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Ana Glëszczińskô Klasë IV–VIII spòdleczny szkòłë

Brëkòwné ùdbë na gòdowé ùczbë
W szkòle kòlgòdowi czas je dosc òsoblëwi. Wcyg dérëją 
ùczbë, a mëslë tëch mniészich i wiãkszich ju krążą gdzes 
midzë danką, wiliowim stołã a darënkama. Temù téż 
bédëjã dzysô pôrã ùdbów, bë gòdowé mëslenié dzecy 
i młodzëznë wëzwëskac na ùczbach. Czwiczenia mòże 
wëkòrzëstac na rozmajitëch rówiznach naùczaniô, rów-
nak nôlepi mdą sã nadôwac dlô dzecy a młodzëznë mi-
dzë IV a VIII klasą spòdleczny szkòłë. Nie je to niżóden 
cyg ùczbë, leno ùdbë zadaniów, jaczé dô sã przeprowa-
dzëc òsóbno.

1. Gòdë, Gwiôzdka... 
Szkólny pisze na tôflë słowò GÒDË. Dzecë pòdają i za-
pisëją słowa, jaczé parłãczą sã z Gòdama i na dodôwk 
mają w se lëtrã G, Ò, D i Ë (np. gwiôzdka, òpłôtk, kòlãda, 
darënk). 
Szkólny dzeli klasã na dwie grëpë. Robią jistné zadanié 
ze słowã GWIÔZDKA. Dobiwô karno, chtërno jakno 
pierszé pòprawno wpisze słowa.
2. Na òstrów wëzmã ze sobą…
Kòżdi ùczãstnik ti słowny jigrë mòże pòdawac rozmajité 
nazwë. Jedna òsoba (to mòże bëc szkólny abò, nôlepi, 
ùczéń, chtëren chùdzy doznôł sã, ò co jidze) gôdô, czë 
grający mòże tã rzecz ze sobą wząc na òstrów czë ni 
mòże. Szkólny nie tłomaczi, wedle jaczégò mòdła trzeba 
dobierac przedmiotë – że wząc ze sobą mòże leno to, co 
sã zaczinô na tą samą lëtrã, co miono grającégò. Graje sã 
tak długò, jaż wikszosc (abò wszëscë) duńdze do tegò, 
jaczé są regle ti grë.
Przikłôd: Wdarzë so, że latos mdzesz spãdzywôł Gòdë 
na bezlëdnym òstrowie. Co wezniesz ze sobą mët?
– Jô weznã ze sobą pierzënã. Mògã?
– Jo! (jeżlë miono grającégò zaczinô sã na P)
– Nié! Pierzënë të wząc ni mòżesz! (jeżlë miono nie za-
czinô sã na P)
3. Z klapką na… słowa.
Szkólny rozkłôdô na pòdłodze kôrtczi, na jaczich są 
wëpisóné słowa sparłãczoné z Gòdama. Klasa je 
pòdzelonô na 2 karna. Kòżdé karno wëbiérô swòjégò 
przedstôwcã. Ti wëbróny szkòlôcë pòdchôdają do kôrt-

ków, czëtają pò cëchù, co je na nich napisóné, i pòtemù 
w karnie mają starã przetłomaczëc te słowa na pòlsczi. 
Mają na to 3 minutë. Pò tim czasu jedna wëbrónô òsoba 
z kòżdégò karna jidze na westrzódk klasë, reszta òstôwô 
w łôwkach. Szkólny pòdôwô kòżdémù z nich klapkã 
(pëtã) na mùchë. Szkólny bãdze pòdôwôł pòlsczé na-
zwë, a grający mùszą klapką ùderzëc pasowné kaszëb-
sczé słowò. Za pòprawné ùderzenié dostôwô sã pónkt. 
Pò 4 słowach przëchôdô pòstãpnô òsoba z karna, pózni 
jesz jedna itd. 
Wilëjô * gwiôzdór * danka * lińcuch * kùgla * aniółk * 
swiéczka * Gòdë * darënk * kùmk * żużónka * kòlãda 
* brzadowô zupa * czwikłowô zupa * klósczi z makã * 
slédz w òcce
4. Słownô danka – robòta ze słowarzã.
Kòżdi ùczéń dostôwô szablon z danką abò sóm céchùje 
dankã w zesziwkù. Z biôłi kôrtczi wëcynô kòła (nié 
wiãcy jak 2 cm strzédnicë). Szkólny rozdôwô pòlskò-
-kaszëbsczé słowarze. Ùczniowie szëkają za słowama 
sparłãczonyma z Gòdama i wpisëją je w swòje kùgle, 
tj. w kòła wëcãté z biôłi kôrtczi. Terô mùszą pòfarwic 
dankã i przeòzdobic jã słownyma kùglama.

