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Cwiczënk 1
 

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te kaszëbskò-pòlsczi słowôrz. (Prze-
czytaj rozmowę i przetłumacz ją na język polski. 
Wykorzystaj do tego słownik kaszubsko-polski).

– Mariczënë panie jo! Jakùż kòl ce wëzdrzi!
– Wëzdrzi jak wiedno.
– Prôwdzëwi szërmëcel! Kò tu je czôrno! Chcemë nã jizbã 
òpòrajic.
– Czôrno? Ale gdze!
– Nie widzysz të tegò? Wejleszcze, tu stôré lómpë rozdrzu-
coné, tam dzurawé stréfle cësnioné, jaczés tôkle pò nórtach 
sã tacą, na pòlëcach pichù grëbò na pôlc, a przez òkno swia-
ta nie je widzec… Pòj, wezniemë sã za sprzątanié!
– Jô so sóm òpòrządzã. Czej të sã za to wezniesz, tej jô nick 
nie nalézã. 
– Jô cë chãtno pòmògã. Halôj le wòdã, szôtorkã, miotlëcã… 
abò lepi òdkùrzôcz. Natëchstopach!
– Ju nëkóm, nëkóm…
Za sztót
– Òd czegò zaczniemë?
– Nôprzód zetrzij pich z pòlëców…
– Móm scarté! 
– Terôzka ùmij òkna…
– Ùmëté!
– Terô wezkôj ksążczi ùłożë…
– Ùłożoné! A ne papiorë?
– Wërzëcë w rak, a tej ne lómpë do praniô zaniesë!
– Papiorë wërzëconé, lómpë w pranim. Terô cëż?
– Tôkle wëniesë na przãter.
– Są wëniosłé!
– Alaże! Jô cë jem ale zmarachòwónô! 
– Të? Kò të le dirigòwa… a jô sprzątôł.
– Żebë béł pòrządk, chtos doch mùszi robòtą czerowac!

Cwiczënk 2

Na spòdlim gôdczi z cwiczënkù 1 zrobi òpisënk ji-
zbë (sprzed sprzątaniégò), użij w nim jak nôwicy 
synonimów tëch słów, chtërne są w gôdce. Synoni-
më nalézesz w słowarzkù I. (Na podstawie rozmo-
wy z ćwiczenia 1 opisz pokój [sprzed sprzątania], 

w opisie użyj jak najwięcej synonimów tych słów, którymi się 
posłużono w dialogu. Synonimy znajdziesz w słowniczku I).

Cwiczënk 3

Miast słowa „sprzątnąc” mòże ùżëc taczich słów: òchãdo-
żëc, òpòrajic, òpòrządzëc, òchlëdzëc, wëczëszczëc. Ale kòż-
dé z nich mô përznã jiné znaczenié. (Zamiast słowa „sprząt-
nąć” można użyć takich słów: òchãdożëc, òpòrajic, òpòrzą-
dzëc, òchlëdzëc, wëczëszczëc. Ale każde z nich ma trochę 
inne znaczenie).

Ùżij tëch słów w pòdónëch niżi zdaniach. Sprawdzë nôpier-
wi w słowarzu, co te słowa òznôczają. (Użyj tych słów w po-
danych niżej zdaniach. Jednak najpierw sprawdź w słowni-
ku, co one oznaczają).

Mùszã ………………. kùchniã pò szëkòwanim môltëchù. 
Czë të ni miôł czasã ………………….. w chléwie? 
Całą chëcz nôleżi ju terô ……………… 
Przed swiãtama je mùsz wszãdze zazdrzec i wszëtkò ……….. 
Czë mòżesz mie …………………… aùto? 

Cwiczënk 4

Zamieni w teksce pòlsczé słówka na kaszëbsczé. (Zamień 
w tekście polskie słowa na kaszubskie).

Jô ju ni mògã zdrzec na nen bałagan w mòjim 
mieszkanim. Tu cë je ale brudno! Muszã posprzą-
tać jizbë, dóm, wichódk a kùchniã. Kò porządek 
mùszi bëc. Nôprzód zetrzã kurz, pòtemù umy-

ję wszëtczé òkna. Tej ułożę ksążczi na pòlëcach a odkurzę 
pòdłogã. Na kùńc wëniesã wszëtczé stôré graty. Mdã sprzą-
tał całi dzéń, ale bãdze w mòjim mieszkanim czysto.

