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Cwiczënk 1

Przeczëtôj gôdkã i przełożë jã na pòlsczi jãzëk. 
Wëzwëskôj do te słowôrz kaszëbskò-pòlsczi.

– Cëż za tropa! Jak tak dali pùdze, to më mdzemë do ti Jastarnie 
dwie gòdzënë jachelë.
– A nie gôdôł jem ce, żebë kòłã jachac. Kò na Hélsczim 
Półòstrowie mają bëlną kòłową stegnã wërëchtowóné. 
– Të wiész, że jô jem na to za zgniłi.
– Tej nót bëło baną jachac.
– Jo, jo, terôzka nie gniecë, a zdrzë, jakô pësznô roda je na ti 
Hélsczi Kòse.
– Pò prôwdze, snôżi je nen nórcëk Kaszëbsczi. A nie zwią gò nie-
chtërny Krowim Ògónã?
– Tak téż. Czej më ju mdzemë na placu, tej so òdpòczniemë. Ju 
czëjã nen wiater na gãbie, czedë mdzemë bôtã płënãlë. A jô so 
sedzã i jém wãdzoną ribkã.
– Leno żebë nen rëbôk Mùża chcôł jesz z nama na Pùcczi Wik 
wëjachac. Kò òn so mòże za nama nie dożdac.
– Dôj pòkù. Czej jem sã z Mùżą ùgadiwôł, tej òn sóm rzekł, że 
bãdze za nama żdôł tak długò, jaż më dojedzemë. Jesz sã smiôł, 
że òb lato rëbôcë są nëch tropów zwëczajny.
– A dze òn bdze za nama czekôł? 
– W hôwindze. 
– Widzôł të nen bôt? Je òn do płiwaniô?
– Ale jo! Nie bój sã, to je bëlnô pòmòrénka.
– Pamiãtôj, czej wpadnã do wòdë, co të mie wëcygniesz, jo.
– Jo, jo… Le móm nôdzejã, że zelińtë nie mdą kòl ce pierszé.
– Të mie nie straszë, co!
– Jô blós szpòrtëjã. 
– Alaże, to cë béł ale bëlny szpôs! 
– Cëż të jes taczi strachòblëwi? Kò w ti Pùcczi Plëce je snôdkô 
wòda.
– Wezkôj lepi wcësnij gaz, kò widzysz, że ne aùtołë są òd naju 
òdjachóné. 
– Môsz prôwdã, bez nã gôdkã jem sã przezdrzôł. Widzysz, nie 
je tak lëchò. Jesz përznã, a ju wnetk mdzemë pò Môłim Mòrzu 
bôtã jachelë. 

Cwiczënk 2

Wëpiszë z gôdczi kaszëbsczé równoznaczënë 
pòzwów (wypisz z dialogu kaszubskie synonimy 
nazw):

Zatoka Pucka – 

Półwysep Helski – 

Rzeczë përznã ò tim, skądka wedle cebie taczé pòzwë mògłë 
sã wząc.
(Powiedz, skąd twoim zdaniem wzięły się takie nazwy).

Cwiczënk 3

Zapiszë pò pòlskù pòzwë môlów, co są na Hélsczim 
Półòstrowie. 
 (Zapisz polskie odpowiedniki nazw miejscowości po-
łożonych na Półwyspie Helskim).

Jastarniô – 
Chałëpë – 
Bór –
Hél (Él) – 
Jurata – 
Kùsfeld – 

Zdrzącë na kartã, ùłożë te pòzwë za régą: òd pierszi pò wjacha-
nim do Wiôldżi Wsë do slédny na samim kùnôszkù półòstrowù. 
(Korzystając z mapy, ustaw miejscowości w kolejności następu-
jącej: od pierwszej po wjechaniu do Władysławowa do ostatniej 
na samym końcu półwyspu).
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Półwësep abò półòstrów to pò pòlskù półwysep. Hôwinga to port. Bôt to łódź. Rëbôk to rybak, a rëbaczenié 
to rybołówstwo. 
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Dofùluj zdania (uzupełnij zdania):

Pierszim môlã Krowiégò Ògóna (za Wiôlgą Wsą) są ……………..
Na samim kùnôszkù Hélsczi Kòsë je gard ………………..
Jadącë z Chałëpów do Jastarni, mijómë pò drodze …………………
Przed samim Hélã mómë jesz ………………………
Chto jedze baną na Él, za Jastarnią stanie na stacji …………………..
Òkróm Kùsfeldu i Hélu mómë jesz na Hélsczim Półòstrowie 
pòrt w [tu wpiszë tã pozwã, jakô jesz nie bëła dopisywónô] 
…………………..

