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KASZëBSCZI DLô WSZëTCZICH

Zapiszë wëpòwiedzóné przed sztótã zdania, 
ale czasniczi wstawi w pierszi abò drëdżi òsobie 

pòjedinczi lëczbë ternégò czasu, np. Jô czëtóm 
ksążkã. Të zdrzisz w zdrzélnik.

(Zapisz wypowiedziane przed chwilą zdania, ale cza-
sowników użyj w pierwszej lub drugiej osobie liczby 
pojedynczej czasu teraźniejszego, np. Czytam książkę. 
Oglądasz telewizję).

Przëczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi 
jãzëk. (Przeczytaj rozmowę i przetłumacz ją na 
język polski).

– Witôjże mùlkù!
– Bóg zapłac.
– Jô widzã, że të ni môsz co robic?
– Jô ju jem pò robòce. Terô rozmiszlóm, jakùż òdpòcząc,  

      żebë sã nie nudzëc…
– Jô bë sã legł a òbezdrzôł jaczis fejn film.
– Eeee, w zdrzélnikù nic ni ma. 
– Tej przeczëtôj jakąs bëlną ksążkã.
– Eeee, jô w robòce za wiele czëtóm.
– Kò tedë pòj ze mną do kina. Dzysô prawie bãdze 

       kòmédiô.
– Jô nie lubiã kòmédiów. Żebë to jesz béł kriminôł…
– A mòże téater?
– Ni móm w co sã òbléc.
– Czej ni môsz w co sã òbléc, tej chcemë jic co kùpic.
– Zakùpë? Môsz prôwdã! Robienié zakùpów to dlô mie 

      nôlepszi òdpòczink!
– A pò kùpiszu pùdzemë na basen, jo?
– Basen? Jes të czësto...! Kò pò nëch zakùpach jô mdã 

      mùszała so òdpòcząc.
– Jenkù jo, z ce to je ale gniota!

RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

ÙCZBA 7

ÒDPÒCZINK, WÒLNY CZAS

Przëbôczenié (przypomnienie):
Wark abò fach, zajma, zajimnota to zawód. Robòta to pò pòlskù praca. Robic znaczi pracować, robić. 
Òpòwiédz ò swòji robòce (Opowiedz o swojej pracy), np. Jô jem jinfòrmatikã. Jô robiã w biórze…

pòwtórzë  
– powtórz, 
powiedz

Pòléte (polecenia):    

napiszë  
– napisz  pòdsztrëchnij 

– podkreśl pòsłëchôj 
– posłuchaj

przeczëtôj 
– przeczytaj zaspiéwôj 

– zaśpiewaj

zdrzë 
– patrz

Òdpòczink (òdsapniãcé) to pò pòlskù odpoczynek. Swiãto to święto. Ferie to wòlné òd szkòłë. Starszi czasã mògą jic na 
ùrlop. A na Nordze na wòlné gôdają: wiwczasë.

Cwiczënk 1 Cwiczënk 2
Nalézë w teksce pòdóné spòsobë na spãdzenié 
wòlnégò czasu. Wëmówi je głosno, ale tak 

żebë czasniczi bëłë w nieòznacznikù, np. W wòlnym 
czasu mòże òbezdrzec film… Bôczë, że niechtër-
nym słowóm bãdze mùsz zmienic përznã fòrmë. 
(Odszukaj w tekście podane sposoby spędzania 
wolnego czasu. Wypowiedz je na głos, ale tak 
żeby czasowniki były w bezokoliczniku, np. W wol-
nym czasie można obejrzeć film... Zwróć uwagę, że 
niektórym słowom będzie trzeba zmienić formy).  

Cwiczënk 3

Môsz gwësno pòstrzegłé, że w kaszëbsczim jãzëkù 
ùżiwô sã personowëch zamionów przë czasnikach,  
a w pòlsczim sã je gùbi, bò na czëniącégò robòtã wska-
zëją fòrmë czasników.

(Zapewne dostrzegasz, że w języku kaszubskim przy 
czasownikach stosuje się zaimki osobowe, a w języ-
ku polskim się je opuszcza, bo wykonawcę czynności 
wskazują formy czasowników).
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Zestawi słówka z pierszi rédżi w cwiczënkù 4 
ze słówkama z drëdżi rédżi, np. czëtac – ksążka, 

gazéta. Zapiszë wszëtkò w zesziwkù.

