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hebben
zijn

willen
moeten
kunnen

 
mogen
zullen

hoeven
doen

maken
 

kijken
schrijven

praten
fietsen

luisteren
 

kopen
lezen

betalen
werken
nemen

 
geven
krijgen

eten
drinken
brengen

S P I S
C Z A S O W N I K Ó W



halen
zien
gaan

houden
antwoorden

 
reizen
staan

sluiten
trekken
douwen

 
dragen
liggen
lopen
koken
helpen

 
spelen

spreken
vliegen

zwemmen
pakken

 
kosten
bellen
zoeken
wonen
vragen

S P I S
C Z A S O W N I K Ó W



PONIŻSZA PUBLIKACJA ZAWIERA 50 NIDERLANDZKICH CZASOWNIKÓW

ODMIENIONYCH W CZASIE TERAŹNIEJSZYM ORAZ CZASIE PRZESZŁYM I

PRZYSZŁYM,A TAKŻE TŁUMACZENIE CZASOWNIKÓW NA JĘZYK POLSKI.

STANOWI ŚWIETNY POCZĄTEK JEŚLI CHODZI O NAUKĘ CZASOWNIKÓW W

JĘZYKU NIDERLANDZKIM. WYBRALIŚMY Z POPULARNYCH TE

NAJPOPULARNIEJSZE I STWORZYLIŚMY LISTĘ TYCH BAZOWYCH.

 

ZNAJDZIECIE TU OBOK CZASOWNIKÓW GŁÓWNYCH CZASOWNIKI POSIŁKOWE

CZASU CZY CZASOWNIKI MODALNE. WSZYSTKIE ZAPREZENTOWANE W

LOSOWEJ KOLEJNOŚCI, BO MY NIE LUBIMY UCZYĆ SIĘ ALFABETYCZNIE.

CHYBA JEST TO PEWNEGO RODZAJU TRAUMĄ ZE SZKOŁY CZY ZŁYM

DOŚWIADCZENIEM (GŁOSY SĄ PODZIELONE). W SZKOŁACH WYMAGANO OD

NAS ABY NAUCZYĆ SIĘ ODMIANY CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

WEDŁUG KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ I TAK ZACZYNALIŚMY OD MAŁO

PRZYDATNYCH, KTÓRE PO LATACH KRĄŻĄ W OTCHŁANI PAMIĘCI, A TE

ISTOTNE UMKNĘŁY WRAZ Z PRZEMIJAJĄCYM CZASEM. DLATEGO ZMIENIAMY

TAKTYKĘ I NAMAWIAMY WAS DO LOSOWEGO WYBIERANIA SŁÓWEK U

UCZENIA SIĘ W INNY NIŻ TRADYCYJNY SPOSÓB. ZACHĘCAMY W PIERWSZEJ

KOLEJNOŚCI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z LISTA, A NASTĘPNIE WYBRANIEM TYCH

NAJBARDZIEJ PRZYDATNYCH “PRIORYTETOWYCH” :) PAMIĘTAJCIE! NIE

NEGUJEMY ŻADNEJ Z TECHNIK NAUKI! KAŻDA, KTÓRA ZBLIŻY NAS DO CELU

JEST ODPOWIEDNIĄ. SAMI ZDECYDUJMY JAKA OPCJA JEST DLA NAS

ODPOWIEDNIA. 

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY I NAUKI! POWODZENIA

 

KEZER



HEBBEN -  MIEĆ,  POSIADAĆ

Czas teraźniejszy:

ik heb
jij hebt
hij heeft
wij hebben
jullie hebben
zij hebben

Czas przeszły dokonany:

ik heb gehad
jij hebt gehad
hij heeft gehad
wij hebben gehad
jullie hebben gehad
zij hebben gehad

Czas przeszły niedokonany:

ik had
jij had
hij had
wij hadden
jullie hadden
zij hadden

Czas zaprzeszły:

ik had gehad
jij had gehad
hij had gehad
wij hadden gehad
jullie hadden gehad
zij hadden gehad

Czas przyszły:

ik zal hebben
jij zult hebben
hij zal hebben
wij zullen hebben
jullie zullen hebben
zij zullen hebben
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ZIJN -  BYĆ

Czas teraźniejszy:

ik ben
jij bent
hij is
wij zijn
jullie zijn
zij zijn

Czas przeszły dokonany:

ik ben geweest
jij bent geweest
hij is geweest
wij zijn geweest
jullie zijn geweest
zij zijn geweest

Czas przeszły niedokonany:

ik was
jij was
hij was
wij waren
jullie waren
zij waren

Czas zaprzeszły:

ik was geweest
jij was geweest
hij was geweest
wij waren geweest
jullie waren geweest
zij waren geweest

Czas przyszły:

ik zal zijn
jij zult zijn
hij zal zijn
wij zullen zijn
jullie zullen zijn
zij zullen zijn
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WILLEN -  CHCIEĆ

Czas teraźniejszy:

ik wil
jij wilt
hij wil
wij willen
jullie willen
zij willen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gewild
jij hebt gewild
hij heeft gewild
wij hebben gewild
jullie hebben gewild
zij hebben gewild

Czas przeszły niedokonany:

ik wilde
jij wilde
hij wilde
wij wilden
jullie wilden
zij wilden

Czas zaprzeszły:

ik had gewild
jij had gewild
hij had gewild
wij hadden gewild
jullie hadden gewild
zij hadden gewild

Czas przyszły:

ik zal willen
jij zult willen
hij zal willen
wij zullen willen
jullie zullen willen
zij zullen willen

