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Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw1 w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego jako języka regionalnego w roku 20232 

wprowadza się następujące zmiany: zadania dotyczące lektur obowiązkowych nieujętych 

w wymaganiach egzaminacyjnych zostały anulowane – zaznaczono je przekreśleniem. 

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty3 oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego4 ogłaszam listę jawnych zadań w części ustnej 

egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego jako języka regionalnego obowiązującą 

w roku 2023.5 

 

1. Przedstawi rolã rodny mòwë w sztôłtowanim kaszëbsczi juwernotë. Òmówi zagadnienié 

na spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Floriana Cenôwë Rozmòwa Pòlôcha 

z Kaszëbą i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

2. Wëzwëskiwanié przez ùsôdzców mòtiwów biblijnëch. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

3. Mòtiw namienieniô w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu Hieronima 

Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

4. Fąksnérowanié dëchów z kaszëbsczi mitologie w lëteraturze. Òmówi zagadnienié 

na spòdlim dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 

pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

5. Môle w kaszëbsczim òbrëmim wôżné dlô gòspòdarczégò i spòlëznowégò żëcô Kaszëb. 

Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu 

Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

6. Żëcé Kaszëbów pòd prusczim panowanim. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu 

Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

7. Rolô òliwsczi katedrë w żëcym spòlëznowim Kaszëb. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

 
1 Dz.U. 2022, poz. 1116.  
2 Dokument jest dostępny pod adresem:  
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzamini
e%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20kaszubskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf  
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm. 
4 Dz.U. poz. 482. 
5 Szczegółowy opis części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego od roku szkolnego 2022/2023 
(dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum) jest dostępny w Informatorze 
o egzaminie maturalnym z języka kaszubskiego jako języka regionalnego. Niniejsza lista zadań jawnych określa 
wyłącznie zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w pierwszym zadaniu w zestawie egzaminacyjnym, 
który zdający będzie losował podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego w 2023 r. 
Niniejsza lista nie wyczerpuje jednak tematyki omawianej w zakresie każdej z lektur obowiązkowych. Lista 
ta nie stanowi również wytycznych dla nauczycieli określających wyłączną tematykę, która powinna być 
poruszana podczas zajęć. Znajomość problematyki lektur obowiązkowych sprawdzana będzie również w części 
pisemnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego, także w zakresie, którego nie obejmuje niniejszy 
Komunikat. 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20kaszubskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20kaszubskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_kaszubski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_kaszubski.pdf
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8. Kaszëbsczi ksążãta i jich òbrôz w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu 

Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

9. Czë zgôdzôsz sã ze scwierdzenim, że lëdzczi kawel zanôlégô leno òd nas samëch? 

Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu 

Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

10. Òbrôz żandarma i sądu prusczégò w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu 

Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

11. Rolô Kaszëb jakno krôjnë bòkadny w wòdë i rëbë w żëcym ji mieszkańców. Òmówi 

zagadnienié na spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Hieronima Derdowsczégò 

Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

12. Wëzwëskiwanié mòtiwù wanożeniô w lëteraturze kaszëbsczi. Òmówi zagadnienié 

na spòdlim dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka 

pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

13. Chto pierszi rôz jedze do Gduńska, mùszi Krësztofa kùsznąc. Òmówi nen kaszëbsczi 

zwëczôj na spòdlim dokazu Hieronima Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, 

co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

14. Òbrôz szlachtë kaszëbsczi. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu Hieronima 

Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

15. Mòtiw szczescégò w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim ùsôdzkù Hieronima 

Derdowsczégò Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł i jinszégò tekstu 

lëteracczégò tekstu. 

16. Mòtiw religijnotë w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

17. Mòtiw tuńca w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

18. Co to znaczi kòchac swòjã môłą òjczëznã? Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë 

Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

19. Òbrôz wsë w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

20. Òbrôz białczi w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

21. Òbrôz mirnégò i ùbëtnégò żëcô na wsë. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë 

Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

22. Biblijné mòtiwë w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim dokazu Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

23. Mòtiw drëszstwa w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

24. Mòtiw miłotë w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

25. Rolô starszégò pòkòleniô we wprowôdzanim młodëch w krëjamnotë żëcégò. Òmówi 

zagadnienié na spòdlim pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

26. Czë zgôdzôsz sã ze scwierdzenim, że żëcé lëdzczé jidze wkrąg. Skąd wińdzesz pòrenë 

dzecynną nogą, tam sã wrócysz na wieczór, pòdpiarti czijã wãdrownym? Òmówi 
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zagadnienié na spòdlim wëjimków pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë 

Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

27. Co to znaczi żëc szczestlëwie? Òmówi zagadnienié na spòdlim wëjimków pòwiescë 

Aleksandra Majkòwsczégò Żëcé i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

28. Co kòmù namienioné, to gò nie minie – gôdô jeden z bòhaterów pòwiescë Aleksandra 

Majkòwsczégò. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch cë wëjimków romana Żëcé 

i przigòdë Remùsa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

29. Miłota do rodny zemi. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch cë wëjimków pòwiôstków 

ze zbiéru Dokôzë Alojzégò Bùdzysza i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

30. Òbrôz zemi kaszëbsczi w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch cë 

wëjimków pòwiôstków ze zbiéru Dokôzë Alojzégò Bùdzysza i jinszégò lëteracczégò 

tekstu.  

