
NAJÔ ÙCZBA, NUMER 1 (143), DODÔWK DO „PÒMERANII”

EDUKACYJNY DODÔWK DO „PÒMERANII”, NR 1 (143), stëCZNIK 2021

WëDANIÉ ÙDëtKÒWIONÉ
PRZEZ MINYstRA BëNOWëCH

sPRÔW I ADMINIstRACJE

I

Béata Jankòwskô Klasë VI-VIII spòdleczny szkòłë 
(2 ùczbòwé gòdzënë)

Jaczé wse a miasta są na Nordze i gdze dokładno?

Céle ùczbë
•	 bògacenié i rozwijanié słowiznë sparłãczony z geògrafią 

Kaszëb,
•	 pòznôwanié geògrafii Nordë,
•	 rozwijanié jãzëkòwëch i gramaticznëch ùmiejãtnosców,
•	 rozwijanié ùmiejãtnoscë wespółrobòtë w karnie;

Pòdrobné céle
Ùczéń...
•	 przëbôcziwô so wiadła z historii regionu,
•	 szëkô i wëbiérô wôżné infòrmacje z tekstu,
•	 szëkô wiadłów w Internece,
•	 wié, co to je miasto, dzélnica i wies, 
•	 rozmieje pòkazac na fizjograficzny mapie Kaszëb 

pòłożenié miast i wsów,
•	 znô czerënczi swiata,
•	 fòrmùłuje òdpòwiedzë na zapëtania,
•	 czëtô, gôdô i pisze pò kaszëbskù,
•	 wespółrobi w karnie;

Metodë robòtë
kôrbiónka, czëtanié ze zrozmienim, pisanié, robòta z tekstã, 
szëkanié wiadłów w Internece, prôca z mapą

Fòrmë robòtë
robòta w karnach, samòstójnô, ze szkólnym

Materiałë didakticzné
tekst bôjczi Krzëżacczé szlachë na Kaszëbach, kómpùtrë 
i Internet, kôrtë robòtë, mapë Kaszëb, czësté kôrtczi do 
notatków, pisadła, zesziwczi, projektór
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Cyg ùczbë

Wstãpny dzél

Czwiczenié 1
Szkólny witô sã z ùczniama, zapisëje temat na tôflë, 
a szkòlôcë w zesziwkach. Szkólny pisze na tôflë na-
zwë „wies”, „miasto”, „dzélnica” i rôczi szkòlôków, bë 
w môłëch karnach (3-4 òsobë, zanôlégò òd lëczbë 
ùczniów w klase) nalezlë w Internece wiadła definiującé 
ti pòjãca. Ùczniowie w karnach za régą głosno czëtają, 
co nalezlë i razã ze szkólnym kôrbią ò znaczenim i rozji-
naczëniach midzë wsą, miastã a dzélnicą.  

