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Temat  1: Był sobie folwark dworski, czyli dzieje pewnego buntu. G. Orwell „Folwark zwierzęcy”. 

1. Na podstawie lektury „Folwarku zwierzęcego” ustal, gdzie i kiedy rozgrywają się wydarzenia 
przedstawione w książce oraz kto w nich uczestniczy. 

2. Napisz plan wydarzeń utworu. 
3. Odpowiedz na pytanie „Jak doszło do przewrotu i przekształcenia folwarku dworskiego w 

folwark zwierząt?”. 
4. Zredaguj reportaż prasowy, opowiadający o zdarzeniach na farmie. 

 
Reportaż to gatunek publicystyczno-literacki, przedstawia rzeczywiste zdarzenie  
i towarzyszące mu okoliczności. Autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których był 
świadkiem lub których przebieg zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł. 
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Temat  2:  Jak się rodzi totalitaryzm?  

1. Przypomnij prawa, według których miały żyć zwierzęta na farmie. Zapisz je w zeszycie. 
2. Ukaż deformację ideałów, którymi kierowały się początkowo zwierzęta. 

 Przedstaw to za pomocą poniższej tabeli. 

 

Świnie Pozostałe zwierzęta 

np. nie pracowały np. ciężko pracowały 
 

 Oceń postawę świń. 
 

3. Przedstaw okoliczności, które przyczyniły się do upadku ideałów. Rozwiń poniższe punkty: 
 

 Ciemnota zwierząt: 
 
 
 

 Manipulacje świń: 

 

 Dążenie Napoleona do dominacji: 

 

 Totalna władza Napoleona: 
 

 
 



 Niszczenie symboli wolności zwierząt: 
 

 
 
Nowe pojęcie:  
 
Nowomowa-  termin wprowadzony na oznaczenie procesu deformacji, degeneracji języka w 
państwie totalitarnym, zachodzącego wskutek ideologizacji i upolitycznienia języka. Pojęcie: 
"nowomowa" to swoista kalka językowa angielskiego wyrazu: "newspeak" – terminu 
wymyślonego przez Georga Orwella w powieści: „Rok 1984”; w odniesieniu do hitlerowskich 
Niemiec funkcjonuje jako LTI (Lingua Tertii Imperii). Za synonimiczne (w odniesieniu do 
nowomowy państwowej) uznaje się wyrażenie: "mowa państwowotwórcza". Nowomowa nie 
jest tylko wytworem totalitaryzmów, ale funkcjonuje również jako produkt różnych 
żargonów: biurokratycznego, politycznego, dziennikarskiego, prawnego.  
 
(za https://język-polski.pl/epoka-literacka/wspolczesnosc/1194-nowomowa-co-to-jest) 
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Temat  3:  Charakterystyka porównawcza Snowballa  i Napoleona. 

1. Wyszukaj fragmenty książki, opisujące bezpośrednią i pośrednią charakterystykę postaci 
 Snowballa i Napoleona. 

2. Uzupełnij poniższą tabelę swoimi wnioskami: 

 

 Snowball Napoleon 

Najważniejsze cechy 

 

  

Działania podjęte po 
powstaniu 

 

  

Postawa w bitwie pod Oborą 

 

  

Pomysły mające na celu 
poprawę działalności folwarku 

 

  

Pozyskiwanie zwolenników 

 

  

Stanowisko w sprawie obrony 
folwarku 

 

  

https://język-polski.pl/epoka-literacka/wspolczesnosc/1194-nowomowa-co-to-jest


Wnioski końcowe 
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Temat  4:  „Folwark zwierzęcy” – utwór alegoryczny. 

Alegoria  w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały 
umowny sens przenośny (za https://sjp.pwn.pl/slowniki/alegoria.html) 

Więcej informacji na temat  alegorii w poniższym linku: 

https://klp.pl/prosto-o-jezyku/a-10813.html 

1. Podaj przykłady tekstów kultury, w których zastosowano alegorię. Uzasadnij, czemu służyła 
użyta w nich alegoria. 

2. Dlaczego utwór G. Orwella może być uznany za alegorię? Uzupełnij poniższą tabelę. 
 
 

Postać Cechy Typ człowieka Związki 
frazeologiczne 

Świnie 
 

   

Major 
 

   

Squealer 
 

   

Konie 
 

   

Molly 
 

   

Psy 
 

   

Owce 
 

   
 

Kot 
 

   

Osioł Benjamin 
 

   

 
3. Wskaż podobieństwa sytuacji fikcyjnych z powieści G. Orwella do  wydarzeń historycznych 

(np. Rosja). 

 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/alegoria.html
https://klp.pl/prosto-o-jezyku/a-10813.html


„Folwark zwierzęcy” to opowieść alegoryczna, ponieważ: 

 Dosłowna warstwa znaczeniowa tekstu jest pretekstem do ukazania prawdy o systemie 
totalitarnym. 

 Zwierzęta ukazują typowo ludzkie postawy. 

 W powieści nie można niczego traktować dosłownie. 

 Powieść nawiązuje do autentycznych wydarzeń politycznych w Rosji. 
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Temat  5:  Zabiegi retoryczne w przemówieniu Majora.  

1. Na podstawie fragmentu lektury G. Orwella, zawierającego przemówienie Majora- uzupełnij 
poniższy schemat: 

Zabieg retoryczny Przykład funkcja 

Apostrofa   

Wykrzyknienie   

Pytanie retoryczne   

Powtórzenie   

2. Napisz, o jakich uczuciach i wartościach mówi Major. 
3. Wykonaj ćwiczenia podsumowujące znajomość lektury, znajdujące się na stronie : 

 
https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D1DVKKNr2 

 

POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY: 

Rozwiąż przykładowy test, który znajduje się na stronie internetowej: 

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/question.php?question_id=2130 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie 8 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz:  

- „Między nami. Scenariusze do lektury”.  G. Orwell Folwark zwierzęcy.  Opracowała Cecylia 

Ratajczak. 

- zasoby Internetu ( podane linki ). 

 

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D1DVKKNr2
https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/question.php?question_id=2130