KEZER 07



MOETEN -  MUSIEĆ

Czas teraźniejszy:

ik moet
jij moet
hij moet
wij moeten
jullie moeten
zij moeten

Czas przeszły dokonany:

ik heb gemoeten
jij hebt gemoeten
hij heeft gemoeten
wij hebben gemoeten
jullie hebben gemoeten
zij hebben gemoeten

Czas przeszły niedokonany:

ik moest
jij moest
hij moest
wij moesten
jullie moesten
zij moesten

Czas zaprzeszły:

ik had gemoeten
jij had gemoeten
hij had gemoeten
wij hadden gemoeten
jullie hadden gemoeten
zij hadden gemoeten

Czas przyszły:

ik zal moeten
jij zult moeten
hij zal moeten
wij zullen moeten
jullie zullen moeten
zij zullen moeten
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KUNNEN -  MÓC

Czas teraźniejszy:

ik kan
jij kunt
hij kan
wij kunnen
jullie kunnen
zij kunnen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekund
jij hebt gekund
hij heeft gekund
wij hebben gekund
jullie hebben gekund
zij hebben gekund

Czas przeszły niedokonany:

ik kon
jij kon
hij kon
wij konden
jullie konden
zij konden

Czas zaprzeszły:

ik had gekund
jij had gekund
hij had gekund
wij hadden gekund
jullie hadden gekund
zij hadden gekund

Czas przyszły:

ik zal kunnen
jij zult kunnen
hij zal kunnen
wij zullen kunnen
jullie zullen kunnen
zij zullen kunnen
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MOGEN -  MÓC 

Czas teraźniejszy:

ik mag
jij mag
hij mag
wij mogen
jullie mogen
zij mogen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gemogen
jij hebt gemogen
hij heeft gemogen
wij hebben gemogen
jullie hebben gemogen
zij hebben gemogen

Czas przeszły niedokonany:

ik mocht
jij mocht
hij mocht
wij mochten
jullie mochten
zij mochten

Czas zaprzeszły:

ik had gemogen
jij had gemogen
hij had gemogen
wij hadden gemogen
jullie hadden gemogen
zij hadden gemogen

Czas przyszły:

ik zal mogen
jij zult mogen
hij zal mogen
wij zullen mogen
jullie zullen mogen
zij zullen mogen
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ZULLEN -  MUSIEĆ

Czas teraźniejszy:

ik zal
jij zult
hij zal
wij zullen
jullie zullen
zij zullen

Czas przeszły dokonany:

brak

Czas przeszły niedokonany:

ik zou
jij zou
hij zou
wij zouden
jullie zouden
zij zouden

Czas zaprzeszły:

brak

Czas przyszły:

brak
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HOEVEN -  MUSIEĆ,  POTRZEBOWAĆ

Czas teraźniejszy:

ik hoef
jij hoeft
hij hoeft
wij hoeven
jullie hoeven
zij hoeven

Czas przeszły dokonany:

ik heb gehoefd
jij hebt gehoefd
hij heeft gehoefd
wij hebben gehoefd
jullie hebben gehoefd
zij hebben gehoefd

Czas przeszły niedokonany:

ik hoefde
jij hoefde
hij hoefde
wij hoefden
jullie hoefden
zij hoefden

Czas zaprzeszły:

ik had gehoefd
jij had gehoefd
hij had gehoefd
wij hadden gehoefd
jullie hadden gehoefd
zij hadden gehoefd

Czas przyszły:

ik zal hoeven
jij zult hoeven
hij zal hoeven
wij zullen hoeven
jullie zullen hoeven
zij zullen hoeven
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DOEN -  ROBIĆ,  ZACHOWYWAĆ SIĘ,  ZACHOWAĆ SIĘ,
ZAŁATWIĆ,  PRAKTYKOWAĆ,  SPRAWIAĆ

 

Czas teraźniejszy:

ik doe
jij doet
hij doet
wij doen
jullie doen
zij doen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gedaan
jij hebt gedaan
hij heeft gedaan
wij hebben gedaan
jullie hebben gedaan
zij hebben gedaan

Czas przeszły niedokonany:

ik deed
jij deed
hij deed
wij deden
jullie deden
zij deden

Czas zaprzeszły:

ik had gedaan
jij had gedaan
hij had gedaan
wij hadden gedaan
jullie hadden gedaan
zij hadden gedaan

Czas przyszły:

ik zal doen
jij zult doen
hij zal doen
wij zullen doen
jullie zullen doen
zij zullen doen
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MAKEN -  NAPRAWIAĆ,  (Z)REPEROWAĆ,  (S )TWORZYĆ,
(Z)ROBIĆ,  (S )POWODOWAĆ

 

Czas teraźniejszy:

ik maak
jij maakt
hij maakt
wij maken
jullie maken
zij maken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gemaakt
jij hebt gemaakt
hij heeft gemaakt
wij hebben gemaakt
jullie hebben gemaakt
zij hebben gemaakt

Czas przeszły niedokonany:

ik maakte
jij maakte
hij maakte
wij maakten
jullie maakten
zij maakten

Czas zaprzeszły:

ik had gemaakt
jij had gemaakt
hij had gemaakt
wij hadden gemaakt
jullie hadden gemaakt
zij hadden gemaakt

Czas przyszły:

ik zal maken
jij zult maken
hij zal maken
wij zullen maken
jullie zullen maken
zij zullen maken

KEZER 14



KIJKEN -  SPOGLĄDAĆ,  SPOJRZEĆ,  ZOBACZYĆ,  (PO)PATRZEĆ,
SPRAWDZIĆ

 

Czas teraźniejszy:

ik kijk
jij kijkt
hij kijkt
wij kijken
jullie kijken
zij kijken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekeken
jij hebt gekeken
hij heeft gekeken
wij hebben gekeken
jullie hebben gekeken
zij hebben gekeken

