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CUD:  

Cudowna Układanka Drummer 

Znaczenia czasownika kommen nikomu przedstawiać nie trzeba. Już na 

pierwszej lekcji języka niemieckiego uczymy się, jak powiedzieć 

„pochodzę z Polski”, czyli Ich komme aus Polen. Kommen znaczy przede 

wszystkim „przychodzić” i jest bardzo często używanym czasownikiem. 

Jest on jednak nieregularny w czasie przeszłym. Rzućmy okiem na jego 

formy. Dla czasu Präteritum punktem wyjścia będzie forma (ich) kam, zaś 

dla czasu Perfekt (ich bin) gekommen.  

Czasownik kommen oznacza czynność przeciwną do określanej przez 

takie czasowniki jak gehen, fahren, fliegen. Jest to o tyle ważne, że w 

języku polskim mamy takich par więcej, np. przyjechałem/am ↔ 

pojechałem/am, przyleciałem/am ↔ poleciałem/am. Częsty błąd w języku 

niemieckim wynika z chęci dosłownego przetłumaczenia zdania: 

Przyjechałem dziś samochodem. 

jako: Ich bin heute mit dem Auto gefahren.  

Powyższe zdanie oznacza „Jechałem dziś samochodem”. Należy więc 

wtedy powiedzieć: 

Ich bin heute mit dem Auto gekommen. 
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Spróbujmy zatem wzbogacić nasze zdania z tym czasownikiem za 

pomocą dodatkowych określeń. 

Bardzo często czynność przychodzenia doprecyzujemy okolicznikiem 

czasu: 

• pünktlich / rechtzeitig kommen – przychodzić punktualnie / na czas 

Ich nehme immer den früheren Bus, um zu wichtigen Terminen 

immer pünktlich zu kommen. – Zawsze jeżdżę wcześniejszym 

autobusem, by przychodzić na ważne spotkania na czas. 

 

• verspätet / mit einer Verspätung kommen – przyjść spóźnonym / ze 

spóźnieniem 

Mein Bruder nimmt es mit der Zeit nicht so genau, er kommt immer 

verspätet. – Mój brat ma bardzo luźny stosunek do czasu i zawsze 

przychodzi spóźniony. 

 

Przyjść możemy również niezapowiedzianie: 

• spontan kommen – przyjść spontanicznie 

Wenn du Zeit hast, kannst du einfach spontan kommen. – Jak masz 

czas, możesz po prostu przyjść spontanicznie. 

 

• ungelegen kommen – przejść nie w porę 

Ich hoffe, dass ich nicht ungelegen komme. – Mam nadzieję, że nie 

przychodzę nie w porę. 
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• unverhofft / unerwartet / überraschend kommen – przyjść 

niespodziewanie 

Unverhofft kommt oft. – Niespodzianki się zdarzają. (powiedzenie) 

 

• jeden Augenblick kommen – przyjść lada moment 

Du musst jetzt echt weg, meine Eltern kommen jeden Augenblick! 

– Musisz już serio iść, moi rodzice przyjdą lada moment. 

 

• vergeblich kommen – przyjść na darmo 

Ich wollte das Museum besuchen, aber ich habe vergessen, dass 

montags alle Museen geschlossen sind. Ich bin also vergeblich 

gekommen. – Chciałem odwiedzić muzeum, ale zapomniałem/łam, że 

w poniedziałki wszystkie muzea są zamknięte. Przyszedłem więc na 

marne. 

 

• von links / rechts / vorne – przyjść / nadjechać z lewa / prawa / przodu 

Der Lkw kam plötzlich von rechts und ist bei Rot über die Kreuzung 

gefahren. – TIR nadjechał nagle z prawej strony i przejechał przez 

skrzyżowanie na czerwonym. 

 

• in die Nähe kommen – zbliżać się 

Hast du keinen Mund-Nasen-Schutz? Komm mir nicht in die Nähe! 

– Nie zakrywasz ust i nosa? Nie zbliżaj się do mnie! 
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• in Massen kommen – przychodzić/przyjeżdżać tłumnie 

Seit dem Fall der Mauer kommen Tourist*innen 1  in Massen nach 

Berlin. – Od upadku muru turyści i turystki przyjeżdżają tłumnie do Berlina. 

