eat [iːt]
fall [fɔːl]
(sok összetett és néhány ritka ige kivételével az összes rendhagyó ige táblázata)
feed [*ːd]
Nearly Complete List of Irregular Verbs with Pronunciation
feel [*ːl]
fight [faɪt]
Jelmagyarázat: www.hivo.hu/WordsHWI.pdf
find [faɪnd]
fit [fɪt]
Infinitive
Simple Past
Past Participle
Jelentés
abide [əˈbaɪd]
abode [əˈbəʊd]|abided -"- (=előző oszlop)
(meg-, fenn-)marad, tart(ózkodik), lakik flee [+iː]
fling [flɪŋ]
arise [əˈraɪz]
arose [əˈrəʊz]
arisen [əˈrɪzn̩]
keletkezik, (fel)támad, felemelkedik
fly [flaɪ]
awake [əˈweɪk]
awoke [əˈwəʊk]
awoken [əˈwəʊkən] felébreszt, felkelt, felébred
forbid [fə(r)ˈbɪd]
be [bi(ː)], am|is|are
was,were[wɒz|-əz,wɜː(r)] been [biːn|bɪn]
van, létezik, létige, segédige
forecast [ˈfɔːkɑːst]
bear [beə(r)]
bore [bɔː(r)]
born [bɔː(r)n]|borne hord(oz), visz, szül, terem, eltűr
for(e)go [fɔːˈɡəʊ], -es
beat [biːt]
-"- (=előző oszlop)
beaten [ˈbiːtn̩]|-"(meg)üt, (meg)ver, legyőz
become [bɪˈkʌm]
became [bɪˈkeɪm]
become [bɪˈkʌm]
válik vmivé, lesz; megfelel, illik vkhez forget [fəˈɡet]
forgive [fəˈɡɪv]
begin [bɪˈɡɪn]
began [bɪˈɡæn]
begun [bɪˈɡʌn]
(el)kezd(ődik)
bend [bend]
bent [bent]
-"(meg-/be-)hajlít/-hajlik, kanyarog/-dik forsake [fəˈseɪk]
freeze [friːz]
bet [bet]
bet [bet]|betted (rég.)
-"fogad [tétben], feltesz [tétet]
freight [freɪt]
bid [bɪd]
-"-"ajánl, (rá)ígér, bemond, licitál
bid (farewell) [bɪd]
bade [beɪd|bæd]|-"bidden [ˈbɪdn̩]|bid [bɪd] (el)köszön; meghagy, elrendel, mond get [ɡet]
give [ɡɪv]
bind [baɪnd]
bound [baʊnd]
-"(össze-/meg-/le-/be)köt(öz), kötelez
go [ɡəʊ], goes
bite [baɪt]
bit [bɪt]
bitten [ˈbɪtn̩]
(meg)harap, (meg)mar, (meg)csíp
grind [ɡraɪnd]
bleed [bliːd]
bled [bled]
-"vérzik, vért vesz(ít)
grow [ɡrəʊ]
bless [bles]
blessed [blest]
blessed [blest|-ɪd, mn] áldott, boldog, örömteli, örvendetes
hang [hæŋ]
blow [blow]
blew [bluː]
blown [bləʊn]
fúj; üt, csap; elront, eltol
have [(h)əv|hæv], has
break [breɪk]
broke [brəʊk]
broken [ˈbrəʊkən]
(szét-/össze)tör(ik), megszeg
breed [briːd]
bred [bred]
-"nemz, költ, tenyész(t), okoz, (fel)nevel hear [hɪə]
