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Speaking Friends® 

Nepravidelné slovesá v angličtine 

Speaking Friends ponúka obľúbené jazykové kurzy online (angličtina, nemčina, španielčina, 

taliančina). Učíte sa z pohodlia domova, kedykoľvek chcete. Je to jednoduché, rýchle a 

zábavné. Naše online kurzy si môžete vyskúšať zdarma na www.speakingfriends.sk a za 

chvíľu vás bude angličtina doslova štekliť na jazyku :-) 

Pripravili sme pre vás tento zoznam 175 nepravidelných anglických slovies. Slovesá sú 

najdôležitejšou súčasťou slovnej zásoby. Keď sa naučíte tieto nepravidelné formy 

naspamäť, výrazne si uľahčíte konverzáciu. 

Na prvý pohľad sa to zdá ako príliš náročné, ale keď sa formy slovies začnete učiť, 

spozorujete určité charakteristiky minulého času a minulého príčastia, ktoré sa neustále 

opakujú. Čím viac sa naučíte, tým ľahšie vám to pôjde. 

Nepravidelné slovesá si môžete pohodlne precvičovať na stránkach Speaking Friends. 

Prajeme príjemné študovanie! Nech vás tá angličtina na jazyku šteklí čo najrýchlejšie! :-) 

 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

povstať to arise arose arisen 

prebudiť sa to awake awoke awoken 

niesť to bear bore borne 

poraziť to beat beat beaten 

stať sa to become became become 

začať to begin began begun 

ohnúť to bend bent bent 

trápiť to beset beset beset 

vsadiť sa to bet bet / betted bet 

ponuknúť to bid bid bid 

zviazať to bind bound bound 

pohrýzť to bite bit bitten 

krvácať to bleed bled bled 

fúkať to blow blew blown 

zlomiť to break broke broken 

chovať to breed bred bred 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

priniesť to bring brought brought 

vysielať to broadcast broadcast broadcast 

postaviť to build built built 

horieť to burn burnt / burned burnt / burned 

prasknúť to burst burst burst 

kúpiť to buy bought bought 

obsadiť to cast cast cast 

chytiť to catch caught caught 

vybrať to choose chose chosen 

lipnúť to cling clung clung 

prísť to come came come 

stáť to cost cost cost 

zakrádať sa to creep crept crept 

rezať to cut cut cut 

obchodovať to deal dealt dealt 

kopať to dig dug dug 

potápať sa to dive dived / dove dived 

robiť to do did done 

kresliť to draw drew drawn 

snívať to dream dreamt / dreamed dreamt / dreamed 

piť to drink drank drunk 

šoférovať to drive drove driven 

jesť to eat ate eaten 

spadnúť to fall fell fallen 

kŕmiť to feed fed fed 

cítiť to feel felt felt 

bojovať to fight fought fought 

nájsť to find found found 

pasovať to fit fit fit 

utiecť to flee fled fled 

hodiť to fling flung flung 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

lietať to fly flew flown 

zakázať to forbid forbade forbidden 

vzdať sa to forego / forgo forewent foregone 

predpovedať to foretell foretold foretold 

zabudnúť to forget forgot forgotten 

odpustiť to forgive forgave forgiven 

opustiť to forsake forsook forsaken 

zmraziť to freeze froze frozen 

dostať to get got got / gotten 

dať to give gave given 

ísť to go went gone 

brúsiť to grind ground ground 

rásť to grow grew grown 

zavesiť to hang hanged / hung hanged / hung 

mať to have had had 

počuť to hear heard heard 

skryť to hide hid hidden 

udrieť to hit hit hit 

držať to hold held held 

zraniť to hurt hurt hurt 

zachovať to keep kept kept 

kľačať to kneel knelt knelt 

vedieť to know knew known 

položiť to lay laid laid 

viesť to lead led led 

oprieť sa to lean leant / leaned leant / leaned 

skočiť to leap leapt / leaped leapt / leaped 

učiť sa to learn learnt / learned learnt / learned 

odísť to leave left left 