Czas przeszły niedokonany:

ik keek
jij keek
hij keek
wij keken
jullie keken
zij keken

Czas zaprzeszły:

ik had gekeken
jij had gekeken
hij had gekeken
wij hadden gekeken
jullie hadden gekeken
zij hadden gekeken

Czas przyszły:

ik zal kijken
jij zult kijken
hij zal kijken
wij zullen kijken
jullie zullen kijken
zij zullen kijken
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SCHRIJVEN -  PISAĆ,  NAPISAĆ

Czas teraźniejszy:

ik schrijf
jij schrijft
hij schrijft
wij schrijven
jullie schrijven
zij schrijven

Czas przeszły dokonany:

ik heb geschreven
jij hebt geschreven
hij heeft geschreven
wij hebben geschreven
jullie hebben geschreven
zij hebben geschreven

Czas przeszły niedokonany:

ik schreef
jij schreef
hij schreef
wij schreven
jullie schreven
zij schreven

Czas zaprzeszły:

ik had geschreven
jij had geschreven
hij had geschreven
wij hadden geschreven
jullie hadden geschreven
zij hadden geschreven

Czas przyszły:

ik zal schrijven
jij zult schrijven
hij zal schrijven
wij zullen schrijven
jullie zullen schrijven
zij zullen schrijven
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PRATEN -  MÓWIĆ

Czas teraźniejszy:

ik praat
jij praat
hij praat
wij praten
jullie praten
zij praten

Czas przeszły dokonany:

ik heb gepraat
jij hebt gepraat
hij heeft gepraat
wij hebben gepraat
jullie hebben gepraat
zij hebben gepraat

Czas przeszły niedokonany:

ik praatte
jij praatte
hij praatte
wij praatten
jullie praatten
zij praatten

Czas zaprzeszły:

ik had gepraat
jij had gepraat
hij had gepraat
wij hadden gepraat
jullie hadden gepraat
zij hadden gepraat

Czas przyszły:

ik zal praten
jij zult praten
hij zal praten
wij zullen praten
jullie zullen praten
zij zullen praten
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FIETSEN -  JEŹDZIĆ NA ROWERZE

Czas teraźniejszy:

ik fiets
jij fietst
hij fietst
wij fietsen
jullie fietsen
zij fietsen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gefietst
jij hebt gefietst
hij heeft gefietst
wij hebben gefietst
jullie hebben gefietst
zij hebben gefietst

Czas przeszły niedokonany:

ik fietste
jij fietste
hij fietste
wij fietsten
jullie fietsten
zij fietsten

Czas zaprzeszły:

ik had gefietst
jij had gefietst
hij had gefietst
wij hadden gefietst
jullie hadden gefietst
zij hadden gefietst

Czas przyszły:

ik zal fietsen
jij zult fietsen
hij zal fietsen
wij zullen fietsen
jullie zullen fietsen
zij zullen fietsen
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LUISTEREN -  SŁUCHAĆ

Czas teraźniejszy:

ik luister
jij luistert
hij luistert
wij luisteren
jullie luisteren
zij luisteren

Czas przeszły dokonany:

ik heb geluisterd
jij hebt geluisterd
hij heeft geluisterd
wij hebben geluisterd
jullie hebben geluisterd
zij hebben geluisterd

Czas przeszły niedokonany:

ik luisterde
jij luisterde
hij luisterde
wij luisterden
jullie luisterden
zij luisterden

Czas zaprzeszły:

ik had geluisterd
jij had geluisterd
hij had geluisterd
wij hadden geluisterd
jullie hadden geluisterd
zij hadden geluisterd

Czas przyszły:

ik zal luisteren
jij zult luisteren
hij zal luisteren
wij zullen luisteren
jullie zullen luisteren
zij zullen luisteren
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KOPEN -  KUPOWAĆ,  KUPIĆ

Czas teraźniejszy:

ik koop
jij koopt
hij koopt
wij kopen
jullie kopen
zij kopen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekocht
jij hebt gekocht
hij heeft gekocht
wij hebben gekocht
jullie hebben gekocht
zij hebben gekocht

Czas przeszły niedokonany:

ik kocht
jij kocht
hij kocht
wij kochten
jullie kochten
zij kochten

Czas zaprzeszły:

ik had gekocht
jij had gekocht
hij had gekocht
wij hadden gekocht
jullie hadden gekocht
zij hadden gekocht

Czas przyszły:

ik zal kopen
jij zult kopen
hij zal kopen
wij zullen kopen
jullie zullen kopen
zij zullen kopen
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LEZEN -  (PRZE)CZYTAĆ

Czas teraźniejszy:

ik lees
jij leest
hij leest
wij lezen
jullie lezen
zij lezen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gelezen
jij hebt gelezen
hij heeft gelezen
wij hebben gelezen
jullie hebben gelezen
zij hebben gelezen

Czas przeszły niedokonany:

ik las
jij las
hij las
wij lazen
jullie lazen
zij lazen

Czas zaprzeszły:

ik had gelezen
jij had gelezen
hij had gelezen
wij hadden gelezen
jullie hadden gelezen
zij hadden gelezen

Czas przyszły:

ik zal lezen
jij zult lezen
hij zal lezen
wij zullen lezen
jullie zullen lezen
zij zullen lezen
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BETALEN -  (ZA)PŁACIĆ,  PRZYPŁACIĆ 

Czas teraźniejszy:

ik betaal
jij betaalt
hij betaalt
wij betalen
jullie betalen
zij betalen

Czas przeszły dokonany:

ik heb betaald
jij hebt betaald
hij heeft betaald
wij hebben betaald
jullie hebben betaald
zij hebben betaald

Czas przeszły niedokonany:

ik betaalde
jij betaalde
hij betaalde
wij betaalden
jullie betaalden
zij betaalden