hew [hjuː]
bring [brɪŋ]
brought [brɔːt]
-"hoz, okoz
broadcast [ˈbrɔːdkɑːst] broadcast [-"-]|-ed
-"sugároz, ad, közvetít, közhírré tesz, terjeszt hide [haɪd]
hit [hɪt]
build [bɪld]
built [bɪlt]
-"(fel-/meg-)épít, elkészít, gyárt
hold [həʊld]
burn [bɜː(r)n]
burnt [bɜː(r)nt]|burned -"(el)ég(et), (fel)gyújt, (el)tüzel/fűt
burst [bɜː(r)st]
-"-"(szét-/fel-)robban(t)/reped, (fel-/be)tör hurt [hɜː(r)t]
input [ˈɪnpʊt]
bust [bʌst]
-"-|busted
-"-|busted
ld. burst; razziázik; lefokoz
keep [kiːp]
buy [baɪ]
bought [bɔːt]
-"vásárol, (meg)vesz, bevesz, elhisz
kneel [niːl]
cast [kɑːst]
-"-"(le)dob/vet/hajít, önt [fémet]
knit [nɪt]
catch [kætʃ]
caught [kɔːt]
-"(meg-/(f)el-)fog/kap, (éppen) elér
know [nəʊ]
choose [tʃuːz]
chose [tʃəʊz]
chosen [ˈtʃəʊzən]
(ki)választ, válogat, dönt (to do...)
lay [leɪ]
cling [kl ̩ɪŋ]
clung [klʌŋ]
-"kap-/ragaszkodik, kitart, tapad
lead [liːd]
clothe [kləʊð]
clothed|clad [klæd] (rég.) -"(fel)öltöztet, felruház, beborít
lean [liːn]
come [kʌm]
came [keɪm]
come [kʌm]
jön, lesz, válik vmivé, következik
leap [liːp]
cost [kɒst]
-"-"kerül (vmbe)
learn [lɜː(r)n]
creep [kriːp]
crept [krept]
-"csúszik, mászik, kúszik, vánszorog
leave [liːv]
cut [kʌt]
-"-"(meg-/fel-/le-/el-)vág, csökkent
lend [lend]
deal [diːl]
dealt [delt]
-"ad, oszt, bánik, foglalkozik, kezel
let [let]
dig [dɪɡ]
dug [dʌɡ]
-"(fel-/ki-)ás, túr, meglel, feltár
dive [daɪv]
dived|dove [dəʊv] (US) dived
(fejest)(be)ugrik, lemerül, (alá)bukik, zuhan lie [laɪ], lying
do [də|du(ː)],does [dʌz] did [dɪd]
done [dʌn]
(meg-)csinál/tesz, elvégez, teljesít, segédige lie [laɪ], lying
light [laɪt]
draw [drɔː]
drew [druː]
drawn [drɔːn]
(ki)húz(ódik), von(z), rajzol, merít
lose [luːz]
dream [driːm]
dreamt [dremt]|dreamed -"álmod(oz)ik, ábrándozik
make [meɪk]
drink [drɪŋk]
drank [dræŋk]
drunk [drʌŋk]
iszik, vedel, felszív, elnyel
mean [miːn]
drive [draɪv]
drove [drəʊv]
driven [ˈdrɪvn̩]
vezet, hajt, űz, ösztönöz, kényszerít
meet [miːt]
dwell [dwel]
dwelt [dwelt]|dwelled -"lakik, marad, tartózkodik, időzik