Malënk: 
A. Wojtaszczyk-Bukato

Malënk: Joanna Koźlarska
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5. Gòdowi rëjbach – jigra w kôrtczi.
Kòżdi szkòlôk rëchtëje dlô se czëstą kôrtkã. Na tôflë 
szkólny zapisywô pòmòcniczé pitania:
Chto?  Co robił?  Z kògùm?  Gdze?
Ùczéń wpisywô òdpòwiesc na jedno pitanié (chto?), 
zawijô swój zôpis, a kôrtkã przekôzywô drëchòwi/ 
drëszce. Na nowi kôrtce, jaką dostôł òd jiny òsobë, 
pisze òdpòwiesc na pòstãpné pitanié (co robił?). Zôs 
przekôzywô kôrtkã dali. Jak wszëtcë òdpòwiedzą na 
wszëtczé pitania, kòżden za régą òdwijô kôrtkã i czëtô 
pòwstałé w taczi sposób zdanié. Wôżné, żebë czinno-
scë bëłë sparłãczoné z Gòdama.
6. Robòta z filmã/ telediskã.
„Dzysô z Betlejem” (teledisk szkólny mùszi nalezc na 
karnôlu YouTube) 
Szkólny włącziwô ùcznióm teledisk do kòlãdë „Dzysô 
z Betlejem” – wôżné je, żebë nôprzód zwãkù nie bëło 
czëc, szkòłownicë widzą leno òbrôz.
a) Jesz przed włączenim szkólny gôdô: Przezdrzëta sã, 
chto spiéwô w tim telediskù. Chto mdze wiedzôł, niech 
pòdniese rãkã.
Szkólny włącziwô teledisk, pò sztóce robi paùzã w pòkôzkù. 
Wiészô na tôflë òdjimk Wéróniczi Kòrthals i Natalii Szro-
eder. Ùczniowie òpòwiôdają, co wiedzą ò tëch artistkach. 
Szkólny dopòwiôdô nôwôżniészé infòrmacje – skądka 
òne pòchôdają, czim sã zajimają, co robią dlô kaszëbsczi 
kùlturë. 
b) Pòtemù szkólny wiészô prãdzy przërëchtowóną planszã 
z wielëną słowów i zwrotów sparłãczonëch z rozmajitima 
swiãtama a cządama rokù. Szkólny tłomaczi zadanié: Terô 
òbezdrzimë teledisk do kùńca, le jesz bez zwãkù, a wa bãdzeta 
mùszelë rzeknąc, chtërne z tëch zwrotów i słowów pasëją do 
òpisënkù tegò, co sã dzało w telediskù. 
Słowa z planszë
òbmëc gãbã jastrową wòdą * spiewac kòlãdë * szëkac 
za jajama w ògrodze *chòdzëc z Gwiżdżama * dawac da-
rënczi * rëchtowac gniôzdo dlô zajka * zapôlëc swiéczkã 
na grobie * pôlëc ògniskò * dëgòwac * cëskac sã sniéż-
nyma kùglama
c) Ùczniowie pò kaszëbskù òpòwiôdają, co sã dzało 
w telediskù i wëzwëskiwają do te pòdóné zwrotë i słowa. 
d) Szkólny gôdô: To béł teledisk do kòlãdë. Jak mëslita, ja-
czi mòże bëc ji titel? Dzecë grają w „Wisélcã”:
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Chãtny pòdôwają lëtrë. Jeżlë pòdónô lëtra nie wëstąpi-
wô w titlu, to szkólny malëje na tôflë, dzélëk za dzélëkã, 
szëbnicã. W ti grze dobrze je pòdzelëc klasã na 2 karna. 
Dobiwô grëpa, chtërna jakno pierszô wëzgadnie titel 
kòlãdë.
7. Robòta z tekstã – tekst z lukama.
Szkólny rozdôwô Kôrtë robòtë. Szkòlôcë mògą robic 
sami, w pôrach abò w môłëch karnach. Jich zadanim 
mdze dofùlowanié pùstëch placów w teksce. Bédënczi 
mòżna zapisac na tôflë. Tej szkólny włącziwô spiéwã i 
sprôwdzómë, chto abò jaczé karno wëzgadnie nôwiãcy 
słowów. Na kùńc chãtny czëtô na głos tekst kòlãdë, 

