
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZASOWNIKI NIEREGULARNE 

– CZY MUSZĄ BUDZIĆ TAKI 
NIEPOKÓJ? 



Moje kochane dzieciaki zawsze patrzyły na mnie ze strachem w oczach, kiedy zamierzałam ich 
zapoznać z czasownikami w języku angielskim, a szczególnie z czasownikami nieregularnymi. 
IRREGULAR VERBS. 
Cóż, zaczęłam od dość smutnej nutki, czyli prawdy. Dzieci gubią się w szkole, zwłaszcza kiedy 
widzą tę nieszczęsną tabelę z trzema kolumnami. Nie ma się czego bać. Trzeba ją po prostu 
ogarnąć. A ja pokażę fajne sposoby, jak to zrobić ☺ 

Rzeczywiście, sporo czasowników w języku angielskim to czasowniki nieregularne. No cóż, 
jedziemy! 

Popatrz na te czasowniki: 

Be – być 
Take – brać 
Make – robić 
Go – iść 
Give – dawać  
See – widzieć 
Have – mieć 

Tak, właśnie te często używane czasowniki są czasownikami nieregularnymi. I zasada jest 
następująca, trzeba się ich nauczyć po prostu jak wierszyka. Tym bardziej, że są one do siebie 
logicznie podobne, jeśli je pogrupujemy. Popatrz, jak podzieliłam specjalnie dla Ciebie te 
najważniejsze czasowniki na grupy.  

Niektóre czasowniki w każdej formie brzmią tak samo! 

Cost – cost – cost  
Cut – cut – cut 
Put – put – put 
Set – set – set 

A teraz proszę, powtórz każdą trójkę. 

Cost – cost – cost  
Cut – cut – cut 
Put – put – put 
Set – set – set 
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Super, już trenujesz! Zobaczysz jak Ci się niedługo to przyda. Co w tych czasownikach jest 
fajnego? A no to, że wszystkie trzy formy są jednakowe. To jest po prostu bułka z masłem. Prawda? 
A piece of cake. 

 
Kolejne czasowniki to takie, których druga i trzecia forma są jednakowe. 

 Tylko pierwsza, podstawowa forma jest inna ☺  

Bring – brought – brought 
Buy – bought – bought 
Catch – caught – caught 
Think – thought – thought 

I jeszcze podobna grupa, ale troszkę inna w brzmieniu. 

Build – built – built 
Sleep – slept – slept 
Keep – kept – kept  

Staraj się je przeczytać zgodnie z melodią, którą pokazałam w nagraniu wideo. 

Bring – brought – brought 
Buy – bought – bought 
Catch – caught – caught 
Think – thought – thought 
Build – built – built 
Sleep – slept – slept 
Keep – kept – kept 

Prawdopodobnie niektórych tych czasowników nie znasz. Nie wiesz co oznaczają po polsku. Ja o 
tym wiem, ale pamiętaj, nic nie szkodzi. Ważniejsze jest, aby powtarzać te czasowniki ułożone w 
takie grupy rytmiczne. Z czasem poznasz ich znaczenie, ale uwaga, już wtedy będziesz znać ich 
wszystkie trzy formy. Na tym polega trick.  
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Trzecia grupa to taka, w której pierwsza i trzecia forma są jednakowe.  

Come – came – come 
Run – ran – run 

A teraz powtórz. 

Come – came – come 
Run – ran – run 

 
W grupie czwartej wszystkie trzy formy są inne. 

Ale zaufaj mi, to też jest do opanowania, bo ma swój rytm – taki, jak słyszałeś w wideo. 

Take – took – taken 
Choose – chose – chosen 
Speak – spoke – spoken 

I na końcu najważniejszy czasownik, bo najczęściej używany. Czasownik być. 

Be – was/were – been  

A teraz powtarzaj. 

Take – took – taken 
Choose – chose – chosen 
Speak – spoke – spoken 
Be – was/were – been  

Wiesz co? Tak właściwie to takie nudne wymawianie tych czasowników. Słówko za słówkiem. 
Zróbmy coś weselszego. Zaśpiewajmy na podstawie tekstu z wybranymi, najczęściej używanymi 
czasownikami nieregularnymi.  

Zaraz, zaraz, jest chyba jedna sprawa, której nie wyjaśniłam, prawda? Chcesz zapytać pewnie: 
Viki, a po co nam ta trzecia kolumna? Już Wam mówię. Otóż, ta trzecia kolumna jest niezwykle 
ważna w języku angielskim. Jednocześnie jeszcze na tym etapie nie jest nam potrzebna, ale 
będzie konieczna za kilka lekcji.  

Jednak mimo tego, zdradzę Wam tajemnicę. Uczenie się czasowników nieregularnych właśnie z 
tą trzecią kolumną jest niezwykle skutecznym sposobem na szybkie zdobycie umiejętności 
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swobodnego mówienia po angielsku. Dlatego teraz zaufaj mi i poćwicz ze mną. A później 
zobaczysz, będziesz miał, miała jak znalazł. OK?  

 

Ja wybrałam rytm swojej ulubionej rosyjskiej piosenki. Możliwe, że ją kojarzysz. Możesz śpiewać 
do melodii swojej ulubionej piosenki – w ten sposób będzie Ci łatwiej zapamiętywać ☺ Spróbuj! 

Have – had – had 
Meet – met – met  
Sit – sat – sat 
Get – got – got  
Make – made – made  
Take – took – taken 
Can – could 
Hear – heard – heard 
Dream – dreamed – dreamt 
Find – found – found 
Choose – chose – chosen 
Pay – paid – paid 
Say – said – said 
Stand – stood – stood 
Understand – understood – understood 

 

Nie wszystko od razu! 

