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Lista 125 najczęściej używanych czasowników mocnych(nieregularnych) w języku 
niderlandzkim część 1

Lista czasowników od A do M

heeft/is

is

lp.

Werkwoord
[infinitief]/
czasownik

[bezokolicznik]

Imperfectum /
czas przeszły
niedokonany

Perfectum / czas
przeszły dokonany

betekenis /
znaczenie

1. aankomen kwam aan aangekomen przybyć

2. aansteken stak aan aangestoken zapalić

3. aanwijzen wees aan aangewezen wskazywać

4. afbreken brak af afgebroken dzielić, niszczyć

5. afhangen hing af afgehangen zależeć od

6. aflopen liep af afgelopen kończyć się

7. afnemen nam af afgenomen zdjąć

8. afsnijden sneed af afgesneden odciąć

9. bedriegen bedroog bedrogen oszukać

10. beginnen begon begonnen zaczynać

11. begraven begroef begraven pochować

12. begrijpen begreep begrepen rozumieć
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13. bestaan bestond bestaan składać się

14. besluiten besloot besloten zdecydować się,
postanowić

15. bewegen bewoog bewogen ruszać się

16. bidden bad gebeden modlić się

17. bijten beet gebeten gryźć

18. blazen blies geblazen dmuchać

19. blijven bleef gebleven pozostać

20. breken brak gebroken złamać, przerwać

21. buigen boog gebogen kłaniać się

22. doen deed gedaan robić

23. doodgaan ging dood doodgegaan umrzeć

24. doorgaan ging door doorgegaan kontynuować

25. doorgeven gaf door doorgegeven dostarczyć

26. dragen droeg gedragen nosić

27. drijven dreef gedreven unosić się, płynąć

28. drinken dronk gedronken pić

29. duiken dook gedoken nurkować

30. eten at gegeten jeść

31. fluiten floot gefloten gwizdać

32. gaan ging gegaan iść, jechać, chodzić

33. gedragen zich gedroeg gedragen zachowywać się

34. genezen genas genezen wyzdrowieć,
uzdrowić

35. genieten genoot genoten cieszyć się,
delektować się

36. geven gaf gegeven dawać

37. glijden gleed gegleden ślizgać się,
poślizgnąć

38. graven groef gegraven kopać
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39. hangen hing gehangen wisieć, powiesić

40. helpen hielp geholpen pomagać

41. houden hield gehouden kochać, trzymać

42. kiezen koos gekozen wybierać

43. kijken keek gekeken oglądać, patrzeć

44. klimmen klom geklommen wspinać się

45. klinken klonk geklonken brzmieć

46. knijpen kneep geknepen szczypać

47. komen kwam gekomen przyjść

48. krijgen kreeg gekregen dostać

49. krimpen kromp gekrompen zmaleć, skurczyć
się

50. kruipen kroop gekropen raczkować

51. laten liet gelaten zostawić

52. lezen las gelezen czytać

53. liegen loog gelogen kłamać

54. liggen lag gelegen leżeć

55. lijden leed geleden cierpieć

56. lijken leek geleken wydawać się, być
podobnym

57. lopen liep gelopen chodzić

58. moeten moest gemoeten musieć
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Zapraszamy na portal www.naukaholenderskiego.pl 
oraz stronę na FB www.facebook.com/nauka.jezyka.holenderskiego/ 

Nasze grupy:
Nauka holenderskiego grupa ogólna

https://www.facebook.com/groups/naukaholenderskiego/
Praca z językiem niderlandzkim, holenderskim w Polsce, Holandii lub Belgii

https://www.facebook.com/groups/niderlandzki/ 
Nauka holenderskiego – Słownictwo, tłumaczenia

https://www.facebook.com/groups/jezyk.holenderski/
Nauka niderlandzkiego – Gramatyka

https://www.facebook.com/groups/nauka.niderlandzkiego/ - 
Metariały do nauki języka niderlandzkiego/holenderskiego 

https://www.facebook.com/groups/materialy.do.nauki.jezyka.niderlandzkiego
Tłumaczenia z niderlandzkiego na polski oraz z polskiego na niderlandzki

https://www.facebook.com/groups/825999904269438/
Amsterdamu i okolice

https://www.facebook.com/groups/580468749126823/?ref=group_browse 
Eindhoven i okolice

https://www.facebook.com/groups/1276088735876157/?ref=group_browse 
Rotterdamu i okolice

https://www.facebook.com/groups/347599272531706/ 
Den Haag(Haga) i okolice

https://www.facebook.com/groups/3034984793199965/ 

Kontakt: poprzez FB lub email: info@naukholenderskiego.pl
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