniarzem, budzi nie tylko odrazę, ale także współczucie, ponieważ 
stał się niewolnikiem własnych pragnień i ofiarą wojny, jaką stoczyły 
w nim dobro i zło. Władza w dramatach Szekspira jest ciężarem, 
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Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: argumenty przeciwko zbrodni - jako gospodarz powinien chronić swego gościa.

Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: argumenty przeciwko zbrodni - Dunkan jest dobrym władcą.

Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: ambicja jako czynnik decydujący.

Objaśnienie
Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: świadomość utraty spokoju, czystego sumienia.

Objaśnienie
Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: strach przed widokiem miejsca zbrodni.Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: wizja krwi na rękach.

Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: konieczność zachowywania pozorów, udawania.Interpretacja całego utworu: konsekwencją pierwszej zbrodni są następne, wywołane strachem przed zdemaskowaniem.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: zbronia powoduje zmiany w psychice Makbeta - wyrzuty sumienia, halucynacje (duch Banka).

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: konsekwencje sprawowania władzy opartej na zbrodni - brak poczucia bezpieczeństwa.Interpretacja całego utworu: konsekwencje sprawowania władzy opartej na zbrodni - klęska.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: zbrodnia powoduje zmiany w psychice Makbeta - nieczułość (reakcja na śmierć żony).

Objaśnienie
Wnioski: dostrzeżenie konsekwencji ulegania złu, zauważenie słabości ludzkiej natury, wskazanie mechanizmów obronnych psychiki.

Objaśnienie
Błąd leksykalnyZbędne słowo "jest".

Objaśnienie
Błąd interpunkcyjnyZdanie podrzędne powinno być oddzielone przecinkiem od zdania nadrzędnego.

Objaśnienie
Błąd stylistycznyPowtórzenie wyrazu "zostaje".

Objaśnienie
Błąd frazeologicznyBłędny związek frazeologiczny "spełniać czyn", poprawny - "dokonać czynu".

Objaśnienie
Błąd rzeczowyBłędne wykorzystanie cytatu. Przytoczone słowa bohater wypowiedział przed zabójstwem króla.Błąd stylistycznyŁańcuch raczej się wydłuża niż powiększa.



który nie każdy człowiek potrafi udźwignąć, często niszczy jednostkę. 
A żądza władzy często kształtuje zachowania ludzi – najczęściej są to 
czyny bezwzględne, prowadzące w konsekwencji do upadku. Człowiek 
jest zbyt kruchą istotą, by mógł psychicznie podołać złu, które sam 
czyni, więc często przed nim ucieka w świat szaleństwa, jak Makbet 
i jego żona.

Uczennica poprawnie rozwinęła temat, ale nie wykorzystała wszystkich możli-
wości, jakie stwarzają podane fragmenty utworu Szekspira. Argumentacja w więk-
szości jest logiczna, choć nie wszystkie spostrzeżenia zostały poparte odwołaniami 
do tekstu. W jednym przypadku autorka myli kolejność zdarzeń (błąd rzeczowy) 
– z wypracowania wynika, że zacytowane słowa („fałsz serca…”) Makbet wypo-
wiedział po dokonaniu zbrodni, a tak przecież nie jest. Bogate słownictwo, styl 
swobodny, ale widoczne są niezręczne sformułowania. Składnia zróżnicowana, 
w większości poprawna, nieliczne błędy interpunkcyjne i stylistyczne, jeden fra-
zeologiczny. 

PRACA NAPISANA PRZEZ UCZNIA B

Punktacja

Komentarz

Makbet był wiernym wasalem króla Dunkana, który obdarzył go 
tytułem tana Kawdoru. Wraz z otrzymaniem tego i innych zaszczytów 
jego ambicje rosną. Makbet roi sobie prawo do bycia kimś więcej. Jest 
na wysokim stanowisku, ale aby być jeszcze wyżej może już zostać tylko 
królem. Czarownice wykorzystują jego próżność, podpowiadając mu, że 
zdobycie korony jest możliwe. Makbet jako krewny króla mógł liczyć 
na dziedziczenie tronu, jednak nadanie tytułu księcia Kumberlandu 
Malkolmowi wyklucza taką możliwość. W obliczu zaistniałej sytuacji, 
aby zostać królem Makbet musi popełnić królobujstwo, jednak boi się 
tego czynu. Zdaje sobie sprawę, że będzie musiał ponieść konsekwencje 

fraz.
i, styl.

i, o

III 1

III 1a

III 2
I 2

Rozwinięcie tematu 20 p.
Kompozycja 3 p.
Styl 3 p.
Język 12 p.
Szczególne walory 1 p.
Razem 39 p.

styl.
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Objaśnienie
Błąd stylistycznyNadużywanie przysłówka "często".