Czwiczenié 2
Szkólny gôdô, że wiele dzysészich miast òstało lokòwónëch 
przez Krzëżôków w strzédnëch wiekach. Przëbôczi-
wô historiã Krzëżôków na Kaszëbach – do swòjégò 
òpòwiôdaniégò historii wôrt, bë szkólny pòkazywôł 
ùcznióm na projektorze òdjimczi i malënczi sparłãczoné 
ze swòją wëpòwiedzą, jaczi przikłôd je niżi:
Krzëżacczi zôkón pòwstôł pòd kùńc XII stalata w Palestinie, jegò 
pełnô nazwa brzmiała: Zôkón Szpitala Nôswiãtszi Mariji Pan-
në Niemiecczégò Dodomù w Jerozolëmie. Na zôczątkù zôkon-
nicë prowadzëlë szpital dlô chòrëch pielgrzimów. W 1226 r. 
Krzëżôcë òstelë przërôczony na pòlsczé zemie przez ksążãca 
mazowiecczégò Kònrada do przeprowadzeniô òstateczny chri-
stianizacje Prusów. W 1308 r. zôkón òstôł wezwóny przez Wła-
disława Łoczetka do pòmòcë w wòjnie z Brandenbùrczikama. 
W 1308-1309 r. Brandenbùrczicë zajãlë Gduńsk, ksążã Władi-
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słôw Łoczetk pòprosył Krzëżôków ò pòmòc i zôkònnicë przësz-
lë gduńczunóm z òdseczą. Jednak Krzëżôcë òpanowùją całé 
Pòmòrzé Gduńsczé i przejimają władzã nad nim, włącziwa-
jącë je do swòjégò państwa. Krzëżackô òkùpacjô ùtrzimała 
sã jaż do 1466 r. Na kòntrolowónëch môlach Krzëżôcë 
ùtwòrzëlë rozwiniãtą strukturã administracyjną. Nôwëższą 
władzã w dónym regionie zôkònnégò państwa sprawòwôł 
kómtur. Kómturowie mielë swòje sedzbë we Gduńskù, 
Malbòrgù, Gniewie, Swiecu, Tëchòlë i Człëchòwie. W Bëto-
wie bëła krzëżackô prokùratoriô, w Lãbòrgù wójtostwò, 
a w Pùckù zarząd rëbacczi. Niechtërnym òsadóm Krzëżôcë 
nadelë miastowé prawa, status miasta zwëskałë m.jin.: 
Gduńsk, Pùck, Chònice, Kòscérzna, Lãbórg, Bëtowò, Hél 
i Łeba.

Rozwijny dzél

Czwiczenié 3
Szkólny dôwô kòżdémù szkòłownikòwi tekst bôjczi 
Jerzégò Sampa Krzëżacczé szlachë na Kaszëbach (Do-
dôwk 1) i rôczi, bë chãtny ùczniowie głosno czëtelë 
pò wëjimkù. Zadanim dlô wszëtczich òb czas czëtaniô 
je zaznaczenié w swòjim teksce nazwów wsów i miast 
farwnyma pisadłama. Na kùńc czëtaniégò, szkólny tłó-
maczi nieznóné słowa, le mô starã, bë òbjasniewac 
leno pò kaszëbskù. 

Czwiczenié 4
Szkólny rôczi chãtnëch ùczniów do tôflë, bë wëpiselë 
nazwë wsów a miast, jaczé zaznaczëlë w teksce. Dôwô 
bôczenié, bë wszëtczé nazwë òstałë zapisóné w na-
zéwôczu. Wszëtcë szkòlôcë zapisëją nazwë do zesziw-
ków. W midzëczasu kôrbią ò tim, chto w jaczim z wëpisó-
nëch môlów ju béł i czedë, a téż co tam je wôrt òbaczeniô. 
Zadanié je leżnoscą do gôdczi szkólnégò z ùczniama. 

Czwiczenié 5
Szkólny dzeli ùczniów na trzë karna (3-4 òsobë, za-
nôlégô òd lëczbë szkòlôków w klase). Jedno karno bãdze 
sã zajëmac nazwama wsów z tekstu, drëdżé nazwama 
miast, a trzecé nazwama dzélniców. Szkólny rôczi do 
szëkaniô wiadłów ò nich w Internece i zapisaniô jich 
na kôrtkach. Wiadła mùszą zawierac taczé infòrmacje 
jak: czë to je miasto, wies czë dzélnica miasta, wiele mô 
mieszkańców, jaczé są zabëtczi a òsoblëwòscë. Szkól-
ny mònitorëje robòtã, a pò skùńczony prôcë ùczniowie 
czëtają zdobëté wiadła – kòżdé karno wëbiérô swòjégò 
przédnika, chtëren mdze czëtôł głosno. 

Czwiczenié 6 
Szkólny malëje na tôflë różã wiatrów i zachãcywô ùczniów 
do przëbôczeniô czerënków swiata. Chãtny ùczniowie 
pòdchôdają do tôflë i wëpisëją nazwë czerënków kòl 
strzôłków w różë wiatrów (norda, pôłnié, pòrénk / wschód, 
zôpôd, nordowi zôpôd, nordowi pòrénk / wschód, 
pôłniowi zôpôd, pôłniowi pòrénk / wschód). Szkólny 
mònitorëje pisënk. Pò zapisanim wszëtczich nazwów 
rôczi szkòlôków do nacéchòwaniô różë wiatrów pòd 
tematã ùczbë i napisaniô słowiznë z tôflë w zesziwkù.