Czas zaprzeszły:

ik had betaald
jij had betaald
hij had betaald
wij hadden betaald
jullie hadden betaald
zij hadden betaald

Czas przyszły:

ik zal betalen
jij zult betalen
hij zal betalen
wij zullen betalen
jullie zullen betalen
zij zullen betalen
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WERKEN -  PRACOWAĆ,  DZIAŁAĆ,  FUNKCJONOWAĆ

Czas teraźniejszy:

ik werk
jij werkt
hij werkt
wij werken
jullie werken
zij werken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gewerkt
jij hebt gewerkt
hij heeft gewerkt
wij hebben gewerkt
jullie hebben gewerkt
zij hebben gewerkt

Czas przeszły niedokonany:

ik werkte
jij werkte
hij werkte
wij werkten
jullie werkten
zij werkten

Czas zaprzeszły:

ik had gewerkt
jij had gewerkt
hij had gewerkt
wij hadden gewerkt
jullie hadden gewerkt
zij hadden gewerkt

Czas przyszły:

ik zal werken
jij zult werken
hij zal werken
wij zullen werken
jullie zullen werken
zij zullen werken
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NEMEN -  BRAĆ,  WZIĄĆ,  ZABIERAĆ

Czas teraźniejszy:

ik neem
jij neemt
hij neemt
wij nemen
jullie nemen
zij nemen

Czas przeszły dokonany:

ik heb genomen
jij hebt genomen
hij heeft genomen
wij hebben genomen
jullie hebben genomen
zij hebben genomen

Czas przeszły niedokonany:

ik nam
jij nam
hij nam
wij namen
jullie namen
zij namen

Czas zaprzeszły:

ik had genomen
jij had genomen
hij had genomen
wij hadden genomen
jullie hadden genomen
zij hadden genomen

Czas przyszły:

ik zal nemen
jij zult nemen
hij zal nemen
wij zullen nemen
jullie zullen nemen
zij zullen nemen
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GEVEN -  DAWAĆ,  DAĆ

Czas teraźniejszy:

ik geef
jij geeft
hij geeft
wij geven
jullie geven
zij geven

Czas przeszły dokonany:

ik heb gegeven
jij hebt gegeven
hij heeft gegeven
wij hebben gegeven
jullie hebben gegeven
zij hebben gegeven

Czas przeszły niedokonany:

ik gaf
jij gaf
hij gaf
wij gaven
jullie gaven
zij gaven

Czas zaprzeszły:

ik had gegeven
jij had gegeven
hij had gegeven
wij hadden gegeven
jullie hadden gegeven
zij hadden gegeven

Czas przyszły:

ik zal geven
jij zult geven
hij zal geven
wij zullen geven
jullie zullen geven
zij zullen geven
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KRIJGEN -  DOSTAWAĆ,  DOSTAĆ,  OTRZYMYWAĆ,  OTRZYMAĆ,
ZDOBYĆ,  ZDOBYWAĆ,  UZYSKAĆ

Czas teraźniejszy:

ik krijg
jij krijgt
hij krijgt
wij krijgen
jullie krijgen
zij krijgen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekregen
jij hebt gekregen
hij heeft gekregen
wij hebben gekregen
jullie hebben gekregen
zij hebben gekregen

Czas przeszły niedokonany:

ik kreeg
jij kreeg
hij kreeg
wij kregen
jullie kregen
zij kregen

Czas zaprzeszły:

ik had gekregen
jij had gekregen
hij had gekregen
wij hadden gekregen
jullie hadden gekregen
zij hadden gekregen

Czas przyszły:

ik zal krijgen
jij zult krijgen
hij zal krijgen
wij zullen krijgen
jullie zullen krijgen
zij zullen krijgen
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ETEN -  JEŚĆ,  SPOŻYWAĆ,  ZJEŚĆ,  POSILIĆ SIĘ

Czas teraźniejszy:

ik eet
jij eet
hij eet
wij eten
jullie eten
zij eten

Czas przeszły dokonany:

ik heb gegeten
jij hebt gegeten
hij heeft gegeten
wij hebben gegeten
jullie hebben gegeten
zij hebben gegeten

Czas przeszły niedokonany:

ik at
jij at
hij at
wij aten
jullie aten
zij aten

Czas zaprzeszły:

ik had gegeten
jij had gegeten
hij had gegeten
wij hadden gegeten
jullie hadden gegeten
zij hadden gegeten

Czas przyszły:

ik zal eten
jij zult eten
hij zal eten
wij zullen eten
jullie zullen eten
zij zullen eten
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DRINKEN -  (WY)PIĆ,  WCHŁANIA (SIĘ) ,  UPIJA (SIĘ)

Czas teraźniejszy:

ik drink
jij drinkt
hij drinkt
wij drinken
jullie drinken
zij drinken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gedronken
jij hebt gedronken
hij heeft gedronken
wij hebben gedronken
jullie hebben gedronken
zij hebben gedronken

Czas przeszły niedokonany:

ik dronk
jij dronk
hij dronk
wij dronken
jullie dronken
zij dronken

Czas zaprzeszły:

ik had gedronken
jij had gedronken
hij had gedronken
wij hadden gedronken
jullie hadden gedronken
zij hadden gedronken

Czas przyszły:

ik zal drinken
jij zult drinken
hij zal drinken
wij zullen drinken
jullie zullen drinken
zij zullen drinken
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BRENGEN -  PRZYNOSIĆ,  PRZYNIEŚĆ

Czas teraźniejszy:

ik breng
jij brengt
hij brengt
wij brengen
jullie brengen
zij brengen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gebracht
jij hebt gebracht
hij heeft gebracht
wij hebben gebracht
jullie hebben gebracht
zij hebben gebracht