31. Ricersczi stón i jego dzejania w dôwnëch wiekach na Kaszëbach. Òmówi zagadnienié 

na spòdlim wëbrónëch wëjimków dokazu Léòna Hejczi Dobrogòst i Miłosława 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

32. Ksążã Swiãtopôłk i jegò dzejania dlô Kaszëb. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

wëbrónëch wëjimków dokazu Léòna Hejczi Dobrogòst i Miłosława i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

33. Felietonë jakno spòsób na szpòrtowné gôdanié ò wôżnëch sprawach. Òmówi 

zagadnienié na spòdlim wëbrónégò felietonu Aleksandra Labùdë ze zbiéru Gùczów 

Mack gôdô i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

34. Wëzwëskanié mòtiwù Macka / Sowizdrzała i jegò lëdowi mądroscë w lëteraturze. Òmówi 

zagadnienié na spòdlim wëbrónégò felietonu Aleksandra Labùdë ze zbiéru Gùczów 

Mack gôdô i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

35. Germanizacjô dzecy kaszëbsczich w prusczi szkòle. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

znónëch cë wëjimków dokazu Anë Łajming Dzieciństwo i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

36. Żëcé dôwnëch Kaszëbów w wielekùlturowi spòlëznie. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

znónëch cë wëjimków dokazu Anë Łajming Dzieciństwo i jinszégò lëteracczégò tekstu.  

37. Wrëjarzenié jakno dôwny spòsób na zdënk. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch 

cë wëjimków dokazu Anë Łajming Młodość i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

38. Ôrtë lëdowégò mëszleniô ò szczescym i nieszczescym. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

znónëch cë wëjimków dokazu Anë Łajming Czterolistna koniczyna i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

39. Fąksnérowanié wiarë w nadprzërodzoné sëłë w żëcym lëdu. Òmówi zagadnienié 

na spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Jana Drzéżdżona Twarz Smętka i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

40. Mòtiw Smãtka w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch cë wëjimków 

dokazu Jana Drzéżdżona Twarz Smętka i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

41. Òbrôz żëcégò lëdzy w dôwny kaszëbsczi wsë. Òmówi zagadnienié zwëskùjącë ze 

znónëch cë wëjimków dokazu Bòlesława Jażdżewsczégò Wspomnienia kaszubskiego 

gbura i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

42. Gbùr to mùr – gôdô stôrô kaszëbskô rzeczónka. Przedstawi òbrôz gbùrsczégò żëcô 

i jegò òdzdrzadlenié w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch cë 

wëjimków dokazu Bòlesława Jażdżewsczégò Wspomnienia kaszubskiego gbura 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

43. Jak to przódë biwało? Òmówi żëcé gòspòdarczé i kùlturowé dôwny kaszëbsczi spòlëznë 

na spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Bòlesława Jażdżewsczégò Wspomnienia 

kaszubskiego gbura i jinszégò lëteracczégò tekstu. 
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44. Rolô Gduńska w spòlëznowim żëcym Kaszëb. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

wëbrónëch wëjimków dokazu Güntera Grassa Blaszany bębenek i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

45. Ò szukanim lepszégò żëcô za wiôlgą wòdą. Òmówi zagadnienié na spòdlim wëbrónëch 

wëjimków esejów Jana Zbrzëcë ze zbiéru W stolëcë chmùrników i jinszégò 

lëteracczégò tekstu 

46. Mòtiw kaszëbsczégò emigranta w lëteraturze. Òmówi zagadnienié na spòdlim 

wëbrónëch wëjimków esejów Jana Zbrzëcë ze zbiéru W stolëcë chmùrników i jinszégò 

lëteracczégò tekstu. 

47. Pòzdrzatk starszégò pòkòleniô na żëcé i jegò cësk na wëchòwanié młodëch. Òmówi 

zagadnienié na spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Stanisława Janczi Łiskawica 

i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

48. Òbrôz żëcégò serotë pò strace rodzëców. Òmówi zagadnienié na spòdlim znónëch 

cë wëjimków dokazu Stanisława Janczi Łiskawica i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

49. Słowò je kòżdémù z nas dóné, ale jesz barżi je kòżdémù z nas zadóné. Òmówi 

òbrzészczi ùżëtkòwnika jãzëka w dozéranim rodny mòwë na spòdlim znónëch cë 

wëjimków dokazu Jana Walkùsza Sztrądã słowa i jinszégò lëteracczégò tekstu. 

50. Rolô jãzëka òjców w rzeszenim żëcô człowieka z rodnym môlã. Òmówi zagadnienié na 

spòdlim znónëch cë wëjimków dokazu Jana Walkùsza Sztrądã słowa i jinszégò 

lëteracczégò tekstu.  

 

 


