
ŚRODKI STYLISTYCZNE 

 

Kartę pracy proszę wydrukować i uzupełnić lub przepisać do zeszytu.  

Zadanie będzie sprawdzane po powrocie do szkoły, można też zeskanować 

kartę pracy i przesłać na adres mailowy malgorzata.zborowska@sp1sobotka. 

 

1. Uzupełnij.          

  

• Środki stylistyczne są stosowane w utworach poetyckich, aby 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………….  

• Wyraz, który w tekście pełni funkcję określenia rzeczownika, najczęściej 

jest wyrażony przymiotnikiem, to 

………………………………………… . 

• ……………………………… to zestawienie  ze sobą podobnych lub 

wspólnych cech przedmiotów, zjawisk, najczęściej za pomocą wyrazów: 

…………. , ………….. , …………… . 

• Bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, przedmiotu to 

…………………………………… . 

• Na rytmizację wiersza mogą mieć wpływ między innymi:   

o ........................................................................................................

..................................... 

o ……………………………………………………………………

………………………. 

o ……………………………………………………………………

……………………… 

• Nadanie przedmiotom nieożywionym cech istot żywych to 

…………………………………… 

• Nadanie przedmiotom, roślinom, zwierzętom itp. cech właściwych tylko 

człowiekowi to ………………………………………………..  

2.  Podaj propozycje wskazanych środków stylistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malgorzata.zborowska@sp1sobotka


3. Przeczytaj wiersz i rozwiąż zadania. 

 „Ptak”   Julian Tuwim 

Na gałązce usiadł ptak: 

Zaszczebiotał, zatrzepotał, 

Ostry dzióbek w piórka otarł, 

Rozkołysał cały krzak. 

 

Potem z świrem frunął w lot! 

A gałązka rozhuśtana 

Jeszcze drży, uradowana, 

Że ją tak rozpląsał trzpiot. 

 

o wypisz trzy zdrobnienia 

……………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….. 

o wypisz jeden epitet 

……………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………. 

o wypisz jeden wyraz dźwiękonaśladowczy 

………………………………………..……………………………….. 

o wypisz uosobienie 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

o udowodnij, że wiersz jest rytmiczny   

✓ ………………………………………………………………

………………..…..……… 

✓ ………………………………………………………………

…………………….……… 

4. Przeczytaj wiersz i wypisz jak najwięcej środków stylistycznych z 

jednym przykładem do każdego.  

 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

„Mróz”   Julian Tuwim 

W ostry mróz chłopek wiózł 

Z lasu chrust na wozie, 

Skrzypi coś, oś nie oś, 

Trzaska chrust na mrozie. 

 

Tężał mróz, wicher rósł, 

Pędząc jak w sto koni, 

Trzeszczy wóz, trzeszczy mróz, 

Chłop zębami dzwoni. 

 

Szkapa: brr! chłop jej: prr! - 

A podwozie zgrzyta, 

Gwiżdże wiatr, śwista bat, 

Stukają kopyta. 

 

Chrzęst i brzęk, zgrzyt i stek, 

Hałas jak w fabryce! 

Mniejszy mróz, lżejszy wóz 

Przy takiej muzyce. 