Cwiczënk 4

 Wëpiszë z tekstu pòdsztrëchniãté czasniczi. Òdmieni 
je w ternym czasu przez wszëtczé òsobë w òbë-
dwùch lëczbach.     
(Wypisz z tekstu podkreślone czasowniki. Odmień je 
w czasie teraźniejszym przez wszystkie osoby w obu 
liczbach).

(jô)   …………..  wiém
(të)   jész  …………..
(òn, òna, òno)  …………..  …………..
(më)  …………..  ………….. 
(wa)  …………..  ………….. 
(òni, òne)  jedzą  wiedzą 

Te czasniczi są òdmienioné wedle kòniugacji -ém, -ész. Wôrt 
je pamiãtac, że w kaszëbsczim jãzëkù leno te dwa czasniczi 
sã òdmieniwają w ti kòniugacji.

Cwiczënk 5

W teksce gôdczi pòjawił sã wiele razy czasnik bëc w rozmajitëch 
fòrmach przińdnégò czasu. Zdrzë, jaczé fòrmë mòże òn przëbie-
rac we wszëtczich òsobach.
(W dialogu wielokrotnie pojawił się czasownik bëc w różnych for-
mach czasu przyszłego. Popatrz, jakie formy może on przybierać 
we wszystkich osobach).

(jô) bãdã, bądã, mdã, bdã
(të) bãdzesz, bądzesz, mdzesz, bdzesz
(òn, òna, òno) bãdze, bądze, mdze, bdze
(më) bãdzemë, bądzemë, mdzemë, bdzemë (ma [dwaji]) 
bãdzema, bądzema, mdzema, bdzema
(wa) bãdzeta, bądzeta, mdzeta, bdzeta
(òni, òne) bãdą, bądą, mdą, bdą

Pòdsztrëchnij w pòdóny wëżi òdmianie ùżëté w teksce 
gôdczi fòrmë słowa bëc.
(Podkreśl w podanej wyżej odmianie użyte w tekście 
dialogu formy słowa bëc).

Cwiczënk 6

Czasnik bëc je barò pòtrzébny, czedë chcemë twòrzëc przińdny 
złożony czas. 

Przińdny złożony czas twòrzi sã òd niedokònónëch czasni-
ków z ùżëcym wëpòmòżnégò słowa bëc w pasowny òsobie 
z dodôwkã 3. òsobë ùszłégò czasu w pasownym ôrce grama-
ticznym (abò w nieòznacznikù), np.: bãdã, bądã, mdã, bdã 
czëtôł (czëtac). 
(Czas przyszły złożony tworzy się od czasowników niedoko-
nanych przy użyciu słowa posiłkowego bëc w odpowiedniej 
osobie z dodatkiem 3. osoby czasu przeszłego w odpowied-
nim rodzaju gramatycznym [lub w bezokoliczniku]).

 Wëpiszë z tekstu ùżëté tam fòrmë przińdnégò zło-
żo négò czasu. Zapiszë je wedle drëdżégò spòsobù 
(np. z nieòznacznikã).    
(Wypisz z tekstu użyte w nim formy czasu przyszłego 
złożonego. Zapisz je według drugiego sposobu [np.  
z bezokolicznikiem]).   

–  Wëbierzë z tekstu jiné trzë czasniczi i ùtwòrzë òd nich przińdny 
złożony czas.

(Wybierz z tekstu trzy inne czasowniki i utwórz od nich czas przy-
szły złożony).

Cwiczënk 7

Napiszë czile zdaniów na temat: W latné ferie chcã 
jachac na Hélsczi Półòstrów.
 (Napisz kilka zdań na temat: W czasie wakacji chcę 
pojechać na Półwysep Helski).

tropa – tu: korek na drodze; kòłã jachac – jechać rowerem; kòłowô 
stegna – ścieżka rowerowa; nie gniesc – nie marudzić; pësz-
nô roda – piękna przyroda; bôt – łódź; dożdac – poczekać; bëc 
zwëczajnym tropów – być przyzwyczajonym do korków; hôwinga 
– port; zelińt – foka; szpôs – żart; snôdkô wòda – płytka woda; 
przezdrzec sã – tu: zagapić się
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