
Стилске фигуре Стилске фигуре 



Стилске фигуре су речи којима писци и Стилске фигуре су речи којима писци и 
приповедачи обогаћују књижевно дело, дајући приповедачи обогаћују књижевно дело, дајући 
шира и нова значења.шира и нова значења.
Обновићемо 8 стилских фигура, а то су:Обновићемо 8 стилских фигура, а то су:

- епитетепитет
- стални епитетстални епитет
- поређењепоређење
- хиперболахипербола
- контрастконтраст
- персонификацијаперсонификација
- метафораметафора
- ономатопејаономатопеја

  



Епитет Епитет 

Епитет су речи које говоре опажања о Епитет су речи које говоре опажања о 
одређеним предметима разговора или одређеним предметима разговора или 
писања и показују неке њихове особине. писања и показују неке њихове особине. 
То су углавном придеви који појачавају То су углавном придеви који појачавају 
осећања и остављају јаче утиске.осећања и остављају јаче утиске.

Примери:   Примери:   
- Тихе летњеТихе летње ноћи. ноћи.
- Широка пребелаШирока пребела крила. крила.



Стални епитет Стални епитет 

Стални епитет је стилска фигура Стални епитет је стилска фигура 
карактеристична за дела усменог карактеристична за дела усменог 
постања.постања.

Примери:Примери:
- Златна круна.Златна круна.
- Бјела вила.Бјела вила.
- Љута гуја.Љута гуја.
- Оштра сабља.Оштра сабља.



ПоређењеПоређење

Поређење Поређење ((компарацијакомпарација)) је када се  је када се 
нешто пореди са нечим на основу нешто пореди са нечим на основу 
заједничких особина.заједничких особина.

Примери:Примери:
- Криве се стабла, Криве се стабла, ко во сред вучеко во сред вуче..
- Земља је била влажна и Земља је била влажна и црна као гробцрна као гроб..



ХиперболаХипербола

Хипербола је преувеличавање неке Хипербола је преувеличавање неке 
радње да би постигла већи ефекат у радње да би постигла већи ефекат у 
књижевном делу. Врло често се књижевном делу. Врло често се 
помиње у народној књижевности.помиње у народној књижевности.

Примери:Примери:
- Завриштало девет љути лава, Завриштало девет љути лава, 

      закликтало девет соколова.закликтало девет соколова.



КонтрастКонтраст

Контраст је стилска фигура поређења Контраст је стилска фигура поређења 
по супротности да би се истакле обе по супротности да би се истакле обе 
појединости.појединости.

Примери:Примери:
- Ја босиљак сејем, Ја босиљак сејем, мени пелин ничемени пелин ниче..
- Ја се смијем, Ја се смијем, он се смијат нећеон се смијат неће..



ПерсонификацијаПерсонификација

Персонификација је стилска фигура у Персонификација је стилска фигура у 
којој се неживим предметима, бићима којој се неживим предметима, бићима 
дају људске особине. дају људске особине. 

Примери:Примери:
- Шљива се буди крајем априла.Шљива се буди крајем априла.
- Тако преспава јесен и зиму загледана у Тако преспава јесен и зиму загледана у 

даљину.даљину.



МетафораМетафора

Метафора је стилска фигура која се Метафора је стилска фигура која се 
састоји у замењивању једне речи састоји у замењивању једне речи 
другом по сличном значењу.другом по сличном значењу.

Примери:Примери:
- Смртно бледа лица.Смртно бледа лица.
- Горе на небу лети.Горе на небу лети.



ОноматопејаОноматопеја

Ономатопеја је подражавање гласова и Ономатопеја је подражавање гласова и 
звукова из природезвукова из природе

Примери:Примери:

- бућнути, крцнути, пуцкати...- бућнути, крцнути, пуцкати...

    



КвизКвиз

Одреди стилске фигуре подвучених речи:Одреди стилске фигуре подвучених речи:

1. 1. Завриштало девет љутих коњаЗавриштало девет љутих коња. . 

2. 2. И шљиви ко да лакне на душиИ шљиви ко да лакне на души. . 

3. 3. Град градила Град градила бјела вилабјела вила. . 

4.4.  Немо поток бежи-Немо поток бежи- ко зна куда тежи.  ко зна куда тежи. 

5. 5. И И превртала шаренепревртала шарене и  и светле картонесветле картоне..

6. 6. Она се спрема да полетиОна се спрема да полети..

7.7.У шуми се чуло како нешто У шуми се чуло како нешто шуштишушти..

8.8. Ја говорим,  Ја говорим, он говорити нећеон говорити неће..



Решења Решења 

1. хипербола1. хипербола

2. поређење2. поређење

3. стални епитет3. стални епитет

4. персонификација 4. персонификација 

5. епитет5. епитет

6. метафора6. метафора

7. ономатопеја7. ономатопеја

8. Контраст8. Контраст

      Ако некоме нешто није било јасно    Ако некоме нешто није било јасно    
 вратите се на почетак!! вратите се на почетак!!



Хвала вам на пажњи!!Хвала вам на пажњи!!


