PART I – ROZMIENIÉ ZE SŁËCHÙ
Żebë wëkònac zadania z dzélu 1 i 2 w tim parce nôleżi przed kòżdim z dzélów wësłëchac pò
dwa razë kòżdégò ze zwãkòwëch lopków, jaczé nalézesz w zbiérze wszëtczich
egzaminacyjnëch materiałów.
Dzél 1
Zapòznôj sã z testã wëbiéru, jaczi je niżi. Za sztót ùczëjesz czëtóny dwa razë tekst. Na jegò
spòdlim zaznaczë w tesce dobré òdpòwiedzë.
Wëbróné òdpòwiedzë przeniesë na kôrtã òdpòwiedzów (na òstatny stronie).

1. Psa z tekstu wòłają:
A. Gniota
B. Frësza
C. Bùrk

(1 p.)

2. Czej pies widzôł Remùsa, tej:
A. wëwijôł tëpą
B. cmùlił sã
C. rwôł sã na lińcuchù

(1 p.)

3. Remùs na gòrze psa
(2 p.)
A. zdrzôł, jakbë mùcha abò gzél wkół niegò lôtôł
B. òdpòwiôdôł wëwijanim czijã
C. próbòwôł gò òbłaskawic głosã
4. Narrator sã ceszi, że pies Remùsowi wëszëkùje bótë, co òznôczô, że:
A. pòliże je
B. pòwąchô je
C. pògrëze je.
5. Pies wëjął z Remùsowi karë:
A. ksążkã
B. tutkã
C. szléfã

(1 p.)

6. W tutce bëłë:
A. skwarczi
B. gnôtë
C. kòłôcze

(1 p.)

7. Narrator żëcził psu:
A. lepi niż Remùsowi
B. gòrzi niż Remùsowi
C. tak samò jak Remùsowi

(1 p.)

8. Pies
A. zeżarł tutkã
B. pòlizôł tutkã
C. przewrócył tutkã na rãbë.

(1 p.)

(2 p.)
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Dzél 2
Za sztërk ùczëjesz tekst, w chtërnym przënôlégô wpisac w pùsté place wësłëchóné
(felëjącé) słowa. Żelë nie nadążisz tegò zrobic za pierszim razã, ùczëjesz tekst jesz rôz.
W tim dzélu zaznaczeniów na kôrce òdpòwiedzë dokònô egzaminator.

A jô so spiéwóm pò kaszëbskù

9
Mòżna spiewac altã,

czë sopranã

10

11
cëchò, rëczec czejbë

Jidze

12
Jeden dôwô z
Jinszi spiéwią

Ref:

, jak nen Pavarotti

13

, zwãkã

15

A jô

prôwdzëwie pò królewskù!

17

Pò anielskù,

, pòlskù czë miemieckù

18

19

starce czë téż

Tuwò dôsz fermatã, héne

20

nëkôsz

21
Z przódkù

prostim...

spiéwóm pò kaszëbskù!

16

Letkò

14

22
spòkójny – slôdë

dzëkô.
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Pùnktacjô:


za wpisanié lëchégò słowa:

0 pùnktów,



za wpisanié dobrégò słowa, ale z błãdama w pisënkù:

0,5 pùnktu,



za wpisanié dobrégò słowa i òrtografno pòprawnégò:

1 pùnkt
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