
 
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.
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Miejsce 
na naklejk  

z kodem 

WPISUJE ZDAJ CY  
KOD PESEL 

                

  

EGZAMIN MATURALNY 
Z J ZYKA KASZUBSKIEGO 

 
POZIOM PODSTAWOWY 

 
 
 
 

Instrukcja dla zdaj cego 
 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. 
Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 
nadzoruj cego egzamin. 

2. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

3. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 
4. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d  oceniane. 
5. Mo esz korzysta  ze s owników j zykowych. 
6. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk  z kodem. 
7. Zaznaczaj c odpowiedzi w cz ci karty przeznaczonej dla 

zdaj cego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. B dne 
zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

8. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie b d  oceniane. 
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Czas pracy: 
120 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania:40 

 
Cz  I – 20 pkt 
Cz  II – 20 pkt 
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Arkusz sk ada si  z dwóch cz ci: 

− testu leksykalno-gramatycznego, 

− przek adu tekstu z j zyka kaszubskiego na j zyk polski (tekst t umaczenia napisz 
w miejscu na to przeznaczonym). 

 
 
 

Test leksykalno-gramatyczny (20 pkt)  
 
Wybierz tylko jedn  odpowied . 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Spó g oski tylnoj zykowe k’, g’ 
A. nie wyst puj  w j zyku kaszubskim.  
B. wyst puj  w j zyku kaszubskim i wymieniaj  si  na cz, d  lub czi, d i. 
C. zosta y poddane na gruncie j zyka kaszubskiego powtórnej palatalizacji. 
D. nie tworz  oboczno ci ze spó g oskami cz, d . 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Proces kaszubienia reprezentuj  wszystkie wyrazy z grupy: 
A. pasowac, rozmòwa, gòdzynka. 
B. sétmë, sëchi, òmanic. 
C. dzénnie, celã, òprawca. 
D. doswiôdczëc, jaczés, klarowac.  

Zadanie 3. (1 pkt) 
W formach skôrb – skarbù wyst puje  
A. ilo ciowa wymiana samog osek. 
B. ilo ciowa wymiana spó g osek. 
C. jako ciowa wymiana samog osek. 
D. zanik e ruchomego. 

Zadanie 4. (1 pkt) 
W którym z podanych wyrazów zachodzi proces jotacji? 
A. jimiã 
B. jeden 
C. jama 
D. jarmòlëc 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Zaimek Wë jest form  
A. zaimka wskazuj cego. 
B. grzeczno ciow . 
C. zaimka pytajnego. 
D. zaimka zwrotnego. 
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Zadanie 6. (1 pkt) 
Wska  grup , w której wszystkie wyrazy zawieraj  labializacj . 
A. kùszkac, kòrzé , grónk   
B. rozmù d ëc, robôk, przebùdzëc  
C. krój, òbszëwac, bùszny  
D. kùczrowac, naòczno, niezgòdny  

Zadanie 7. (1 pkt) 
Ko cówk  przymiotników w celowniku liczby pojedynczej rodzaju m skiego jest 
A. –émù. 
B. –égò. 
C. –ëch /–ich. 
D. –ym /–im. 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Zaimek osobowy òno w bierniku mo e mie  formy 
A. jegò, gò. 
B. jemù, mù. 
C. je, nie.  
D. òno, no. 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Wyra enia pò prôwdze, pò përzince, pò k skù to 
A. rzeczowniki. 
B. spójniki. 
C. przys ówki. 
D. zaimki. 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Konstrukcja jem bé  pisô  reprezentuje 
A. czas przesz y prosty. 
B. czas zaprzesz y.  
C. archaiczny czas przesz y.  
D. czas przesz y opisowy.  

Zadanie 11. (1 pkt) 
Partyku  ni mo na po czy  z wyrazami 
A. wié, jé. 
B. tëlé, tak. 
C. móm, mùszã. 
D. chòdzy, widzy. 

