
1. be, was/were, been: van, létezik

2. beat, beat, beaten: üt, megüt, megver, összever

3. become, became, become: válik valamivé

4. begin, began, begun: elkezd, elkezdődik

5. bend, bent, bent: hajol, hajlít, meghajlít

6. bet, bet, bet: fogad valamire pénzben

7. bite, bit, bitten: megharap (állat)

8. blow, blew, blown: felfúj (lufit)

9. break, broke, broken: eltör, összetör, eltörik

10. bring, brought, brought: hoz, magával hoz

11. broadcast, broadcast, broadcast: sugároz, közvetít, ad

(televízióban, rádióban)

12. build, built, built: épít, felépít, megépít

13. burst, burst, burst: szétpukkaszt, kipukkad (léggömb, gumi)

14. burn, burnt, burnt: ég, éget, megég, megéget

15. buy, bought, bought: vesz, megvesz, megvásárol

16. catch, caught, caught: fog (halat)

17. choose, chose, chosen: választ, kiválaszt

18. come, came, come: jön

19. cost, cost, cost: kerül vmibe

20. creep, crept, crept: mászik, kúszik, lopódzik, lopózkodik

21. cut, cut, cut: vág, (el) vág, megvág

22. deal, dealt, dealt: foglalkozik vmivel (with)

23. dig, dug, dug: felás, ás

24. do, did, done: tesz, csinál

25. draw, drew, drawn: rajzol, húz

26. dream, dreamt, dreamt: álmodik, ábrándozik

27. drink, drank, drunk: iszik

28. drive, drove, driven: vezet (autót)

29. eat, ate, eaten: eszik

30. fall, fell, fallen: esik, zuhan, elesik

31. feed, fed, fed: etet, táplál

32. feel, felt, felt: érez, érzékel

33. fight, fought, fought: harcol, küzd, verekszik

34. find, found, found: talál, megtalál, rátalál

35. flee, fled, fled: menekül, elmenekül, elszükik, megszökik

36. fly, flew, flown: repül, repülőt vezet

37. forbid, forbade, forbidden: megtilt, nem enged

38. forget, forgot, forgotten: felejt, elfelejt

39. forgive, forgave, forgiven: megbocsát vkinek

40. freeze, froze, frozen: fagy, megfagy, fázik, fagyaszt

41. get, got, got: kap, megszerez, vesz

42. give gave given: ad, ajándékoz

43. go, went, gone: megy, elmegy

44. grow, grew, grown: nő, növeszt, termel (növényt)

45. hang, hung, hung: akaszt, lóg, lógat

46. have, had, had: van neki, birtokol

47. hear, heard, heard: hall, meghall

48. hide, hid, hidden: rejt, elrejt, bújik, elbújik

49. hit, hit, hit: üt, ver, csap, nekimegy

50. hold, held, held: tart (kézben), fog, megfog

51. hurt, hurt, hurt: megsért, felsért, fáj

52. keep, kept, kept: tart (vkit vhogy), megtart (szavát) betart

(törvényt, szabályt) tart (állatot), megtart, megőriz (titkot)

53. kneel, knelt, knelt: térdel, letérdel, térdepel

54. know, knew, known: tud, ismer

55. lay, laid, laid: lefektet, terít, letesz

56. lead, led, led: (céget, embereket) vezet

57. leap, leapt, leapt: szökken, ugrik, felpattan, felugrik

58. leave, left, left: elhagy, elmegy, otthagy, abbahagy

59. lend, lent, lent: kölcsönad, kölcsönöz

60. let, let, let: hagy, enged

61. lie, lay, lain: fekszik, hever

62. light, lit, lit: világít, meggyújt

63. lose, lost, lost: veszít, elveszít

64. make, made, made: készít, csinál, gyárt, tesz

65. mean, meant, meant: jelent vmit, ért vmit vhogyan,

szándékozik

66. meet, met, met: találkozik, megismerkedik

67. pay, paid, paid: fizet, kifizet

68. put, put, put: tesz, rak, helyez

69. read, read, read: olvas

70. ride, rode, ridden: lovagol, biciklizik

71. ring, rang, rung: csöng, cseng, csenget

72. rise, rose, risen: emelkedik, nő, növekszik (szám, érték), felkel

(nap)

73. run, ran, run: fut, szalad

74. say, said, said: mond vmit

75. see, saw, seen: néz, lát, találkozik

76. seek, sought, sought: keres, kutat

77. sell, sold, sold: elad, árul

78. send, sent, sent: küld, elküld, eljuttat

79. set, set, set: beállít

80. shake, shook, shaken: ráz, megráz, megrázkódik

81. shine, shone, shone: süt, ragyog, fénylik

82. shoot, shot, shot: lő, vadászik

83. show, showed, shown: mutat, megmutat

84. shrink, shrank, shrunk: összemegy, összezsugorodik

85. shut, shut, shut: bezár, becsuk

86. sing, sang, sung: énekel

87. sink, sank, sunk: süllyed, elsüllyed, elüllyeszt, merül
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88. sit, sat, sat: ül

89. sleep, slept, slept: alszik

90. slide, slid, slid: csúszik, csüsztat, tól

91. speak, spoke, spoken: beszél

92. spend, spent, spent: költ (pénzt), tölt (időt)

93. spill, spilt, spilt: kilöttyent, kiönt

94. spit, spat, spat: köp, köpköd

95. split, split, split: feloszt, megoszt, kettéoszt, kettéhasít

96. spread, spread, spread: terjeszt, terjed (pl vírus), kihajt (térképet)

97. spring, sprang, sprung: ugrik, pattan, szökken, szökell

98. stand, stood, stood: áll, megáll

99. steal, stole, stolen: lop, ellop, elrabol, elcsen

100. stick, stuck, stuck: ragad, tapad, tapaszt

101. sting, stung, stung: szúr, csíp (méh)

102. stink, stank, stunk: bűzlik, szaga van

103. strike, struck, struck: támad, üt, csap, belecsap

104. swear, swore, sworn: esküszik, káromkodik

105. sweep, swept, swept: söpör

106. swell, swelled, swollen: megdagad, feldagad, felduzzad

107. swim, swam, swum: úszik

108. swing, swung, swung: himbálózik, hintázik, lendül, lendít

109. take, took, taken: visz, rak, tesz

110. teach, taught, taught: tanít

111. tear, tore, torn: tép, szakít, elszakít, eltép

112. tell, told, told: mond, mesél

113. think, thought, thought: gondol, hisz, vél

114. throw, threw, thrown: dob, hajít

115. understand, understood, understood: megért, felfog

116. wake, woke, woken: ébred, ébreszt

117. wear, wore, worn: visel, hord (ruhadarabot)

118. weep, wept, wept: zokog, sír

119. win, won, won: győz, nyer

120. write, wrote, written: ír


