
Czas przeszły - czasowniki słabe(regularne) część 1 [wideo+pdf]

164 czasowniki regularne najczęściej używanych w języku niderlandzkim.

Pamiętajcie o regule 'soft ketchup'

zobacz wideo: https://naukaholenderskiego.pl/gramatyka-jezyka-
holenderskiego/czas-przeszly/czas-przeszly-czasowniki-slaberegularne-czesc-1/

Lista 164 najczęściej używanych czasowników słabych(regularnych) w języku 
niderlandzkim część 1(pdf)

Lista czasowników od A do P

heeft/is

is

.

lp. Werkwoord
[infinitief]/
czasownik

[bezokolicznik]

Imperfectum /
czas przeszły
niedokonany

Perfectum / czas
przeszły dokonany

betekenis /
znaczenie

1. aanbellen belde aan aangebeld zadzwonić

2. aankleden kleedde aan aangekleed ubierać się

3. aanraken raakte aan aangeraakt dotknąć

4. ademen ademde geademd oddychać

5. afmaken maakte af afgemaakt kończyć

6. antwoorden antwoordde geantwoord odpowiadać

7. bedanken bedankte bedankt dziękować

8. bedekken bedekte bedekt pokrywać

9. bedoelen bedoelde bedoeld mieć na myśli

10. beleven beleefde beleefd przeżyć

11. bellen belde gebeld dzwonić
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12. beloven beloofde beloofd obiecać

13. bereiken bereikte bereikt osiągnąć

14. beschermen beschermde beschermd chronić

15. beseffen besefte beseft zdawać sobie 
sprawę z ...

16. beslissen besliste beslist decydować

17. bestellen bestelde besteld zamawiać

18. betalen betaalde betaald płacić

19. bevatten bevatte bevat zawierać

20. bewaren bewaarde bewaard przechowywać

21. beweren beweerde beweerd twierdzić

22. bezorgen bezorgde bezorgd dostarczać

23. bouwen bouwde gebouwd budować

24. branden brandde gebrand palić się

25. dansen danste gedanst tańczyć

26. delen deelde gedeeld dzielić

27. doden doodde gedood zabijać

28. douchen douchte gedoucht brać prysznic

29. draaien draaide gedraaid obracać, kręcić się

30. drogen droogde gedroogd suszyć

31. dromen droomde gedroomd marzyć

32. drukken drukte gedrukt drukować, 
nacisnąć

33. duwen duwde geduwd pchać

34. eindigen eindigde geëindigd kończyć

35. fietsen fietste gefietst jechać na rowerze

36. fluisteren fluisterde gefluisterd szeptać

37. gebeuren gebeurde gebeurd wydarzyć

38. gebruiken gebruikte gebruikt używać

39. gehoorzamen gehoorzaamde gehoorzaamd słuchać (być 
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posłusznym)

40. geloven geloofde geloofd wierzyć

41. glimlachen glimlachte geglimlacht uśmiechać się

42. gooien gooide gegooid rzucać

43. groeien groeide gegroeid rosnąć

44. halen haalde gehaald przynieść

45. haten haatte gehaat nienawidzić

46. herhalen herhaalde herhaald powtarzać

47. herinneren herinnerde herinnerd przypominać

48. hoesten hoestte gehoest kaszleć

49. hopen hoopte gehoopt mieć nadzieję

50. horen hoorde gehoord słyszeć

51. huilen huilde gehuild płakać

52. huren huurde gehuurd wynajmować

53. kennen kende gekend znać

54. klagen klaagde geklaagd narzekać

55. klappen klapte geklapt klaskać

56. kloppen klopte geklopt pukać,  zgadzać 
(się)

57. knippen knipte geknipt ciąć

58. knuffelen knuffelde geknuffeld przytulać

59. koken kookte gekookt gotować

60. kosten kostte gekost kosztować

61. kussen kuste gekust całować

62. leiden leidde geleid kierować,
prowadzić (np.do 
celu)

63. lenen leende geleend pożyczać

64. leren leerde geleerd uczyć się

65. leven leefde geleefd żyć
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66. luisteren luisterde geluisterd słuchać

67. mailen mailde gemaild wysyłać e-mail

68. maken maakte gemaakt robić

69. mislukken mislukte mislukt nie udać się

70. missen miste gemist tęsknić

71. niezen niesde geniesd kichać

72. noemen noemde genoemd nazywać

73. oefenen oefende geoefend ćwiczyć

74. omdraaien draaide om omgedraaid odwrócić

75. ontsnappen ontsnapte ontsnapt uciec

76. ontdekken ontdekte ontdekt odkryć(wynaleźć)

77. ontkennen ontkende ontkend zaprzeczyć

78. ontmoeten ontmoette ontmoet spotykać

79. ontwikkelen ontwikkelde ontwikkeld rozwijać

80. opbellen belde op opgebeld zadzwonić

81. openen opende geopend otwierać

82. overleggen overlegde overlegd przedyskutować

83. overleven overleefde overleefd przeżyć

84. pakken pakte gepakt brać

85. pianospelen speelde piano pianogespeeld grać na pianinie

86. pinnen pinde gepind płacić kartą

87. plassen plaste geplast siusiać

88. praten praatte gepraat rozmawiać

Zobacz również:

Czas przeszły - czasowniki mocne(nieregularne) od A do M część 1 

Czas przeszły - czasowniki mocne(nieregularne) od N do Z część 2

Czas przeszły - czasowniki słabe(regularne) od A do P część 1

Czas przeszły – czasowniki słabe(regularne) od P do Z część 2
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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@naukaholenderskiego.pl
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