a tej wszëtcë razã jã spiéwają – nôprzód z òriginalnym 
spiéwã Wéróniczi Kòrthals i Natalii Szroeder, a tej jakno 
karaoke.
Kôrta robòtë – tekst z lukama
W teksce zafelowało słowów. Pòsłëchôj kòlãdë i wpi-
szë brëkòwné słowa! Sprawdzë z drëszką/ drëchã, czë 
môta jistné òdpòwiescë.
Òriginalny tekst 3 sztrofków (dlô szkólnégò)

Dzysô z Betlejem
tłom. Tomôsz  Fópka

(na mel. „Dzisiaj w Betlejem”)
1. Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło
Że matką òstac, że matką òstac na dzéwicã padło…

Ref. 
Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy.

Anielë grają, mãdrcë witają,
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają

Cëda lëdzóm poznac dają…
2. Marija Panna, Marija Panna piastëje Dzecątkò,

A Józef stôri, a Józef stôri nócy Mù żużónkã…
Ref. 

Christus sã rodzy…
3. Tedë Trzech Królów, tedë Trzech Królów

Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm ___________,
Że matką òstac, że matką òstac na dzéwicã padło…

Ref. 
____________ sã rodzy, nas wëswòbòdzy.

Anielë grają, ______________ witają,
Pasturze ____________, bidlãta klãkają

Cëda lëdzóm pòznac dają…

Marija Panna, Marija Panna ____________ Dzecątkò,
A Józef stôri, a Józef stôri nócy Mù ______________…

Ref. 
_____________  sã rodzy…

Tedë Trzech Królów, tedë Trzech Królów
z wschòdny przëszło stronë,

Kòżdi z darënkã, kòżdi z darënkã Panu __________________
Ref. 

___________  sã rodzy…

Chcemë téż rëszëc, chcemë téż rëszëc Jezësa òbôczëc,
Òn wëższi królów, Òn wëższi królów – 

– do se Gò przërôczë!
Ref. 

_____________  sã rodzy... 4
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Z wschòdny przëszło stronë,
Kòżdi z darënkã, kòżdi z darënkã Panu namienionym.

Ref. 
Christus sã rodzy…

8. Robòta z tekstã – diktando w pôrach.
Ùczniowie czwiczą w pôrach. Kòżdi ùczéń dostôwô 
kôrtkã z tekstã kòlãdë (Kôrta robòtë), w jaczi felëje wer-
sów. Ùczéń diktëje swòje wersë drëszce/ drëchòwi, pó-
zni to drëszka/ drëch òstôwô szkólnym i diktëje swòje 
wersë. Na kùńc kòżdi szkòlôk bierze farwné pisadło i 
sprôwdzywô fele.
Kôrta robòtë – diktando w pôrach
Jes dzysô szkólnym/ szkólną. Przeprowadzë diktando!

1 ùczéń/ ùczennica
Dzysô z Betlejem, dzysô z Betlejem wiesołé nóm wiadło

_____________________________________________

Ref. 
Christus sã rodzy, nas wëswòbòdzy.

