
 

 Kl. III TI              język niemiecki     07.04.2020 

Thema: Präpositionen mit dem Genitiv 

 

Przyimki z dopełniaczem (Genitiv): 

wegen – z powodu 

trotz – pomimo 

statt – zamiast 

während – podczas  

 

Rzeczowniki stojące po tych przyimkach muszą występować w Genitivie. 

 

Odmiana rodzajnika w Genitivie 
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Tamat proszę wpisać lub wkleić do zeszytu i tylko tyle  

 

 

 

Thema: Ostern         08.04.2020 

 
OSTERN - WORTSCHATZ 

 

das Ostern – Wielkanoc 

feiern – świętować 

die Karwoche – Wielki Tydzień 

der Gründonnerstag  – Wielki Czwartek 

der Karfreitag – Wielki Piątek 

der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna 

der Karsamstag / der Ostersamstag – Wielka Sobota 

der Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocny 



das Osterei – Pisanka, jajko wielkanocne 

das Osterspritzen – Śmigus Dyngus 

mit Wasser begiessen – polewać wodą 

Ostereier bemalen – malować pisanki 

der Osterhase – zajączek wielkanocny 

das Osterlamm – baranek wielkanocny 

der Osterkuchen – ciasto wielkanocne 

das Ostermahl – posiłek wielkanocny 

das Osterfrühstück – śniadanie wielkanocne 

die Fastenzeit – post 

die Auferstehung – zmartwychwstanie 

geweihtes Ostermahl – święconka 

die gesegneten Osterspeisen – święconka 

die Osterspeisen – potrawy wielkanocne 

der Korb – koszyk 

die Speisen weihen – poświęcić potrawy 

zur Kirche / in die Kirche gehen – iść do kościoła 

zum Gottesdienst gehen – iść na mszę 

Ostereier verstecken – chować jajka wielkanocne 

Frohe Ostern – Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 

 

1. Bardzo proszę zapoznać się ze słownictwem do tematu „Ostern” i przepisać je lub wkleić 

do zeszytu. 

2. Proszę wejść w poniższy link:  

https://www.liveworksheets.com/ep120728ss i zrobić online kartę pracy  

 

Życzę Wam miłej zabawy.  Nie musicie odsyłać zrobionych ćwiczeń. Proszę tylko żeby 

temat znalazł się w zeszycie. To jest czas dla Was żeby się zresetować i odpocząć  

 

Życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych  

Pozdrawiam Marta Romańska 
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