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

English book. Class 5/Irregular verbs

be was/were been

English book. Class 5/Irregular verbs

break broke broken

English book. Class 5/Irregular verbs

build built built

English book. Class 5/Irregular verbs

buy bought bought

English book. Class 5/Irregular verbs

catch caught caught

English book. Class 5/Irregular verbs

come came come

English book. Class 5/Irregular verbs

blow blew blown

English book. Class 5/Irregular verbs

do did done

English book. Class 5/Irregular verbs

drink drank drunk

English book. Class 5/Irregular verbs

eat ate eaten
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Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

złamać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

być

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

kupować, zepsuć się

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

zbudować

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

przyjść

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

złapać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

robić

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

dmuchać, wiać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

jeść

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

pić
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English book. Class 5/Irregular verbs

fall fell fallen

English book. Class 5/Irregular verbs

feel felt felt

English book. Class 5/Irregular verbs

find found found

English book. Class 5/Irregular verbs

fly flew flown

English book. Class 5/Irregular verbs

forget forgot forgotten

English book. Class 5/Irregular verbs

get got got

English book. Class 5/Irregular verbs

go went gone

English book. Class 5/Irregular verbs

give gave given

English book. Class 5/Irregular verbs

know knew known

English book. Class 5/Irregular verbs

hear heard heard
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Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

czuć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

spadać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

latać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

znaleść

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

dostać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

zapomnieć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

dać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

jechać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

słyszeć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

wiedzieć
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English book. Class 5/Irregular verbs

have had had

English book. Class 5/Irregular verbs

write wrote written

English book. Class 5/Irregular verbs

win won won

English book. Class 5/Irregular verbs

think thought thought

English book. Class 5/Irregular verbs

tell told told

English book. Class 5/Irregular verbs

take took taken

English book. Class 5/Irregular verbs

swim swam swum

English book. Class 5/Irregular verbs

stand (up) stood (up)
stood (up), stand stood

stood
English book. Class 5/Irregular verbs

sit sat sat

English book. Class 5/Irregular verbs

sing sang sung
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pisać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

mieć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

myśleć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

zwyciężać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

wziąć, brać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

opowiadać, powiedzieć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

stać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

pływać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

śpiewać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

usiąść
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send sent sent

English book. Class 5/Irregular verbs

sell sold sold

English book. Class 5/Irregular verbs

see saw seen

English book. Class 5/Irregular verbs

say said said

English book. Class 5/Irregular verbs

run ran run

English book. Class 5/Irregular verbs

ride rode ridden

English book. Class 5/Irregular verbs

read read read

English book. Class 5/Irregular verbs

put put put

English book. Class 5/Irregular verbs

meet met met

English book. Class 5/Irregular verbs

make made made
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Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

sprzedać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

wysłać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

mówić

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

zobaczyć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

jechać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

biegać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

położyć
(np. na rowerze,

hulajnodze)

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

czytać

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

robić

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

spotkać, opuszczać
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English book. Class 5/Irregular verbs

leave left left

English book. Class 5/Irregular verbs

learn learnt learnt
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Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

uczyć się, wytworzyć

Szkoła podstawowa. Klasa 5/Czasowniki nieregularne

wyjść
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