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(…)pannom rumianym 

smukłym,  giętkim 
(E.Lipska „Mądry król”) 

 

na szyjach splątali ręce jak 

bukiety róż 
(,,Dwie krople Z. Herbert) 
 

Każdy muskuł się zwinął w 

kłębek, jak sprężyna 
(,,100m"- K. Wierzyński) 

 

 

Nocą słyszę, jak coraz bliżej 

drżąc i grając krąg się 

zaciska. 

A mnie przecież zdrój rzeźbił 

chyży, 

wyhuśtała mnie chmur 

kołyska. 
(K.K. Baczyński, „Z głową na 

karabinie”) 

 

 

Biegną w bieli białe świerki 
(J. Kulmowa, „Biało”) 

 

Wpłynąłem na suchego 

przestwór oceanu, 

(…)Śród fali łąk 

szumiących, śród kwiatów 

powodzi 
(Mickiewicz, „Stepy akermańskie”) 

 

 

Zmarszczył brwi, - i tysiące 

kibitek wnet leci; 
(Mickiewicz, „Reduta Ordona”) 

 

 

Takie ze mnie autorzysko, 

że nie cierpię (…) 
(„Ołowiany wierszyk", J.Jarniewicz) 

 

(…)pod kropką kopytka 
(W.Szymborska „Radość pisania”) 

 

 

(…)a oto otwarto księgi.  

I inną księgę otwarto, która 

jest księgą życia.” 
(Nowy Testament „Apokalipsa 

Św.Jana”) 

 

 

umrzem, rozweselim cara! 

(…)Ura!ura! (…) 
(A.Mickiewicz, „Reduta Ordona”) 

 
 

Znalazł! Są! Okazało się, 

Że je ma na własnym nosie. 
(J. Tuwim, „Okulary”) 

 

 

Z chińskich ziół ciągnione 

treści  

(zamiast -  herbata) 
(A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”) 

 

Kraj Kwitnącej Wiśni (zamiast 

– Japonia) 

 

Na gałązce usiadł ptak: 

zaszczebiotał, zatrzepotał 
(J. Tuwim, „Ptak”) 

 

Cicho szumi wiatr w 

leszczynach w lesie dzień 

rozpoczyna. 

Pac! - upadła szyszka z 

sosny . 
(Cz. Janczarski, „Ranek w lesie”) 

 

 

myśli o duszy tkliwe,  

myślio duszy z czułością 
 (Z.Herbert, „Dusza Pana Cogito”) 

 

 
Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 
(J. Brzechwa, „Na straganie” ) 

 

Śpiewał las (…) 

Listki śpiewają cicho, 

tańcząc 
(J. Tuwim, „Czereśnie”) 

 

Welkieś mi uczyniła pustki w 

domu moim, 

Moja droga Orszulo(…) 
(J.Kochanowski „Tren VIII”) 

 



 

Sam go wywiódł z nicości 

błyszczydłamiswych oczu 

I utrwalił na podśnionej 

drzewom trawie.  
(Bolesław Leśmian, „Pan Błyszczyński”) 

 

Wyszło z boru ślepawe, 

zjesieniałe zmrocze,  

Spłodzone samo przez się w 

sennej bezzadumie.  

Nieoswojone z niebem patrzy 

w podobłocze  
Bolesław Leśmian 

 

 

- Przyjechałem spytać, czy 

waść urazy do mnie nie 

chowasz? - spytał pan 

Michał. (…) 

- A jakże zdrowie 

waszmościne? 

- Waćpanu dziw pewno, 

żem spod jego ręki żyw 

wyszedł?  
(H. Sienkiewicz, „Pan 

Wołodyjowski”) 

 

 

Róża? Jak wygląda róża?  

Czy to kwiat? A może 

kamień? 

Czemu ty się, zła godzino,  

z niepotrzebnym mieszasz 

lękiem?  
(W. Szymborska, „Nic dwa razy”) 

 

 

 

*żmija: ból, śmierć, wiedza 

tajemna 

*pustynia :samotność 

wśród ludzi 

*róża: piękno, kapryśność, 

ale też miłość, wierność 

* lis :przyjaciel 

*baobaby: 

niebezpieczeństwo, zło 
(na podstawie: A. de Saint Exupery 

„Mały Książę”) 

 

lis-spryt, chytrość 

osioł-upartość, głupota 

mrówka-pracowitość 

gołąb-dobro  

sowa – mądrość 
(na podstawie np. bajek I. Krasickiego) 

 

Bo tobą człek ujść może śmierci. 

Nie ma nic nad cię, (…)śmierci, 

(…) 

Tak wielka waga w mych zmysłach 

tej śmierci. 
sonet Sebastiana Grabowieckiego 

 

Litwo! Ojczyzno maja!  

Ty jesteś jak zdrowie,  

Ile cię trzeba cenić, ten 

tylko się dowie,  

Kto cię stracił. Dziś 

piękność twą w całej 

ozdobie  

Widzę i opisuję, bo tęsknię 

po tobie" (…) 
(A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”) 

 

Spójrzcie, jak wciąż 

sprawna, 

Jak dobrze się trzyma  

w naszym stuleciu 

nienawiść.(…) 

Ach, te inne uczucia - 

cherlawe i ślamazarne. 

Od kiedy to braterstwo 

może liczyć na tłumy? 

Współczucie czy 

kiedykolwiek 

pierwsze dobiło do mety? 

Porywa tylko ona, która 

swoje wie. 
(W. Szymborska, „Nienawiść”) 

 

Ujął ją sen żelazny, twardy, 

nieprzespany. 