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: sukces podsyca ambicje.

Objaśnienie
Błąd frazeologicznyBłędny związek frazeologiczny "roić sobie prawo", poprawny - "rościć sobie prawo".Błąd interpunkcyjnyZdanie wtrącone "aby być jeszcze wyżej" powinno być oddzielone przecinkiem z prawej strony lub myślnikami z dwóch stron.Błąd stylistycznyWieloznaczność - nie wiadomo, że słowo "wyżej" odnosi się do hierarchii społecznej.

Objaśnienie
Błąd interpunkcyjnyZdanie wtrącone powinno być oddzielone z dwóch stron przecinkiem.Błąd ortograficznyPoprawny zapis: "królobójstwo".

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: sukces podsyca ambicje - rola przepowiedni czarownic.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: obawa przed karą Bożą.Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: obawa przed konsekwencjami - karą, sprawiedliwością.



swego czynu: „Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć wszelkie / Dalsze 
następstwa...” Bohater waha się też z innego powodu, a jest nim to, że 
Dunkan nie zasłużył sobie na śmierć, wszyscy go chwalili jako dobrego 
króla. Poza tym Makbet jako poddany króla i jego krewny powinien 
zapewnić mu bezpieczeństwo. Ale bohater jest ambitny, ma świadomość 
motywu swego postępowania: „Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec 
/ Podżega we mnie tę pokusę, to jest / Ambicja...”

Ostatecznie pod wpływem żony Makbet dokonuje morderstwa. 
Po zdobyciu korony zostaje wplątany w niekończący się łańcuch 
zbrodni popełnianych z obawy przed ujawnieniem prawdy o pierwszym 
zabójstwie. Każe zabijać tych, którzy mu zagrażają albo ich rodziny. 
Boi się o własne bezpieczeństwo. Staje się bardzo okrutny i rządzi jak 
tyran. Ale najpierw słyszy głos sumienia: „nie zaśniesz już więcej! / 
Makbet zabija sen, niewinny sen”. Uświadamia sobie, że żądza władzy 
z wzorowego rycerza uczyniła go mordercą. Nie zazna już spokoju ducha, 
wieczne myślenie o zbrodni dręczy go. W jego wyobraźni powracają 
ofiary jego zbrodni. Widząc ducha Banka, boi się, że straci rozum.

Makbet cierpi przede wszystkim na rozczarowanie samym sobą. 
Żałuje dokonanej zbrodni („Wzdrygam się, kiedy pomyślę, / O tym, 
com zrobił”), która spowodowała, że mogąc być silnym jak lew, jak 
marmur, jak skała, jest spętany, wątły, niepewny. Lada szelest przejmuje 
go dreszczem: „skąd ten odgłos? / Cóż się to ze mną stało, kiedy 
lada / szmer, lada szelest przejmuje mnie dreszczem?” Widzi własne 
zakrwawione ręce, których nie tylko nie zdołał by obmyć ze śladów 
zbrodni: „Co to za ręce? Ha! Wzrok mi pożera / Ich widok. Mógłżeby 
cały ocean / Te krwawe ślady spłukać z mojej ręki? / Nie, nigdy! 
Raczej by ta moja ręka / Zdołała wszystkich mórz wody zrumienić / 
I ich zieloność w purpurę zamienić.”

Szaleństwo ogarnia także popychającą do zbrodnii lady Makbet. 
Królowa popada w obłęd i próbuje zmyć ze swoich rąk krew zabitych. 
W końcu popełnia samobójstwo.

Makbet znajduje się w błędnym kole, sama myśl o bezsennej nocy 
spędza mu sen z powiek. Staje się bezwolnym człowiekiem oczekującym 
na śmierć, która przychodzi do niego wtedy, gdy uświadomił sobie, 
że stracił wszystko.