Wiadomo, że nie od razu zaczniesz używać wszystkich czasowników. Jest to kwestia czasu i tego, 
jak często będziesz mówić po angielsku, albo jak często będziesz słuchać piosenek w języku 
angielskim, czy oglądać filmy anglojęzyczne. Ćwiczyć można na różne sposoby. Ważne jest jednak, 
aby to robić, dlatego polecam Ci jak najwięcej czytania. A to najłatwiej i najpraktyczniej zacząć od 
robienia ćwiczeń. No to pobawmy się! 

Zabawa w today and yesterday, czyli dzisiaj i wczoraj. W pierwszym zdaniu pojawia się 
podstawowa forma czasownika, gdyż jest ono w czasie teraźniejszym. W drugim zdaniu 
należy albo dodać Edka, jeżeli to jest czasownik regularny, albo wstawić słowo z drugiej 
kolumny, jeśli jest to czasownik nieregularny. Możesz wiedzieć, a możesz sprawdzić.  
 
Najpierw przykład: today I eat bananas. 
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Yesterday I … apples.  

Teraz sprawdzamy w tabeli czy to czasownik regularny czy nie. Akurat czasownik eat jest w tabeli, 
czyli jest nieregularny. Bierzemy więc drugą formę z tabeli i mamy zdanie: 

Yesterday I ate apples.  

Czyli: dzisiaj ja jem banany, a wczoraj ja jadłam jabłka. 

Wykonując to ćwiczenie było by super gdybyś czytał, czytała wszystkie trzy formy na głos. Tak po 
prostu, dla treningu. 

Eat – ate – eaten 

Oczywiście jeżeli znasz już chociaż niektóre czasowniki i ich trzy formy, to nie musisz sprawdzać 
za każdym razem w tabeli, prawda? Jeśli mnie posłuchasz, to za miesiąc, góra dwa, będziesz miał 
wszystko w jednym palcu. A w zasadzie w głowie ☺ I to bez większego wysiłku.  

Today I think about Peter. 
Yesterday I … about Paul. 

Today I think about Peter. 
Yesterday I thought about Paul. 
 
Today I feed my cat. 
Yesterday I … my dog. 
Today I feed my cat. 
Yesterday I fed my dog. 
 
Today I watch TV. 
Yesterday I … a video. 
Today I watch TV. 
Yesterday I watched a video. 
 
Today I write an SMS. 
Yesterday I … an e-mail. 
Today I write an SMS. 
Yesterday I wrote an e-mail. 
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Today I play football.  
Yesterday I … tennis. 
Today I play football. 
Yesterday I played tennis. 
 
Today I buy some food. 
Yesterday I … a new computer. 
Today I buy some food. 
Yesterday I bought a new computer. 
 
Today I swim in the swimming pool. 
Yesterday I … in the lake. 
Today I swim in the swimming pool. 
Yesterday I swam in the lake. 
 
Today I walk in the park. 
Yesterday I … in the forest. 
Today I walk in the park. 
Yesterday I walked in the forest. 
 
Możesz tak ćwiczyć z każdym czasownikiem. To pomoże Ci w zapamiętywaniu tej 
kolorowej tabeli. A jeśli uważasz to za rzecz nie tak prostą, to przypomnę Ci ważną 
zasadę na początku nauki. Jeżeli nie wiesz, czy czasownik jest regularny czy nie, albo nie 
znasz tej drugiej i trzeciej formy, to pamiętaj, po prostu dodaj Edka i już. Nawet jeżeli 
wyjdzie z tego słowo niepoprawne, nie martw się i tak każdy Cię zrozumie.  
 
Chcesz powiedzieć: wczoraj zjadłam banana. Jeść to eat, z dzisiejszej lekcji pamiętasz 
już, że to czasownik nieregularny i jego forma w czasie przeszłym brzmi ate. A co by się 
stało gdybyś po prostu do słowa eat dodał, dodała Edka? Zobaczmy. 
 
I eated many bananas yesterday. 
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Niepoprawnie, ale dobrze! Czyli? 
Zaufaj mi, każdy Anglik i Amerykanin doskonale zrozumie, że wczoraj objadłeś się 
bananami. No bo co jest najważniejsze? Nie, nie objadanie się bananami ☺ 
Najważniejsze jest po prostu mówienie. Bo lepiej mówić z błędami niż pozostawać w 
poprawnym, doskonałym milczeniu. Dlatego mów, mów, mów śmiało. To co, to teraz 
zabieraj się za ćwiczenie ☺  
Ja ze swojej strony życzę Ci powodzenia.  
 
Jeśli chcesz zrobić prezent swojemu dziecku, wnukowi, a nawet sobie, przypominam, że 
już tylko do 11.11.2020 do godz. 23:59 trwa promocja na kurs Speaky Freaky video lessons 
witch Viki! W szystkie szczegóły oferty oraz więcej informacji o kursie znajdziesz na 
stronie https://plus.speakyfreaky.pl/ ☺ 
 
A jeśli jeszcze nie jesteś zdecydowany, zapisz się na ostatnie szkolenie online „Angielska 
gramatyka bez stresu i wkuwania” i zobacz, w jaki prosty sposób można przedstawić nie 
tylko czasowniki nieregularne, ale również inne zagadnienia gramatyczne ☺ 
 

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA 
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE  
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