_____________________________________________
Pasturze spiéwają, bidlãta klãkają

_____________________________________________

2 ùczéń/ ùczennica
_____________________________________________

Że matką òstac, że matką òstac na dzéwicã padło…
Ref. 

______________________________________________
Anielë grają, mãdrcë witają,

_______________________________________________
Cëda lëdzóm pòznac dają…

Céle ùczbë

Ùczéń:
•	 przëbôcziwô so jistniczi sparłãczoné ze Swiãtama 

Bòżégò Narodzeniô
•	 pòznôwô słowiznã sparłãczoną z Gòdama
•	 pòprawno zapisëje słowiznã sparłãczoną  

z Gòdama
•	 pòznôwô zasadë techniczny robòtë
•	 rozwijô ùmiejãtnoscë dzejaniô w karnie
•	 rozwijô ùmiejãtnoscë robòtë ze słowarzã

Metodë robòtë
czwiczenia, kôrbiónka, aktiwizëjącé
Fòrmë robòtë
samòstójnô, w karnie
Materiałë didakticzné
kôrtczi ze słowama, kôrtë robòtë przërëchtowóné przez 
szkólnégò, słowarze Eùgeniusza Gòłąbka i Jana Trepczika 
(mògą sã przëdac téż cëzojãzëkòwé słowarze), miseczka, 
wòda, mąka, balón, jigła, nitka, gazéta, pãdzel
Bibliografiô
Hana Makùrôt, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2016.

CYG ÙCZBË
Bôczënk:

Pierszô ùczba – przed tim, jak ùczniowie bãdą wchòdzëc 
do klasë, szkólny mô za zadanié doczepic do tôflë kôrt-
czi ze słowama sparłãczonyma z Gòdama, le tak, żebë 
szkòłownicë nie widzelë, co je na nich napisóné. Ùcznio-
wie  na tã ùczbã mùszą przërëchtowac: balón, mąkã, pãdzel, 
czôrno-biôłą gazétã, wòdã, miseczkã do zrobieniô kleju.
Drëgô ùczba – szkòłownicë na tã ùczbã mają przërëch-
towac: szkòłowi klej, kaszëbsczé papiorowé serwetczi, 
jigłã i nitkã.
Pierszô ùczba
1. Szkólny witô sã z ùczniama i pitô sã jich, co pamiãtają 
z pòprzédny ùczbë, krótkò kôrbi z nima na nen temat. 
Pòstãpno zapisëje temat ùczbë i datã, a szkòlôcë 
zapisëją temat i datã w zesziwkach.
2. Szkólny przëbôcziwô szkòłownikóm regle sparłãczoné 
z jistnikã. Zadôwô pëtania sparłãczoné z gramatiką 
i razã z ùczniama ùkłôdô zdania, chtërne zapisëje na 
tôflë. Na kùńc kôrbiónczi prosy, żebë wszëtkò zapiselë 
do zesziwkù.
Jistnik – je to part mòwë, jaczi òznôczô òsobã, rzecz, stón abò 
abstrakcyjny pòchwôt. Òdpòwiôdô na pitanié: Chto? Co? 
Mògą to bëc ùmòwné nazwë, jaczé òdnôszają sã do 
indiwidualnëch przedmiotów abò òsobów, np. Damroka. 
Mòże òdniesc sã do kòżdégò elemeńtu zbiéru, np. chëcz, 
abò do òsobów, np. szkólny. Jistnik téż mòże òdniesc sã do 

Ana Knyba Klasa IV spòdleczny szkòłë

(2 gòdzënë ùczbòwé)

