
-  powtórzenie wiadomości 
przed egzaminem 

ósmoklasisty. 



• TROPY STYLISTYCZNE- zwane są inaczej 

chwytami lub figurami stylistycznymi. 

 

• W czasie tworzenia utworu poetyckiego- wiersza- 

poeta używa rozmaitych zabiegów, czyli chwytów, 

by mówić językiem poezji, a więc w sposób 

literacki, wykwintny, wyszukany. 

 

• Służą do tego, między innymi, tropy literackie. 



 

   Wyróżniamy wiele środków stylistycznych: 

fleksyjne, fonetyczne, słowotwórcze, ale wśród nich 

jedne z najważniejszych to TROPY 

STYLISTYCZNE. 



 

 

    Tropy stylistyczne różnią się od innych chwytów 

tym, że są celowymi zestawieniami wyrazów, tak 

dobranymi, że wnoszą nowe znaczenie.  

     Powstaje wtedy nowa jakość znaczeń użytych słów. 



• EPITET 

 

• PORÓWNANIE 

 

• METAFORA 



• Określa przedmiot, opisuje rzeczownik. 

• Najczęściej epitetami są rzeczowniki. 

• To dzięki epitetowi wiemy, jak wygląda dany 

rzeczownik. 

• Ujawnia spojrzenie poety, który postrzega 

coś, jako srebrzystoturkusową ciszę. 

• Zdradza styl danego poety, który może 

używać epitetów w typowy dla siebie sposób. 



• Smutna ziemia 

• Czarny śnieg 

• Uśpione miasto 

• Wieczorna zorza 

• Chłopięcy wygląd 

 

„ Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych , do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;” 

                         A. Mickiewicz   „Pan Tadeusz”  księga I 



Używał go Homer.  

W jego eposach pewnym postaciom przypisano stałe 

epitety, funkcjonujące jako przezwiska, na przykład: 

 

Eos – różanopalca 

 

Zeus – gromowładny 

 

Achilles - prędkonogi 



 

• Istotą porównania jest zestawienie dwóch 

przedmiotów albo zjawisk na podstawie jakiegoś 

podobieństwa. 

• Porównanie rozpoznaje się po słowach: jak, jakby, 

jakoby, niby, niby że. 

• Porównujemy kogoś do kogoś, kogoś do czegoś, coś 

do czegoś. 

 



• Oczy jak gwiazdy 

• Postać jak stóg siana 

• Twarz jak księżyc w pełni 

 

„ Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, 

Tam jako trzody owiec na murawie śpiące, 

Ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek, 

Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek (…)”. 

                                A. Mickiewicz  „ Pan Tadeusz” księga XII 

  

 



Zostało wymyślone przez Homera i jest charakterystyczne dla 

eposu. 

Polega na tym, że ta część, do której porównujemy, zostaje 

rozbudowana w całą scenę, w duży obraz poetycki. 

Słynny przykład- porównania homeryckiego użył Jan 

Kochanowski w  „Trenie V”: 

„ Takci się mej najmilszej Orszuli dostało. 

 

Jako oliwka mała pod  wysokim sadem, 

Idzie z ziemi ku górze macierzyńskim śladem, 

Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 

Sama tylko dopiero szczupłym prątkiem wschodząc”. 



 

Składa się z co najmniej dwóch wyrazów i zmienia 

znaczenie słów wchodzących w jej skład. 

 

Własne znaczenia tych słów ulegają zmianie i tworzą 

wspólnie nową, metaforyczną jakość. 



• Ognista kula – Słońce 

• Ogień miłości – nie oznacza płomienia , pożaru, ale 

gwałtowne, żarliwe uczucie. 

UWAGA! 

Aby przenosić znaczenia i zestawiać słowa tak, by miały nowe 

znaczenia musi istnieć, choćby odległe, ale jednak 

podobieństwo między kojarzonymi przedmiotami. 

Na przykład: 

Morze traw - jest metaforyczne, bo wprawdzie łany traw nie 

tworzą morza, ale są jak morze- ogromne i falujące, stąd 

skojarzenie traw z morzem daje poprawną metaforę. 



• ANIMIZACJA  ( OŻYWIENIE) 

• SYMBOL 

• ALEGORIA 

• PERYFRAZA 

• PERSONIFIKACJA                          

(UOSOBIENIE) 



     Inaczej nazywana ożywieniem- nadaje przedmiotom 

cechy istoty żywej. 

Na przykład:  

 

     „Bo każda chmura inna: na przykład jesienna 
Pełźnie jak żółw leniwa, ulewa brzemienna 
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi 
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;” 

                                 A. Mickiewicz „ Pan Tadeusz” księga III 

 

                          

 

 



     To szczególny rodzaj metafory. Występuje wówczas, gdy 

danemu obiektowi przypisuje się jakieś znaczenie na 

dłuższy czas. 

 

Na przykład:  

• Czerwone serce – symbol miłości 

•  Podkowa -  symbol szczęścia 

• Krzyż – symbol wiary 

• Jacek Soplica – symbol przemiany człowieka 



     Jest to tak zwana WIELKA METAFORA. Polega na tym, 

że zrozumiały dla nas jednoznacznie sens niesie dany 

obraz, scena lub osoba. 

 

Na przykład: 

• Gołąb – pokój 

• Sowa- mądrość 

• Lew – odwaga 

• Lis – spryt, przebiegłość 



Nazywana inaczej omówieniem. 

Zamiast powiedzieć coś wprost, to omawiamy to. 

 

Na przykład: 

Zamiast Wisła, to mówimy królowa polskich rzek. 

Zamiast  Jan Kochanowski, to mówimy poeta z Czarnolasu. 

Zamiast  Adam Mickiewicz, to mówimy  największy poeta 

spośród wielkich. 



Nazywana inaczej uosobieniem. 

     To nadanie przedmiotom, roślinom, zwierzętom, cech  

charakterystycznych dla człowieka. 

Na przykład: 

• Garnek westchnął i zapłakał szczerze – wzdychać i płakać 

może tylko człowiek. 

 

„Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny, siedzi i zda się dumać o 
losach jarzyny„. 

                               A. Mickiewicz  „ Pan Tadeusz” 
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