Czas przeszły niedokonany:

ik bracht
jij bracht
hij bracht
wij brachten
jullie brachten
zij brachten

Czas zaprzeszły:

ik had gebracht
jij had gebracht
hij had gebracht
wij hadden gebracht
jullie hadden gebracht
zij hadden gebracht

Czas przyszły:

ik zal brengen
jij zult brengen
hij zal brengen
wij zullen brengen
jullie zullen brengen
zij zullen brengen
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HALEN -  IŚĆ,  PÓJŚĆ PO COŚ,  BRAĆ,  WZIĄĆ,
ZDĄŻYĆ,OSIĄGNĄĆ,  DOTRWAĆ,  DOCZEKAĆ,  WYCIĄGAĆ

Czas teraźniejszy:

ik haal
jij haalt
hij haalt
wij halen
jullie halen
zij halen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gehaald
jij hebt gehaald
hij heeft gehaald
wij hebben gehaald
jullie hebben gehaald
zij hebben gehaald

Czas przeszły niedokonany:

ik haalde
jij haalde
hij haalde
wij haalden
jullie haalden
zij haalden

Czas zaprzeszły:

ik had gehaald
jij had gehaald
hij had gehaald
wij hadden gehaald
jullie hadden gehaald
zij hadden gehaald

Czas przyszły:

ik zal halen
jij zult halen
hij zal halen
wij zullen halen
jullie zullen halen
zij zullen halen
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ZIEN -  WIDZIEĆ,  WYGLĄDAĆ,  WYCHODZIĆ,  PATRZEĆ,
ZOBACZYĆ

Czas teraźniejszy:

ik zie
jij ziet
hij ziet
wij zien
jullie zien
zij zien

Czas przeszły dokonany:

ik heb gezien
jij hebt gezien
hij heeft gezien
wij hebben gezien
jullie hebben gezien
zij hebben gezien

Czas przeszły niedokonany:

ik zag
jij zag
hij zag
wij zagen
jullie zagen
zij zagen

Czas zaprzeszły:

ik had gezien
jij had gezien
hij had gezien
wij hadden gezien
jullie hadden gezien
zij hadden gezien

Czas przyszły:
 
ik zal zien
jij zult zien
hij zal zien
wij zullen zien
jullie zullen zien
zij zullen zien
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GAAN -  IŚĆ,  PÓJŚĆ,  CHODZIĆ,  ODCHODZIĆ,  ODEJŚĆ

Czas teraźniejszy:

ik ga
jij gaat
hij gaat
wij gaan
jullie gaan
zij gaan

Czas przeszły dokonany:

ik ben gegaan
jij bent gegaan
hij is gegaan
wij zijn gegaan
jullie zijn gegaan
zij zijn gegaan

Czas przeszły niedokonany:

ik ging
jij ging
hij ging
wij gingen
jullie gingen
zij gingen

Czas zaprzeszły:

ik was gegaan
jij was gegaan
hij was gegaan
wij waren gegaan
jullie waren gegaan
zij waren gegaan

Czas przyszły:

ik zal gaan
jij zult gaan
hij zal gaan
wij zullen gaan
jullie zullen gaan
zij zullen gaan
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HOUDEN -  ZACHOWYWAĆ,  ZACHOWAĆ,  ZATRZYMYWAĆ,
ZATRZYMAĆ,  POWSTRZYMYWAĆ,  POWSTRZYMAĆ,  TRZYMAĆ

SIĘ,  NIE ODPUSZCZAĆ

Czas teraźniejszy:

ik houd; hou
jij houdt
hij houdt
wij houden
jullie houden
zij houden

Czas przeszły dokonany:

ik heb gehouden
jij hebt gehouden
hij heeft gehouden
wij hebben gehouden
jullie hebben gehouden
zij hebben gehouden

Czas przeszły niedokonany:

ik hield
jij hield
hij hield
wij hielden
jullie hielden
zij hielden

Czas zaprzeszły:

ik had gehouden
jij had gehouden
hij had gehouden
wij hadden gehouden
jullie hadden gehouden
zij hadden gehouden

Czas przyszły:

ik zal houden
jij zult houden
hij zal houden
wij zullen houden
jullie zullen houden
zij zullen houden
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ANTWOORDEN -  ODPOWIADAĆ,  ODPOWIEDZIEĆ 

Czas teraźniejszy:

ik antwoord
jij antwoordt
hij antwoordt
wij antwoorden
jullie antwoorden
zij antwoorden

Czas przeszły dokonany:

ik heb geantwoord
jij hebt geantwoord
hij heeft geantwoord
wij hebben geantwoord
jullie hebben geantwoord
zij hebben geantwoord

Czas przeszły niedokonany:

ik antwoordde
jij antwoordde
hij antwoordde
wij antwoordden
jullie antwoordden
zij antwoordden

Czas zaprzeszły:

ik had geantwoord
jij had geantwoord
hij had geantwoord
wij hadden geantwoord
jullie hadden geantwoord
zij hadden geantwoord

Czas przyszły:

ik zal antwoorden
jij zult antwoorden
hij zal antwoorden
wij zullen antwoorden
jullie zullen antwoorden
zij zullen antwoorden
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REIZEN -  PODRÓŻOWAĆ,  WĘDROWAĆ

Czas teraźniejszy:

ik reis
jij reist
hij reist
wij reizen
jullie reizen
zij reizen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gereisd
jij hebt gereisd
hij heeft gereisd
wij hebben gereisd
jullie hebben gereisd
zij hebben gereisd

Czas przeszły niedokonany:

ik reisde
jij reisde
hij reisde
wij reisden
jullie reisden
zij reisden

Czas zaprzeszły:

ik had gereisd
jij had gereisd
hij had gereisd
wij hadden gereisd
jullie hadden gereisd
zij hadden gereisd

