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kaszëbsczi dlô wszëtczich

Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te kaszëbskò-pòlsczi słowôrz.
(Przeczytaj rozmowę i przetłumacz ją na język 

polski. Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko-polski).

– Hej!
– Heja!
– Cëż robisz?
– Sznëkrëjã pò jinternece.
– Za czim sznëkrëjesz?
– Za jinternetowim kaszëbsczim słowarzã. 
– Znajã taczi, zarô cë sélóm pòwrózk do starnë, leno wklikóm 
gò na kluczplace.
– Dzãka!
– Hewò kliknij na ną adresã: www.cassubia-dictionary.com
– Jesz rôz dzãka. Zarô wlézã bënë.
– Jo, wez jesz wezdrzë do ùczbòwnika na wikibooks, tuwò: 
http://pl.wikibooks.org/wiki/Kaszubski 
– Fejn, a znajesz jesz jinszé kaszëbsczé starnë?
– Jo, tegò je dosc wiele. Slã cë adresë na mailową pòcztã.
– Dzãka. Pôrã ju móm nalazłé. Prawie sedzã w Wikipedii.
– Tej brzadnégò sznëkrowaniô pò wirtualnym kaszëbsczim 
swiece, le òpasuj, żebë të nie òstôł jinternetélcã.
– Czim?
– Jinternetélc to je człowiek, chtëren nijak ni mòże bez jin-
ternetu żëc. 
– Ni miej strachù, jesz mie jinternet tak mòckò w swòjã séc 
nie wcygnął.
– O!
– Të sã nie smiej, le sã wëłączë, bò widzã, że të jinternetélcã 
ju jes!

Cwiczënk 2

Zdrzë na malënk, na jaczim je pòkôzónô bùdowa kòmpùtra. 
Przeczëtôj wiado-mòsc ò jegò elemeńtach i jich przezna-
czenim. (Spójrz na rysunek przedstawiający budowę kom-
putera. Przeczytaj informację o jego elementach i ich prze-
znaczeniu). 

ÙCZBA 9

KÒMPÙTER DLÔ WSZËTCZICH
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Kòmpùter to pò pòlskù komputer. Jinternet to internet. Jinternetowô séc to sieć internetowa.

BÔCZËNK: Słowizna z jinfòrmaticznégò òbrëmieniô w kaszëbsczim i pòlsczim jãzëkù we wikszoscë przëtrôfków pòchôdô 
z anielsczi gôdczi. Są to tak zwóné jinternacjonalizmë. (UWAGA: Słownictwo informatyczne tak w kaszubskim, jak i polskim 
języku wywodzi się z języka angielskiego. Są to tzw. internacjonalizmy). 

Do robòtë z kòmpùtrã – ceńtralną jednostką = òperacyjnô 
pamiãc + procesór – brëkùjemë czile rozmajitëch wespółro-
biącëch z nim ùrządzeniów: wchôdającëch, np. kluczplata, 
mësz, sécowô kôrta, i wëchôdającëch, np. mónitór, modem, 
sécowô kôrta. (Do pracy z komputerem – jednostką central-
ną = pamięć operacyjna + procesor – potrzebujemy kilka 
różnych współpracujących z nim urządzeń: wchodzących, 
np. klawiatura, mysz, karta sieciowa, i wychodzących, np. 
monitor, modem, karta sieciowa).