(zamiast - umarła) 
(J. Kochanowski, Tren VII) 

 

gdy w innych górach 

będę pił suchą wodę 
(Z. Herbert: „Co będzie”) 

 

 

 

 



 

epitet sprzeczny – środek 

stylistyczny, który tworzy 

się przez zestawienie 

wyrazów o 

przeciwstawnych 

znaczeniach 

 sprzeczność między 

znaczeniem słowa, a 

intencją zawartą w 

kontekście; często drwina, 

złośliwość lub szyderstwo 

ukryte w wypowiedzi 

pozornie aprobującej, np. w 

zdaniu Jaka piękna pogoda 

wypowiedzianym w trakcie 

ulewy; stosowana 

najczęściej w celu 

wykpienia czyichś 

poglądów, postawy, cech 

 

rozbudowana apostrofa 

otwierająca utwór 

literacki, zazwyczaj 

poemat epicki, w której 

zwykle autor zwraca się 

do muzy, bóstwa lub 

duchowego patrona z 

prośbą o natchnienie, 

pomoc w tworzeniu dzieła 

  

inaczej złagodzenie; wyraz 

lub wyrażenie, 

którego używamy zamiast 

innego – dosadnego, 

brutalnego, wulgarnego 

wyrazu lub wyrażenia, np.  

nie grzeszyć urodą – być 

brzydkim; 

 

powtórzenie tego samego 

słowa lub zwrotu na końcu 

kolejnych segmentów 

wypowiedzi 

 

 

określenie rzeczownika, 

najczęściej wyrażone 

przymiotnikiem; 

podkreśla 

charakterystyczne cechy 

opisywanych 

przedmiotów, zjawisk, 

osób 

 

 

zestawienie jednego 

zjawiska z innym w celu 

pokazania podobieństwa 

między nimi; zjawiska 

zestawia się za pomocą 

łączników: jak, niby, jakby, 

niż,  

 

 

nietypowe zestawienie 

wyrazów, w którym 

zyskują one nowe, 

niedosłowne znaczenie: 

 

 

odmiana metafory 

polegająca na nadawaniu 

przedmiotom, 

nieożywionym zjawiskom 

przyrody lub pojęciom 

abstrakcyjnym cech istot 

żywych, 

 

 

nadanie przedmiotom, 

pojęciom, roślinom lub 

zwierzętom cech ludzkich 

 

wyraz pomniejszający 

wielkość lub znaczenie 

wyrazu pierwotnego; 

ujawnia uczucia osoby 

mówiącej – zwykle wyraża 

sympatię, życzliwość, 

czułość, wskazuje na 

niewielki rozmiar czegoś, 

wprowadza pogodny 

nastrój 

 

 

 



 

wyraz wyolbrzymiający i 

wzmacniający znaczenie 

wyrazu pierwotnego; 

skazuje na emocje osoby 

mówiącej – przeważnie 

wyraża niechęć, 

lekceważenie, żartobliwy 

dystans 

 

wyraz naśladujący swoim 

brzmieniem rzeczywisty 

dźwięk 

 

polega na powiększaniu 

zjawisk , ich potęgowaniu, 

pokazywaniu jakiegoś 

zjawiska, przedmiotu w 

sposób przesadny, 

 

zdanie ujęte w formie 

pytania, na które nie 

oczekuje się odpowiedzi; 

zwraca uwagę odbiorcy 

na problem i skłania do 

refleksji 

 

 

krótkie zdanie 

wykrzyknikowe wtrącone 

w tok wypowiedzi; wyraża 

bardzo silne emocje, 

zaangażowanie mówcy 

 

 

powtórzenie tego samego 

słowa lub zwrotu na 

początku kolejnych 

segmentów wypowiedzi 

  

nowy wyraz utworzony w 

danym języku, aby 

nazwać nieznany 

wcześniej przedmiot czy 

sytuację lub osiągnąć 

efekt artystyczny w 

utworze poetyckim 

 

powtórzenie jednakowych 

lub podobnych układów 

brzmieniowych w 

zakończeniach wyrazów 

 

inaczej omówienie, polega 

na zastąpieniu danego 

wyrazu przez szereg innych 

o podobnym znaczeniu 

 

wielokrotne wystąpienie 

tego samego elementu 

językowego w obrębie 

określonego odcinka 

wypowiedzi 

 

 

wyraz, 

konstrukcja składniowa lub

 związek frazeologiczny, 

który wyszedł z użycia; 

wyraz w formie 

przestarzałej, który jest 

jeszcze używany, lecz 

postrzegany jako dawny 

 

 

bezpośredni zwrot do 

osoby, bóstwa, przedmiotu, 

idei, wydarzenia, pojęcia 

lub przedmiotu (dochodzi 

wówczas do personifikacji 

adresata wypowiedzi), 

dominuje styl podniosły, 

czasami patetyczny 

 

powtarzalność tych 

samych elementów w 

utworze, np. stała liczba 

sylab w kolejnych 

wersach, regularne 

rozmieszczenie rymów 

 

 

znak (postać, zwierzę, 

zdarzenie, przedmiot), 

który poza znaczeniem 

dosłownym ma znaczenie 

domyślne, umowne; jej 

przesłanie jest 

jednoznaczne 

 

znak (postać, zwierzę, 

zdarzenie, przedmiot), 

który poza znaczeniem 

dosłownym wyraża treści 

głęboko ukryte, niejasne; w 

przeciwieństwie do alegorii 

jest wieloznaczny – można 

go interpretować na wiele 

sposobów 

 

 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%82adnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


