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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. 
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POZIOM PODSTAWOWY 

 
 
 
 
Instrukcja dla zdającego 
 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. 
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 
4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 
5. Możesz korzystać ze słowników językowych. 
6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer 

PESEL i przyklej naklejkę z kodem. 
7. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla 

zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 
8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane. 
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Czas pracy: 
120 minut 

 
 
 
 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 40 

 
 

Część I – 20 pkt 
Część II – 20 pkt 
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Arkusz składa się z dwóch części: 
 

– testu  leksykalno-gramatycznego 
 

– przekładu tekstu z języka kaszubskiego na język polski (tekst tłumaczenia napisz 
w miejscu na to przeznaczonym). 
 
 
 
 

Test leksykalno-gramatyczny (20 pkt)  
 
Wybierz tylko jedną odpowiedź. 
 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Labializacja samogłosek o, u wewnątrz wyrazów występuje po następujących 
spółgłoskach: 
A. p, b, f, w, m, ch, ł, k. 
B. p, b, f, w, m, ch, l, k. 
C. p, b, f, w, m, ch, n, k. 
D. p, b, f, w, m, ch, k, g. 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Wskaż wyraz, w którym zachodzi proces kaszubienia. 
A. jãzëk 
B. namëdlëc 
C. niecekawi  
D. całi 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Który z podanych wyrazów został zapisany niezgodnie z regułami ortografii 
kaszubskiej? 
A. òslątkò  
B. òsmi 
C. ùchòwati 
D. gdowa 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
Zaznacz grupę, w której wszystkie wyrazy zawierają jotację. 
A. jimiã, jistny, jesc  
B. jizbiszcze, jigła, jiny 
C. jinak, jeden, jidżelnik  
D. jedwôb, jô, jizba 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Wskaż wyraz, w którym zachodzi proces bylaczenia. 
A. òléj  
B. dzelëc 
C. lączka  
D. lëchò 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Wskaż grupę, w której wszystkie wyrazy zawierają labializację. 
A. przëòbiecac, ùkłôd, wòda 
B. wòlnota, łój, òkrëszëna  
C. Józef, ùcëszëc, mòdlëtwa 
D. fùrmón, przódk, bòkadnosc  
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Końcówką przymiotników w celowniku liczby pojedynczej rodzaju nijakiego jest 
A. –émù. 
B. –égò. 
C. –y /–i. 
D. –ym/–im. 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Zaimek naji w narzędniku liczby pojedynczej ma formę 
A. najégò. 
B. najémù. 
C. najim. 
D. naszim. 
 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Wyrazy: bòkã, wkół, nazôd, pòmalë reprezentują 
A. przysłówki. 
B. spójniki. 
C. rzeczowniki. 
D. przyimki. 
 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Konstrukcja jô mdã reprezentuje 
A. archaiczny czas przeszły złożony. 
B. czas przeszły prosty. 
C. czas przyszły prosty. 
D. czas przyszły złożony. 
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
W literackiej kaszubszczyźnie końcówka -ach jest 
A. końcówką rzeczowników w miejscowniku liczby mnogiej wszystkich rodzajów. 
B. końcówką rzeczowników w narzędniku liczby mnogiej wszystkich rodzajów. 
C. końcówką przymiotników w narzędniku liczby mnogiej wszystkich rodzajów. 
D. końcówką zarówno przymiotników jak i rzeczowników w miejscowniku liczby mnogiej 

wszystkich rodzajów. 
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Wyrazy nas, naju to 
A. formy zaimka dzierżawczego. 
B. formy zaimka osobowego më w dopełniaczu. 
C. formy zaimka osobowego më w celowniku. 
D. formy zaimka osobowego më w narzędniku. 
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Zadanie 13 (1 pkt) 
Zwrot miec kògòs za mòdło oznacza w języku kaszubskim 
A. modlić się za kogoś. 
B. modlić się do kogoś. 
C. być dla kogoś ważnym. 
D. wzorować się na kimś. 
 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Frazeologizm spac jak sétmë dzéwk oznacza 
A. nie móc spać. 
B. drzemać. 
C. mieć lekki sen. 
D. mocno spać. 
 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Zwrot mieć dużo pracy należy przetłumaczyć na język kaszubski  
A. miec skòpicą robòtë. 
B. miec robòtë jak sana. 
C. miec robòtë jak swiat. 
D. miec robòtë jak pòla. 
 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyraz wietwizna został utworzony za pomocą sufiksu 
A. -wizna. 
B. -izna. 
C. -zna 
D. -na. 
 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Wyraz gąbùleczka jest przykładem 
A. wulgaryzmu. 
B. neologizmu. 
C. zgrubienia. 
D. zdrobnienia. 
 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Zaznacz grupę wyrazów, w której znajdują się wyłącznie wykrzykniki. 
A. nazôd, wkół, chlup  
B. alażinkò, òj, chùchù 
C. héne, jo, biżahaha  
D. gwës, mùj mùj, hej 
 
Zadanie 19. (1 pkt) 
W wyrażeniu wedle mòrza wyraz wedle jest 
A. partykułą. 
B. spójnikiem. 
C. przyimkiem. 
D. przysłówkiem. 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Przysłowie Wëbrôł sã w drogã jak panna do tuńca jest 
A. zdaniem złożonym współrzędnie. 
B. zdaniem złożonym podrzędnie. 
C. zdaniem pojedynczym. 
D. równoważnikiem zdania. 
 

Przekład tekstu oryginalnego na język polski (20 pkt) 
 

Tej Mack wzął sã w drogã do negò króla wanożëc, a czej przed nim stanął, ten kôzôł mù 
nôprzód swòje òwce na wédã wënëkac. Przë krziżowi drodze òn pòtkôł baro stôrą i ùbògą 
białkã, na kôrczu sedzącą. Tak òn przenëkôł karno, jaż wprzék stanãło jezoro dzywny wòdë. 
Béł tu snôżi zómk. Widë sklëniłë sã w tãgòwnëch òknach, że Mack sã ni mógł nadzëwic. 
Òwce sadłë przë dłudżim stole i stałë sã lëdzama. Karno lëdzy, chtërno miało swòjégò pana, 
zaczãło spiéwac, a tej tańcowac. Jedny grelë apartną mùzykã na wszelejaczich 
jinstrumentach, drëdżi so głosno rozpòwiôdelë, a Mack sedzôł baro cëchò, a wszëtczim sã 
ùwôżno przëzérôł. Tej zaczãlë wnosëc talerze z kùchama i jesc. Mack leno wzął sztëczk 
òd negò kùcha, a letkò schòwôł gò w sznëpelnik. 

Zaklęta Stegna. Bajki kaszubskie, Gdańsk 1985. 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
 
 