Czwiczenié 7
Ùczniowie zaznacziwają wszëtczé môle z tekstu na kôr-
ce Kaszëb, a pò zakùńczenim zadaniégò sprôwdzają 
razã ze szkólnym. Czej w salë je wiôlgô mapa Kaszëb, tej 
zaznacziwają nazwë pinezkama, a czej ni ma taczi mapë, 
tej robią to w Internece np. na Google Maps abò na ma-
pie, jakô je dodôwkã do scenarnika (Dodôwk 2). Niżi są 
pòwrózczi do przëkładowëch mapów:

Môle z tekstu do zaznaczeniégò na mapie: Tëpadłë, 
Łebcz, Żarnówc, Starzëno, Mieroszëno, Kartoszëno, 
Zdrada, Swôrzewò, Krokòwa, Sławòszëno, Pùck, 
Kąpino, Nanice, Smiechòwò, Réda, Chiloniô,  
Kłanino, Òrzłowò

Kùńcowi dzél

Czwiczenié 8
Szkólny rozdôwô kòżdémù ùczniowi pò jedny Kôr-
ce robòtë z tekstã do wëfùlowaniô na spòdlim mapë 
Kaszëb z zaznaczonyma miastama, wsama i dzélnica-
ma. Ùczniowie wëkònëją zadanié. Szkólny zachãcywô 
do wespółrobòtë w dobrónëch ju chùtczi karnach. Pò 
wëkònanim zadaniégò, ùczniowie za régą czëtają gło-
sno wëfùlowóną kôrtã robòtë, a szkólny zapisëje jich 
òdpòwiedzë na tôflë. Na kùńc czwiczeniô rôczi do wkle-
jeniô kôrtë robòtë do zesziwkù.
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Kôrta robòtë 
1. Żarnówc leżi na ................... òd Krokòwë, a na .................. òd Kartoszëna. 
2. Kartoszëno leżi na ................... òd Żarnówca, a na ................... òd Starzëna.
3. Sławòszëno leżi na ............................................. òd Krokòwë.
4. Łebcz leżi na ..................................... òd Swôrzewa, a Swôrzewò na .................... òd Pùcka, Pùck na 

........................ òd Swôrzewa. 
5. Starzëno leżi na ....................... òd Łebcza, a Łebcz na ...................... òd Pùcka.
6. Sławòszëno leżi na .................................... òd Starzëna, a Pùck leżi na .......................... òd Zdradë.
7. Żarnówc leżi na ...............................................  òd Tëpadłów.
8. Chiloniô i Òrzłowò leżą na ......................................... òd Rédë.
9. Nanice leżą na ..................... òd Rédë, a Réda na ........................ òd Pùcka.
10. Tëpadłë leżą na .................... òd Łebcza, a Kłanino na ....................... òd Łebcza 
11. Zdrada leżi na ...................... òd Pùcka, a Nanice na ....................... òd Kąpina.
12. Starzëno leżi na ................................................ òd Mieroszëna.
13. Smiechòwò leżi na ............................................. òd Kąpina, a na ..................... òd Łebcza. 

Słowa do wpisaniégò w Kôrce robòtë:
1. zôpôd, nordã
2. pôłnié, zôpôd
3. nordowi pòrénk / wschód
4. nordowi zôpôd, nordã, pôłnié
5. pôłniowi zôpôd, nordowi zôpôd 
6. nordowi zôpôd, pòrénk / wschód
7. pôłniowi zôpôd 
8. pôłniowi pòrénk / wschód
9. zôpôd, pôłnié
10. nordã, zôpôd
11. zôpôd, pôłnié
12. pôłniowi zôpôd
13. pôłniowi pòrénk / wschód, pôłnié

Czwiczenié 9
Szkólny dzãkùje szkòlôkóm za ùczbã i prosy, bë na 
pòstãpné zajãca przenieslë plasticzné przibòrë a bloczi 
z biôłima kôrtkama, bò bãdą twòrzëc swòje kôrtë nor-
dowëch Kaszëb na spòdlim dzysészi ùczbë.

