Rým – zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů
Sdružený – aabb
Střídavý – abab
Obkročný – abba
Přerývaný - abcb

Test: Druhy rýmu
1. Jiří Žáček: Halí, belí
Halí, belí, halí, belí –
já mám slona pod postelí,
je to slůně kapesní,
ale zato hodně sní.
Halí, belí, halí, belí –
čím ho krmím? Petrželí!
Spořádá jí hromadu,
pak se svalí dozadu.
vzorec rýmu aabb, rýmují se vždy dva verše jdoucí
po sobě, proto se jedná o rým sdružený.
2. Josef Václav Sládek: Lesní studánka
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
vzorec pro rým abcb, rýmují se pouze sudé verše,
liché verše se spolu nerýmují. Proto se jedná o
verš přerývaný
3. Karel Hynek Mácha: Máj
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
vzorec rýmu abba, rýmují se vždy 1. verš se 4.
veršem a 2. verš se 3. veršem. Proto se jedná o
rým obkročný
4. Jaroslav Seifert: První dopis mamince
Už vím, dám dopis na zrcadlo
či do košíčku na šití,
však žel dosud mě nenapadlo
co psát, jak dopis začíti.
Maminko moje milovaná,
a v zubech konec násadky,
přemýšlím; stránka nenapsaná
čeká a čeká na řádky.

vzorec pro rým abab, rýmují se vždy sudé verše
se sudými a liché verše s lichými. proto se jedná
o rým střídavý.
5. Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
(Šavličkova píseň)
Peníze jsou páni světa,
dukát, to je pravý rek,
a co někdy stovka umí,
to by člověk sotva řek.
Vzorec pro rým abcb, rýmují se pouze sudé
verše, liché verše se spolu nerýmují. Proto se
jedná o verš přerývaný
6. Karel Hynek Mácha: Máj
Vyšlého slunce zář,
zločince bledou barví tvář,
a slzy s oka stírá,
jenž smutně v dálku zírá.
Vzorec rýmu aabb, rýmují se vždy dva verše
jdoucí po sobě, proto se jedná o rým sdružený
7. Josef Václav Sládek: Modrá očka
Hvězdičky už vyšly,
červánek už zhas,
očka modrá očka,
už je k spaní čas.
Vzorec pro rým abcb, rýmují se pouze sudé
verše, liché verše se spolu nerýmují. Proto se
jedná o verš přerývaný
8. Percy Bysshe Shelley: Filozofie lásky
Hora nebe líbat chce,
vlna v náruč vlně padá.
Kdo odpustil by květince,
nemít něžně kvítek ráda?
Vzorec pro rým abab, rýmují se vždy sudé verše
se sudými a liché verše s lichými. Proto se
jedná o rým střídavý.
9. Josef Svatopluk Machar: Sonet na
sklonku století
Ta víra v lepší časy budoucnosti…
Ve změně všeho září bez změny
jak maják, jehož zlaté plameny
se lijí v bouř a ve tmu zoufalosti.
má vzorec rýmu abba, rýmují se vždy 1. verš se
4. veršem a 2. verš se 3. veršem. Proto se
jedná o rým obkročný