(Zestaw słówka z pierwszego rzędu z ćwiczenia 4 ze 
słówkami z rzędu drugiego, np. czytać – książka, gaze-
ta. Zapisz wszystko w zeszycie). 

KASZëBSCZI DLô WSZëTCZICH

Òpòwiédz, jak òdpòcziwôsz òb lato, czej môsz 
ferie abò ùrlop (Opowiedz, jak odpoczywasz 

latem, gdy masz wakacje lub urlop), np. Jak móm ferie 
(ùrlop), jô rôd lubiã wanożëc pò górach…

Zdrzë na kalãdôrz i zaznaczoné w nim swiãta. 

Zapisóné kònstrukcje próbùj wëmawiac tak, 
żebë czasniczi bëłë w rozmajitëch òsobach 

(Zapisane konstrukcje wymawiaj tak, żeby czasowniki 
wystąpiły w różnych osobach), np. 

jô czëtóm (ksążkã, gazétã), jeżdżã, szpacérëjã

të czëtôsz, jezdzysz, szpacérëjesz

òn, òna, òno czëtô, jezdzy, szpacérëje

më czëtómë, jezdzymë, szpacérëjemë

wa czëtôta, jezdzyta, szpacérëjeta

òni, òne czëtają, jeżdżą, szpacérëją

Cwiczënk 4
Przełożë na pòlsczi jãzëk (Przetłumacz na język polski):

– czëtac, òbzerac, jezdzëc, pùrgac, szpacérowac,  
      wanożëc, zbierac, wãdzëc, leżec, sedzec, spac

– ksążka, gazéta, program, film, kòło, auto, szrëce, park, 
      górë, las, grzëbë, rëbë, zófa, zesel, łóżkò

Cwiczënk 5

Cwiczënk 6

Cwiczënk 7
Zwëskùjącë słówka z cwiczënkù 5, òpòwiédz, jak 

òdpòcziwôsz (Wykorzystując słówka z ćwiczenia 5, opo-
wiedz, jak odpoczywasz), np. Jô òdpòcziwóm, czëtają-
cë ksążkã, abò: Jô w wòlnym czasu czëtóm ksążkã.

Cwiczënk 8

– Szkòłowé dzecë a starszi czile razy w rokù mają wòlné 
w kòscelné i państwòwé swiãta. Wëpiszë pòzwë nëch 
swiąt a przetłómaczë je na kaszëbsczi jãzëk. Kaszëbsczé 
jich pòzwë mùszisz so wëbrac ze Słowarzka, co je niżi. 
(Uczniowie i dorośli kilka razy w roku mają dni wolne  
w święta kościelne i państwowe. Wypisz nazwy tych 
świąt i przetłumacz je na język kaszubski. Ich kaszubskie 
nazwy wybierz ze Słowniczka, który jest poniżej).

– Czasã kòscelné swiãtã są zniosłé, są zapisóné  
w kalãdôrzu, ale nie są wòlné òd robòtë. Zapiszë 
czile z nich i nalézë jich kaszëbsczé pòzwë. (Niektó-
re święta kościelne zostały zniesione, są zapisane 
w kalendarzu, ale nie są dniami wolnymi od pracy. 
Zapisz kilka z nich i znajdź ich kaszubskie nazwy). 

Słowôrzk

Nowi Rok, Trzech Królów, Matczi Bòsczi Gromicz-
ny, Jastrë, Swiãto Robòtë, Swiãto Kònstitucji 3 Maja,  
MB Zélny, MB Séwny, Wszëtczich Swiãtëch, Dzéń Za-
dëszny, Swiãto Niepòdległotë, MB Adwentowi, Wiliô 
Gòdów, Gòdë, drëdżé swiãto Gòdów

Cwiczënk 9
Z pòdónëch słów ùłożë słowò òdpòwiôdającé na pitanié 
jaczé (Z podanych słów utwórz słowo, które odpowiada 
na pytanie jakie):

 lato  – latowé ferie
 zëma  –  ……………… ferie
 jastra  –  ……………… ferie
 gòdë  –  ……………… ferie

Cwiczënk 10

mùlkù  – kochanie (do ukochanej osoby)

kùpisz  – zakupy

môsz prôwdã  – masz rację

witôjże  – witaj 

gniota  – maruda 

wãdzëc  – wędkować

grzëbitwa  – grzybobranie

pùrgac sã  – ślizgać się

wanożëc  – wędrować, podróżować

szrëce  – łyżwy

zófa  – sofa, kanapa

zesel  – fotel 

Słowôrzk
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