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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Czasownik fahren jest jednym z pierwszych słów, które poznajemy ucząc 

się języka naszych sąsiadów zza Odry. Jako że w dobie restrykcji 

związanych z pandemią nasze możliwości podróżowania zostały mocno 

zredukowane, wybierzmy się na językową wyprawę po wszystkich 

meandrach czasownika, który oznacza jechać. 

Pochylmy się najpierw nad jego formami gramatycznymi. Otóż fahren jest 

czasownikiem nieregularnym. Płata on figle już w czasie teraźniejszym, 

w którym do form drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej należy dodać 

przegłos (Umlaut). Oto pełna odmiana tego czasownika: 

ich fahre wir fahren 

du fährst ihr fahrt 

er 

sie 

es 

fährt 
sie 

Sie 
fahren 

W czasach przeszłych jego formy wyglądają następująco: 

ich fuhr (Präteritum) • ich bin gefahren (Perfekt) 
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Wbrew pozorom, czasownik fahren to nie tylko zwykłe jechać, przyjrzyjmy 

się jego różnym znaczeniom: 

• znaczenie najpowszechniejsze to faktycznie wspomniane wyżej jechać: 

Ich fahre nach Berlin. – Jadę do Berlina. 

Er fährt zu seinen Eltern. – On jedzie do swoich rodziców. 

Sie fährt in die Stadt. – Ona jedzie do miasta. 

W czasie Perfekt czasownik fahren w tym znaczeniu połączy się 

oczywiście z sein, gdyż wskazuje na ruch kierunkowy: 

Sie ist in die Stadt gefahren. – Pojechała do miasta. 

 

• kolejne znaczenie to wieźć, zawozić kogoś dokądś: 

Marcus fährt seine Tochter in die Schule. – Marcus wiezie córkę do 

szkoły. 

W tym znaczeniu czas Perfekt utworzymy za pomocą czasownika 

posiłkowego haben: 

Marcus hat seine Tochter in die Schule gefahren. 

A dlaczego? Dlatego, że mamy tu dodatkową informację, a konkretnie 

odpowiedź na pytanie „kogo? lub co?” Marcus dokądś wiezie. Fachowo 

nazywa się to dopełnieniem w bierniku, ale tego akurat nie musisz 

pamiętać.  

Wystarczy, że zapamiętasz różnicę np.: 

Ich bin in die Schule gefahren. – Pojechałam/em do szkoły. 

Ich habe meine Tochter in die Schule gefahren. – Zawiozłam/em (kogo? 

co?) córkę do szkoły.  



 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

3
 

• prowadzić, kierować pojazdem: 

Anika fährt ihr Auto in die Garage. – Anika wprowadza samochód do 

garażu. 

Również w tym wypadku mamy dopełnienie w bierniku (Akkusativie) (ihr 

Auto), dlatego w czasie Perfekt zastosujemy czasownik haben: 

Sie hat ihr Auto in die Garage gefahren. – Wprowadziła (kogo? co?) 

samochód do garażu. 

• fahren może być również czasownikiem zwrotnym: 

Der neue Wagen fährt sich hervorragend. – Nowy samochód prowadzi 

się wyśmienicie.  

Nie wiem, czy pamiętacie, więc na wszelki wypadek przypominam: 

w języku niemieckim wszystkie czasowniki zwrotne (czyli te z „sich”) 

tworzą czas przeszły Perfekt z czasownikiem pomocnicznym haben, a 

nigdy z sein. Nawet jeśli wyrażają ruch z A do B czy cokolwiek innego. W 

Perfekcie jest zawsze haben 😊. 

Der neue Wagen hat sich hervorragend gefahren. 

 

Niebezpieczeństwa, które czyhają na nas w związku z czasownikiem 

fahren: 

• zły czasownik posiłkowy w czasie Perfekt – jak widzisz na powyższych 

przykładach, czasownik fahren nie oznacza z automatu sein w Perfekcie. 

Wprawdzie najczęściej pewnie właśnie tak będzie, gdyż w większości 

przypadków zapewne użyjesz tego czasownika w pierwszym znaczeniu, 

jednak należy tu zachować ostrożność; 
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• mylenie z czasownikiem kommen: 

Fahren to jechać, ale już nie przyjechać! Bez względu na to, czy ktoś 

przyszedł, przyjechał czy przyleciał, użyjemy czasownika kommen: 

Mein Onkel ist gestern zu uns gekommen. – Mój wujek wczoraj do nas 

przyszedł / przyjechał. 

Wir fahren zu ihm nach Dortmund nächste Woche. – Pojedziemy do 

niego do Dortmundu w następnym tygodniu. 

