
                                                                                                                                 1 
 
Materiał stanowi własność firmy Medipe Sp. z o.o. ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 
Reprodukcja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie całości lub części materiału w jakiejkolwiek formie 
dla celów innych, niż cele niekomercyjne i osobiste jest zakazane 

 

LEKCJA 14. 

Ostern- Wielkanoc 

 

das Osterfest  – święto wielkanocne 

das Ostern – Wielkanoc 

das Osterei – pisanka 

der Osterhase  – zając wielkanocny 

das Osterlamm – baranek wielkanocny 

das Osterspritzen – Śmigus-dyngus  

das Osterwasser  – woda wielkanocna 

der Osterkuchen – ciasto wielkanocne 

der Osterstrauß – bukiet wialkanocny 

der Osterbrunnen – studnia wielkanocna 

die Osterspeisen  – potrawy wielkanocne 

der Osterbrauch – obrzęd, obyczaj wielkanocny 

die Speisen weihen – poświęcić potrawy 

der Weihe-Korb – koszyk ze święconką 

geweihtes Ostermahl – święconka 

die gesegneten Osterspeisen – święconka 

das Küken – kurczątko 

die Karwoche – Wielki Tydzień 

der Gründonnerstag  – Wielki Czwartek 
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der Karfreitag – Wielki Piątek 

der Karsamstag – Wielka Sobota (inaczej: Ostersamstag) 

der Ostersonntag – Niedziela Wielkanocna 

der Ostermontag – Poniedziałek Wielkanocny 

die Auferstehung – zmartwychwstanie 

die Fastenzeit – post 

das Geschenk – prezent 

verstecken – chować 

bemalen – malować 

schmücken – ozdabiać 

 

zur/in die Kirche gehen – iść do Kościoła 

zum Gottesdienst gehen – iść na mszę 

am Tisch zusammensitzen – siedzieć wspólnie przy stole 

jemanden mit Wasser übergießen – oblać kogoś wodą 

die Familie besuchen – odwiedzać rodzinę 

den Tisch schmücken – stroić, ozdabiać stół 

Ostereier verstecken – chować jajka wielkanocne 

malować jajka wielkanocne – Ostereier bemalen 

sich auf die Festtage freuen – cieszyć się z nadchodzących świąt  

Familienstimmung haben – mieć rodzinny charakter   

den Tisch festlich decken – nakryć świątecznie stół  
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mit Eiern beschenken – obdarowywać  jajkami   

Osterkuchen backen – piec ciasto wielkanocne  

Ostereier suchen – szukać jajek  

feierlich begehen – świętować uroczyście   

im Familienkreis feiern – świętować w kręgu rodzinnym   

die Verwandten einladen – zaprosić krewnych   

 

Wünsche zu Ostern! – ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

 

Frohe Ostern! – Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

Frohes Osternfest! – Szczęśliwych Świąt Wielkanocnych! 

Herzliche Grüße zu Ostern! – Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych! 

Frohes und gesundes Osterfest! – Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych! 

Schöne und ruhige Osterfeiertage! – Pięknych i spokojnych dni świątecznych! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