Czas na Gòdë – mòja gòdowô danka
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żëwëch i nieżëwòtnëch jistotów np. dzeckò abò grzib. Mòmë 
téż jistniczi kònkretné i abstrakcyjné, chtërne òdnôszają sã 
do nazwów rzeczów i zjawiszczów, jaczé są merkóné przez 
zmësłë, np. krëszka, i jistniczi, jaczé òdnôszają sã do nazwë 
pòchwôtów, jaczé nie są merkóné przez zmësłë, np. miłota, 
zelonosc.
Na spòdlim: Hana Makùrôt, Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, 
Wyd. ZKP, Gdańsk 2016, s. 58–59. 
3. Szkólny przedstôwiô regle zabawë BINGO. Gôdô ùcz-
nióm, że gra bãdze sparłãczonô z jistnikama. Klasa razã 
szëkô 16 jistników w słowarzach. Kòżdi ze szkòłow-
ników te słowa zapisëje w przërëchtowóny tabelë, 
chtërną szkólny dôwô kòżdémù ùczniowi. Zabawa 
pòlégô na tim, że szkòłownicë mùszą je przesztrichnąc, 
czedë ùczëją, jak szkólny je wëmôwiô. Grã dobiwô ten, 
chto pierszi przesztrëchnie słowa w prawò abò w dół, 
abò na ùszrôc.
Przikładë jistników i wësztrichniãców: białka, dzeckò, 
chłop, rodzëna, stark, starka, cotka, wùja, półsostra, 
półbrat, sostra, brat, mëma, tatk, dzecë, familiô

białka dzeckò starka rodzëna

stark chłop wùja cotka

półsostra mëma dzecë półbrat

familiô sostra brat tatk

4. Szkólny mô przërëchtowóné na kôrtkach słowa 
sparłãczoné z Gòdama, tj. doczepił kôrtczi ze słowa-
ma przed ùczbą do tôflë, zapisóną stroną do ni. Prosy 
jednégò ùcznia, żebë pòdeszedł do tôflë i pòmalinkù 
òdwrôcôł kôrtczi i czëtôł głosno napisóné na nich słowa 
(są zapisóné pò pòlskù abò pò angelskù czë niemieckù, 
jeżlë szkólny chce przërëchtowac bilingwalné czwicze-
nié). Kôrbi ze szkòlôkama na temat Gòdów (przëbôcziwô 
jima tradicje sparłãczoné z Gòdama) i ò tim, jak mùszi 
wëzdrzec gòdowô danka.
5. Szkólny rozdôwô w klase słowarze pòlskò-kaszëbsczé 
(abò cëzôjãzëkòwé) i ùczniowie razã szëkają w nich te 
słowa, chtërne są na kôrtkach doczepionëch do tôflë. 
Tłomaczą je na kaszëbsczi i zapisëją pòd tematã ùczbë 
w zesziwkach.

pòlsczi jãzëk angelsczi/ 
niemiecczi jãzëk

kaszëbsczi 
jãzëk

bombki glass balls/ die 
Weihnachtskugeln

kùgle

choinka Christmas tree/ der 
Weihnachtsbaum

gòdowô 
danka

łańcuch chain/ die Kette lińcuch
gwiazda Christmas star/ der 

Stern
gwiôzda

prezenty gifts, presents/ die 
Geschenke

darënczi

świeczki candles/ die Kerzen swiéczczi
Mały Pan Jezus Baby Jesus/ das 

Christkind
Môłi Pón 
Jezës

Święta Maryja Saint Mary/ die 
Heilige Maria

Swiãtô 
Marija

Święty Józef Saint Joseph/ der 
Heilige Josef

Swiãti Józef

6. Szkòłownicë do jednégò wëbrónégò słowa (chtërno 
przetłomaczëlë na kaszëbsczi jãzëk) céchùją malënk i gò 
pòdpisëją.
Przikłôd òbrôzka:
Na òbrôzkù mómë: kùgle, darënczi, lińcuch, gwiôzdã, 
gòdową dankã.

