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porównanie
Rap to jakiś nordic walking - nikt nie wie o co chodzi, ale 
wszyscy idą w to.
Rasmentalizm „Dobra muzyka”

metafora
Niemniej tak sobie pomyślałam, że oto jest wspaniała okoliczność, 
by przedstawić Wam istnego eklerka wśród błędów wnioskowania, 
najpuchatszą z owiec tego statystycznego pastwiska, błąd tak 
wspaniały, że gdyby on kiedyś wystąpił w „Rolnik szuka żony”, 
to by totalnie jakąś znalazł. 
Janina Daily



konceptualizacja
Reklama netflixa, która zamiast podać konkretną liczbę 
określająca majątek kartelu z Cali porównuje go do 
wartości czołowych europejskich klubów.







Aż na jednym sprawdzianie z tyłu zgłasza się największy debil w klasie.
I się zgłasza pierwszy raz w życiu, nawet nie wie jak rękę podnieść. 
Łukasz "Lotek" Lodkowski - "W PUNKT”

Zaskoczenie  
Abelard Giza podczas swojego standupu każe wybuczeć widza, 
który przyszedł na jego spektakl w t-shircie. Cała sala to robi. 
Następnie Ablerad mówi im: Przez takich ludzi jak Wy Hitler 
doszedł do władzy. To nie było fajne.

Uczucie wyższości 

nad obiektem 
wyśmiewanym 



kontrast
Ma miłe, małe mieszkanko, a jego córka studiuje na wyższej uczelni. 
Jego matka spłonęła podczas bombardowania Drezna.
Vonnegut K. 1969 - Rzeźnia Numer Pięć

Act outs
Zamiast mówić: moja mama to zawsze powtarzała, że trzeba ubierać 
czapkę wciel się w nią na chwilę i powiedz: a czapka to gdzie?

szczegół
Dziewczyna od charta była asystentką operatora świateł w komedii 
muzycznej z dziejów Ameryki i trzymała tego biedaka imieniem Lansjer 
w kawalerce o rozmiarach czternaście stóp na dwadzieścia sześć, sześć 
pięter nad poziomem ulicy.
Kurt Vonegutt, Śniadanie mistrzów



Słowo jedno, A ciało
i ton głosu drugie

Chcecie rzezi pewnego rodzaju, ja umiem w rzeź. 
Dawid Podsiadło na roaście Kuby Wojewódzkiego

Odwrócenie
Co by było gdyby dwóch białych mieszkańców 
amerykańskiej wsi rozmawiało o zróżnicowaniu 
USA w oparciu o fakty, a nie uczucia i uprzedzenia.



Cieszę się, że mamy tę próbną kolację! Tak rzadko próbuję 
posiłków przed jedzeniem.
Chandler, Przyjaciele

zmyłka
W imieniu milionów Polaków chciałbym Pana Kubę Wojewódzkiego 
serdecznie… obrazić.
Dawid Podsiadło na roaście Kuby Wojewódzkiego

sarkazm



absurd
Pizza rozmawia przez telefon:
Chciałabym zamówić dużą osobę z dodatkowymi ludźmi. Białymi! 
Albo nie, czarnymi. A na drugiej połowie Latynosi!
Rick & Morty Sezon 1 odcinek 10

wyolbrzymienie
Skecz Monty Pythona o reakcji kelnera i innych 
pracowników restauracji na informację o brudnym 
widelcu.



Na każdą dobrą historię składają się trzy składniki.

sekwencja zdarzeń + bohater + cel

Przykład:
Władca Pierścieni
Bohater: Frodo Baggins
Cel: Zniszczyć pierścień w Samotnej Górze
Sekwencja zdarzeń: Ukąszenie przez pająka, 
odwiedziny w Pałacu Elfów itp.

Świat 1 - Co odbiorcy wiedzą lub zrobią przed twoim komunikatem/przed twoją 
prezentacja
Świat 2 - Co odbiorcy wiedza lub zrobią po twoim komunikacie/po twojej prezentacji

Przykład: Jesteś pracownikiem firmy HR
Świat 1 – Pracownicy, których zatrudniasz nie umieją odnaleźć się w nowej firmie i szybko 
rezygnują z pracy.
Świat 2 – Poznasz skuteczne techniki onboardingu, dzięki którym od pierwszych dni twój 
pracownik będzie czuł się jak u siebie.

Świat 1 
Świat 2



Sensoryka
Na stołach bufetowych, ozdobionych połyskującymi 
przystawkami, pieczone szynki w korzennych sosach tłoczyły się 
obok pstrokatych sałatek, kiełbasek w cieście oraz indyków 
zaklętych w ciemne złoto. 
Wielki Gatsby - F. Scott Fitzgerald

„Stara budowla” nie tworzy w głowie precyzyjnego obrazu, 
ale „zamek w Malborku” już tak. Drabina

abstrakcji



Trzymam kciuki za Twoją prezentację!
Kamil


