
 

Anglická nepravidelná slovesa  

Třída 1. Všechny tvary jsou stejné:  
Put – put – put – položit, dát 

Příklady: 

Přítomný čas: Put it here please. – Polož to sem prosím.  

Minulý čas: I put the book in the bookcase one or two days ago. – Dal jsem tu knihu 

do knihovny před jedním nebo dvěma dny. 

Předpřítomný čas: I have never put milk in my tea in my whole life. – Nikdy jsem si 

nedal mléko do čaje za celý svůj život. 

 

Cut – cut – cut – řezat, stříhat, krajet. 

Příklady: 

Přítomný čas: This knife doesn‘t cut. – Tento nůž neřeže. 

Minulý čas: Kate cut her finger. – Katka se řízla do prstu. 

Předpřítomný čas: The lawn looks nice because I’ve cut the grass. – Trávník vypadá 

hezky, protože jsem posekal trávu. 

 

Let – let – let – dovolit, nechat, pronajmout. 

Příklady:  

Přítomný čas: Kate lets her house this year. – Katka letos pronajímá svůj dům. 

Minulý čas: Yesterday my father let me go to the cinema. – Včera táta dovolil mi jít 

do kina.  

Předpřítomný čas: Why hasn’t she let me wear her dress? – Proč mi nedovolila 

nosit její šaty? 

 

Cost – cost – cost – stát (o ceně) 

Příklady: 

Přítomný čas: How much does it cost? – Kolik to stojí? 

Minulý čas: I think it cost a lot of money. – Myslím, že to stálo hodně peněz. 

Předpřítomný čas: It has cost me a fortune. – Stálo mě to spoustu peněz. 

 

Set – set – set – posadit, položit, ustanovit. 

Příklady:  

Přítomný čas: In summer the sun rises early and sets late. – V létě slunce vychází 

časně a zapadá pozdě. 

Minulý čas: He set a new record. – Vytvořil nový rekord. 

Předpřítomný čas: I am sure that Jane has set you a good example. – Jsem si jistý, 

že Jana ti dala dobrý příklad. 



 

 

Další příklady z této skupiny: 
Hurt – hurt – hurt – zranit, bolet 

Příklady:  

Přítomný čas: Where does it hurt? – Kde to bolií? 

Minulý čas: I’m sorry if I hurt your feeling. – Promiňte, zdali jsem vás urazil. 

Předpřítomný čas: Haven’t you hurt your hand? – Nezranil jste se na ruce?  

 

Spread – spread – spread – šířit 

Příklady: 

Přítomný čas: Who spreads such lies? – Kdo šíří takové lže? 

Minulý čas: They spread out the map. – Rozprostřeli mapu. 

Předpřítomný čas: Who has spread the news? – Kdo rozšířil tuto zprávu? 

 

 

Shut – shut – shut 

Příklady:  

Přítomný čas: Shut the door, please. – Zavřete dveře, prosím! 

Minulý čas: He shut the door in his face. – Zavřel mu dveře před nosem.  

Předpřítomný čas: Have you shut the gate behind you? – Zavřel jsi branku za 

sebou? 

 

 

 

Třída 2. 2. a 3. tvary jsou stejné:  

have – had – had - mít 

Příklady: 

Přítomný čas: I always have breakfast. – Vždycky snídám doma. 

Minulý čas: I had a bad cold, but Kate had only a slight cold. – Byl jsem silně 

nachlazen, ale Katka měla jenom slabou rýmu. 

Předpřítomný čas: I have already had my lunch. – Už jsem snědl oběd. 

 

get – got – got 

Příklady: 

Přítomný čas: He gets only good marks at school. – Má jen dobré známky ve škole. 

Minulý čas: We got two different results. Získali jsme dva odlišné výsledky.  

Předpřítomný čas: I have already got it from my friend. – Už jsem to dostal od 

přítele. 

 



Find – found – found – najít. 

Příklady: 

Přítomný čas: Can you find your way in Prague? – Vyznáte se v Praze? 

Minulý čas: Joe found a hair in the soup. – Joe našel v polévce vlas. 

Předpřítomný čas: Kate has found the key. – Katka našla ty klíče. 

 

Make – made – made – dělat.  

Příklady: 

Přítomný čas: You may always make a mistake, but never the same one twice. – 

Vždycky můžete udělat chybu, ale nikdy tutéž dvakrát.  

Minulý čas: He made a mistake in reading the road map. – Udělal chybu při čtení 

automapy. 

Předpřítomný čas: We have made up our minds to stay. – Rozhodli jsme se, že 

zůstaneme. (make up one’s mind – rozhodnout se) 

 

Send – sent – sent – poslat 

Příklady: 

Přítomný čas: Send it through the post. – Pošlete to poštou. 

Minulý čas: My father sent me a message. – Otec mi poslal zprávu. 

Předpřítomný čas: Have you sent off the email yet? – Odeslali už jste ten email?  

 

Další příklady z této skupiny: 
Keep – kept – kept – držet, udržovat, zůstat, chovat. 

Příklady: 

Přítomný čas: Keep smiling! – Vždy s úsměvem! 

Minulý čas: My friend kept three dogs. – Můj přítel choval tři psy. 

Předpřítomný čas: I am sorry to have kept you waiting so long. – Je mi líto, že jsem 

vás nechal tak dlouho čakat. 

 

Learn – learnt – learnt – učit se 

Příklady: 

Přítomný čas: Sam learns French. – Sam se učí francouzsky. 

Minulý čas: He learnt it in three weeks. – Naučil se tomu za tři týdny. 

Předpřítomný čas: He hasn’t yet learnt how to read. – Jěště se nenaučil číst. 

 

Say – said – said – řict, řikat 

Příklady: 

Přítomný čas: Say it aloud. – Řekni to nahlas. 

Minulý čas: The foreigner said something in English. – Cizinec řekl něco anglicky. 

Předpřítomný čas: You have said it. – Ty jsi to řekl.  



 

Sell – sold – sold – prodat 

Příklady: 

Přítomný čas: This shop sells only goods of first-rate quality. – Tento obchod 

prodává jen zboží první kvality.  

Minulý čas: John sold his car a month ago. – John prodal své auto před měsícem. 

Předpřítomný čas: Have you sold your Škoda? – Prodal jste svou Škodu? 

 

Pay – paid – paid – prodavat 

Příklady: 

Přítomný čas: We usually pay in cash. – Obvykle platíme hotově. 

Minulý čas: We paid for the flat. – Zaplatili jsme za byt. 

Předpřítomný čas: He hasn’t paid his bills yet.- Nezaplatil ještě účty. 

 

Tell – told – told – povídat 

Příklady: 

Přítomný čas: Tell him to do it! – Řekni mu, aby to udělal! 

Minulý čas: I told you so. – Říkal jsem ti to. 

Předpřítomný čas: What I have told you is a secret. Keep it dark! – Co jsem vám 

sdělil, je tajemství. Nechte si to pro sebe! 

 

 