 

 

Dokąd można jechać? Wohin kann man fahren? 

zur Arbeit do pracy 

zur Schule do szkoły 

zu + osoba (celownik/Dativ) 

zu meiner Tante 

do kogoś 

do mojej cioci 

nach Hause do domu 

nach + nazwa miasta lub kraju 

nach Deutschland 

nach Frankfurt 

do jakiegoś miasta lub kraju 

do Niemiec 

do Frankfurtu 

in + nazwa kraju rodzaju męskiego, 

żeńskiego lub w liczbie mnogiej 

(biernik/Akkusativ) 

do 
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in die Schweiz 

in die USA 

in den Iran 

do Szwajcarii 

do USA 

do Iranu 

ans Meer nad morze 

in/auf Urlaub na urlop 

von … nach … 

von Bonn nach Köln 

z … do … 

z Bonn do Köln 

 

Jak jeździ dobry kierowca? Wie fährt ein guter Fahrer? 

aufmerksam uważnie 

umsichtig 

→ Wer im Straßenverkehr 

umsichtig fährt, ist in der Regel 

seltener in Unfälle verwickelt. 

rozważnie 

→  Kto rozważnie porusza się po 

drogach, jest z reguły rzadziej 

sprawcą wypadków. 

vorsichtig 

→  Man muss bei Schnee und 

Regen besonders vorsichtig 

fahren. 

ostrożnie 

→  Przy śniegu i deszczu należy 

jechać szczególnie ostrożnie. 

defensiv  zachowawczo 
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→ Als Radfahrer fahre ich immer 

defensiv, um das Unfallsrisiko zu 

verringern. 

→ Jako rowerzysta zawsze jeżdżę 

zachowawczo, by zmniejszyć 

ryzyko wypadku. 

sicher 

rücksichtsvoll 

vernünftig 

bezpiecznie 

kulturalnie 

rozsądnie 

unfallfrei 

→  Marie fährt seit 20 Jahren 

unfallfrei. 

bezwypadkowo 

→  Marie od 20 lat nie miała 

wypadku. 

sparsam 

→  Mein Vater hat mir 

beigebracht, sparsam zu fahren. 

oszczędnie 

→  Mój tata nauczył mnie jeździć 

oszczędnie. 

 

A jak jeździ zły kierowca? Und wie fährt ein schlechter Fahrer? 

Na przykład niedzielny kierowca – ein Sonntagsfahrer 

rücksichtslos 

unaufmerksam 

falsch / schlecht 

niekulturalnie 

nieuważnie 

źle 

auf der falschen Seite po złej stronie 

riskant ryzykownie 
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betrunken 

→  Wer betrunken Auto fährt, 

gefährdet nicht nur sich, 

sondern auch andere 

Mitmenschen. 

pod wpływem alkoholu 

→ Kto jeździ po pijanemu, zagraża 

nie tylko sobie, lecz także innym 

ludziom. 

ohne Führerschein bez prawa jazdy 

einhändig / freihändig z jedną ręką na kierownicy / bez rąk 

na kierownicy 

 

 

 

Jak można jechać? Wie kann man fahren? 

links / rechts 

 

→ In Großbritannien musste ich 

mich zuerst daran gewöhnen, 

links zu fahren. 

po lewej stronie / po prawej stronie 

lub: w lewo / w prawo 

→  W Wielkiej Brytanii 

musiałem/łam się najpierw 

przyzwyczaić do jazdy po lewej 

stronie. 

geradeaus prosto 

quer durch przez / w poprzek 
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→  Statt den Berliner Ring zu 

nehmen, sind wir quer durch die 

Stadt gefahren. 

→  Zamiast pojechać obwodnicą 

Berlina, przejechaliśmy przez 

środek miasta. 

bergauf / bergab 

→  Ich muss zur Arbeit bergauf 

fahren, deswegen bin ich immer 

geschwitzt, wenn ich ankomme. 

pod górkę / z górki 

→ Do pracy zawsze muszę jechać 

(rowerem) pod górkę, dlatego 

jestem spocony, gdy już dojadę. 

pünktlich 

planmäßig 

→ Trotz des Streiks fahren alle 

Züge planmäßig. 

punktualnie 

według planu 

→ Mimo strajku wszystkie pociągi 

jadą według planu. 

bei Rot über die Ampel 

→ Er hat eine Strafe bekommen, 

weil er bei Rot über die Ampel 

gefahren ist. 

na czerwonym świetle 

 

→  Został ukarany, ponieważ 

przejechał na czerwonym świetle. 

im Schritttempo 

langsam 

gemächlich 

→  Wir wollten die Landschaft 

bewundern, deswegen sind wir 

gemächlich gefahren. 

wolnym tempem 

wolno 

powoli 

→ Chcieliśmy podziwiać krajobraz, 

dlatego jechaliśmy powoli. 
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eilig 

zügig 

schnell 

mit überhöhter Geschwindigkeit 

→  Da er mit überhöhter 

Geschwindigkeit gefahren ist, 

hat er seinen Führerschein 

verloren. 

 

pośpiesznie 

prędko 

szybko 

z nadmierną prędkością 

→  Ponieważ jechał z nadmierną 

prędkością, stracił prawo jazdy. 

Wybrane czasowniki złożone z fahren 

• mitfahren – jechać z kimś 

Wir fahren an den See. Fährst du mit? – Jedziemy nad jezioro. Jedziesz 

z nami? 

