
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).

 ‒ Wejle, pierszi rôz widzã ce z ksążką w rãce! 
 ‒ Cëż të jes tak zadzëwòwóny?
 ‒ Të wiedno w kòmpùtrze abò na jaczim tablece czëtôsz!
 ‒ Kò jô so chcôł przëbôczëc, jak sã czëtô papiórową 
ksążkã.

 ‒ Nie je to lepi?
 ‒ Jo, ksążka je lżészô do trzëmaniô… A tak pò prôwdze, 
prawie ti ksążczi jô w jinternece ni mógł nalezc.

 ‒ Pòkażë, co të czëtôsz.
 ‒ Pòwiôstka ò Kaszëbach w przińdnoscë Nalazłé 
w Bëtowie.

 ‒ Chto to mô napisóné?
 ‒ Jón Natrzecy. Znajesz të tegò ùsôdzcã?
 ‒ Znajã Majkòwsczégò, Derdowsczégò, Drzéżdżóna, 
Labùdã, Jankegò, Sëchtã, ale Natrzecégò nié. Je to abë 
czekawé?

 ‒ Jo, baro, to je fantastika.
 ‒ Fantasticzi jô za baro nie lëdóm czëtac. Lubiã czëtac 
dobré wiérztczi, romansë abò kriminałë…

 ‒ Kriminałë, jo? Tej môsz szczescé, bò prawie móm 
kriminôł Natrzecégò skùńczoné czëtac. Jak chcesz, tej cë 
pòżëczã.

 ‒ Jo, pewno, że jo. Rozwiązywanié kriminalnëch 
wëzgódków to mòja specjalnosc!

 
Ò jaczich ôrtach ksążków je gôdka w teksce? 
Jaczé jesz mògą bëc ksążczi – òpòwiôdôj całima 

zdaniama. (O jakich rodzajach książek jest mowa w tekście? 
Jakie inne rodzaje książek znasz – opowiadaj pełnymi 
zdaniami). 

Cwiczënk 2 

Zdrzë, jak je zbùdowónô ksążka. Przeczëtôj pòzwë 
ji dzélów. (Popatrz, jak jest zbudowana książka. 

Przeczytaj nazwy jej elementów).

ÙCZBA 10

KSĄŻCZI
RÓMAN DRZÉŻDŻÓN, DANUTA PIOCH

Ksążka to pò pòlskù książka. Ksążczi mòże kùpic w ksãgarni, tj. w księgarni, a wëpòżëczëc w biblotece. Nen, co ksążczi 
pisze, zwie sã pisôrz. Mòże téż jegò pòzwac jinaczi: runita, ùsôdzca, ùtwórca. Pismienizna abò lëteratura to literatura. 

Cwiczënk 3

Wez w rãkã jakąs ksążkã i òpiszë ji wëzdrzatk. 
Starôj sã przë tim ùżëc pòznóny przed sztótã 

słowiznë, dodôj téż jiné słowa, jaczé znajesz, np. Ta ksążka je 
sztërëkańtnô, na wiérzchny òbkłôdce je malënk… (Weź do ręki 
jakąś książkę i opisz jej wygląd. Staraj się wykorzystać poznane 
przed chwilą słownictwo, dodaj też inne znane ci słowa, np. Ta 
książka jest kwadratowa, na obwolucie jest ilustracja…).

Cwiczënk 4
 

Czëtôj tekstë i do kòżdégò z nich dopasuj pòzwã 
dzéla ksążczi. (Przeczytaj poniższe teksty i do 
każdego z nich dobierz nazwę elementu książki).

1. ………. – bùtnowé kartë ksążczi zrzeszoné krzebtã, midzë 
nima są stronë; mòże bëc mitkô, sztiwnô, swiécącô, 
matowô.

2. ………. – na ni mògą sã nalezc malënczi, nôzwëskò autora 
i titel dokazu.

3. ………. – kartë z tekstã podzelonym na partë, dzéle, 
colemało pònumrowóné.

4. ………. –  papiórowô òchrona ksążczi, farwnô, z malën-
kama, je téż òzdobą ksążczi.
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5. ………. – pòdwójnô karta mòcnégò papiora przëklejonô do 
pierszi i òstatny kartë ksążczi, chtërna rzeszi je z òbkłôdką.

6. ………. – na ni są wszëtczé jinfòrmacje ò ksążce: nôzwëskò 
i miono autora, titel, wiédzô ò ùsôdzcë malënków, 
tłómaczu, môl wëdaniô, adres wëdôwcë, rok wëdaniô.

