
let let let nechať
lie lay lain ležať
lose lost lost stratiť, prehrať
make made made vyrobiť, urobiť
mean meant meant znamenať
meet met met stretnúť 
oversleep overslept overslept zaspať (zmeškať)
pay paid paid platiť
put put put položiť
read read read čítať 
ring rang rung zvoniť
rise rose risen stúpať, vstávať
run ran run bežať
say said said povedať
see saw seen vidieť
seek sought sought hľadať
sell sold sold predávať
send sent sent poslať
set set set stanoviť, určiť
sew sewed sewn šiť
shake shook shaken (po)triasť
shine shone shone žiariť
shoot shot shot strieľať
show showed shown ukázať
shut shut shut zatvoriť
sing sang sung spievať
sink sank sunk klesať
sit sat sat sedieť
speak spoke spoken hovoriť
spell spelt spelt  hláskovať, vysloviť
spend spent spent minúť
spit spat spat (vy)pľuť
split split split roztrhnúť (sa), oddeliť
spoil spoilt spoilt zničiť, pokaziť
spread spread spread šíriť (sa)
spring sprang sprung skočiť, skákať
stand stood stood stáť (na nohách)
steal stole stolen kradnúť
stick stuck stuck (pri)lepiť
sting stang stung poštípať
stink stank stunk smrdieť, páchnuť
strike struck struck udrieť, biť
swim swam swum plávať
take took taken vziať
teach taught taught učiť, vyučovať
tear tore torn trhať, driapať
tell told told povedať
think thought thought myslieť (si)
throw threw thrown hodiť
undergo underwent underwent podstúpiť, podrobiť sa
understand understood understood rozumieť
upset upset upset rozrušiť, zvrátiť
wake woke woken zobudiť (sa)
wear wore worn nosiť, opotrebovať (sa)
win won won vyhrať
wind wound wound omotať, obtočiť
write wrote written (na)písať
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arise arose arisen vzniknúť
awake awoke awoken prebudiť sa, zobudiť sa
be was/were been byť
bear bore born rodiť, narodiť sa
beat beat beaten biť, udierať
become became become stať sa
begin began begun začať
bend bent bent (z)ohnúť, ohýbať (sa)
bind bound bound spojiť (sa)
bite bit bitten hrýzť, uhryznúť
bleed bled bled krvácať
blow blew blown fúkať
break broke broken zlomiť, rozbiť
bring brought brought priniesť
build built built  stavať
burn burnt burnt horieť, popáliť (sa)
buy bought bought kúpiť, kupovať
catch caught caught chytiť, chytať
choose chose chosen vybrať si
come came come prísť
cost cost cost stáť (o cene)
cut cut cut              (po)rezať (sa), krájať, strihať
deal dealt dealt zaoberať sa
die died died umrieť, zomrieť
do did done (u)robiť
draw drew drawn kresliť
dream dreamt dreamt snívať
drink drank drunk piť
drive drove driven jazdiť, ísť (autom)
eat ate eaten jesť
fall fell fallen (s)padnúť, padať
feed fed fed kŕmiť
feel felt felt cítiť
fight fought fought bojovať
find found, found nájsť
fly flew flown letieť, lietať
forbid forbade forbidden zakázať
foresee foresaw foreseen predvídať
forget forgot forgotten zabudnúť
freeze froze frozen (za)mrznúť 
get got got dostať
go went gone ísť
grow grew grown (vy)rásť 
hang hung hung visieť, zavesiť
have had had mať
hear heard heard počuť
hide hid hidden skryť (sa)
hit hit hit udrieť
hold held held zadržať, vydržať
hurt hurt hurt udrieť, bolieť
keep kept kept držať
know knew known vedieť
lay laid laid položiť
lead led led viesť
learn learnt learnt učiť sa
leave left left opustiť
lend lent lent požičať
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