Czasami człowiek dąży do władzy „po trupach”, czyli za wszelką 
cenę. Wiąże się to najczęściej z poważnymi konsekwencjami, np. wyrzuty 
sumienia. Nawet wzorowy człowiek pod wpływem impulsu i ambicji 
może stać się mordercą, czego najlepszym przykładem jest Makbet.
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Objaśnienie
Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: argumenty przeciwko zbrodni - Dunkan jest dobrym władcą.Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: argumenty przeciwko zbrodni - jako gospodarz powinien chronić swego gościa.Interpretacja pierwszego fragmentu Makbeta: ambicja jako czynnik decydujący.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: sukces podsyca ambicje - sugestie żony.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: konsekwencją pierwszej zbrodni są następne, wywołane strachem przed zdemaskowaniem.Interpretacja całego utworu: konsekwencje sprawowania władzy opartej na zbrodni - brak poczucia bezpieczeństwa.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: zbrodnia powoduje zmiany w psychice Makbeta - okrucieństwo i tyrania.Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: świadomość utraty spokoju, czystego sumienia.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: zbrodnia powoduje zmiany w psychice Makbeta - wyrzuty sumienia, halucynacje (duch Banka).

Objaśnienie
Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: pragnienie odwrócenia biegu zdarzeń.

Objaśnienie
Interpretacja drugiego fragmentu Makbeta: wizja krwi na rękach.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: zbrodnia powoduje zmiany w psychice Lady Makbet - spóźnione wyrzuty sumienia, obłęd.

Objaśnienie
Interpretacja całego utworu: konsekwencje sprawowania władzy opartej na zbrodni - klęska.

Objaśnienie
Wnioski: uogólnienie dotyczące niszczącej siły władzy.

Objaśnienie
Błędy stylistycznePowtórzenie wyrazu "czyn".Ubóstwo słownictwa - nadużywanie zaimków ("nim to").

Objaśnienie
Błąd logicznyPrzeskok w myśleniu - od ambicji bohatera do jego samoświadomości.

Objaśnienie
Błąd interpunkcyjnyPo zdaniu wtrąconym musi być przecinek (nawet przed spójnikiem, przed którym przeważnie spójnika nie stawiamy).

Objaśnienie
Błąd stylistycznyPowtórzenie zaimka "jego".

Objaśnienie
Błąd stylistycznyNieuzasadniona stylizacja na wypowiedź patetyczną przez nadużywanie wyrazu "jak" wprowadzającego człon porównawczy.

Objaśnienie
Błąd stylistycznySłowa z Makbeta podane jako własne, a następnie jako cytat.Błąd ortograficznyCząstkę "-by" z osobowymi formami czasowników piszemy łącznie.

Objaśnienie
Błąd ortograficznyPoprawny zapis: "zbrodni".

Objaśnienie
Błąd logicznyBłąd w myśleniu - pomieszanie przyczyn i skutków. Myśl o bezsennej nocy nie musi powodować wrażenia błędnego koła.

Objaśnienie
Błąd stylistycznyNiepotrzebne tłumaczenie związku frazeologicznego "dojść po trupach do celu".Błąd składniowyUżycie błędnego przypadka gramatycznego (mianownik zamiast narzędnika).



Jest to przykład niepełnej realizacji tematu. Uczeń wprawdzie odwołuje się do 
podanych fragmentów i całego utworu, cytuje, ale pomija niektóre istotne kwe-
stie. Podsumowanie niewystarczające. W kompozycji widać próby porządkowa-
nia materiału, ale w niektórych miejscach brakuje spójności, logicznego powią-
zania myśli.

Styl jest niejednorodny – miejscami swobodny, gdzieniegdzie nieporadny. Au-
tor powtarza słownictwo, stosuje nadmiar bliskoznacznych określeń lub nie po-
trafi dobrać odpowiednich wyrazów. Składnia w większości poprawna. Kilka błę-
dów interpunkcyjnych, ortograficznych. 

Danuta Górniak

Punktacja

Komentarz

Rozwinięcie tematu 18 p.
Kompozycja 1 p.
Styl 1 p.
Język 9 p.
Razem 29 p.
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