
Verb éirigh become Regular Intransitive Type 2 
Verbal Noun éirí    beoming  
Verbal Adjective éirithe become  
    
Indicative 
Present Habitual Past Simple  Future Conditional Past Habitual Imperative Subjunctive Persons 
éiríonn d'éirigh éireoidh d'éireodh d'éiríodh éiríodh go n-éirí sé, sí 
       siad 
       muid 
     éirígí  (sibh) 
   d'éireofá d'éiríteá éirigh  (tú) 
éirím   d'éireoinn d'éirínn éirím  (mé) 
        
éirítear éiríodh éireofar d'éireofaí d'éirítí éirítear go n-éirítear impersonal 
        
Cighdeán Alternatives       
   d'éireoidís d'éirídís éirídís  (siad) 
éirímid d'éiríomar éireoimid d'éireoimis d'éirímis éirímis go n-éirímid (muid) 
        
Things to Look Out For       
-í- 
-nn 

d' 
..but 
no d'  
in impersonal 

-eo- 
-dh (slender) 

d' 
-eo- 
-dh (broad) 

d' 
-í- 
-dh (broad) 

-í- 
-dh (broad) 

go + n- 
-í 

 

 



 
Verb éirigh become Regular Intransitive Type 2 
Verbal Noun éirí becoming  
Verbal Adjective éirithe become  
    
Question 

 

 

Present Habitual Past Simple  Future Conditional Past Habitual I S Persons 
an éiríonn ar éirigh an éireoidh an éireodh an éiríodh   sé, sí 
       siad 
       muid 
       (sibh) 
   an éireofá an éiríteá   (tú) 
an éirím   an éireoinn an éirínn   (mé) 
        
an éirítear ar éiríodh an éireofar an éireofí an éirítí   impersonal 
        
Cighdeán Alternatives       
   an éireoidís an éirídís   (siad) 
an éirímid ar éiríomar an éireoimid an éireoimis an éirímis   (muid) 
        
Things to Look Out For      
an  
no (written) 
eclipsis 

ar instead of an 
 

an  
no (written) 
eclipsis 

an  
no (written) 
eclipsis 

an  
no (written) 
eclipsis 

Ø Ø  



 
Verb éirigh become Regular Intransitive Type 2 
Verbal Noun éirí becoming  
Verbal Adjective éirithe become  
    
Negative 
Present Habit Past Simple  Future Conditional Past Habitual Imperative Subjunctive Persons 
ní éiríonn níor éirigh ní éireoidh ní éireodh ní éiríodh ná héiríodh nár éirí sé, sí 
       siad 
       muid 
     ná héirígí  (sibh) 
   ní éireofá ní éiríteá ná héirigh  (tú) 
ní éirím   ní éireoinn ní éirínn ná héirím  (mé) 
        
ní éirítear níor éiríodh ní éireofar ní éireofí ní éirítí ná héirítear nár éirítear impersonal 
        
Cighdeán Alternatives       
   ní éireoidís ní éirídís ná héirídís  (siad) 
ní éirímid níor éiríomar ní éireoimid ní éireoimis ní éirímis ná héirímis nár éirímid (muid) 
        
Things to Look Out For       
 no d' 

níor instead of 
ní 

 no d' no d' h- 
ná instead of  
ní 

no (written) 
eclipsis 
nár instead of 
ní 

 

 
 
To form Negative Questions, replace ní with nach + n-; or níor with nár. There are no Negative Questions in the Imperative 
or Subjunctive. 