Zadanie 12. (1 pkt) 
Formy czasowników biéjta, pòjta reprezentuj  
A. 2. osob  liczby mnogiej trybu rozkazuj cego. 
B. 3. osob  liczby mnogiej trybu rozkazuj cego. 
C. 2. osob  liczby mnogiej trybu oznajmuj cego. 
D. 3. osob  liczby mnogiej trybu oznajmuj cego. 
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Zadanie 13 (1 pkt) 
Zwrotowi miec na co szmakã odpowiada nast puj ce t umaczenie na j zyk polski: 
A. nie lubi  czego . 
B. czeka  na co . 
C. mie  apetyt na co . 
D. próbowa  potraw. 

Zadanie 14. (1 pkt) 
Frazeologizm najesc sã heltków oznacza  
A. mie  na co  ch .  
B. naje  si  strachu. 
C. naje  si  do syta. 
D. zazna  goryczy. 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Zwrotowi zrobi  komu  awantur  odpowiada nast puj ce t umaczenie na j zyk 
kaszubski: 
A. zrobic kòmùs trzôsk.  
B. zrobic kòmùs szpòrt. 
C. zrobic kòmùs dobrze. 
D. pòkazac kòmùs dwiérze. 

Zadanie 16. (1 pkt) 
Wyraz krowizna zosta  utworzony za pomoc  sufiksu 
A. –wizna. 
B. –izna. 
C. –zna. 
D. –na. 

Zadanie 17. (1 pkt) 
Wyraz përzinkã jest przyk adem  
A. zgrubienia. 
B. zdrobnienia. 
C. neosemantyzmu. 
D. neologizmu. 

Zadanie 18. (1 pkt) 
Zaznacz grup  wyrazów, w której znajduj  si  wy cznie wykrzykniki. 
A. alana, pùj pùj, wejle  
B. dlô, chto, òch 
C. ja , leno, jo  
D. ala e, a, wiele 

Zadanie 19. (1 pkt) 
W sformu owaniu kòl chëczë wyraz kòl jest 
A. partyku . 
B. rzeczownikiem. 
C. spójnikiem. 
D. przyimkiem. 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Przys owie Gdze bia ka dobrze warzi, tam sã wiedno dobrze darzi jest 
A. zdaniem z o onym wspó rz dnie. 
B. zdaniem z o onym podrz dnie. 
C. zdaniem pojedynczym. 
D. równowa nikiem zdania.  

Przek ad tekstu oryginalnego na j zyk polski (20 pkt) 
 

Ùrbanistika ju w XIX stalace zaczã a sã rozmijac z tradicjama eùropejsczi 
architekturë. Dëtuszk diktowô  ùrmòwé rozwicé i architektny gigantizm nowòjorsczi 
metropòlii. Jeden z ùcza ëch kritików jiscy  sã, e na dnie szaséjów, kanionów, (...) lëdze czëj  
sã jak lëché mrówczi. Westrzód tegò rozmrowieniô nie czu  jem sã zab dzony czë 
wërzucony ze sod a. Za wiele pòmiónów òsta o na Kaszëbach, ebë tuwò czëc sã wiatrowat  
mëg ! Dopôdô mie isk czarzbë: w tim kòmùdnym labirince, westrzód môlowëch lëdzy, 
chtërnym rësznosc, zwëk czãstégò wano eniô za prôc , sygnie za kòrzeniowi patriotizm, 
niedrãgò bë o nalézc kameralny, nostalgiczny nórcëk w eùropejsczim sztélu. Niechtërne 
nowòjorsczé òkòlënë przëcyga ë z wiksz  mòc . W tak  mòc mie wzã a szpacyrkòwô stegna 
zd u  Wschòdny Rzéczi (East River), dze l i bë o òddichn c, a té  pòddac sã ùkôzce, e to na 
Mòt awie czô na cumùj  przë sztr dze, a dzes w górze krzikô mewa. Òb lato mùszô  jem chòc 
rôz abò i wicy zazdrzec do Sea Pòrtu, bùchë Nowégò Jorkù, dôwnégò bôtowiszcza, chtërno je 
ëw  legend  i pami tk  z epòczi, czedë wp iwa ë tu ladowné ôglowce. 

J. Zbrzëca, W stolëcë chmùrników, Gdu sk 2011, s. 10–11. 
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) 
 