Czas przyszły:

ik zal reizen
jij zult reizen
hij zal reizen
wij zullen reizen
jullie zullen reizen
zij zullen reizen
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STAAN -  STAĆ,  BYĆ,  ZNAJDOWAĆ SIĘ,  PASOWAĆ 

Czas teraźniejszy:

ik sta
jij staat
hij staat
wij staan
jullie staan
zij staan

Czas przeszły dokonany:

ik heb gestaan
jij hebt gestaan
hij heeft gestaan
wij hebben gestaan
jullie hebben gestaan
zij hebben gestaan

Czas przeszły niedokonany:

ik stond
jij stond
hij stond
wij stonden
jullie stonden
zij stonden

Czas zaprzeszły:

ik had gestaan
jij had gestaan
hij had gestaan
wij hadden gestaan
jullie hadden gestaan
zij hadden gestaan

Czas przyszły:

ik zal staan
jij zult staan
hij zal staan
wij zullen staan
jullie zullen staan
zij zullen staan
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SLUITEN -  ZAMYKAĆ (SIĘ) ,  ZAMKNĄĆ (SIĘ) ,  ZAWIERAĆ,
ZAWRZEĆ 

Czas teraźniejszy:

ik sluit
jij sluit
hij sluit
wij sluiten
jullie sluiten
zij sluiten

Czas przeszły dokonany:

ik heb gesloten
jij hebt gesloten
hij heeft gesloten
wij hebben gesloten
jullie hebben gesloten
zij hebben gesloten

Czas przeszły niedokonany:

ik sloot
jij sloot
hij sloot
wij sloten
jullie sloten
zij sloten

Czas zaprzeszły:

ik had gesloten
jij had gesloten
hij had gesloten
wij hadden gesloten
jullie hadden gesloten
zij hadden gesloten

Czas przyszły:

ik zal sluiten
jij zult sluiten
hij zal sluiten
wij zullen sluiten
jullie zullen sluiten
zij zullen sluiten
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TREKKEN -  CIĄGNĄĆ,  POCIĄGAĆ,  POCIĄGNĄĆ,  PARZYĆ,
ZAPARZYĆ,  WYCIĄGAĆ,  WYJĄĆ

Czas teraźniejszy:

ik trek
jij trekt
hij trekt
wij trekken
jullie trekken
zij trekken

Czas przeszły dokonany:

ik heb getrokken
jij hebt getrokken
hij heeft getrokken
wij hebben getrokken
jullie hebben getrokken
zij hebben getrokken

Czas przeszły niedokonany:

ik trok
jij trok
hij trok
wij trokken
jullie trokken
zij trokken

Czas zaprzeszły:

ik had getrokken
jij had getrokken
hij had getrokken
wij hadden getrokken
jullie hadden getrokken
zij hadden getrokken

Czas przyszły:

ik zal trekken
jij zult trekken
hij zal trekken
wij zullen trekken
jullie zullen trekken
zij zullen trekken
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DOUWEN -  PCHAĆ,  (PO)PCHNĄĆ

Czas teraźniejszy:

ik douw
jij douwt
hij douwt
wij douwen
jullie douwen
zij douwen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gedouwd
jij hebt gedouwd
hij heeft gedouwd
wij hebben gedouwd
jullie hebben gedouwd
zij hebben gedouwd

Czas przeszły niedokonany:

ik douwde
jij douwde
hij douwde
wij douwden
jullie douwden
zij douwden

Czas zaprzeszły:

ik had gedouwd
jij had gedouwd
hij had gedouwd
wij hadden gedouwd
jullie hadden gedouwd
zij hadden gedouwd

Czas przyszły:

ik zal douwen
jij zult douwen
hij zal douwen
wij zullen douwen
jullie zullen douwen
zij zullen douwen
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DRAGEN -  NOSIĆ,  NIEŚĆ,  WSPIERAĆ,  PONOSIĆ,  BRAĆ NA
SIEBIE

Czas teraźniejszy:

ik draag
jij draagt
hij draagt
wij dragen
jullie dragen
zij dragen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gedragen
jij hebt gedragen
hij heeft gedragen
wij hebben gedragen
jullie hebben gedragen
zij hebben gedragen

Czas przeszły niedokonany:

ik droeg
jij droeg
hij droeg
wij droegen
jullie droegen
zij droegen

Czas zaprzeszły:

ik had gedouwd
jij had gedouwd
hij had gedouwd
wij hadden gedouwd
jullie hadden gedouwd
zij hadden gedouwd

Czas przyszły:

ik zal douwen
jij zult douwen
hij zal douwen
wij zullen douwen
jullie zullen douwen
zij zullen douwen
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LIGGEN -  LEŻEĆ,  ZNAJDOWAĆ SIĘ,  SPOCZYWAĆ,  ZOSTAWIAĆ,
ZOSTAWIĆ,  USTAWIĆ,  BYĆ POCHOWANYM

Czas teraźniejszy:

ik lig
jij ligt
hij ligt
wij liggen
jullie liggen
zij liggen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gelegen
jij hebt gelegen
hij heeft gelegen
wij hebben gelegen
jullie hebben gelegen
zij hebben gelegen

Czas przeszły niedokonany:

ik lag
jij lag
hij lag
wij lagen
jullie lagen
zij lagen

Czas zaprzeszły:

ik had gelegen
jij had gelegen
hij had gelegen
wij hadden gelegen
jullie hadden gelegen
zij hadden gelegen

Czas przyszły:

ik zal liggen
jij zult liggen
hij zal liggen
wij zullen liggen
jullie zullen liggen
zij zullen liggen
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LOPEN -  IŚĆ,  CHODZIĆ,  BIEC,  BIEGAĆ,  PROWADZIĆ,  PŁYNĄĆ