Rendhagyó igék (majd)nem teljes listája kiejtéssel

ate [et|eɪt]
fell [fel]
fed [fed]
felt [felt]
fought [fɔːt]
found [faʊnd]
fitted|fit [fɪt] (US)
fled [fled]
flung [flʌŋ]
flew [+uː]
forbade [fə(r)ˈbæd|-beɪd]
-"-

forewent [fɔːˈwent]
forgot [fəˈɡɒt]
forgave [fəˈɡeɪv]
forsook [fəˈsʊk]
froze [frəʊz]
freighted [ˈfreɪtɪd]
got [ɡɒt]
gave [ɡeɪv]
went [went]
ground [ɡraʊnd]
grew [ɡruː]
hung [hʌŋ]|hanged
had [(h)əd/hæd]
heard [hɜː(r)d]
hewed [hjuːd]
hid [hɪd]
-"-

eaten [ˈiːtn̩]
fallen [ˈfɔːlən]

(meg)eszik, (el)fogyaszt, (le)nyel

-"-"-

etet, táplál, enni/ételt ad, szoptat
érez, (meg)érint, (ki-/meg)tapint
harcol, küzd, verekszik
(meg-/rá-)talál, megkeres, megtudakol
illeszt, előkészít, alkalmas(sá tesz)
(el)menekül, (el)szökik
hajít, vet, dob, szór
repül, siet, rohan, (el)fut, (el)menekül
(be-/meg-/el-)tilt
előre lát/jelez, (meg)jósol/jövendöl
előtte jár/ halad, megelőz, (lemond)
elfelejt, nem emlékszik, megfeledkezik
megbocsát, elenged [adósságot]
(f)el-/cserben hagy, lemond/leszokik
(meg-/be-/le-)fagy(aszt)
fuvaroz, megrak, bérbe vesz/ad
fog, vesz, kap, szerez; válik, jut vhová
(át-/oda-)ad(ományoz), nyújt, enged
(el)megy, jár, válik vmvé
őröl, köszörül, csiszol, csikorgat
(ki)nő, terem, termeszt, válik vmvé
függ(eszt), lóg, csüng|(fel)akaszt vkt
birtokol, van vje, segédige
(meg)hall(gat), megtud, értesül
(körül)vág, vagdal, dönt, aprít, vés
elrejt(őzik), eldug, eltakar, elbújtat/-ik
(meg)üt, el-/ki-/rátalál, bánt, sért
(vissza)tart, megfog, birtokol, vél
megsért, megbánt, fáj(dalmat okoz)
bevisz/ betáplál [adatot számítógépbe]
(meg)tart, véd, gondoz, őriz, eltart
(le)térde(pe)l
(meg)köt, összeköt, egyesít, egyesül
(meg)tud/ismer, ért
fektet, helyez, rak, tesz, tojik, terít
vezet, élen jár, elöl megy, uralkodik
hajol, hajlik, lejt, nekidől/-támaszt
(át-/fel-)ugrik, ugrat, felpattan, szökell
(meg)tanul, megtud, értesül
(el)indul, (el-/ott-)hagy, (hátra)marad
(kölcsön)ad, nyújt, biztosít
hagy, (meg)enged, eltűr; bérbe ad, kiad
fekszik, hever, elterül
hazudik (szabályos ige!)
meggyújt, (meg-, be-)világít
elveszt(eget), megszabadul vmitől
készít, csinál, előállít, gyárt, alkot
jelent, ért vhogy, szán(dékozik), akar
(össze)találkozik, szembeszáll, teljesít

-"-"-"-"-"-

flown [fləʊn]
forbidden [fə(r)ˈbɪdn̩]
-"-

foregone [fɔːˈɡɒn]
forgotten [fəˈɡɒtn̩]|forgot

forgiven [fəˈɡɪvn̩]
forsaken [fəˈseɪkən]
frozen [ˈfrəʊzən]
-"-|(fraught [frɔːt] mn)
got|gotten [ˈɡɒtn̩] (US)
given [ɡɪvn̩]
gone [ɡɒn]
-"-

grown [ɡrəʊn]
-"-"-"-

hewed|hewn [hjuːn]
hidden [ˈhɪdn̩]

held [held]

-"-"-

-"-

-"-

inputted|-"-"kept [kept]
-"knelt [nelt]|kneeled (US) -"knitted|knit [nɪt]
-"knew [njuː]
known [nəʊn]
laid [leɪd]
-"led [led]
-"leant [lent]|leaned
-"leapt [lept]|leaped
-"learnt [lɜː(r)nt]|learned -"left [left]
-"lent [lent]
-"-"-

