
Klasa Va – język polski (piątek – 19 czerwca)

Kochani! To już właściwie ostatnie lekcje. Przystępujemy do utrwalenia wiadomości poznanych w 
klasie piątej. Zaczynamy od środków stylistycznych…

Temat: Powtarzamy wiadomości o środkach stylistycznych.

Środki stylistyczne, jak wszystkim wiadomo, występują głównie w utworach poetyckich i są  to
elementy   artystycznego  wyrazu,  które  stosuje  autor  w  swoim  utworze  po  to,  aby  osiągnąć
zamierzony skutek, np. wywołać u odbiorcy określone emocje. Dotąd poznaliście:

NOTATKA:

NAZWA OBJAŚNIENIE PRZYKŁAD FUNKCJA

epitet określenie rzeczownika zielona trawa, 
gromowładny Zeus

uplastycznienie obrazu,
uwydatnienie cechy 
przedmiotu, określenie 
stosunku autora do 
przedmiotu

przenośnia zestawienie wyrazów  
w taki sposób, aby 
nabrały nowego – 
przenośnego sensu

Muzyka przygniatała 
słuchaczy.

nadanie nowego sensu 
wypowiedzi, 
ubarwienie monologu 
lirycznego

ożywienie rodzaj przenośni, 
nadaje przedmiotom 
nieożywionym 
(martwym) cechy istot 
żywych

skrzypce zajęczały,
rzodkiewka 
podskoczyła

dynamizacja obrazu, 
psychizacja np. 
przyrody, 
uplastycznienie 
wypowiedzi poetyckiej

uosobienie rodzaj przenośni, 
nadanie roślinom, 
zwierzętom, 
przedmiotom cech 
ludzkich

Muzyka decydowała o 
wszystkim.

Odezwała się 
pszczółka.

budowanie nastroju, 
zwrócenie uwagi 
czytelnika, ożywienie 
obrazu, wzbogacenie 
wypowiedzi

apostrofa bezpośredni, uroczysty 
zwrot do osoby lub 
zjawiska

Muzyko, tyś 
najważniejsza w moim 
życiu.
Litwo! Ojczyzno 
moja...

nadanie uroczystego 
charakteru, 
podkreślenie znaczenia,
rangi 
charakteryzowanego 
przedmiotu

porównanie zestawienie dwóch 
członów na zasadzie 
podobieństwa 
połączonych 
spójnikami: jak, jakby, 
jakoby, niby, niczym, 
na kształt

Jego głos brzmiał 
niczym warkot motoru.

czerwony jak burak

uwydatnienie 
podobieństwa dwóch 
rzeczy, zwrócenie 
uwagi czytelnika

powtórzenie kilkakrotne 
powtórzenie tego 
samego wyrazu lub 

Cóż za dźwięki, cóż za 
wirtuoz, cóż za 
atmosfera.

zrytmizowanie utworu,
 zwrócenie uwagi 
odbiorcy, podkreślenie 



części wersu znaczenia wyrazu lub 
cząstki składniowej 

zdrobnienie pieszczotliwe 
określenia istot małych,
niedorosłych, do 
których żywimy 
sympatię

nutki, nuteczki

dzwonki, dzwoneczki

wyrażenie ciepłego 
stosunku 
emocjonalnego,  
podmiotu lirycznego do
przedmiotu lub istoty

wyrazy 
dźwiękonaśladowcze

wyrazy, które naśladują
jakieś dźwięki, np. 
przyrody

tam, tam, tam, 
tik – tak,
szumi, wyje, buczy

oddanie nastroju 
opisywanego zjawiska

Proszę,  przepiszcie  albo  wydrukujcie  i  wklejcie  notatkę  do  zeszytu.  Powtórzcie  dokładnie  te
zagadnienie, abyście potrafili właściwie rozpoznawać środki stylistyczne.

Do zobaczenia w poniedziałek, I. Kornaś