Czôrny to pò pòlskù brudny. Niepòrządk abò szërmëcel to bałagan. Sprzątac, òpòrajac, czëszczëc, 
òpòrządzac to sprzątać. Òdkùrzëwac to odkurzać. Czësto to czysto.

szërmëcel – niepòrządk, bëjzel, òpòrajic – òpòrządzëc, lómpë – szôtorë, 
kòdrë, łachë, stréfle – nogawice, żoczi, tôkle – gratë, rëmtotë, grochòtë, 
pich – kùrz, rozdrzucëc – pòcëskac, cësnąc – szmërgnąc, tacëc sã – krëc 
sã, wôlac sã, sprzątnąc – òchãdożëc SŁ
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Cwiczënk 5
 
Wëpiszë z gôdczi słowa, co nazéwają rzeczë pòtrzébné przë 
sprzątanim. Przë ùżëcym słowarza pòlskò-kaszëbsczégò do-
spòrządzë nen zestôwk ò czile jinszich słów. (Wypisz z dialo-
gu słowa nazywające rzeczy potrzebne przy sprzątaniu. Za 
pomocą słownika polsko-kaszubskiego uzupełnij to zesta-
wienie o kilka innych słów).

Cwiczënk 6

Pòdsztrëchnij w gôdce wszëtczé słowa, chtërne 
są rozkazownikama (w drëdżi òsobie pòjedinczi 
lëczbë). Na spòdlim zebróny słowiznë wëcygnij 
swiądë na témat spòsobów twòrzeniô rozkazow-

ników w kaszëbiznie. (Podkreśl w rozmowie wszystkie słowa 
będące rozkaźnikami [w drugiej osobie liczby pojedynczej]. 
Na podstawie zebranego słownictwa wyciągnij wnioski 
dotyczące sposobów tworzenia w języku kaszubskim trybu 
rozkazującego).

Rozkazownik twòrzimë (w 2. òsobie pòjedinczi lëczbë) przez 
dodanié pò cwiardëch spółzwãkach ë, pò mitczich i abò j. 
Nierôz rozkazowniczi jinaczą sã òd juwernëch fòrmów cza-
sników w indikatiwie ternégò czasu blós môlã stôwianiô 
przezwãkù (tak je w rozkazownikach we wielny lëczbie, np. 
robimë, robimë; robita, robita). (Rozkaźnik tworzymy (w 2. 
osobie l. poj.) przez dodanie po spółgłoskach twardych ë, po 
miękkich i lub j. Niekiedy czasowniki w trybie rozkazującym 
różnią się od analogicznych form w trybie oznajmującym 
czasu teraźniejszego tylko miejscem akcentowania. Tak jest 
w rozkaźnikach w liczbie mnogiej…)

Cwiczënk 7

W niechtërnëch rozkazownikach je widzec cekawą znankã 
kaszëbską – zdrobniwanié czasników, jak w zdanim: Terô 
wezkôj ksążczi ùłożë. (W niektórych rozkaźnikach można 
zaobserwować ciekawą kaszubską cechę – zdrabnianie cza-
sowników, jak w zdaniu: …)

Dopiszë zdrobnienia do taczich czasników  
– w drëdżi òsobie pòjedinczi lëczbë (dopisz 
zdrobnienia do takich czasowników – w 2. osobie 
liczby pojedynczej):

 
zetrzij –  
ùmij – 
wez – 
spij –  
płaczë –  
stój – 
jédz – 
jidzë –  
 
Cwiczënk 8

W jizbie bëło czôrno (pòl. brudno). Ale słowò „czôrny” mô 
w kaszëbsczim jãzëkù wiele znaczeniów. Nalézë w słowa-
rzach, cëż òno mòże jesz znaczëc. (W pokoju było czôrno, 

tzn. ‘brudno’. Słowo „czôrny” ma w języku kaszubskim wie-
le znaczeń. Znajdź w słownikach, co ono może jeszcze zna-
czyć).

Cwiczënk 9

Òpòwiedzë ò tim, co mùszisz pòsprzątac w nôblëż- 
szim czasu w swòjich chëczach.

czôrno – brudno, dirigòwac – dyrygować, kierować, miotlëca – duża 
miotła, môltëch – posiłek, natëchstopach – szybko, natychmiast, pich 
– kurz, rak – brud, brudownik, rozkazownik – rozkaźnik (tryb rozkazu-
jący), szërmëcel – bałagan, szôtorka – ścierka, szmatka, tôkle – graty, 
wëzdrzi – wygląda, zmarachòwóny – zmęczonySŁ
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