Dodôwk 1

Krzëżacczé szlachë na Kaszëbach

Czej Kaszëbi prowadzëlë z Krzëżôkama wòjnã, tej w Strzel-
nie òni strzélelë, a w Tëpadłach ne kùle pôdałë i tu téż nôwi-
cy Krzëżôków padło. W Łebczu pôdł jich dowódca z całim 
wòjskã. Tëch scãtëch łepów tak wiele na pòlu leżało, że ten 
môl lëdze nazwalë Łepôcz. W Żarnówcu stojałë wòjskòwé 
żarna do młocô. W Starzënie bëła sama starzëzna. W Mie-
roszënie Kaszëbi z Krzëżôkama sã pògòdzëlë i zawierlë mir. 
Tej òni razã jachelë nad Żarnowsczé Jezoro i tam so nawet 
w kôrtë zagrelë. Na tim placu pòwsta wies Kartoszëno.
Krzëżôcë równak nie bëlë wiérny i Kaszëbów zdradzëlë w 
Zdradze. Tak Kaszëbi sã z nima w Swôrzewie zôs pòswarzëlë 
i rozpòczãlë nową bitwã, ale Krzëżôcë bëlë z pòczątkù 
pewniészi i jich copelë jaż przed Krokòwã. Tam Kaszëbi 
òkrëlë sã wiôlgą sławą i Krzëżôków zgromilë i stądka je 
wies Sławòszëno. Jeden dzél wòjska krzëżacczégò òstôł na 
pòlu leżącë, a drëdżi dzél Kaszëbi wzãlë w pòjmanié. Ten 
òni zaprowadzëlë do Pùcka. W Pùckù Krzëżôcë mùszelë 

Kaszëbóm skòrznie pùcowac.
Jak Krzëżôcë sã dobrze kaszëbsczégò chleba nażerlë, 
tak òni głupé nëczi dostelë i ùceklë, ale Kaszëbi sã wzãlë 
w gôrsc, nagònilë Krzëżôków i jim krwianą kąpiel zrobi-
lë. Bëło to tam, dze dzys Kąpino leżi. Pò ti mòczówce 
ten krzëżacczi starszi zakrił so òczë, zapłakôł i rzekł:
— Tëli krwie na nic!
I stąd dzys wies Nanice.
Terôszcze Kaszëbi sã zebrelë i zaczãlë sã z Krzëżôków 
wësmiewac i stądka wies Smiechòwò. Jednak Krzëżôcë 
dostelë pòmòc i na Kaszëbów zôs ùderzëlë, ale Ka-
szëbi sã nie delë, òstawilë doma białczi i dzecë, wzãlë 
cepë i kòsë, i Krzëżôkóm zôs wprëczkòwelë tak, że leno 
sama rëda* pò nich sã chilała òd dzysészi Rédë jaż pò 
Chiloniã. Terô Krzëżôcë bëlë zmùszony Kaszëbóm kłó-
niac sã w pas, a bëło to tam, dze dzys Kłanino. Kaszëbi 
na pamiątkã wëwiesëlë chòrągwiã z biôłim òrzłã i stąd 
sã wzãło miono wsë Òrłowò kòle Gdinie.

*rëda – arch. nazwa krwi

Béata Jankòwskô 
licencjonowóny prowadnik turistny pò Pòmòrzim, szkólnô 
kaszëbsczégò jãzëka i historii i kùlturë Kaszëbów.  

KlAsë VI-VIII sPÒDlECZNY sZKÒłë
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Dodôwk 2

Mapë: A. Wojtaszczyk-Bukato
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Jawòr, jawòr, jawòrowi lëdze, co wa tam robita?
Robimë, robimë i mòstk bùdëjemë. 

Z czegò? Z tegò!
Groch, kapùsta, kùra tłëstô! 