 

• abfahren – odjeżdżać 

Der Zug fährt in einer halben Stunde ab. – Pociąg odjeżdża za pół 

godziny. 

 

• ausfahren - wyjeżdżać (Perfekt z sein) lub roz/wywozić coś (Perfekt z 

haben) 

Am Wochenende sind wir mit der Familie ausgefahren. – W weekend 

wyjechaliśmy z rodziną (na wycieczkę). 



 

Copyright © Agnieszka Drummer 
Więcej informacji:  www.AgnieszkaDrummer.pl 

 

1
0

 

Der Lieferer hat alle Pakete ausgefahren. – Dostawca rozwiózł wszystkie 

paczki. 

 

• heimfahren – jechać / zawieźć do domu (taka sama zasada z czasem 

Perfekt jak wyżej) 

Die Studentin will über das Wochenende heimfahren. – Studentka chce 

na weekend pojechać do domu. 

Mein Bruder hat mich heimgefahren. – Brat zawiózł mnie do domu. 

 

• fortfahren / wegfahren – wyruszyć, wyjechać 

Er ist vor einer Stunde fortgefahren. – Wyjechał przed godziną. 

 

• hochfahren – jechać „w górę“ (np. ulicy – pod górkę), lub jechać na 

północ 

Zum Hotel müssen sie die Straße hochfahren. – Do hotelu musi Pani/ 

Pan jechać w górę ulicy. 

Ich musste meinen Opa nach Kiel hochfahren. – Musiałem zawieść 

dziadka do Kiel (Kiel to miasto na północy Niemiec). 

 

• schwarzfahren – jechać na gapę 

Er ist schwarzgefahren und wurde dabei erwischt. – Jechał na gapę 

i został na tym przyłapany. 
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• erfahren – dowiadywać się 

Ich habe ihn angerufen, sobald ich von seinem Unfall erfahren habe. 

– Zadzwoniłam do niego, gdy tylko dowiedziałam się o jego wypadku. 

 

Rzeczowniki związane z fahren: 

 

• der Fahrer – kierowca 

 

• die Fahrt – przejazd, jazda, podróż 

Die Zugfahrt hat 3 Stunden gedauert. – Przejazd / podróż pociągiem 

trwał/a 3 godziny. 

 

• die Fahrkarte, der Fahrschein – bilet. W Szwajcarii: prawo jazdy 

• der Fahrausweis – bilet. W Szwajcarii: prawo jazdy 

• der Führerschein – prawo jazdy 

• die Führerscheinprüfung – egzamin na prawo jazdy 

 

• die Fahrschule – szkoła jazdy 

Nach mehreren Monaten Fahrschule, legte sie die 

Führerscheinprüfung ab. – Po wielu miesiącach w szkole jazdy podeszła 

do egzaminu na prawo jazdy. 
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• die Fahrpraxis – praktyka jazdy 

 

• der/die Fahrlehrer(in) – nauczyciel(ka) jazdy 

 

• die Fahrweise, der Fahrstil – styl jazdy 

Man erkennt ihn schon von weitem an seinem Fahrstil. – Już z daleka 

można go rozpoznać po jego stylu jazdy. 

 

• das Fahrgefühl – wyczucie jazdy 

• die Fahrbahn – jezdnia 

• die Fahrspur – pas jazdy, np. na autostradzie 

Die linke Fahrspur auf der Autobahn benutzt man zum Überholen. 

– Lewego pasa na autostradzie używa się do wyprzedzania. 

• der Fahrplan – rozkład jazdy 

Der aktuelle Fahrplan ist auf den Bahnsteigen ausgehängt. – Aktualny 

rozkład jazdy wywieszony jest na peronach. 

 

• der Fahrgast – pasażer 

Die Fahrgäste sollen während der Fahrt nicht aufstehen. 

– Pasażerowie nie powinni wstawać podczas jazdy. 

 

• der Fahrstuhl – winda (również: der Lift, der Aufzug) 
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Wenn sie einen schweren Koffer haben, nutzen Sie lieber den 

Fahrstuhl! – Jeśli ma Pan(i) ciężką walizkę lepiej skorzystać z windy. 

 

Przymiotniki: 

• fahrtüchtig, fahrbereit – zdolny / gotowy do jazdy 

Nach einer schlaflosen Nacht habe ich mich nicht fahrtüchtig gefühlt. 

– Po nieprzespanej nocy nie czułem się na siłach by kierować. 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Drummer 

germanistka, lingwistka, tłumaczka przysięgła, pedagog, 
autorka kilkudziesięciu bestsellerowych podręczników 
oraz autorskiej metody nauki (Metoda AD), 
wykładowczyni akademicka i Twoja wirtualna lektorka 
niemieckiego 😊 
 

Współpraca: 

Mateusz Chrostek – germanista, absolwent UAM w Poznaniu, z dużym doświadczeniem 
w nauczaniu online, uczył też niemieckiego w szkole językowej w Berlinie. Pasjonat 
niemieckiego. 


