
 czasowniki nieregularne wszystkie formy czasowników 

 Czasy  Aspekty 
 

1. (teraźniejszy)  2. (przeszły)  3. łączący perfect / passive 4. ciągły continuous -ing PL   
I am was 

been being  być 
she/he/it  is 
  
we/you/they  are were 
    
I/we/you/they  do   did   done  doing (z)robić; porabiać 

 coś   she/he/it does 
    
I/we/you/they go   went   gone  going iść; pójść   
she/he/it goes 
    
I/we/you/they work worked worked working działać; pracować 
she/he/it works 
    
bears   bore   born  znosić; wytrzymywać; rodzić   
beats   beat   beaten  (po)bić   
becomes   became   become  zostać (kimś)   
begins   began   begun  rozpocząć; zacząć   
bites   bit   bitten  (u)gryźć   
bleeds  bled  bled  krwawić   
blows   blew   blown  wiać (o wietrze)   
breaks   broke   broken  (z)łamać   
brings   brought   brought  przynieść   
builds   built   built  (z)budować   
burns   burnt (burned)   burnt (burned)  spalić   
bursts   burst   burst  wybuchać; eksplodować   
buys   bought   bought  kupować   
catches   caught   caught  (z)łapać   
chooses   chose   chosen  wyb(ie)rać   
comes   came   come  przyjść   
costs   cost   cost  kosztować (mieć określoną cenę)   
cuts   cut   cut  ciąć; kroić   
deals   dealt   dealt  dotyczyć (czegoś); radzić sobie (z czymś)   
digs   dug   dug  kopać (w ziemi)   
draws   drew   drawn  (na)rysować   
dreams   dreamt (dreamed) dreamt (dreamed)  śnić; marzyć   
drinks   drank   drunk  pić; napić się   
drives   drove   driven  jechać; prowadzić pojazd   
eats   ate   eaten  (z)jeść   
falls   fell   fallen  spadać; upadać   
feeds   fed   fed  (na)karmić   
feels   felt   felt  (po)czuć (się)   
fights   fought   fought  walczyć; kłócić się   
finds   found   found  odnaleźć; znaleźć   
fly flies   flew   flown  latać; polecieć   
forbids   forbade   forbidden  zakazać   
forgets   forgot   forgotten  zapomnieć   
forgives   forgave   forgiven  przebaczyć; wybaczyć   
freezes   froze   frozen  zamrażać; zamrozić   
gets   got   got  dostać   
gives   gave   given  dać   
grows   grew   grown  rosnąć; uprawiać   
hangs   hung   hung  powiesić; zawiesić (kogoś lub coś)   
hangs   hanged  hanged  powiesić kogoś   
have has  had   had  mieć   
hears   heard   heard  (u)słyszeć   
hides   hid   hidden  ukryć; schować   
hits   hit   hit  uderzyć; trafić   
holds   held   held  (u)trzymać; potrzymać; dzierżyć   
hurts   hurt   hurt  (z)ranić   
keeps   kept   kept  zachować; zatrzymać; podtrzymać   
knows   knew   known  wiedzieć; znać   
leads   led   led  prowadzić; kierować   
learns   learnt (learned)   learnt (learned)  uczyć się   
leaves   left   left  zostawić; wyjść; wyjechać; odjechać   



1. (teraźniejszy)  2. (przeszły)  3. łączący perfect / passive 4. ciągły continuous -ing PL   
lends   lent   lent  pożyczyć komuś; wypożyczać   
lets   let   let  pozwalać   
lights   lit (lighted)   lit (lighted)  zapalić (światło); rozpalić (ognisko)   
loses  lost  lost  zgubić; stracić  
makes  made  made  zrobić; wykonać  
means  meant  meant  znaczyć; oznaczać; mieć na myśli  
meets  met  met  spotkać; poznać  
misunderstands  misunderstood  misunderstood  źle zrozumieć  
overhears  overheard  overheard  podsluchać  
oversleeps  overslept  overslept  zaspać  
overtakes  overtook  overtaken  wyprzedzić  
pays  paid  paid  (za)płacić  
puts  put  put  położyć; umieścić 
reads read (wymowa:  red)  read (wymowa:  red)  (prze)czytać   
rides   rode   ridden  przejechać się   
rings   rang   rung  (za)dzwonić   
rises   rose   risen  rosnąć; wznosić się; wschodzić (o słońcu)   
runs   ran   run  biegać; pobiec   
says   said   said  powiedzieć   
sees   saw   seen  zobaczyć; widzieć   
sells   sold   sold  sprzedać   
sends   sent   sent  wysłać   
sets   set   set  ustawić; nastawić   
sews   sewed   sewn (sewed)  szyć   
shakes   shook   shaken  wstrząsać; trząść się   
shines   shone (shined)   shone (shined)  błyszczeć; lśnić   
shoots   shot   shot  strzelać; kręcić (fim)   
shows   showed   shown  pokazać   
shuts   shut   shut  zamknąć   
sings   sang   sung  śpiewać   
sits   sat   sat  siedzieć; usiąść   
sleeps   slept   slept  spać   
smells   smelt (smelled)   smelt (smelled)  pachnieć; śmierdzieć; wąchać   
speaks   spoke   spoken  mówić; porozmawiać   
spells   spelt (spelled)   spelt (spelled)  pisać (literować)   
spends   spent   spent  wydać (pieniądze); spędzać (czas)   
stands   stood   stood  stać   
steals   stole   stolen  ukraść   
sticks   stuck   stuck  naklejać; przykleić (się); wetknąć   
stings   stung   stung  użądlić   
swears   swore   sworn  przysięgać; przeklinać   
sweeps   swept   swept  zamiatać   
swims   swam   swum  pływać   
takes   took   taken  brać; wziąć   
teaches   taught   taught  uczyć kogoś   
tears /teə/    tore   torn  rozerwać; podrzeć   
tells   told   told  (o)powiedzieć; opowiadać   
thinks   thought   thought  myśleć; sądzić; uważać   
throws   threw   thrown  rzucać; ciskać   
understands   understood   nderstood  (z)rozumieć   
wakes   woke   woken  budzić (się)   
wears   wore   worn  nosić (ubranie, kolczyki, makijaż)   
wins   won   won  wygrać; zdobyć   
winds  wound  wound  nakręcać   
withdraws  withdrew  withdrawn  wycofać   
writes   wrote   written  (na)pisać   

 