Kikiriki! 
Wdzydze 1901

Zdrzódło: I. Gulgowski, Von einem unbekannten Volke in Deutschland, 
Berlin 1911, s. 128;  

O nieznanym ludzie w Niemczech, Instytut Kaszubski,  
Gdańsk 2012, s. 128.

Spiéwka towarzi pòwszechno znóny zabawie dzecy 
w bùdowanié mòstu przez jawòrowëch lëdzy. Na Ka-
szëbach piérwi bawiłë sã w niã dzéwczãta. Dzysô lubią 
sã bawic dzecë, młodzëzna i dozdrzeniałi.
A
Ùczniowie mają sã ùstawic w dwa rzãdë, a stojącë na-
procëm sebie twòrzą pôrë, jaczé trzimają sã za rãce. Razã 
zaczinają spiewac. Zabawã rozpòczinô slédnô pôra, jakô 
przechôdô pòd mòstã zbùdowónym z pòdniosłëch rãków 
pôrów stojącëch przed nią. Czej slédnô pôra przeńdze pòd 
całim mòstã, pòd most wchôdô pòstãpnô slédnô pôra 
itd. Pôra, co na pòczątkù bëła pierszą, bãdze szła òstatnô 
pòd mòstã zbùdowónym z rãków wszësczich pòòstałëch 
pôrów. Na słowò kikiriki! ùczniowie łapią (mòstë spadają 
w dół) pôrã, co prawie pòd mòstã przechòdzy. Ta pôra 
òdpôdô z zabawë. Na kùńcu òstónie le jedna pôra i ta 
dobiwô. 
B
Dwùch ùczniów trzimô rãce wësok w górze i razã robi 
mòst. Pòòstałi trzimają sã za rãce (ni mùszą) i jeden za 
drëdżim przechôdają pòd mòstã. Chòdzą wkół ùcznia 
pò prawi stronie, co robi mòst, pòtemù wkół ùcznia, co 
stoji pò lewi stronie, rôz kòl jednego, rôz kòl drëdżégò. 
Wszëscë razã spiéwajã spiéwkã. Na słowò kikiriki! mòst 
spôdô w dół, a òsoba, co pòd nim je, òstôwô złapónô 
i dostôwiô sã z wëbróny stronë pôrë twòrzący mòst. 
Pòdnôszô rãce do górë i czekô, jaż òstónie złapóny 
pòsobny ùczéń, bë razã z nim zrobic całi mòst. Czej 
òstónie złapónô drëgô òsoba, to ju mòst bãdą twòrzëłë 
dwie pôrë: ta, co bëła czësto na pòczątkù zabawë i 
ùtwòrzonô ze złapónëch ùczniów. Terô ju dwie pôrë 
mògą łapac jinëch, pózni trzë itd. Mòże równak zrobic 
téż tak, że leno pierszô pôra mòże łapac, a jiné pôrë 
le trzimają rãce wësok w górze, robiącë mòst. Zaba-
wa dérëje tak długò, jaż pòwstónie mòst z wszësczich 
òsobów, tj. wszëscë bãdą złapóny. Czej ùczniów bãdze 
do pôrë, nicht nie òstónie sóm na kùńcu zabawë. 