-"-

lay [leɪ]
lied [laɪd]
lit [lɪt]|lighted
lost [lɒst]
made [ˈmeɪd]
meant [ment]
met [met]

lain [leɪn]
-"-"-"-"-"-"-

(el-/le-)esik/hull, elpusztul, (össze)omlik

mistake [mɪˈsteɪk]
mow [məʊ]
output [ˈaʊtpʊt]
pay [peɪ]
plead [pliːd]
prove [pruːv]
put [ˈpʊt]
quit [kwɪt]
read [riːd]
rend [rend]
rid [rɪd]
ride [raɪd]
ring [rɪŋ]
rise [raɪz]
run [rʌn]
saw [sɔː]
say [seɪ], says [sez]
see [siː]
seek [siːk]
sell [sel]
send [send]
set [set]
sew [səʊ]
shake [ʃeɪk]
shave [ʃeɪv]
shear [ʃɪə]
shed [ʃed]
shine [ʃaɪn]
shit [ʃɪt]
shoot [ʃuːt]
show [ʃəʊ]
shred [ʃred]
shrink [ʃrɪŋk]
shut [ʃʌt]
sing [sɪŋ]
sink [sɪŋk]
sit [sɪt]
slay [sleɪ]
sleep [sliːp]
slide [slaɪd]
sling [slɪŋ]
slink [slɪŋk]
slit [slɪt]
smell [smel]
sneak [sniːk]
sow [səʊ]
speak [spiːk]
speed [spiːd]
spell [spel]
spend [spend]
spill [spɪl]

mistook [mɪˈstʊk]
mistaken [mɪˈsteɪkən]
mowed [məʊd]
-"-|mown [məʊn]
outputted|-"-"paid [peɪd]
-"pleaded|pled [pled] (US) -"proved [pruːvd]
-"-|proven [ˈpruːvn̩] (US)
-"-"-|quitted

-"-"-

read [red]
rended|rent [rent] (rég.)

-"-"-

-"-

-"-

rode [rəʊd]
rang [ræŋ]
rose [rəʊz]
ran [ræn]
sawed [sɔːd]
said [sed]
saw [sɔː]
sought [sɔːt]
sold [səʊld]
sent [sent]

ridden [ˈrɪdn̩]
rung [rʌŋ]
risen [ˈrɪzn̩]
run [rʌn]
sawn [sɔːn]|-"- (US)
-"-

seen [siːn]
-"-"-

-"-

-"-"-

sewed [səʊd]
shook [ʃʊk]
shaved [ʃeɪvd]
sheared [ʃɪəd]

-"-|sewn [səʊn]
shaken [ˈʃeɪkən]
-"-|shaven [ˈʃeɪvn̩]
sheared|shorn

-"-

-"-

téved, eltéveszt, félreért, rosszul dönt
(le)kaszál, lenyír, megnyír
eredményt kiír, termel, eredményez
(ki-/meg-/le-)fizet, kifizetődik
képvisel, véd [ügyet], állít, bizonygat
(be)bizonyít, igazol, kipróbál
(oda)tesz/rak, (el)helyez
ott-/abbahagy, távozik, elmegy

spin [spɪn]
spit [spɪt]
split [splɪt]
spoil [spɔɪl]
spread [spred]
spring [sprɪŋ]
stand [stænd]
steal [stiːl]
(fel)olvas, megfejt, tanul(mányokat folytat) stick [stɪk]
(szét)szakít/szaggat, kettétép, marcangol sting [stɪŋ]
megszabadít/-ul vtől (get rid of...)
stink [stɪŋk]
lovagol, ride a bike: kerékpározik
strew [struː]
cseng(et), kong, felhív (telefonon)
stride [straɪd]
emelkedik, előlép, (fel)kel, (fel)támad strike [straɪk]
(meg-/el-)fut(tat), üzemeltet, vezet
string [strɪŋ]
fűrészel
strive [straɪv]
(ki-/el-)mond, kijelent, kifejez
swear [sweə]
(meg-/be-)lát, megért, találkozik
sweat [swet]
keres(gél), kutat, kér, követel
sweep [swiːp]
elad, kereskedik, (el)árul
swell [swel]
(el)küld
swim [swɪm]
(el)helyez, beállít, (le)tesz, lenyugszik swing [swɪŋ]
(meg)varr
take [teɪk]
(meg)ráz(kódik), remeg, reszket
teach [tiːtʃ]
(meg-/le-)borotvál, farag, nyír
tear [teə]
nyír, (le)vág, lenyes
tell [tel]
ont, önt, hullat
think [θɪŋk]
ragyog, csillog, fénylik, (ki)fényesít
thrive [θraɪv]
szarik
throw [θrəʊ]
(ki)lő, elsüt, tüzel
thrust [θrʌst]
(meg-/fel-/ki-)mutat(kozik), látszik
tread [tred]

