
Fragment I: 
AKT I, Scena 7
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 mu się u mnie bezpieczeństwo: 
Jestem i krewnym jego, i wasalem.
To samo zbyt już wyraźnie potępia
Taki postępek – lecz jestem, co więcej,
I gospodarzem jego, który winien
Drzwi zamknąć jego zabójcy, nie, odwrotnie,
Sam mu do piersi krwawy nóż przykładać.
A potem -  Dunkan ta skromnie piastował
Swą godność, tak był nieskalanie czysty
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 siedzący
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
Wiać będzie w oczy każdemu okropny
Obraz tej zbrodni, aż łzy wiatr zaleją.
Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec
Podżega we mnie tę pokusę, to jest
Ambicja, która przeskakując siebie,
Spada po drugiej stronie.
 Wchodzi Lady Makbet
		Cóż tam?

Lady Makbet
		Właśnie 
Wstał od wieczerzy. Po coś się oddalił?

Makbet
Czy pytał o mnie?

Lady Makbet
	Ty mnie o to pytasz?

Makbet
Nie postępujmy dalej na tej drodze:
Dopiero co mnie obdarzył godnością
I sam dopiero co sobie kupiłem
Złotą u ludzi sławę, sławę, która
Godziłoby się jak najdłużej w świeżym
Utrzymać blasku, nie zaś tak skwapliwie
Odrzucać.

Lady Makbet
	Byłaż pijana nadzieja,
Co cię niedawno jeszcze kołysała?
Zasnęła potem i budzi się teraz,
Żeby ospale, trwożnie patrzeć na to,
Na co tak raźnie wtedy poglądała?
Nie lepsze dajesz mi wyobrażenie
I o miłości swojej. Masz skrupuły
Mężnie w czyn przelać to, czego pożądasz?
(…)
	Byłam karmicielką
I wiem, jak to słodko kochać dziecię,
Które  się karmi; byłabym mu jednak
Wyrwała była pierś z ust nadstawionych,
Które się do mnie tkliwie uśmiechały,
I roztrzaskała czaszkę, gdybym była
Zobowiązała się do tego czynu,
Jak ty do tego.

Makbet
	Gdybyśmy chybili?

Lady Makbet
Chybić! Obwaruj jeno swoje męstwo,
A nie chybimy. Skoro Dunka zaśnie
(Co naturalnie po trudach dnia prędko
Pewnie nastąpi), przyrządzonym winem
Dwóch pokojowców jego tak uraczę,
Że się ich pamięć, ten stróż mózgu, w parę,
A władz siedlisko zamieni w alembik.
Gdy snem zwierzęcym ujęci jak trupy
Spoczywać będą, czegoż  nie zdołamy
Dokazać wtedy ze śpiącym Dunkanem?
Czego nie złożyć na jego pijaną
Służbę, na którą spadnie cała wina
Naszego mordu?

Makbet
	Rodź mi samych chłopców!
Bo męstwa twego nieugięty kruszec
Nic niewieściego od dziś dnia nie spłodzi.
Skoro śpiących ludzi krwią pomażemy
I użyjemy ich własnych sztyletów,
Któż nie pomyśli, że ta zbrodnia była
Ich dziełem? (…)

Fragment II: 
AKT II, Scena 2

Makbet
	Zdawało 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,
Ożywiciela natury, głównego
Posiłkodawcę na uczcie żywota.



Schemat analizy:
Przeczytajcie temat pracy, a następnie podane fragmenty tekstu.
Przeczytajcie ponownie temat, a następnie zastanówcie, się, co będzie przedmiotem Waszej analizy.
Przejdźcie do analizy fragmentów.
Kto jest autorem tekstu? (najważniejsze informacje biograficzne, epoka, rodzaj twórczości, przykłady dzieł).
Określcie gatunek literacki.
Przedstawcie bohaterów (kim są, cechy charakteru i usposobienia)
Określcie czas i miejsce akcji (zwróćcie uwagę na didaskalia).
Spróbujcie umiejscowić fragmenty w kontekście całego utworu (w jakich okolicznościach dochodzi do rozmowy Makbeta i Lady Makbet, kiedy Makbet wypowiada słowa zamieszczone w II fragmencie?).
Przeanalizujcie wypowiedzi bohaterów:
- wypiszcie wszystkie argumenty mówiące o tym, dlaczego Makbet waha się zabić Dukana,
- co popycha Makbeta do zbrodni? Odszukajcie właściwy cytat,
- jaki jest plan zbrodni?
- jakich argumentów używa Lady Makbet, aby przekonać męża?
- jaką decyzję podejmuje Makbet?
- jaką rolę odgrywa sen? (wypiszcie i zinterpretujcie określenia odnoszące się do snu)
- co oznacza stwierdzenie, że Makbet zabija sen? (odwołajcie się do całości utworu).
10. Podsumowanie
- dlaczego Makbet został określony mianem tyrana, który „zabił sen”?
- jakie przesłanie płynie z tego utworu?