C1
Dwùch ùczniów trzimô rãce wësok w górze i razã robią 
mòst. Pòòstałi trzimają sã za rãce (ale ni mùszą) i jeden 
za drëdżim chòdzą pòd mòstã. Chòdzą wkół ùcznia pò 
prawi stronie, co robi mòst, pòtemù wkół ùcznia, co 
stoji pò lewi stronie, rôz kòl jednego, rôz kòl drëdżégò. 
Wszëscë razã spiéwajã spiéwkã. Na kùńczący spiéwkã 
òkrzik ùczniów kikiriki! mòst spôdô w dół. Ti, co robią 
mòst, mògą sã dogadac midzë sobą, chto czim je np. 
krëszką i jabkã, abò miesącã i słuńcã, abò bùksama i 
stréflama itd. Tej pitają sã złapónégò na ùchò: krësz-
ka czë jabkò? Ùczéń, co je złapóny, nie wié chto czim 
je. Na spòdlim swòjégò wëbiéru przestaje do jedny ze 
strón, stojącë slôdë i trzimającë ùcznia, co bùdëje mòst, 
w pasu. Czej wszëscë òstóną złapóny, ti, co robilë mòst, 
trzimają sã za rãce, a jich przëstójnicë cygną jich w pro-
cëmné stronë. Dobiwô mòcniészô strona. 
C2
Dwùch ùczniów trzimô rãce wësok w górze i razã robią 
mòst. Pòòstałi trzimają sã za rãce (ale ni mùszą) i jeden za 
drëdżim chòdzą pòd mòstã. Chòdzą wkół ùcznia pò pra-
wi stronie, co robi mòst, pòtemù wkół ùcznia, co stoji pò 
lewi stronie, rôz kòl jednego, rôz kòl drëdżégò. Wszëscë 
razã spiéwajã spiéwkã. Na òkrzik kikiriki! mòst spôdô 
w dół. Ten, chto òstónie złapóny, wëbiérô do kògò chce 
przëstawac. Mòże do ùcznia z prawi abò z lewi stronë. 
Czej wszëscë òstóną złapóny, ti, co robilë mòst, trzimają 
sã za rãce, a jich przëstójnicë cygną jich w procëmné stro-
në. Dobiwô mòcniészô strona. 
Bôczënk: Żlë chtos je złapóny to znaczi, że nalôzł sã 
w dzurze, bò mòst spadôł w dół. 
Drãgò je nalezc dzysdnia nótowi zapisënk melodii spiéw-
czi do ti zabawë. Równak je to zabawa, co je znónô w całi 
Pòlsce òd lat latecznëch. Mô wiele wariantów. Bédëjã, 
bë zazdrzec na stronã (niżi je pòwrózk) i wëzwëskac nã 
melodiã:
http://www.akademiakolberga.pl/project/jaworowi-ludzie/

Paùlëna Wãserskô
pierszô absolwentka czerënkù kaszëbskô etnofilologiô 
na Gduńsczim Ùniwersytece. Robi w biórze Kaszëbskò-
Pòmòrsczégò Zrzeszeniô we Gduńskù i w Gminnym 
Òstrzódkù Kùlturë w Serakòjcach. 

Paùlëna Wãserskô Dzecné zabawë

Jawòrowi lëdze
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Zdania pòdrzãdno zesadzoné dofùlowaniowé
Zdanié pòdrzãdno zesadzoné dofùlowaniowé – mómë 
z nim do ùczinkù, czej zdanié pòdrzãdné zastąpiwô 
dofùlowanié w zdanim nadrzãdnym i òdpòwiôdô na 
pëtania zanôleżnëch przëpôdków (wszëtczich òkróm 
nazéwôcza i wòłiwôcza): kògò?, czegò?, kòmù?, czemù?, 
kògò?, co?, ò co?, ò kògò?, na co?, na kògò?, z kim / kògùm?, 
z czim?, ò kim / kògùm?, ò czim? Dofùlowaniowé zdania 
colemało są zrzeszoné ze zdaniama nadrzãdnyma 
za pòmòcą wiążënów: że, żebë, cobë, abë, czë, a téż 
zamionów: temù, tegò, jak, co, chto, rzadzy téż: czedë.

Przëkładë zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
dofùlowaniowëch:

1 pòdrzãdné               2 nadrzãdné   
Czegò sã nie naùczisz, tegò nie mdzesz rozmiôł.

1 nadrzãdné   2 pòdrzãdné
Wdôrzóm so, że łońsczégò rokù zëma bëła baro cepłô.

Czwiczenié 1
Przërównôj niżi zapisóné pòjedinczné i zesadzoné zdania. 
Pòdsztrëchnij dofùlowania w pòjedincznëch zdaniach i zdania 
pòdrzãdné dofùlowaniowé w zesadzonëch zdaniach.
Jô pòczuł zëmicã. Jô pòczuł, że sã zrobiło zëmno.
Starka prosëła ò pòmòc. Starka prosëła, cobë ji pòmòc.
Òn je wôrt dowiérnotë. Òn je wôrt, cobë mù dowierzac.
W lese bëło czëc ptôszi spiéw. W lese bëło czëc, jak 
ptôchë spiéwałë.