Dzéle kòmpùtrowégò zestawù na malënkù (Elementy zesta-
wu komputerowego na rysunku):

1. mónitór – pòkôzywo jinfòrmacje, chtërne dostôwómë z kòmpùtra 
(monitor – wyświetlacz informacji, które otrzymujemy z komputera);

2. głównô plata – zwëskiwónô do łączbë midzë wszëtczima dzélama 
kòmpùtra (płyta główna – wykorzystywana do łączności między 
wszystkimi składowymi komputera);

3.  procesór – czerëje robòtą wszëtczich programów (procesor – kieruje 
pracą wszystkich programów);

4. òperacyjnô pamiãc: RAM i ROM – pamiãc le do czëtaniô (pamięć 
operacyjna: RAM i ROM – pamięć tylko do odczytu);

5. bazowé pòdzespòłë: graficznô kôrta, zwãkòwô/mùzycznô kôrta (pod-
zespoły bazowe: karta graficzna, karta dźwiękowa/muzyczna);

6. wzmòcniwanié – dôwô mòc wikszoscë dzélów kòmpùtra (zasilanie – 
zapewnia zasilanie większości składowych komputera);

7. òpticzné nëczi – dzysdnia czãsto DVD-ROM (napędy optyczne – obec-
nie najczęściej DVD-ROM);

8. cwiardi disk – plac, dze trzimie sã wszëtczé dóné (dysk twardy – miej-
sce, w którym przechowuje się wszystkie dane);

9. mësz – ùrządzenié, chtërno dozwôlô wprowadzac – razã z kluczplatą 
– dóné do kòmpùtra (mysz – urządzenie, które pozwala – razem z kla-
wiaturą – na wprowadzanie danych do komputera); 

10. kluczplata (klawiatura).
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Jinszé elemeńtë, co sã czãsto skłôdają na kòmpùtrowi zestôw, 
to: drëkarka, skaner, wielezadaniowé ùrządzenié – drëkarka 
i skaner w jednym, głosniczi/słëchôwczi, mikrofón, jinter-
netowô kamerka, modem/ruter, tuner TV – dôwô leżnosc 
òdbiéraniô telewzérnikòwégò òbrazu na mónitorze, czëtnik 
kartów pamiãcë, wëmiennô czeszéń na cwiardi disk, dżojstik/
pad/czer – kòntrolérë kòmpùtrowëch jigrów, i jinszé… (Inne 
elementy, które często wchodzą w skład zestawu kompute-
rowego, to: drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne – 
drukarka i skaner w jednym), głośniki/słuchawki, mikrofon, 
kamerka internetowa, modem/ruter, tuner tv – umożliwia 
odbieranie obrazu telewizyjnego na monitorze, czytnik kart 
pamięci, wymienna kieszeń na dysk twardy, joystick/pad/kie-
rownica – kontrolery gier komputerowych, i inne...).

Cwiczënk 3

- Przeczëtôj numrë ze schematu bùdowë kòmpùtra i pòdôj 
pòzwë ùrządzeniów, jaczé są przë nich zapisóné (Przeczytaj nu-
mery ze schematu budowy komputera i podaj nazwy urządzeń, 
które do nich przyporządkowano). Np. numer jeden – mónitór.  
- Pòdôj te numrë pòsobicą (Podaj te numery w kolejności). Np. 
Pierszi je mónitór, drëgô je…, trzecy je…, czwiôrtô je…, piąté są…, 
szósté je…, sódmé są…, ósmi je…, dzewiątô je…, dzesątô je… 
- Przëpiszë dzéle kòmpùtrowégò zestawù – razã z wielnikama, 
jaczé przë nich stoją – do pasownégò môla w tabelë. (Przypisz 
elementy zestawu komputerowego – razem z liczebnikami, któ-
re przy nich stoją – do odpowiedniej rubryki w tabelce).

Chłopsczi ôrt 
(rodzaj męski)

Białczi ôrt 
(r. żeński)

Dzecny ôrt 
(r. nijaki)

Chłopskòpersonowi ôrt 
(r. męskoosobowy)

Niéchłopskòpersonowi ôrt 
(r. niemęskoosobowy)

mónitór 
– pierszi

głównô plata 
– drëgô

- Podsztrëchnij zakùńczenia wielników w rozma-
jitëch ôrtach. Przëbôczë, jaczé kùnôszczi mają 
znankòwniczi i wielniczi w tëch ôrtach. (Podkreśl 

końcówki liczebników w różnych rodzajach. Przypomnij, jakie 
końcówki mają przymiotniki i liczebniki w tych rodzajach).

