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Klasa  V - 15.06.20r. 

 

Temat: Powtarzamy  wiedzę  o  środkach  stylistycznych. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, środki  stylistyczne  to  tak  zwane  "efekty  specjalne"  jakie  

możemy  znaleźć  w  tekstach  literackich, a  szczególnie  w  poezji. Są  to  

między  innymi: epitety, metafory.... - poznawaliście  je  na  lekcjach  już  od  

klasy  IV. Dziś  będziemy  je  sobie  przypominać, wskażemy  także  jaką  po  co  

są  wprowadzane  do  tekstu, jaki  efekt  mają  wywołać :) 

 

Poznacie  też  środek  poetycki, który  nazywamy  ożywieniem :) 

 

Zacznijmy  od  tego, co  nowe. 

 

 Kochani  pamiętacie  czym  jest  przenośnia ( = metafora )? Jest  to  

nietypowe  zestawienie  słów, dzięki  któremu  powstają  nowe, niedosłowne  

znaczenia  np. lampa  nieba, drzwi  lasu. 

Rodzajem  przenośni  jest  uosobienie, które  już  znacie - polega  na  nadaniu  

cech  typowo  ludzkich  przedmiotom, zwierzętom, rzeczom, np. słońce  się  

śmieje, rzeka  biegnie 

Ożywienie  jest  także  rodzajem  przenośni - polega  na  tym, że  przedmiotom  

nieożywionym  nadajemy  cechy  istot  żywych - np. książka  zasyczała. Od  

uosobienia  ożywienie  różni  się  tym, że  nie  ma  cech  ludzkich. 

 

W  notatce  pojawi  się  zwrot: "obrazowość  tekstu" - chodzi  o  to, że  dzięki  

pewnym  zwrotom  łatwiej  jest  nam  wyobrazić  sobie  to, co  jest  opisywane, 

tworzymy  plastyczny  obraz  w  głowie, który  moglibyśmy  narysować.  

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

1) Ożywienie - nadanie  przedmiotom  nieożywionym  cech  istot  żywych, np. 

rzodkiewka  podskoczyła.  

Funkcja: nadaje  opisowi  dynamiczny  charakter, oddaje  wrażenie  ruchu, 

zwiększa  obrazowość  tekstu. 

 

2) Apostrofa - bezpośredni  zwrot  do  kogoś, np. "Muzyko, tyś  najważniejsza  

w  moim  życiu" 
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Funkcja: podkreśla  emocjonalny  stosunek  nadawcy  do  adresata, nadaje  

wypowiedzi  podniosły  charakter. 

 

3) Epitet - określenie  rzeczownika ( najczęściej rzeczownik + przymiotnik ), 

np. mocne ( uderzenie ), słodki ( owoc ). 

Funkcja: podkreśla  cechy  przedmiotów, zjawisk, osób, wpływa  na 

plastyczność  opisu. 

 

4) Porównanie: zestawienie  pewnych  cech  za  pomocą  słów: jak, jakoby, 

niby, na  kształt, np. odważny  jak  lew. 

Funkcja: uwydatnia  cechę  zjawiska  poprzez wskazanie  na  jego  

podobieństwo  do  innego  zjawiska. 

 

5) Uosobienie - nadanie  cech  ludzkich  przedmiotom, zwierzętom, zjawiskom, 

np. dynia  przemówiła. 

Funkcja: dynamizuje  opis, podnosi  wartość  danego  elementu. 

 

6) Przenośnia ( metafora ) - niedosłowne  znaczenie  wyrazów, np. złamać  

komuś  serce. 

Funkcja: tworzy  nowe  skojarzenia, zaskakuje, działa  na  emocje  odbiorcy. 

 

7) Powtórzenie - powtórzenie  tych  samych  słów  w  całym  utworze  lub  jego  

fragmencie, np. "Cóż  za  dźwięki, cóż  za  wirtuoz, cóż  za  atmosfera". 

Funkcja: podkreśla  ważność  powtarzanych  wyrazów, wpływa  na  

rytmiczność  tekstu. 

 

8) Zdrobnienie - np. zajączek, słoneczko. 

Funkcja: ujawnia  stosunek  osoby  mówiącej  do  tego, co  uległo  zdrobnieniu, 

wprowadza  radosny  nastrój. 

 

9) Wyraz  dźwiękonaśladowczy - naśladuje  dźwięki, np. kap kap, miauczenie, 

trzask. 

Funkcja: oddaje  efekty  brzmieniowe  opisywanego  zjawiska, buduje  nastrój  

utworu. 
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