7. Szkólny sprôwdzô, czë wszëtcë dobrze zrobilë swòjã 
robòtã.
8. Szkólny prosy ùczniów, żebë pòłożëlë na łôwkach 
to, co mielë przëniesc na ùczbã, i nazéwô przedmiotë: 
Dzys na ùczbã wa przënieslë balón, mąkã, miseczkã, ga-
zétã, pãdzel. Z tegò, co wa przënioslë, zrobimë kùglã.
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9. Szkólny tłomaczi instrukcjã zrobieniô kùglë: Żebë 
zrobic kùglã, nôprzódka mùszimë zrobic klej. W miseczkã 
nót je wlac kąsk wòdë i wsëpac mąkã. Pòtemù nadmùchómë 
balón i gò zwiążemë, cobë w nim òstôł lëft. Gazétã trzeba 
pòrwac na môłé dzélëczi. Pãdzlã bãdzemë nôprzódka 

nakłôdac klej, a pòtemù przëklejac gazétã. Tak długò, jaż 
nałożimë czile warstwów.
10. Przërëchtowóny balón mùszi dzéń schnąc. Pò tim 
dniu balón mùszi bëc przebiti. Òstónie nama kùgla, 
chtërną szkòlôcë bãdą òzdabiac na pòstãpny ùczbie.

Drëgô ùczba

1. Szkólny witô sã z ùczniama i przëbôcziwô słowa 
sparłãczoné z Gòdama, chtërne pòznalë na slédny 
ùczbie.
2. Szkólny prosy, żebë ùczniowie przërëchtowalë pa-
piorowé serwetczi w kaszëbsczé kwiatë i szkòłowi 
klej, a tedë gôdô do szkòłowników, że kòżdi ùczéń 

1

4

2

5

3

6

7 8

mùszi swòjã serwetkã pòdzelëc na czile czãsców i kòżdą 
czãsc bãdą przëklejiwac na kùglã (czãsców mùszi bëc 
tak wiele, bë sygło na òbklejenié całi kùglë). Na kùńc 
mùszą wząc jigłã i nitkã a zrobic zawiészkã, jakô bãdze 
trzimała naszą kùglã.
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3. Pò skùńczony robòce kòżdi òmôwiô swòjã prôcã, 
np. mòże nazewac farwë pò kaszëbskù abò wzorë 
kaszëbsczégò wësziwkù.
4. Szkólny sprôwdzô, czegò ùczniowie sã naùczëlë na 
slédny ùczbie sparłãczony z Gòdama i pòwtôrzô ze 
szkòlôkama słowiznã z tôbelczi, chtërną dofùlowalë ze 
słowarzama. W tim czasu doczépiô do tôflë swòje kôrtë 
z pòdónyma słowama. 
5. Szkólny rôczi ùczniów do jãzëkòwi grë. Wëbiérô 
jednégò ùcznia, chtëren głosno czëtô jedno (wëbróné 
przez sebie) słowò z kôrtków doczepionëch do tôflë. 
Drëch/ drëszka kòl niegò pòwtôrzô głosno tã nazwã 
i czëtô głosno pòstãpné słowò z kôrtków (téż wëbiérô 
sóm/ sama). Zadanim kòżdégò ùcznia je pòwtórzëc sło-
wa w taczi rédze, w jaczi drëchòwie a drëszczi przed nim 
te słowa przeczëtalë, a jesz dodac do tegò pòstãpné 
słowò. Nazwë mògą sã pòwtarzac. Czej ùczéń sã zmili 
abò zabôczi jaczé słowò, tej òdpôdô z grë i nowô kòlejka 
zaczinô sã òd pòstãpnégò ùcznia, chtëren czëtô pierszé 
słowò do nowi kòlejczi. Gra sã kùńczi, czej òstónie do-
biwca, jaczi ani razu sã nie zmilił.
6. Szkólny dzãkùje szkòłownikóm za ùczbã, skłôdô jima 
gòdowé żëczbë i òddzãkòwiwô sã z ùczniama.                               
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Òdjimczi: A. Knyba
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Domëslny subiekt
Domëslny subiekt nie je wërażony apartnym słowã. Je òn 
òpùscywóny w zdanim, ale kòntekst całégò wëpòwiedzeniô dôwô 
czëtińcowi mòżlëwòtã, cobë sã domëslëc, jaczé słowò bë mògło 
bëc subiektã. Dobrze bãdze sã przëzdrzec nôslédnym przëmiaróm:
Warzã pôłnié. – w nym zdanim nie òstało bezpòstrzédno rzekłé, 
chto warzi pôłnié, równak czasnik òstôł ùżëti w pierszi òsobie, tak 
tej subiektã mòże bëc tuwò leno słowò jô: (Jô) warzã pôłnié.
Rozmiejesz pò kaszëbskù? – tuwò mómë do ùczinkù z pëtającym 
zdaniã, w jaczim òstôł ùżëti czasnik rozmiejesz, chtëren mòże sã 
sparłãczëc leno z subiektã të.
Nót je dac bôczënk, że w kaszëbsczim jãzëkù domëslny subiekt 
je ùżiwóny rzadzy jak w pòlaszëznie. We wielnëch przëtrôfkach 
subiekt mùszi bëc ùżëti bezpòstrzédno, bò bez niegò zdanié pò 
kaszëbskù mògłobë ni miec szëkù.
Bezsubiektowé zdanié 
Bezsubiektowé zdanié je to zdanié, w jaczim subiekt nie 
òstôł w niżóden spòsób wërażony, a téż nie je mòżno sã 
gò domëslëc, bierzącë za spòdlé kùnôszk czasnika abò 
jiny kòntekst. W przëtrôfkù bezsubiektowëch zdaniów nie je 
mòżlëwé wskôzanié sprawcë czinnoscë. Zdania bezsubiektowé 
mòże pòdzelëc na:
•	 zdania tikającé sã zjawiszczów wiodra abò zmianów cządów 

