
ĆWICZENIA  

DO  

INTERNETOWEGO PODRĘCZNIKA HISTORII KASZUBÓW 

TEMAT 10: BADANIA KASZUBOZNAWCZE W XIX w. I NA POCZĄTKU XX w. 

 

Zadanie 1 [3 pkt] 

Wykorzystując treść tematu 9 Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów, połącz autorów  

z tytułami ich dzieł. W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie litery. 

I. Stefan Ramułt  A. Historia języka kaszubskiego      I. ….. 

II. Aleksander Hilferding  B. Słownik kaszubski z dodatkiem idiotyzmów chełmińskich i kociewskich II...... 

III. Gustaw Pobłocki  C. Resztki Słowian na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego   III.… 

D. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego 

  

Materiały źródłowe do zadania 2: 

  Źródło 1.     Źródło 2.           Źródło 3.   Źródło 4.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki; http://www.nadmorski24.pl; http://literat.ug.edu.pl/remus/foto.jpg) 

 

Zadanie 2 [3 pkt] 

Do poniżej podanych nazwisk i imion badaczy języka kaszubskiego dobierz odpowiednie ilustracje, 

na których są przedstawieni. W miejsca wykropkowane wpisz numer źródła. 

A. Stefan Ramułt – ………………………. ;  

B. Aleksander Hilferding – ………………………. ; 

C. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz – ………………………. . 

 

Zadanie 3 [1 pkt] 

 Wykorzystując treść tematu 9 Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów uzupełnij poniższy tekst 

poprzez wpisanie, w miejsce wykropkowane, imienia i nazwiska. Właściwą osobę wybierz spośród 

następujących: Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, Gottlieb Leberecht Lorek, ks. Gustaw Pobłocki  

Oto pastor ………………………………………. (1760-1845), urodzony na Mazurach i mówiący 

świetnie po polsku, sam gorliwie usuwał kaszubski ze szkoły i z kazań kościelnych w swojej parafii  



w Cecenowie. (…) Gdy odchodził na emeryturę w 1837 roku przyznał się, że to właśnie dzięki jego staraniom 

„zgromadzenie kaszubskie” zmalało i było „niczym” w porównaniu do tego, czym było gdy objął parafię  

w 1807 roku. 
(Źródło: http://liberalnykalwin.blox.pl/2010/08/Kluki-lub-Klcken-czyli-smutne-losy-pieknej-wsi-cz-1.html) 
 

Zadanie 4 [3 pkt] 

 Wykorzystując treść tematu 9 Internetowego Podręcznika Historii Kaszubów oceń czy poniższe zdania 

są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest ono fałszywe. 

 Lp. Zdanie Prawda Fałsz 
 

1 
 
Aleksander Hilferding, rosyjski uczony, odbył podróż po Kaszubach 
(1856 r.) w towarzystwie Hieronima Derdowskiego. 
 

 
P 

 
F 

 
2 

 
Autorem stwierdzenia, że Kaszuba nigdy nie śpiewa jest Oskar 
Kolberg. 
 

 
P 

 
F 

 
3 

 
Najwybitniejszym niemieckim badaczem kaszubszczyzny w XX w. 
był Jooseppi Julius Mikkola.  
 

 
P 

 
F 

 

Zadanie 5 [1 pkt] 

 Stefan Ramułt, polski językoznawca, pod koniec XIX w. napisał, że mowa Kaszubów nie jest 

bynajmniej narzeczem polskim, ale odrębnym językiem słowiańskim. Jednakże, w XX w. państwo polskie  

i polscy naukowcy nie uznawali tego stanowiska. Podaj rok, w którym państwo polskie oficjalnie uznało 

językowy status kaszubszczyzny. 

 

Zadanie dodatkowe 

 Marcelina Kulikowska, polska poetka i dziennikarka, w broszurze pt. Z wędrówek po kraju (Kraków 

1911) opisała sytuację panującą w pewnej rodzinie kaszubskiej: Stara babka mówi tylko po kaszubsku, syn jej, 

człowiek dojrzały – włada biegle obydwoma [tj. kaszubskim i niemieckim – D.Sz.] językami, młodzieniec zaś 

dwudziestoletni mówi wprawdzie po kaszubsku, ale chętnie wtrąca do rozmowy całe zwroty niemieckie, 

niekiedy zaś wprost po niemiecku do pozostałych przemawia. Przeprowadź badania dotyczące znajomości 

języka kaszubskiego w Twojej rodzinie, następnie przedstaw wyniki na forum klasy. Zastanów się, co 

zmieniło się w badanej kwestii na przestrzeni ostatniego stulecia oraz ustosunkuj się – mając na uwadze 

rezultaty własnych badań – do następującego stwierdzenia M. Kulikowskiej: Podobno lud kaszubski mało 

swój język szanuje.  

Uwaga! Zadanie powinna wykonać możliwie jak największa liczba uczniów, by możliwe było wyciągnięcie 

określonych wniosków. 