shone [ʃɒn|ʃəʊn US]|-ed -"-"-|shat [ʃæt]|shitted
-"shot [ʃɒt]
-"showed [ʃəʊd]
shown [ʃəʊn]|-"shredded|(-"-, US)
-"összeszaggat, darabokra/cafatokra/apróra vág
shrank [ʃræŋk]|shrunk shrunk(en) [ʃrʌŋk(n̩)] összemegy, (össze)húz(ód)(oz)(ik)
-"-"bezár, becsuk, összehajt, behajt
sang [sæŋ]
sung [sʌŋ]
(el)énekel, (el)dalol
sank [sæŋk]|sunk [sʌŋk] sunk [sʌŋk]
(el)süllyed/-szt,(le)merül,leszáll,csökken
sat [sæt]
-"ül(ésezik)
slew [sluː]|slayed (US/rég) slain [sleɪn]|slayed(US/r.) elpusztít, levág, meggyilkol, megöl
slept [slept]
-"(el)alszik, nyugszik, pihen [sírban]
slid [slɪd]
-"-|(slidden [slɪdn̩], US) (el-/meg-)csúszik, siklik, csúsztat
slung [slʌŋ]
-"(el)hajít, elvet, ellódít, kilendít
slunk [slʌŋk]|-ed (US) -"ólálkodik, settenkedik, lopakodik
-"-"(fel)hasít/-ogat, bevág; hasad, reped
smelled|smelt [smelt] -"(meg-/ki-)szagol, (meg)szaglász
-ed|snuck [ˈsnək] (US) -"elcsen, elcsór, elemel; ld. slink
sowed [səʊd]
sown [səʊn]|-"(be-/el-)vet/hint/szór
spoke [spəʊk]
spoken [ˈspəʊkən]
beszél, (fel-/meg-)szólal, szól
sped [sped]|speeded
-"siet, gyorsan megy|hajt, gyorsít, segít
spelt [spelt]|spelled
-"(le)betűz, helyesen (le)ír, jelent
spent [spent]
-"(el)költ/tölt/használ/fogyaszt
spilled|spilt [spɪlt]
-"kiömlik, kilöttyent, felborít, kiönt

spun|span [spæn] (rég.) spun [spʌn]
spat [spæt]|-"- (US)
-"-"-

-ed|(spoilt [spɔɪlt], GB)
-"-

sprang [spræŋ]|sprung (US)

stood [stʊd]
stole [stəʊl]
stuck [stʌk]
stung [stʌŋ]
stank [stæŋk]|stunk
strewed [struːd]
strode [strəʊd]
struck [strʌk]
strung [strʌŋ]
strove [strəʊv]|strived
swore [swɔː(r)]
sweated [ˈswetɪd]|-"- (US)
swept [swept]
swelled [sweld]
swam [swæm]
swung [swʌŋ]
took [tʊk]
taught [tɔːt]
tore [tɔː(r)]
told [təʊld]
thought [θɔːt]
-ed|(throve [θrəʊv], US)
threw [θruː]
-"-

trod [trɒd]

understand [ˌʌndəˈstænd] understood [ˌʌndəˈstʊd]

undertake [ˌʌndəˈteɪk]
upset [ˌʌpˈset]
wake [weɪk]
wear [weə]
weave [wiːv]
wed [wed]
weep [wiːp]
wet [wet]
win [wɪn]
wind [waɪnd]
withdraw [wɪðˈdrɔː]
wring [rɪŋ]
write [raɪt]