 

• zuerst kommen – iść najpierw 

Wer von Ihnen möchte zuerst kommen? – Kto z Państwa chce przyjść 

pierwszy? 

 

Kommen niekiedy pojawia się w parze wraz ze swoim przeciwnikiem, 

czyli gehen: 

• kommen und gehen – przychodzić i odchodzić 

Die Jahreszeiten kommen und gehen, die Zeit verstreicht 

erbarmungslos. – Pory roku przychodzą i odchodzą, czas upływa 

bezlitośnie. 

Die Bekannten kommen und gehen, die Freunde sind für immer. 

– Znajomi przychodzą i odchodzą, przyjaciele są na zawsze. 

 

Kommen tworzy ogromną gamę czasowników złożonych. Nie sposób 

przedstawić je wszystkie, oto ich wybór: 

ankommen – dotrzeć, dojechać (Uwaga: mimo że czasownik ten wydaje 

się wskazywać na ruch, używamy go tak, jakbyśmy odpowiadali na 

pytanie Wo? – Gdzie?) 

 
1 Gwiazdka w wyrazie oznacza, że mamy tu na myśli zarówno mężczyzn, jak i kobiety. 
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Sag Bescheid, sobald du in Berlin angekommen bist. – Daj znać gdy 

tylko dojedziesz do Berlina. (nie nach Berlin) 

Sie ist um 6 Uhr völlig erschöpft zu Hause angekommen. – Dotarła do 

domu całkowicie wycieńczona o 6 rano. 

 

auf etwas ankommen – zależeć od 

Das kommt darauf an… - To zależy… 

Es kommt nur auf dich an. – To zależy tylko od ciebie. 

Również w znaczeniu liczyć się, być ważnym: 

Es kommt auf jede Minute an. – Coś zależy od każdej minuty 

(w znaczeniu: każda minuta się liczy, jest ważna). 

 

bekommen – dostawać 

Was hast du zu Weihnachten bekommen? – Co dostałeś/łaś na Boże 

Narodzenie? 

 

für etwas aufkommen – pokrywać koszty czegoś 

Die Versicherung kommt für die Behandlungskosten des Patienten 

auf. – Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia pacjenta. 

 

mit etwas / ohne etwas auskommen – poradzić sobie, obchodzić się 

z czymś / bez czegoś 

Kommst du mit dem Geld aus? – Poradzisz sobie za te pieniądze? (Czy 

pieniądze ci wystarczą?) 
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Ich komme mit meinen Nachbarn gut aus. – Radzę sobie z moimi 

sąsiadami (mamy dobre stosunki). 

Ich kann ohne mein Handy nicht mal einen Tag auskommen. – Nie 

obejdę się bez mojego telefonu ani dnia. 

 

bei jemandem vorbeikommen – zajść do kogoś 

Wenn ich in der Nähe bin, komme ich bei euch vorbei. – Gdy będę 

w okolicy, zajdę do was. 

 

dazwischenkommen – wypadać 

Entschuldigung für die Verspätung, aber etwas Dringendes ist mir 

dazwischengekommen. – Przepraszam za spóźnienie, ale coś pilnego 

mi wypadło. 

 

draufkommen – (potocznie) wpaść na coś, przyjść do głowy – często też 

w negatywnym znaczeniu 

Wie kommst du denn darauf? – Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? 

Pochodzi to od połączenia czasownika kommen z przyimkiem auf: 

Wie bist du auf die Idee gekommen? – Jak wpadłeś/aś na ten pomysł? 

 

drankommen – być następnym w kolejce (dran pochodzi od wyrażenia 

an der Reihe sein → dransein, które oznacza to samo) 

Verzeiehen Sie, aber ich kam als erster dran. – Proszę wybaczyć, ale 

ja byłem pierwszy. 



 

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

 

7
 

 

einkommen – (o pieniądzach) wpływać, stąd mamy das Einkommen 

– dochód 

Ihr Geld ist bisher noch nicht eingekommen. – Pańskie pieniądze jak 

dotąd nie wpłynęły. 

 

durcheinanderkommen – zaplątać się, pomieszać 

Mach alle Aufgaben der Reihe nach, sonst kommst du durcheinander. 

– Rób wszystkie zadania po kolei, inaczej się zaplączesz (wszystko się 

pomiesza). 

 

dazukommen – dochodzić, szczególnie w sklepie możemy usłyszeć: 

Kommt noch (et)was dazu? – Coś jeszcze będzie? 

