
W odmianie czasowników nieregularnych najwa˝niejsze wydaje si´ byç zapami´tanie,
˝e aby poprawnie odmieniç czasownik, nale˝y znaç formy pierwszej i drugiej osoby
liczby pojedynczej. Znajàc te formy, nie b´dziemy mieli problemów z odmianà cza-
sownika przez pozosta∏e osoby. I tak, od drugiej formy odejmujàc koƒcówk´ -s,
otrzymamy trzecià form´ liczby pojedynczej, a wymieniajàc -s na -n uzyskamy trze-
cià osob´ liczby mnogiej. Pierwszà i drugà osob´ liczby mnogiej zawsze tworzymy
regularnie. Na koƒcu podr´cznika zamieszczony zosta∏ indeks najpopularniejszych
czasowników nieregularnych wraz z ich odmianami.

Odmiana niektórych czasowników nieregularnych:

tener saber dar pensar jugar empezar pedir ir poner
(mieç) (wiedzieç) (daç) (myÊleç) (graç) (rozpoczàç)  (prosiç) (iÊç) (po∏o˝yç)
tengo sé doy pienso juego empiezo pido voy pongo

tienes sabes das piensas juegas empiezas pides vas pones

tiene sabe da piensa juega empieza pide va pone

tenemos sabemos damos pensamos jugamos empezamos pedimos vamos ponemos

tenéis sabéis dáis pensáis jugais empezais pedís vais ponéis

tienen saben dan piensan juegan empiezan piden van ponen  

Zadanie 1 

Podaj poprawne formy odmiany tych czasowników.
Przyk∏ad: jugar – ella    
Odpowiedê: ella juega

1. dar – yo 

2. empezar – él
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3. saber – ellos

4. tener – tú
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5. pedir – ellas

6. pensar – vosotros

Zadanie 2 

Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.

1. (yo, tener) ...................... una familia muy grande.

Mam du˝à rodzin´.

2. (ir, nosotros) ...................... a un jardín. (ogród)

Idziemy do ogrodu.

3. (tú, tener) ¿ ...................... una tortuga? (˝ó∏w)

No, (yo, tener) ......................un gato.

Masz ˝ó∏wia? Nie, mam psa.

4. (nosotros, pensar) ...................... en trabajo.

MyÊlimy o pracy.

5. (ellos, jugar) ...................... al fútbol en el patio.

Gramy w pi∏k´ no˝nà na patio.

6. Ellos (empezar) ...................... sus vacaciones mañana.

Zaczynajà swoje wakacje jutro.

7. Él (pedir) ...................... un poco de azucar. (cukier)

On prosi o troch´ cukru.
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