undertook [ˌʌndəˈtʊk]
upset
woke [wəʊk]|waked (US)
wore [wɔː(r)]
wove [wəʊv]|(weaved)
wedded|-"wept [wept]
-"-|wetted
won [wʌn]
wound [waʊnd|wəʊnd]
withdrew [wɪðˈdruː]
wrung [rʌŋ]
wrote [rəʊt]

fon, sodor, sző, kitalál, pörög, forog
köp(köd), fúj, prüszköl
-"fel-/meg-/részekre oszt, hasít/-ad
-"elront, tönkretesz, (el)kényeztet
-"ki-/széttár, (ki/meg/el)terít, (el)terjeszt
sprung [sprʌŋ]
sarjad, fakad, ered, (fel)tör, ugrik, pattan
-"áll(ít); tűr, kibír, elvisel
stolen [ˈstəʊlən]
ellop, megszerez, lopakodik, (el)oson
-"ragad, ragaszt, tapad, szúr, ledöf
-"(meg)csíp, (meg)szúr, fáj, ég(et)
stunk [stʌŋk]
bűzlik, büdös, rossz szaga van
-"-|strewn [struːn]
(be-/meg-)hint/szór, terjeszt
stridden [ˈstrɪdn̩]
lépdel, átlép, nagy léptekkel megy/ró
-"-|(stricken [ˈstrɪkən]) (meg)üt, (le)csap/sújt, ver, sztrájkol
-"-|(stringed)
madzaggal átköt, felfűz/-akaszt/-húroz
striven [ˈstrɪvn̩]|-ed
igyekszik, törekszik, küzd
sworn [swɔː(r)n]
(meg)esküszik, káromkodik, szitkozódik
-"izzad, verejtékezik, izzaszt, robotol
-"(ki-/fel-/el-/végig)söpör, áramlik
-"-|swollen [ˈswəʊlən] (meg)duzzad/-szt, dagad/-szt
swum [swʌm]
(át-/le-)úszik, úsztat, lebeg, fürdik
-"(ide-oda) leng(et), himbál(ózik), hintázik
taken [ˈteɪkən]
(meg)fog, (el)vesz/visz
-"(meg)tanít, oktat
torn [tɔː(r)n]
(el-/szét)szakít/tép
-"(meg-, el-)mond, felszólít, utasít
-"(meg)gondol, vél, képzel
-ed|(thriven [ˈθrɪvən] US) jól fejlődik/megy, boldogul, virágzik
thrown [θrəʊn]
(oda)dob/vet, hajít, dobál
-"lök, taszít, döf, tolakszik
trodden [ˈtrɒdn̩]|-"(ki)tapos, lép(del), lépked, jár
-"ért, felfog (vmit), megért (vkit/vmit)
undertaken [ˌʌndəˈteɪkən] vállal(kozik), belekezd/-fog, nekilát
upset
felborít, feldönt, fellök, kihoz a sodrából
woken [ˈwəʊkən]|-ed (US) felébreszt, felébred, felkel(t)
worn [wɔː(r)n]
visel, (el)hord/koptat/nyű/használ
woven [ˈwəʊvən]|(-ed) sző, fon, (kitér, kanyarog)
-"(össze)házasodik/házasít
-"sír, könnyezik, (át)szivárog, csöpög
-"(meg-/be-/át)nedvesít, bevizez, (be)vizel
-"(el-/meg)nyer, győz, szerez
-"- (US [wəʊnd])
(fel)csavar/teker(csel), felhúz, kanyarog
withdrawn [wɪðˈdrɔːn] visszavon(ul)/-lép, kilép, kivon, félrehúz
-"kicsavar, gyötör, kisajtol, elferdít
written [ˈrɪtn̩]
(le-/meg-)ír

(191 ige, 140 Oxford 3000)
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