 

dahinterkommen – odkryć coś, wejść na trop 

Meine Mutter ist sofort dahintergekommen, dass ich gelogen habe. 

– Mama od razu się zorientowała, że kłamałem. 

 

[mit einem blauen Auge] davonkommen – wyjść bez szwanku 

Er ist vom Unfall mit einem blauen Auge davongekommen. – Wyszedł 

z wypadku bez szwanku. (ein blaues Auge to siniak, czyli coś 

negatywnego, jednak w obliczu poważnego zagrożenia wydaje się być 

jedynie drobnostką w porównaniu do potencjalnych poważniejszych 

konsekwencji, stąd jego użycie w pozytywnym znaczeniu) 
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heimkommen – wrócić do domu (czy to nie niesamowite, że Niemcy mają 

na to osobny czasownik?) 

Kommen Sie gut heim! = Gute Heimreise! – Szerokiej drogi [do domu]! 

 

weiterkommen – rozwijać się (szczególnie w życiu zawodowym) 

Wenn du im Leben weiterkommen willst, musst du Deutsch und 

Englisch sprechen. – Jeśli chcesz się rozwijać (w sensie: coś osiągnąć 

w życiu), musisz znać niemiecki i angielski. 

 

vorankommen / vorwärtskommen – posuwać się naprzód 

Kommt die Arbeit gut voran? – Czy praca posuwa się naprzód? 

 

herankommen – zbliżyć się / dosięgnąć do czegoś 

Ich will die rote Kirsche, aber da komme ich nicht heran. – Chcę tą 

czerwoną wisienkę, ale nie dosięgnę do niej.  

 

Pamiętajmy też o złożeniach, które wynikają z logiki przedrostków hin- 

oraz her-: herkommen – przyjść, herunterkommen – zejść na dół, 

heraufkommen = hochkommen – wejść na górę, itd.  

 

Rzućmy jeszcze okiem na kilka przydatnych połączeń wyrazowych 

i powiedzeń, w których występuje czasownik kommen: 
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• zu sich kommen – dojść do siebie 

Meine Oma ist ohnmächtig geworden, aber sie kommt zu sich. – Moja 

babcia straciła przytomność, ale już do siebie dochodzi. 

 

• ans Licht kommen – wyjść na jaw 

Die Wahrheit über seine Schwindel ist nach vielen Jahren ans Licht 

gekommen. – Prawda o jego przekrętach wyszła na jaw po wielu latach. 

 

• ums Leben kommen – stracić życie 

Infolge der Kriegshandlungen sind bereits 100 Menschen ums Leben 

gekommen. – W wyniku działań wojennych już 100 ludzi straciło życie. 

 

• zur Sache kommen – przechodzić do rzeczy 

Zögern Sie es bitte nicht hinaus, kommen Sie direkt zur Sache. 

– Proszę tego nie przeciągać i przejść od razu do rzeczy. 

 

• über die Runden kommen – wiązać koniec z końcem (może też 

oznaczać przezwyciężyć trudną sytuację – wyrażenie pochodzi od rund, 

na które podzielona jest walka w boksie) 

Ich hatte Probleme, über die Runden zu kommen, aber jetzt stehe ich 

auf meinen eigenen Beinen. – Miałem/am problem, żeby związać koniec 

z końcem, ale teraz stoję na własnych nogach. 

 

• zur Welt kommen – przyjść na świat 
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In diesem Haus ist Mozart zur Welt gekommen. – W tym domu 

przyszedł na świat Mozart. 

 

• wieder auf die Beine kommen – stanąć na nogi (po chorobie) 

Marcus hatte einen schweren Verlauf der Krankheit, aber nach 

einiger Zeit ist er wieder auf die Beine gekommen. – Marcus miał ciężki 

przebieg choroby, ale po jakimś czasie w końcu stanął na nogi. 

 

 

 

 

 

 

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 i współautor podręcznika „Deutsch through English. Niemiecki dla znających 
angielski“2. 

 

 
2 Wydawnictwo AD,  
https://wydawnictwoad.pl/produkt/deutsch-through-english-niemiecki-dla-znajacych-angielski/  

https://wydawnictwoad.pl/produkt/deutsch-through-english-niemiecki-dla-znajacych-angielski/