Czas teraźniejszy:

ik loop
jij loopt
hij loopt
wij lopen
jullie lopen
zij lopen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gelopen
jij hebt gelopen
hij heeft gelopen
wij hebben gelopen
jullie hebben gelopen
zij hebben gelopen

Czas przeszły niedokonany:

ik liep
jij liep
hij liep
wij liepen
jullie liepen
zij liepen

Czas zaprzeszły:

ik had gelopen
jij had gelopen
hij had gelopen
wij hadden gelopen
jullie hadden gelopen
zij hadden gelopen

Czas przyszły:

ik zal lopen
jij zult lopen
hij zal lopen
wij zullen lopen
jullie zullen lopen
zij zullen lopen
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KOKEN -  GOTOWAĆ (SIĘ) ,  WRZEĆ

Czas teraźniejszy:

ik kook
jij kookt
hij kookt
wij koken
jullie koken
zij koken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekookt
jij hebt gekookt
hij heeft gekookt
wij hebben gekookt
jullie hebben gekookt
zij hebben gekookt

Czas przeszły niedokonany:

ik kookte
jij kookte
hij kookte
wij kookten
jullie kookten
zij kookten

Czas zaprzeszły:

ik had gekookt
jij had gekookt
hij had gekookt
wij hadden gekookt
jullie hadden gekookt
zij hadden gekookt

Czas przyszły:

ik zal koken
jij zult koken
hij zal koken
wij zullen koken
jullie zullen koken
zij zullen koken
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HELPEN -  POMAGAĆ,  POMÓC,  DOPOMAGAĆ,  DOPOMÓC,
OPIEKOWAĆ SIĘ,  DOGLĄDAĆ

Czas teraźniejszy:

ik help
jij helpt
hij helpt
wij helpen
jullie helpen
zij helpen

Czas przeszły dokonany:

ik heb geholpen
jij hebt geholpen
hij heeft geholpen
wij hebben geholpen
jullie hebben geholpen
zij hebben geholpen

Czas przeszły niedokonany:

ik hielp
jij hielp
hij hielp
wij hielpen
jullie hielpen
zij hielpen

Czas zaprzeszły:

ik had geholpen
jij had geholpen
hij had geholpen
wij hadden geholpen
jullie hadden geholpen
zij hadden geholpen

Czas przyszły:

ik zal helpen
jij zult helpen
hij zal helpen
wij zullen helpen
jullie zullen helpen
zij zullen helpen
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SPELEN -  (ZA)GRAĆ,  BAWIĆ SIĘ,  ROZGRYWAĆ,  TOCZYĆ SIĘ 

Czas teraźniejszy:

ik speel
jij speelt
hij speelt
wij spelen
jullie spelen
zij spelen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gespeeld
jij hebt gespeeld
hij heeft gespeeld
wij hebben gespeeld
jullie hebben gespeeld
zij hebben gespeeld

Czas przeszły niedokonany:

ik speelde
jij speelde
hij speelde
wij speelden
jullie speelden
zij speelden

Czas zaprzeszły:
ik had gespeeld
jij had gespeeld
hij had gespeeld
wij hadden gespeeld
jullie hadden gespeeld
zij hadden gespeeld

Czas przyszły:
ik zal spelen
jij zult spelen
hij zal spelen
wij zullen spelen
jullie zullen spelen
zij zullen spelen
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SPREKEN -  MÓWIĆ,  ROZMAWIAĆ,  PRZEMAWIAĆ,  DOCHODZIĆ
DO GŁOSU,  DOJŚĆ DO GŁOSU,  ZNAĆ COŚ,  ŚWIADCZYĆ O

CZYMŚ

Czas teraźniejszy:

ik spreek
jij spreekt
hij spreekt
wij spreken
jullie spreken
zij spreken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gesproken
jij hebt gesproken
hij heeft gesproken
wij hebben gesproken
jullie hebben gesproken
zij hebben gesproken

Czas przeszły niedokonany:

ik sprak
jij sprak
hij sprak
wij spraken
jullie spraken
zij spraken

Czas zaprzeszły:

ik had gesproken
jij had gesproken
hij had gesproken
wij hadden gesproken
jullie hadden gesproken
zij hadden gesproken

Czas przyszły:

ik zal spreken
jij zult spreken
hij zal spreken
wij zullen spreken
jullie zullen spreken
zij zullen spreken
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VLIEGEN -  FRUWAĆ,  FRUNĄĆ,  POFRUNĄĆ,  LATAĆ,
(PO)LECIEĆ

Czas teraźniejszy:

ik vlieg
jij vliegt
hij vliegt
wij vliegen
jullie vliegen
zij vliegen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gevlogen
jij hebt gevlogen
hij heeft gevlogen
wij hebben gevlogen
jullie hebben gevlogen
zij hebben gevlogen

Czas przeszły niedokonany:

ik vloog
jij vloog
hij vloog
wij vlogen
jullie vlogen
zij vlogen

Czas zaprzeszły:

ik had gevlogen
jij had gevlogen
hij had gevlogen
wij hadden gevlogen
jullie hadden gevlogen
zij hadden gevlogen

Czas przyszły:

ik zal vliegen
jij zult vliegen
hij zal vliegen
wij zullen vliegen
jullie zullen vliegen
zij zullen vliegen
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HEBBEN -  MIEĆ,  POSIADAĆ

Czas teraźniejszy:

ik zwem
jij zwemt
hij zwemt
wij zwemmen
jullie zwemmen
zij zwemmen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gezwommen
jij hebt gezwommen
hij heeft gezwommen
wij hebben gezwommen
jullie hebben gezwommen
zij hebben gezwommen

