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Język polski 

klasa 8a,8c 

 

 

Temat: Gatunki i rodzaje literackie. Środki stylistyczne i ich funkcje. 

Powtórzenie. 

  

 
Cele: 

 znam rodzaje literackie i ich cechy, 

 znam gatunki literackie, ich cechy i przykłady, 

 znam środki stylistyczne ich funkcje. 

 

 

Dzisiaj powtórka z teorii literatury. Świadomy czytelnik powinien znać 

przynajmniej podstawowe pojęcia związane z literaturą. Pojęcia te to przede 

wszystkim: rodzaje literackie. W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują 

się gatunki literackie.  

 

Wyróżniamy trzy rodzaje literackie: liryka, epika, dramat. Poniżej 

znajdziecie najważniejsze informacje o każdym z nich, a także gatunki 

literackie (z przykładami), które powinniście znać. 

 

 

Liryka 

 

Utwory liryczne cechuje: 

 bogactwo środków stylistycznych, 

 zazwyczaj podział na wersy i strofy, 

 często występowanie rymów, 

 obecność podmiotu lirycznego, który przekazuje swoje przeżycia 

i doznania w formie monologu lirycznego. 

 
Typy liryki: 

Liryka pośrednia:  

 podmiot liryczny pozostaje ukryty, prezentuje swoje myśli i uczucia poprzez opis (np. 

krajobrazu), 

 podmiot wypowiada się w 3 os. lp. lub bezosobowo. 

 

Liryka bezpośrednia 

 podmiot mówiący wyraża swoje przeżycia wprost, bezpośrednio, 

 obecność podmiotu wskazują czasowniki w 1 os. liczby pojedynczej lub mnogiej (np. 

czuję, płaczę, cierpimy) oraz zaimki (ja, mój, nasz). 



 

 

Gatunki liryczne, które powinniście znać:  

 

 pieśń – utwór stroficzny o regularnej budowie i wyrazistym rytmie 

opartym na jednakowej liczbie sylab w wersach, stałym układzie rymów, 

refrenie oraz powtórzeniach, np. Jan Kochanowski „Serce roście”; 

 

 

 hymn – uroczysta pieśń pochwalna o charakterze religijnym lub 

patriotycznym, sławiąca Boga, osobę, bohaterskie czyny, wielkie idee, 

ojczyznę. Cechy hymnu to podniosły nastrój, podmiot zbiorowy (my) 

oraz liczne apostrofy, np. Ignacy Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”, 

Jan Kochanowski „Hymn do Boga”; 

 

 

 tren – utwór żałobny poświęcony zmarłej osobie, wyrażający żal po jej 

śmierci oraz głoszący pochwałę zasług i zalet zmarłego, np. Jan 

Kochanowski „Tren I, V, VII, VIII”; 

 

 

 fraszka – krótki wierszowany utwór różnorodnej tematyce, zwykle 

żartobliwy, czasem refleksyjny, bywa zakończony zaskakującą puentą, 

np. Jan Kochanowski „Na lipę”; 

 

 

 sonet – utwór składający się z 14 wersów podzielonych na cztery strofy- 

dwie pierwsze są czterowersowe i mają charakter opisowy, dwie kolejne 

są trzywersowe imają charakter refleksyjny, np. Adam Mickiewicz „Stepy 

akermańskie”. 

 

 

 

Środki stylistyczne, ich funkcje i przykłady 

 

 

Tu możecie posłuchać o środkach stylistycznych:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs6gIhKVlYA 

 

Na kolejnych stronach środki stylistyczne, ich funkcja w tekście i przykłady. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs6gIhKVlYA


 
 



 
Zwróćcie jeszcze uwagę na dwa pojęcia: peryfraza i parafraza. 

 

Niestety peryfraza jest często mylona z parafrazą. Jednak definicje tych słów 

znacznie się od siebie różnią. 

 

Peryfraza to figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu słowa oznaczającego 

dany przedmiot, czynność, osobę itp. przez jego opis lub metaforę, np. śmierć - 

https://polszczyzna.pl/parafraza/


„sen żelazny, twardy, nieprzespany” (Jan Kochanowski, Tren VII), herbata- 

„z chińskich ziół ciągnione treści” (Adam Mickiewicz, Zima miejska).  

 

Natomiast parafraza tekstu odnosi się do skrócenia bądź wyjaśnienia dłuższej 

formy wypowiedzi przy zachowaniu jej ogólnego sensu. Zatem kiedy 

dziennikarka przytacza wypowiedź polityka swoimi słowami, ale nie zmienia jej 

znaczenia i wymowy, jest to parafraza. 

 

Bardzo często używamy peryfrazy w celu osłabienia wymowy jakiegoś słowa. 

Wtedy to przyjmuje ona cechy eufemizmu. I tak zamiast powiedzieć o kimś, że 

jest brzydki – mówimy niezbyt urodziwy. Starość zastępujemy jesienią życia, 

a śmierć – odejściem z tego świata. Pomaga to uniknąć niepotrzebnego 

zakłopotania rozmówcy, a dzięki temu nasz dialog toczy się na neutralnym 

gruncie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypomnijcie sobie też takie pojęcia jak: synonimy, homonimy, antonimy, 

archaizmy. 

 

Potwórzcie też wiedzę o neologizmach.  

Warto zerknąć na wiersze Mirona Białoszewskiego (autora „Pamiętnika 

z powstania warszawskiego”). Jego poezję nazywa się poezją lingwistyczną.  