dnia, np.: Robi sã widno. Rozwidniwô sã. Robi sã wieczór. Zacy-
gô sã. Jidze na deszcz. Mô sã na deszcz. Robi sã cepło. Grzëmi. 
Rozchmùrzëło sã.

•	 zdania òpisëjącé wrażenia zmësłowé abò stanë, w jaczich 
nalezlë sã lëdze, np.: Mgli mie. Krãcy mie sã w głowie. Swãdzy 
mie w łokcu. Przikrzi mie sã. Smierdzy stôrima bùlwama. Pôch-
nie kwiatama. Widzy mie sã. Czëc przëpôlonym. 

•	 zdania, jaczé òpisywają czinnoscë abò stane òsobë, chtërna nie 
je blëżi òkreslonô, np.: Gôdô sã. Bëło robioné. Pòwiôdelë. Strach 
to robic. Szkòda tegò nie ùczëc. Robi sã. Bëło scwierdzoné. Nie je 
mòżno kùrzëc. Nót je dac bôczënk. Zakôzywô sã. Słëchelë ùwôżno.

Czwiczenié 1
Wpiszë w kòżden nôwias subiekt, jaczégò mòżesz sã domëslëc 
z kòntekstu nastãpùjącégò pò nim zdaniô abò dzéla zdaniô.
(.............) W sobòtã i niedzelã spiã baro długò. To są dnie, w jaczich 
(................) mògã wëpòcząc. (...........) Mòże téż brëkùjesz wiele spikù 
pò całim tidzeniu chòdzeniô do szkòłë? 
Miklosza ni ma dzysô na ùczbach. Je òn chòri? (................) Rôd gò 
òdwiedzymë. (....................) Przëniesemë mù notatczi z dzysdnio-
wëch ùczbów. (..............) Téż tak robita, jak chtos je chòri? (..............) 
Mëszlã, że je to baro mileczné zachòwanié. A jiny? (..................) Téż 
przënôszają notatczi chòrim drëchóm i jich òdwiedzywają?

Czwiczenié 2
Pòdôj przëmiarë zdaniów z domëslnyma subiektama: jô, të, òn, òna, 
më, wa, òni, òne, Wë.

