
   The 50 most common Irregular Verbs 
 

 

Rank Infinitive Past tense Past participle 

1 say said said powiedzieć, mówić                                             

2 make made made robić 

3 go went gone iść, jechać 

4 take took taken brać, przyjmować 

5 come came come przychodzić, przyjeŜdŜać 

6 see saw seen widzieć, zobaczyć 

7 know knew known wiedzieć, znać 

8 get got got (US gotten) dostać 

9 give gave given dać, dawać 

10 find found found znajdować 

11 think thought thought myśleć 

12 tell told told mówić, powiedzieć, opowiadać 

13 become became become zostać (kimś), stać się 

14 show showed shown pokazywać 

15 leave left left wychodzić, wyjeŜdŜać, odchodzić, zostawiać 

16 feel felt felt czuć [się], dotykać 

17 put put put klaść, wsadzić, umieszczać, stawiać 

18 bring brought brought przynosić 

19 begin began begun zaczynać [się] 

20 keep kept kept trzymać, zachowywać 

21 hold held held trzymać 

22 write wrote written pisać 

23 stand stood stood stać, stawiać 

24 hear heard heard słyszeć 

25 let let let pozwalać, wynajmować 

26 mean meant meant znaczyć, oznaczać, mieć na myśli 

27 set set set połoŜyć, nastawić przygotowywać, zachodzić (słońce) 

28 meet met met spotykać [się] 

29 run ran run biec 

30 pay paid paid płacić 

31 sit sat sat siadać, zdawać (egzamin/test), obradować 

32 speak spoke spoken mówić, rozmawiać 

33 lie lay lain leŜeć (Pamiętaj! kłamać (lie) jest regularny: lie, lied, lied) 

34 lead led led prowadzić 

35 read [rid] read [red] read [red] czytać 

36 grow grew grown rosnąć, uprawiać 

37 lose lost lost zgubić, stracić, przegrać 

38 fall fell fallen spaść, padać, upaść, przewrócić się 

39 send sent sent wysylać 

40 build built built budować 

41 understand understood understood rozumieć 

42 draw drew drawn rysować 

43 break broke broken złamac [się], potłuc, psuć się 

44 spend spent spent wydawać (pieniądze), spędzać (czas) 

45 cut cut cut ciąć, obciać, rozciąć 

46 rise rose risen wzrastać, wznosić się, wstawać, wschodzić 

47 drive drove driven prowadzić (samochód), jechać 

48 buy bought bought kupować 

49 wear wore worn nosić (ubranie), zuŜywać się, ubierać 

50 choose chose chosen wybierać 
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