
Niektóre czasowniki nieregularne, szczególnie te, w których II i III formę tworzy się przez dodanie -t, posiadają obecnie także równoprawne formy regularne (II. dreamed, III. 
dreamed). Forma nieregularna jest bardziej popularna w Wielkiej Brytanii, regularna - w innych krajach anglojęzycznych, w tym w USA. Obecnie jednak większość 
użytkowników stosuje już formy regularne tych czasowników, także na Wyspach Brytyjskich.
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CZASOWNIKI - TOP 100 

REGULARNE NIEREGULARNE 100 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH CZASOWNIKÓW

I FORMA II FORMA III FORMA TŁUMACZENIE I FORMA II FORMA III FORMA TŁUMACZENIE

1 be was/were been być 26 answer answered answered odpowiadać

2 have had had mieć 27 break broke broken łamać

3 do did done robić 28 buy bought bought kupować

4 say said said mówić 29 can could - móc, 
potraÞć

5 get got got

(AmE: gotten) dostać (się) 30 choose chose chosen wybierać

6 make made made robić 31 clean cleaned cleaned czyścić, 
sprzątać

7 go went gone iść 32 close closed closed zamykać

8 know knew known wiedzieć, 
znać 33 cook cooked cooked gotować

9 take took taken brać 34 cost cost cost kosztować

10 see saw seen widzieć 35 cry cried cried płakać

11 come came come przychodzić 36 dance danced danced tańczyć

12 think thought thought myśleć,

sądzić 37 draw drew drawn rysować

13 look looked looked patrzeć, 
wyglądać 38 dream dreamed


(dreamt)
dreamed

(dreamt) marzyć

14 want wanted wanted chcieć 39 drink drank drunk pić

15 give gave given dawać 40 drive drove driven prowadzić

(np. samochód)

16 use used used używać 41 eat ate eaten jeść

17 Þnd found found znaleźć 42 Þx Þxed Þxed naprawiać

18 tell told told powiedzieć 43 ßy ßew ßown latać

19 ask asked asked pytać 44 forget forgot forgotten zapominać

20 work worked worked pracować 45 hang hung

(hanged o osobie)

hung

(hanged o osobie) wieszać

21 seem seemed seemed wydawać się 46 hear heard heard słyszeć

22 feel felt felt czuć (się) 47 help helped helped pomagać

23 try tried tried próbować 48 learn learned

(learnt)

learned

(learnt) uczyć się

24 leave left left wyjeżdżać 49 like liked liked lubić

25 call called called dzwonić 50 look (for) looked (for) looked (for) szukać
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I FORMA II FORMA III FORMA TŁUMACZENIE I FORMA II FORMA III FORMA TŁUMACZENIE

51 lose lost lost stracić, zgubić, 
przegrać 76 smile smiled smiled uśmiechać się

52 love loved loved kochać 77 smoke smoked smoked palić

(np. papierosa)

53 meet met met spotykać (się), 
poznać kogoś 78 spell spelled


(spelt)
spelled

(spelt) literować

54 miss missed missed tęsknić 79 spend spent spent spędzać, 
wydawać (pieniądze)

55 must - - musieć 80 start started started startować, 
zaczynać

56 need needed needed potrzebować 81 stay stayed stayed zostać

57 open opened opened otwierać 82 swim swam swum pływać

58 paint painted painted malować 83 talk talked talked rozmawiać

59 pay paid paid płacić 84 teach taught taught uczyć (kogoś)

60 play played played grać, odtwarzać 
(np. muzykę) 85 thank thanked thanked dziękować

61 please pleased pleased zadowalać kogoś, 
sprawiać radość 86 throw threw thrown rzucać

62 pray prayed prayed modlić się 87 touch touched touched dotykać

63 print printed printed drukować 88 travel travelled

(AmE: traveled)

travelled

(AmE: traveled) podróżować

64 put put put kłaść 89 turn off turned off turned off wyłączyć

65 rain rained rained padać 
(o deszczu) 90 turn on tunred on turned on włączyć

66 read read read czytać 91 understand understood understood rozumieć

67 remember remembered remembered pamiętać 92 visit visited visited odwiedzać

68 repeat repeated repeated powtarzać 93 wait waited waited czekać

69 ride rode ridden jeździć 
(np. na rowerze) 94 wake woke woken budzić (się)

70 run ran run biegać 95 walk walked walked chodzić

71 sell sold sold sprzedać 96 wash washed washed myć

72 send sent sent wysyłać 97 watch watched watched oglądać

73 sing sang sung śpiewać 98 wear wore worn nosić (ubranie), 
mieć na sobie

74 sit sat sat siedzieć 99 win won won wygrywać

75 sleep slept slept spać 100 write wrote written pisać
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