Czwiczenié 2
W pòniższich przësłowiach pòdsztrëchnij pòdrzãdné zdania 
i napiszë, na jaczé pëtania te zdania òdpòwiôdają. 
Kòmù je namienioné, temù nie minie. ………........................
..................................…...........................................................…..
Jeléń sã jesz nie skarżił, żebë mù za cãżczé bëłë rodżi. 
………………..................................................................................
Czegò òb dzéń nie nalézesz, tegò i òb noc nie szëkôj. 
………………..................................................................................
Czegò òczë nie widzą, ò to serce nie bòli. ………………......
.................................................................................................….
Chto reno wstôwô, temù Pón Bóg dôwô. ……...................
................................…….......................................................……..

Chto lëchò gòspòdarzi, temù sã nie darzi. ……..................
...........................................................................................……….
Co tobie niemiło, nikòmù nie czëń! …………........................
..........................................................................................………..
Co môsz zrobic witro, zrobi dzysô. ……….............................
..................................................................................………………
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma 
zdaniama ………...................................................………………. .

Czwiczenié 3
Dokùńczë kòżdé ze zdaniów na dwa ôrtë: 1) dodôwającë 
dofùlowanié, 2) dodôwającé zdanié pòdrzãdné 
dofùlowaniowé.
Jem bùszny ………..………………………………………………….……
Jem bùszny …………………………………………………………………
Wierzã ……………………………………………………………………..…
Wierzã …………………………………………………………………..……
Spòdzéwóm sã ……………………………………………………….……
Spòdzéwóm sã ……………………………………………………………

Czwiczenié 4
Przesztôłcë dofùlowania w zdania dofùlowaniowé. 
Żdajã na twòje wiadło. 
Swiôdk òpòwiedzôł ò zdarzeniu. 
Nie lëdóm łżë. 
Nie znajã niżódnégò szoférë. 
Òni nie pamiãtają ùszłotë. 

Czwiczenié 5
Przesztôłcë zdania dofùlowaniowé w dofùlowania.
Nënka czëła, jak pùjk miaùkôł. 
Ano, proszã, żebë të mie pòzwòlëła. 
Pamiãtóm, co òn mie rzekł. 
Rechùjã na to, że mie zrozmiejesz. 

Czwiczenié 6
a) Dopiszë pòdrzãdné zdania dofùlowaniowé. Do kòżdégò 
dopisónégò zdaniô zadôj pëtanié.

Jô czësto zabôcził, (……………….?) …………………………………
……………….........................................................................…….
(………………….?) ………………………………….. , tegò nie wiész.
Lubiã zdrzec, (……………..?)……………………………………………
Tatk nie béł gwës, (………………?) ……………………………………
Bëło widzec (……………?)………………………………………………
Marekòwi bëło wstid, (……………..?) ………………………………
(……………..?) ……………………………………………., to mie rzekł.
Ùczałi ùdokaznilë, (……………….?) …………………………….…..

1

2

czegò?

1

2
co?
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b) Dopasuj zapisóné wëżi zdania do nôslédnëch schematów.
zdania: ……………….....................................………………………..

zdania: …………………………...........................................…………

Czwiczenié 7
Ùżiwającë leno zdaniów pòdrzãdno zesadzonëch 
dofùlowaniowëch, òpiszë wrażenia ze swòji slédny wanodżi. 
Twój òpisënk miôłbë zamikac w se co nômni piãc zdaniów.
…….……………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………

Òdpòwiescë
Czwiczenié 1
Jô pòczuł zëmicã. Jô pòczuł, że sã zrobiło zëmno.
Starka prosëła ò pòmòc. Starka prosëła, cobë ji pòmòc.
Òn je wôrt dowiérnotë. Òn je wôrt, cobë mù dowierzac.
W lese bëło czëc ptôszi spiéw. W lese bëło czëc, jak 
ptôchë spiéwałë.