Czas przeszły niedokonany:

ik zwom
jij zwom
hij zwom
wij zwommen
jullie zwommen
zij zwommen

Czas zaprzeszły:

ik had gezwommen
jij had gezwommen
hij had gezwommen
wij hadden gezwommen
jullie hadden gezwommen
zij hadden gezwommen

Czas przyszły:

ik zal zwemmen
jij zult zwemmen
hij zal zwemmen
wij zullen zwemmen
jullie zullen zwemmen
zij zullen zwemmen
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PAKKEN -  BRAĆ,  WZIĄĆ,  CHWYTAĆ,  CHWYCIĆ,  WZIĄĆ DO
RĘKI ,SCHWYTAĆ,  (S )PAKOWAĆ,  (ZA)PAKOWAĆ,  

Czas teraźniejszy:

ik pak
jij pakt
hij pakt
wij pakken
jullie pakken
zij pakken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gepakt
jij hebt gepakt
hij heeft gepakt
wij hebben gepakt
jullie hebben gepakt
zij hebben gepakt

Czas przeszły niedokonany:

ik pakte
jij pakte
hij pakte
wij pakten
jullie pakten
zij pakten

Czas zaprzeszły:

ik had gepakt
jij had gepakt
hij had gepakt
wij hadden gepakt
jullie hadden gepakt
zij hadden gepakt

Czas przyszły:

ik zal pakken
jij zult pakken
hij zal pakken
wij zullen pakken
jullie zullen pakken
zij zullen pakken
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KOSTEN -  KOSZTOWAĆ

Czas teraźniejszy:

ik kost
jij kost
hij kost
wij kosten
jullie kosten
zij kosten

Czas przeszły dokonany:

ik heb gekost
jij hebt gekost
hij heeft gekost
wij hebben gekost
jullie hebben gekost
zij hebben gekost

Czas przeszły niedokonany:

ik kostte
jij kostte
hij kostte
wij kostten
jullie kostten
zij kostten

Czas zaprzeszły:

ik had gekost
jij had gekost
hij had gekost
wij hadden gekost
jullie hadden gekost
zij hadden gekost

Czas przyszły:

ik zal kosten
jij zult kosten
hij zal kosten
wij zullen kosten
jullie zullen kosten
zij zullen kosten
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BELLEN -  (ZA)DZWONIĆ,  (ZA)TELEFONOWAĆ

Czas teraźniejszy:

ik bel
jij belt
hij belt
wij bellen
jullie bellen
zij bellen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gebeld
jij hebt gebeld
hij heeft gebeld
wij hebben gebeld
jullie hebben gebeld
zij hebben gebeld

Czas przeszły niedokonany:

ik belde
jij belde
hij belde
wij belden
jullie belden
zij belden

Czas zaprzeszły:

ik had gebeld
jij had gebeld
hij had gebeld
wij hadden gebeld
jullie hadden gebeld
zij hadden gebeld

Czas przyszły:

ik zal bellen
jij zult bellen
hij zal bellen
wij zullen bellen
jullie zullen bellen
zij zullen bellen
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ZOEKEN -  (PO)SZUKAĆ,  POSZUKIWAĆ,   

Czas teraźniejszy:

ik zoek
jij zoekt
hij zoekt
wij zoeken
jullie zoeken
zij zoeken

Czas przeszły dokonany:

ik heb gezocht
jij hebt gezocht
hij heeft gezocht
wij hebben gezocht
jullie hebben gezocht
zij hebben gezocht

Czas przeszły niedokonany:

ik zocht
jij zocht
hij zocht
wij zochten
jullie zochten
zij zochten

Czas zaprzeszły:

ik had gezocht
jij had gezocht
hij had gezocht
wij hadden gezocht
jullie hadden gezocht
zij hadden gezocht

Czas przyszły:

ik zal zoeken
jij zult zoeken
hij zal zoeken
wij zullen zoeken
jullie zullen zoeken
zij zullen zoeken
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WONEN -  MIESZKAĆ

Czas teraźniejszy:

ik woon
jij woont
hij woont
wij wonen
jullie wonen
zij wonen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gewoond
jij hebt gewoond
hij heeft gewoond
wij hebben gewoond
jullie hebben gewoond
zij hebben gewoond

Czas przeszły niedokonany:

ik woonde
jij woonde
hij woonde
wij woonden
jullie woonden
zij woonden

Czas zaprzeszły:

ik had gewoond
jij had gewoond
hij had gewoond
wij hadden gewoond
jullie hadden gewoond
zij hadden gewoond

Czas przyszły:

ik zal wonen
jij zult wonen
hij zal wonen
wij zullen wonen
jullie zullen wonen
zij zullen wonen
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VRAGEN -  (ZA)PYTAĆ,  SPYTAĆ,  PROSIĆ SIĘ O COŚ,
(PO)PROSIĆ

Czas teraźniejszy:

ik vraag
jij vraagt
hij vraagt
wij vragen
jullie vragen
zij vragen

Czas przeszły dokonany:

ik heb gevraagd
jij hebt gevraagd
hij heeft gevraagd
wij hebben gevraagd
jullie hebben gevraagd
zij hebben gevraagd

Czas przeszły niedokonany:

ik vroeg/vraagde
jij vroeg/vraagde
hij vroeg/vraagde
wij vroegen/vraagden
jullie vroegen/vraagden
zij vroegen/vraagden

Czas zaprzeszły:

ik had gevraagd
jij had gevraagd
hij had gevraagd
wij hadden gevraagd
jullie hadden gevraagd
zij hadden gevraagd

Czas przyszły:

ik zal vragen
jij zult vragen
hij zal vragen
wij zullen vragen
jullie zullen vragen
zij zullen vragen
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