požičať to lend lent lent 

nechať to let let let 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

klamať to lie lay lain 

zasvietiť to light lit / lighted lit / lighted 

prehrať to lose lost lost 

urobiť to make made made 

znamenať to mean meant meant 

stretnúť to meet met met 

omylom to mistake mistook mistaken 

kosiť to mow mowed mowed / mown 

prekonať to overcome overcame overcome 

preháňať to overdo overdid overdone 

predbiehať to overtake overtook overtaken 

zvrhnúť to overthrow overthrew overthrown 

platiť to pay paid paid 

prosiť to plead pleaded / plead pleaded / plead 

dokázať to prove proved proved / proven 

položiť to put put put 

skončiť to quit quit quit 

čítať to read read read 

zbaviť sa to rid rid rid 

jazdiť to ride rode ridden 

zvoniť to ring rang rung 

povstať to rise rose risen 

bežať to run ran run 

píliť to saw sawed sawn / sawed 

povedať to say said said 

vidieť to see saw seen 

hľadať to seek sought sought 

predať to sell sold sold 

poslať to send sent sent 

nastaviť to set set set 

šiť to sew sewed sewn / sewed 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

triasť to shake shook shaken 

strihať to shear sheared sheared / shorn 

žiariť to shine shone shone 

strieľať to shoot shot shot 

ukázať to show showed shown 

zmenšiť to shrink shrank shrunk 

zavrieť to shut shut shut 

spievať to sing sang sung 

potopiť sa to sink sank sunk 

sedieť to sit sat sat 

zabiť to slay slew slayed / slain 

spať to sleep slept slept 

kĺzať to slide slid slid 

napnúť to sling slung slung 

rozrezať to slit slit slit 

cítiť to smell smelt / smelled smelt / smelled 

udrieť to smite smote smitten 

zasiať to sow sowed sown / sowed 

rozprávať to speak spoke spoken 

prekračovať rýchlostný limit to speed sped / speeded sped / speeded 

hláskovať to spell spelt / spelled spelt / spelled 

minúť to spend spent spent 

rozliať to spill spilt / spilled spilt / spilled 

otáčať to spin spun spun 

pľuť to spit spat spat 

rozdeliť to split split split 

pokaziť to spoil spoilt / spoiled spoilt / spoiled 

šíriť to spread spread spread 

vyskočiť to spring sprang sprung 

stáť to stand stood stood 

ukradnúť to steal stole stolen 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

držať to stick stuck stuck 

pichnúť to sting stung stung 

smrdieť to stink stank stunk 

kráčať to stride strode stridden 

udrieť to strike struck struck 

usilovať sa to strive strove striven 

prisahať to swear swore sworn 

zamiesť to sweep swept swept 

napučať to swell swelled swelled / swollen 

plávať to swim swam swum 

hojdať sa to swing swung swung 

zobrat to take took taken 

učiť to teach taught taught 

roztrhnúť to tear tore torn 

povedať to tell told told 

myslieť to think thought thought 

prospievať to thrive thrived / throve thrived 

hodiť to throw threw thrown 

strčiť to thrust thrust thrust 

šliapať to tread trod trodden 

rozumieť to understand understood understood 

potvrdiť to uphold upheld upheld 

nahnevať to upset upset upset 

zobudiť to wake woke / waked woken / waked 

nosiť to wear wore worn 

tkať to weave wove / weaved woven / weaved 

oženiť / vydať to wed wedded / wed wedded / wed 

plakať to weep wept wept 

vyhrať to win won won 

stratiť dych to wind wound wound 

vybrať to withdraw withdrew withdrawn 
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 Neurčitok Minulý čas Minulé príčastie 

zadržať to withhold withheld withheld 

odolať to withstand withstood withstood 

žmýkať to wring wrung wrung 

písať to write wrote written 
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