Czwiczenié 2
Kòmù je namienioné, temù nie minie. kòmù?
Jeléń sã jesz nie skarżił, żebë mù za cãżczé bëłë rodżi. 
na co?
Czegò òb dzéń nie nalézesz, tegò i òb noc nie szëkôj. czegò?
Czegò òczë nie widzą, ò to serce nie bòli. ò co?
Chto reno wstôwô, temù Pón Bóg dôwô. kòmù?
Chto lëchò gòspòdarzi, temù sã nie darzi. kòmù?
Co tobie niemiło, nikòmù nie czëń! czegò?
Co môsz zrobic witro, zrobi dzysô. co?
Wszëtczé pòdsztrëchniãté zdania sã pòdrzãdnyma 
zdaniama dofùlowaniowima.

Czwiczenié 3
Przëkładowé òdpòwiescë:
Jem bùszny z twòjégò dobëcô.
Jem bùszny z tegò, że ùdało sã tobie dobëc.
Wierzã w cebie.
Wierzã, że dôsz radã.
Spòdzéwóm sã piątczi.
Spòdzéwóm sã, że dostónã piątkã.

Czwiczenié 4
Przëkładowé òdpòwiescë:
Żdajã, żebë të mie przekôzôł wiadło.
Swiôdk òpòwiedzôł ò tim, co sã zdarzëło.
Nie lëdóm, jak chtos łże.
Nie znajã nikògò, chto je szoférą. 
Òni nie pamiãtają tegò, jak bëło w ùszłoce.

Czwiczenié 5
Przëkładowé òdpòwiescë:
Nënka czëła miaùkanié pùjka.
Ano, proszã ò pòzwòlenié.
Pamiãtóm jegò słowa.
Rechùjã na twòje zrozmienié.

Czwiczenié 6
Przëkładowé òdpòwiescë:
a) 
A. Jô czësto zabôcził, (ò czim?) cobë tobie to pòkazac.
B. (czegò?) Czegò të sã nie naùcził, tegò nie wiész.
C. Lubiã zdrzec, (na co?) jak padô deszcz.
D. Tatk nie béł gwës, (czegò?) czë takô bëła prôwda.
E. Bëło widzec (co?) że wszëtcë ju bëlë zmarachòwóny.
F. Marekòwi bëło wstid, (czegò?) że ju na zôczątkù nie 
przëznôł sã do winë.
G. (co?) Co òn wiedzôł, to mie rzekł.
H. Ùczałi ùdokaznilë, (co?) że mòżlëwé je żëcé na jinëch 
planétach.

b) 
zdania: A, C, D, E, F, H

zdania: B, G, 

Czwiczenié 7
Przëkładowô òdpòwiesc:
Mëszlã, że wanoga do Wejrowa bëła jedną z nôbar-
żi ùdałëch rézów w mòjim żëcym. Jem baro rôd z tegò, 
że jô widzôł najégò kaszëbsczégò herojã Remùsa z karą 
na gardowim rënkù. Òkróm tegò wëdôwô mie sã, że 
Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi 
je placã wëjątkòwim. Òsoblëwé je to, że to mùzeùm je 
czims wiãcy nigle môlã pamiãcë ò regionalny historii. Jem 
baro zaskòczony, że téż òdbiwają sã tuwò rozegracje 
promùjącé dzysdniową kùlturã i ji ùtwórców.

Hana Makùrôt-Snuzëk
profesor Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktor habilitowónô 
hùmanisticznëch nôùków. Òpùblikòwała ksążczi tikającé 
sã gramaticzi kaszëbsczégò jãzëka, cësków kaszëbiznë na 
pòlaszëznã a tłómaczeniów na kaszëbsczi jãzëk. Je téż 
aùtorką pòezji i tłómaczką.
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czegò?
co?

1

2
co?
czegò?   
na co?

1

2
co?
czegò?
na co?
ò czim?
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