7. ………. – szléfka abò skórka przëklejonô do górnégò 
i dólnégò krzebtu ksążczi (przë cwiardi òprawie).

Cwiczënk 5

Òkróm ksążków, co je czëtómë dlô rozegracji, są jesz ksążczi 
pòtrzébné w codniowim żëcym, np. ksãgòwé, kasowé, 
jinwentarzowé, materiałowé, magazynowé, towarowé, 
kucharsczé, òbszcządzeniowé, pamiątkòwé, rechùnkòwé, 
telefónowé. (Oprócz książek czytanych dla rozrywki są 
jeszcze książki potrzebne w życiu codziennym…).
 

Wëbierzë so dwa z wëżi pòdónëch ôrtów ksążk 
i pòwiédz krótkò, do czegò òne mògą bëc 

ùżëté. (Wybierz dwa z podanych wyżej rodzajów książek 
i opowiedz, w skrócie, do czego można ich używać).

Cwiczënk 6

Ksążczi pisze pisôrz, jinaczi ùtwórca, ùsôdzca, runita.  
Dopasuj miona do nôzwësków kaszëbsczich pisarzów. 
(Dopasuj imiona do nazwisk kaszubskich autorów).

Drzéżdżón, Sëchta, Majkòwsczi, 
Derdowsczi, Janke, Labùda, Natrzecy

Heronim, Jón, Aleksander, 
Bernat, Aleksander, Stanisłôw, Jón

Cwiczënk 7

Dopasuj do autorów titlë napisónëch przez nich ksążków. 
(Przyporządkuj do autorów tytuły napisanych przez nich 
książek).

 
Zapiszë wszëtkò w zesziwkù. 

Majkòwsczi, Derdowsczi, Sëchta, Labùda, 
Drzéżdżón, Janke, Natrzecy

Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł, Twarz 
Smãtka, Łiskawica, Żëcé i przigòdë Remùsa, Kòmùda, 
Nalazłé w Bëtowie, Psë, Hanka sã żeni, Gùczów Mack 
gôdô, Dzéwczã i miedza, Kòl Biélawë, Zwónnik, Szczeniã 
Swiãców, Kòl kùńca wiekù, Jak w Kòscérznie kòscelnégò 
òbrelë, abò piãc kawalerów a jedna jedinô brutka.

Cwiczënk 8

Przełożë na pòlsczi jãzëk. (Przetłumacz na polski). 
 
Jô jem miłotnikã ksążków. 
Të jes rozlubiony w pòézji. 
Òn je czëtińcã. 
Më jesmë pisarzama. 
Wa jesta robòtnikama ksążnicë. 
Òni są zaczëtóny. 

Zapisóné wëżi grëbszim drëkã słowa są mòdłã 
òdmianë czasnika bëc w ternym czasu. Ùłożë 
z kòżdim z nich prosté zdania i zapiszë je w zesziwkù. 

(Zapisane powyżej grubszym drukiem słowa są modelem 
odmiany czasownika być w czasie teraźniejszym. Ułóż 
z każdym z nich proste zdania i zapisz je w zeszycie).
  

Cwiczënk 9

Przełożë na kaszëbsczi jãzëk. (Przetłumacz na ka-
szubski).

Czytam dużo książek. 
Znam kaszubską literaturę. 
Lubię czytać powieści. 
Lubię poezję. 
Nie lubię kryminałów. 
Zawsze czytam przed snem.
Nie pamiętam, co ostatnio czytałem. 
Wolę książkę od filmu. 
Uwielbiam poezję Stanisława Janke. 

Słowôrzk

beletristika – beletrystyka 
bibloteka – biblioteka 
brutka – panna 
czëtińc – czytelnik
dërżéń – trzon
dramòpisôrz – 
dramatopisarz 
dzél – część
epòpejô – epopeja 
krzebt – grzbiet
ksążnica – księgarnia
lëdac – lubić, tolerować 
miłotnik – miłośnik 
mòdło – model 
ôrt – rodzaj 
part – rozdział
pismienizna – literatura

pòézjô – poezja
pòlëca – półka
roman – powieść
pòwiôstka – opowieść
przińdnosc – przyszłość
przëbôczëc – przypomnieć 
rozegracjô – rozrywka 
rozlubiony – rozmiłowany
runita – pisarz 
szléfa – wstążka  
sztërëkańtny – czworokątny 
ùsôdzca – twórca 
wëzdrzatk – wygląd 
wëzgódka – zagadka
wiérzchnô òbkłôdka – 
obwoluta 
wiérzta – wiersz
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