
 

Palindrom, czyli ukryta symetria słowa 
 

Palindrom to takie wyrażenie, które najczęściej budzi ciekawość wszystkich miłośników 

danego języka. Dawniej uważano, że sprawnie posługują się palindromami jedynie magicy 

bądź geniusze. Dziś doskonale wiemy, że aby stworzyć ciekawe palindromy, wystarczą po 

prostu chęci, trochę czasu, choć niekiedy też dobra znajomość słownictwa i literatury, 

ewentualnie zdolności analityczne. 

 

 

Czym jest palindrom? 

Palindrom to wyrażenie, które czytane zarówno od lewej, jak i od prawej brzmi tak samo. Jest 

to swego rodzaju gra słowna, które nie zawsze musi mieć ukryty sens. Często używa się ich 

po prostu na zasadzie „sztuka dla sztuki”, na poprawę humoru, czego rezultatem bywają 

wiersze. Cieszą się one ogromnym powodzeniem, 

Słowa  

Być może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że używamy słów i zwrotów 

będących palindromami. Wśród nich są: sos, Anna, sedes, zaraz, kajak, zakaz, owocowo, 

potop, radar.  

Współcześnie palindromy pełnią funkcję gry słownej. Prawdopodobnie tak było również 

 i w przeszłości, choć pewne znaleziska sugerują, że palindromy mogły też mieć znaczenie 

magiczne 

 

 

 



 

 

Przykłady palindromu. 

 A to idiota. 

 A to Kamela, ale ma kota.          

 A to kanapa pana Kota. 

 A to kanonadę dano na kota. 

 A to kawa kota. 

 A to kiwi zdziwi kota. 

 A to klei Popiel kota. 

 Ada baluje - Jula bada. 

 Ada baniak Kaina bada. 

 Ada biada i bada. 

 Ada bilon Oli bada. 

 Ada blada nadal bada. 

 Ada blada nici nadal bada. 

 Ada bladą dal bada. 

 Ada blask sal bada. 

 Ada butelki, pikle tu bada. 

 Ada bzy zbada. 

 Ada goła im śmiało gada! 

 Ada jaja jada. 

 Ada jodu dojada. 

 Ada, baca bada. 

 Ada, bagaż Aga bada. 

 Ada, błota matoł bada. 

 Ada, braci car bada. 

 Ada, brata Tatar bada. 

 Ada, gmina za nim gada. 

 Ada, gwóźdź ów gada. 

 Ada, jawor krowa jada. 

 Ada, pan Elefant na Fele napada. 

 Ada, pan mi z zimna pada. 

 Ada, pan napada, panna pada. 

 Ada, pan napada. 

 Ada, pan otyły to napada? 

 Ada, panterka - kret napada. 

 Ada, pluton otul - pada! 

 Ada, praca - a car pada. 

 Akta generała ma mała renegatka. 

 Akta ma matka. 

 Akta ma w teczce twa matka. 

 Alu, becz - cebula! 

 Atak kata. 

 

 Elf układał kufle. 

 Elu, becz - cebule! 

 I co idioci. 

 I kobyłkom mokły boki. 

 I mała dama sama dała mi. 

 Igor łamał rogi. 

 Ikar bada braki. 

 Ikar jadaj raki! 

 Ikar łapał raki. 

 Ile Roman ładny dyndał na moreli? 

 Ile Romanowi dała za ład Iwona 

moreli? 

 Ilu beczy z cebuli? 

 Ino gile Roman na moreli goni. 

 Jego tato idiota, to gej. 

 Kamil ślimak. 

 Kobyła ma mały bok. 

 Kobyła ma za mały bok. 

 Kobyły mi myły bok. 

 Łapał za kran, a kanarka złapał. 

 Mamuta tu mam. 

 Ma tarapaty ta para tam. 

 Marzena pokazała Zakopane z ram. 

 Może jeż łka jak łże jeżom. 

 Może jeż łysy łże jeżom. 

 Może jeż łże jeżom. 

 Może jutro ta dama da tortu jeżom. 

 Może jutro ta dama sama da tortu 

jeżom. 

 My to pili po tym. 

 O, ty z Katowic, Iwo? Tak, Zyto. 

 Satyra rota to rarytas. 

 Soli sama silos. 

 Tolo ma samolot. 

 Wół utył i ma miły tułów. 

 Zakopane chce na pokaz. 

 Zakopane i nie na pokaz. 

 Zakopane ma dame na pokaz. 

 Zakopane na pokaz. 

 Że też łże jeż? łże też! 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Popiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bez
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elefant
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elf_(fantastyka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rakowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gil
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klacz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tort
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BCowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
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