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EGZAMIN MATURALNY 
Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO 

 
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) 
Literę y zapisuje się w języku kaszubskim tylko po: 
A. s, z, c, dz, twardym n. 
B. sz, ż, cz, dż. 
C. p, b, k, g, ch, w, f, m. 
D. p, b, t, d. 
 
Zadanie 2. (1 pkt) 
Wskaż grupę, w której we wszystkich wyrazach zachodzi proces kaszubienia. 
A. ksążã, òbùdzëc, pòmazańc 
B. pòsélc, lëdze, mësla  
C. bic, sëła, sniéżny 
D. mglec, miarznąc, jednostka 
 
Zadanie 3. (1 pkt) 
Formy czasowników stójkôj, nie płaczkôj, wezkôj reprezentują w języku kaszubskim 
A. zapożyczenia. 
B. zdrobnienia. 
C. zgrubienia. 
D. wulgaryzmy. 
 
Zadanie 4. (1 pkt) 
W którym z podanych wyrazów zachodzi proces jotacji? 
A. jiglëwie 
B. jeżlë 
C. jeden 
D. jamòwi 
 
Zadanie 5. (1 pkt) 
Oboczność e : ø występuje w wyrazach 
A. kùńc – kùńcã.  
B. wiater – wiatru.  
C. òjc – òjca. 
D. nënka – nënk.  
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Wskaż grupę, w której wszystkie wyrazy podlegają w wymowie labializacji. 
A. jirzmò, òb, róg 
B. ùrznąc, òlsza, ósmi 
C. ôpi, fùga, mądro 
D. tegò, ùrodzôj, krówka 
 
Zadanie 7. (1 pkt) 
Przymiotnik przedwòjnowi w bierniku liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego ma 
końcówkę 
A. –é. 
B. –ich. 
C. –ëch. 
D. –égò. 
 
Zadanie 8. (1 pkt) 
Zaimek osobowy Wë w dopełniaczu liczby pojedynczej ma formy 
A. Was, Waju. 
B. Was, Wama. 
C. Was, Wë.  
D. Waju, Wama. 
 
Zadanie 9. (1 pkt) 
Wyrazy głãbòk, szerok, dalek to 
A. rzeczowniki. 
B. przymiotniki. 
C. przysłówki. 
D. partykuły. 
 
Zadanie 10. (1 pkt) 
Konstrukcja jem przëòbiecôł reprezentuje 
A. archaiczny czas przeszły złożony. 
B. czas zaprzeszły. 
C. czas przeszły złożony z zaimka osobowego i czasownika w 3. osobie czasu przeszłego. 
D. czas przeszły prosty.  
 
Zadanie 11. (1 pkt) 
Piãcoro, czwioro, piãtnôscoro  to przykłady liczebników 
A. wielorakich.  
B. porządkowych. 
C. nieokreślonych. 
D. zbiorowych. 
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Formy piszëta, niesëta reprezentują 
A. 2. osobę liczby mnogiej trybu rozkazującego. 
B. 3. osobę liczby mnogiej trybu rozkazującego. 
C. 2. osobę liczby mnogiej trybu oznajmującego. 
D. 3. osobę liczby mnogiej trybu oznajmującego. 
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Zadanie 13 (1 pkt) 
Wyrażenie dac gãbë w języku polskim oznacza 
A. obiecać coś. 
B. nie spełnić obietnicy. 
C. pokazać prawdziwą twarz. 
D. pocałować kogoś. 
 
Zadanie 14. (1 pkt) 
Frazeologizm pòkazac kòmùs dwiérze do rozëmù oznacza 
A. cierpliwie coś komuś wytłumaczyć.  
B. nauczyć kogoś rozumu.  
C. często kogoś pouczać. 
D. prawidłowo wyciągać wnioski. 
 
Zadanie 15. (1 pkt) 
Wyrażenie polegać na kimś w języku kaszubskim brzmi 
A. wzerac za kògùms.  
B. zasadzac sã na kògòs. 
C. spùscëc sã za kògùms. 
D. spùscëc sã na kògòs. 
 
Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyraz jagòdowiczé został utworzony za pomocą sufiksu 
A. –owiczé. 
B. –wiczé. 
C. –iczé. 
D. –czé. 
 
Zadanie 17. (1 pkt) 
Wyraz biegùszkac jest przykładem 
A. zgrubienia. 
B. zdrobnienia. 
C. neologizmu. 
D. neosemantyzmu. 
 
Zadanie 18. (1 pkt) 
Zaznacz grupę wyrazów, w której znajdują się wyłącznie wykrzykniki. 
A. le, aha, i 
B. bùcz, kò, pùj 
C. hej, hòla, cët  
D. alana, wejle, jo 
 
Zadanie 19. (1 pkt) 
W wyrażeniu wkół słuńca wyraz wkół jest 
A. rzeczownikiem. 
B. przyimkiem.  
C. wyrażeniem przyimkowym. 
D. przysłówkiem. 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Przysłowie Cëzô gòłka barżi kùsy jak włôsny brzôd jest 
A. zdaniem złożonym współrzędnie. 
B. zdaniem złożonym podrzędnie. 
C. zdaniem pojedynczym. 
D. równoważnikiem zdania.  
 

Przekład tekstu oryginalnego na język polski 
 

Swiat kaszëbsczich jezór, rzmów ë mòrsczich sztrądów béł zamieszkałi przez dëchë i 
krôsniãta, chtërne òpasowałë na lëdzy. Jima pòmôgelë: Grzenia, Pólnica, Bòrówc, 
Klabaternik... Grzenia béł dëchã òd spikù. Òn sôł mak w adweńce, żebë zemia mògła spac, 
òdpòczëwac. Pólnica, snôżé dzéwczã z wińcã kwiatów na głowie – to dëch bòkadnoscë. Czej 
jedze na biôłim kòniu pò pòlach, tej wszëtkò na nich dobrze rosce. Bòrówca, smùtnégò ë 
samòtnégò strzeżnégò dëcha lasu, mało chto dokładno widzôł. Bòrówc chlëchô, czej scynają 
w lese chójczi. Klabaternik béł taczim krôsniãcym, môłim dëchã òkrãtowim. Pòkazywôł sã 
rzôdkò i leno w nocë. Òstrzégôł marénów przed zagróżbą.  

 

D. Abramowicz, Legendy Pomorza i Kaszub. Die Legenden von Pommern und Kashuben.  
Òpòwiednie Pòmòrzô ë Kaszëbsczi, Katowice 2010, s. 431. 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
 