Cwiczënk 4

Przeczëtôj mòdło òdmianë jednégò z pòrząd-
kòwëch wielników. Dôj òsoblëwé bôczenié na pi-
sënk zakùńczeniów w zanôleżnëch przëpôdkach. 
(Przeczytaj wzorzec odmiany jednego z liczebni-

ków porządkowych. Zwróć szczególną uwagę na pisownię 
zakończeń w przypadkach zależnych).

Nz. pierszi pierszô pierszé pierszi pierszé
R. pierszégò pierszi pierszégò pierszich pierszich
Dw. pierszémù pierszi pierszémù pierszim pierszim
Wn. pierszégò  pierszą pierszé pierszich pierszé
Nrz. pierszim pierszą pierszim pierszima pierszima
Ml. pierszim pierszi pierszim pierszich pierszich
W. pierszi pierszô pierszé pierszi pierszé

kaszëbsczi dlô wszëtczich

Cwiczënk 5

Na spòdlim pòznóny słowiznë òpòwiédz ò bùdowie 
i przeznaczenim kòmpùtra. Starôj sã ùżëc niechtër-

nëch słów w zanôleżnëch przëpôdkach. 
(Wykorzystując poznane słownictwo, opowiedz o budowie 
i przeznaczeniu komputera. Staraj się użyć niektórych słów 
w przypadkach zależnych).

Cwiczënk 6

Przë ùżëcym szëkôcza nalézë w sécë czile star-
nów rëchtowónëch pò kaszëbskù i wëpiszë jich 
adresë. 

(Za pomocą wyszukiwarki znajdź w sieci strony w języku ka-
szubskim i wypisz ich adresy).

Cwiczënk 7

Terôczas wiele lëdzy pisze blodżi. Niejedne są pò 
kaszëbskù. Wëszukôj czile z nëch przez starnã www.

zymk.net  Òpòwiédz, czim zajimają sã kaszëbsczi blogerzë. 
(Obecnie wiele osób prowadzi blogi. Niektóre są po kaszubsku. 
Znajdź kilka z nich przez stronę www.zymk.net. Opowiedz, czym 
zajmują się kaszubscy blogerzy).

Cwiczënk 8

Przełożë z pòlsczégò jãzëka na kaszëbsczi. 
(Przetłumacz z języka polskiego na kaszubski):

Piszę na klawiaturze komputerowej. 
Poszukuję wiadomości w sieci.
Lubię (nie lubię) czytać książki (książek) w komputerze. 
Listy wysyłam i odbieram za pomocą poczty elektronicznej. 
Obecnie ludzie często porozumiewają się za pomocą kom-
putera.
Uczę się języka kaszubskiego z internetowego podręcznika.

Słowôrzk: adresa – adres, bënë – wewnątrz, cwiardi disk – 
twardy dysk, czëtnik – czytnik, drëkarka – drukarka, głównô 
plata – płyta główna, graficznô kôrta – karta graficzna, klucz-
plata – klawiatura, mailowô pòczta – poczta elektroniczna, 
mësz – mysz, mónitór – monitor, òperacyjnô pamiãc – pa-
mięć operacyjna, òpticzny nëk – napęd optyczny, pòwrózk – 
tu: link, procesór – procesor, sécowô kôrta – karta sieciowa, 
słëchôwka – słuchawka, słowôrz – słownik, starna – strona, 
szëkôcz – wyszukiwarka, sznëkrowac – szukać, wëmiennô 
czeszéń – kieszeń wymienna, wiadło – wiadomość, infor-
macja, Wikipediô – Wikipedia, wzmòcniwanié – zasilanie, 
zwãkòwô/mùzycznô kôrta – karta dźwiękowa/muzyczna
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