Czwiczenié 3
Pòdsztrëchni bezsubiektowé zdania.
Trzeba sparzëc zelów. Robiã kùcha. Wôrt je pisac wiérztë. Ana 
pòszła do szkòłë. Strach tam jic. Szkòda tegò nie pòznac. Jesmë ju 
jedlë frisztëk. Czëc spiéw ptôchów. Leje jak z beczczi.
Czwiczenié 4
Ùsadzë szesc bezsubiektowëch zdaniów, wëzwëskùjącë pòdóné 
czasniczi:
òcepliwac sã, rozwidniwac sã, wiac, padac, dłużëc sã, czëc.

Czwiczenié 5
Ùsadzë zdania bezsubiektowé, dopisywającë pasowné zakùńczenia 
słowów:
Zagr.... baro bëlno.
Rob.... sã widno.
Cesz.... sã z przińdzeniô zymkù.
Òtemk.... króm.
Wëzw.... doktora.
Czwiczenié 6
Przësztôłcë zdania bezsubiektowé w zdania, jaczé zamikają w se subiekt.
Dzysô nie padało.
Robi sã cemno.
Rozpògòdzëło sã.
Swãdzy mie w nodze.
Bëło gôdóné.
Czwiczenié 7
Òdpòwiédz, czemù pòniższé zdania są zestawioné w dwùch karnach.

a) Robi są szaro. Mżi. Je mie żôl. Strach tam jic. 
b) Móm bëlnëch drëchów. Są czerwioné. Lubimë wiele 

szpacérowac. Bëlno grôta w balã.
...............................................................................................................................
...................................................................................................

ÒDPÒWIESCË

Czwiczenié 1
(jô) W sobòtã i niedzelã spiã baro 
długò. To są dnie, w jaczich (jô) 
mògã wëpòcząc. 
(të) Mòże téż brëkùjesz wiele 
spikù pò całim tidzeniu chòdzeniô 
do szkòłë? 
Miklosza ni ma dzysô na ùczbach. 
Je òn chòri? (më) Rôd gò 
òdwiedzymë. (më) Przëniesemë 
mù notatczi z dzysdniowëch 
ùczbów. (wa) Téż tak robita, jak 
chtos je chòri? (jô) Mëszlã, że je 
to baro mileczné zachòwanié. 
A jiny? (òni) Téż przënôszają 
notatczi chòrim drëchóm i jich 
òdwiedzywają?
Czwiczenié 2
jô – Piszã dłudżé wëprôcowanié.
të – Môsz rëcht.
òn – Bãdze robił pôłnié.
òna – Mdze bëlną ùczenką.
më – Pùdzemë na rëbë.
wa – Widzyta terô stôrodôwnotë 
Gduńska.
òni – Mdą czëtelë ksążczi.
òne – Bãdą sedzałë w jedny 
łôwce.
Wë – Jesce bëlnym szkólnym.
Czwiczenié 3
Zdania, jaczé nót je pòdsztrëchnąc: 
Trzeba sparzëc zelów. Wôrt je 

pisac wiérztë. Strach tam jic. 
Szkòda tegò nie pòznac. Czëc 
spiéw ptôchów. Leje jak z 
beczczi.
Czwiczenié 4
Òcepliwô sã. Rozwidniwô sã. 
Wieje. Padô. Dłużi mie sã. Czëc 
wòniã pôłniégò. 
Czwiczenié 5
Zagrelë baro bëlno.
Robi sã widno.
Ceszëlë sã z przińdzeniô 
zymkù.
Òtemklë króm.
Wëzwelë doktora.
Czwiczenié 6
Dzysô nie padało. – Dzysô 
padôł deszcz.
Robi sã cemno. – Cemnosc 
zapôdô.
Rozpògòdzëło sã. – Zrobiło sã 
bëlné wiodro.
Swãdzy mie w nodze. – Noga 
mie swãdzy.
Bëło gôdóné. – Chtos to gôdôł.
Czwiczenié 7
W karnie a) wëstãpiwają zdania 
bezsubiektowé, za to  
w karnie b) wëstãpiwają zdania 
z domëslnym subiektã.

Hana Makùrôt-Snuzëk Gramatika 

Domëslny subiekt a bezsubiektowé zdanié
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