
English - Irregular verbs a-b
Fiszki do druku dwustronnego. Należy wydrukować na grubym papierze i pociąć wzdłuż linii.
http://www.angielski.alol.pl

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

abide abided abided

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

arise arose arisen

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

awake awoke awoken

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

be was been, be were
been

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bear bore borne, bear
bare born

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

beat beat beaten, beat
beat beat

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

become became
become

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

begin began begun

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bend bent bent, bend
bent bended

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bereave bereaved
bereaved, bereave

bereft bereft
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Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

powstać, pojawić się

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

znieść, przestrzegać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

być

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

obudzić, zbudzić się

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

bić, uderzać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

znosić, urodzić

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

zaczynać, rozpocząć

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

zostawać, stawać się
(kimś)

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

pozbawiać, osierocić

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

zginać, giąć
schylić się
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beseech besought
besought

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

beset beset beset

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bespeak bespoke
bespoken

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bet bet bet, bet betted
betted

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bid bade bidden, bid
bid bid

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bind bound bound

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bite bit bitten

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bleed bled bled

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

blow blew blown

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

break broke broken
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nagabywać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

błagać, wyrażać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

zakładać się, osaczać
nękać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

świadczyć, licytować

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

wiązać, obstawiać
oprawić coś (np.

książkę)

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

oferować, ugryżć
składać ofertę

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

krwawić, złączyć

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

gryźć
ukąsić

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

łamać, przerwać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

dmuchać, wiać
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breed bred bred

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

bring brought brought

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

broadcast broadcast
broadcast

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

build built built

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

burn burnt burnt, burn
burned burned

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

burst burst burst

Irregular verbs/Irregular verbs a-b

buy bought bought
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przynosić, przywieźć

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

hodować, rozmnażać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

budować

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

nadawać,
transmitować

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

wybuchnąć, wybuchać

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

płonąć, palić się
spalić

Czasowniki nieregularne/Czasowniki nieregularne a-b

kupować, zakupić
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