 

Otwórzcie podręcznik na stronach 182 i 184 i przeczytajcie wiersze: „Ach 

gdyby, gdyby nawet piec zabrali” Moja niewyczerpana oda do radości 

i Namuzowywanie. 

Odnajdźcie neologizmy w wierszu Namuzowywanie. Zwróćcie uwagę, w jaki 

sposób zostały utworzone te słowa (okazja do powtórzenia słowotwórstwa). 

 

 

Epika 

 

Obejmuje utwory, w których: 

 o wydarzeniach opowiada narrator, 

 narrator pierwszoosobowy- wypowiada się w 1 os. l. poj., 

 relacjonuje wydarzenia, w których sam uczestniczył lub których był 

świadkiem, 

 wyraża swoje myśli i odczucia, wypowiada opinie na temat zdarzeń 

i bohaterów. 

 

Narrator trzecioosobowy: 

 wypowiada się w 3 os. l. pojedynczej; 

 nie uczestniczy w wydarzeniach, o których opowiada, stoi z boku; 

https://polszczyzna.pl/eufemizmy/


 jest wszechwiedzący- wie wszystko o wydarzeniach i bohaterach, zna ich 

myśli, zamiary, pragnienia; 

 nie ocenia zdarzeń i bohaterów, nie ujawnia swoich odczuć. 

 

Gatunki epickie, które powinniście znać z klasy VII i VIII:   

 

 przypowieść (parabola) – utwór dydaktyczny niewielkich rozmiarów, 

w którym przedstawiona historia oprócz sensu dosłownego ma znaczenie 

głębsze, przenośne (alegoryczny lub symboliczny)- przekazuje ważne 

prawdy moralne i uniwersalne nauki dotyczące natury ludzkiej, ukazuje 

postawy warte naśladowania, np. przypowieść o miłosiernym 

Samarytaninie; 

 

 pamiętnik – utwór, którym autor wspomina dawne autentyczne 

wydarzenia i prezentuje związane z nimi refleksje, np. Miron 

Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”; 

 

 nowela- krótki, zwięzły utwór o jednowątkowej fabule, zbudowanej 

wokół motywu przewodniego, z wyraźnie zarysowaną akcją, punktem 

kulminacyjnym i puentą, np. Henryk Sienkiewicz „Latarnik”; 

 

 opowiadanie – krótki utwór o prostej, zwykle jednowątkowej fabule, od 

noweli różni się swobodniejszą kompozycją i bardziej rozbudowanymi 

opisami, np. Sławomir Mrożek „Artysta”; 

 

 powieść – obszerny utwór o rozbudowanej wielowątkowej fabule, 

z wieloma bohaterami; odmiany powieści: powieść historyczna (np. 

Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”), powieść obyczajowa (np. Stefan 

Żeromski „Syzyfowe prace”), powieść przygodowa, powieść kryminalna, 

powieść fantastycznonaukowa, powieść fantasy; 

 

 epopeja – rozbudowany wielowątkowy utwór pisany wierszem, 

przedstawia dzieje bohaterów na tle przełomowych dla całego narodu 

wydarzeń historycznych; charakteryzuje się podniosłym stylem, zawiera 

porównania homeryckie, rozpoczyna się inwokacją, np. Adam 

Mickiewicz „Pan Tadeusz”. 

 

 

Dramat 

 

Dramat to rodzaj literacki, który obejmuje utwory: 

 przeznaczone do wystawienia na scenie; 

 napisane z podziałem na akty i sceny; 



 zbudowane z dialogów (tekstu głównego) oraz wskazówek 

inscenizacyjnych (tekstu pobocznego); 

 pozbawione narratora, z wyraźnie zarysowaną akcją ukazaną przez 

wypowiedzi i działania bohaterów.   

 

Gatunki dramatyczne:  

 

 komedia- utwór dramatyczny o pogodnej tematyce, ukazujący bohaterów 

i ich losy w lekki, zabawny sposób; akcja komedii jest dynamiczna 

i prowadzi zazwyczaj do szczęśliwego zakończenia; w komedii można 

wyróżnić trzy typy komizmu: komizm językowy, postaci, sytuacyjny, np. 

Aleksander Fredro „Zemsta”; 

 

 tragedia- utwór dramatyczny o poważnej tematyce, przedstawiający 

zmagania bohatera z przeciwnościami, których nie potrafi przezwyciężyć; 

tragizm bohatera polega na tym, że znajduje się on w sytuacji bez wyjścia 

– każdy wybór prowadzi do klęski i kończy się dla niego katastrofą, np. 

Juliusz Słowacki „Balladyna”. 

 

 

 

Gatunki literackie mieszane - łączące cechy liryki, epiki i dramatu 

 

 satyra – utwór wierszowany o charakterze dydaktycznym, którego celem 

jest krytyk o ośmieszenie wad ludzkich, obyczajów, postaw, np. Ignacy 

Krasicki „Żona modna”; 

 

 ballada- wierszowana opowieść o niezwykłych, często fantastycznych 

wydarzeniach, utrzymana nastroju tajemniczości, nawiązuje do legend lub 

wierzeń udowych; zawiera elementy epiki (narrator, fabuła), liryki 

(podział na strofy, powtórzenia, epitety, porównania), dramatu (dialogi), 

np. Adam Mickiewicz „Świtezianka”. 

 

Teksty nieliterackie 

 

Teksty publicystyczne:  

 artykuł,  

 reportaż (np. Melchior Wańkowicz „Tędy i owędy”)  

 recenzja, 

 wywiad,  

 felieton. 
Źródło: Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium z języka 

polskiego dla szkoły podstawowej, Nowa Era. 


