Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

C.
inf: -ować; praes: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują; praet: -owåł, -owała, -owali; imp: -uj; part praes act: -ując,
-ujący; part praet act: -owåwszy; part praet pass: -owany, -owana, -owani;
sb: -owanié.
Formacje bprzedr. w zasadzie impf (odstępstwa notowane są w uwadze pohasłowej); przedr. pf i rzadziej impf,
przy czym impf głównie od czasowników rodzimych z nienotowaną w tej koniugacji bprzedr. podstawą
tematyczną, np. -baczować, -biegować, -chwalować.
Należące do tego typu czasowniki rodzime są zwykle pochodnymi od tematów innych koniugacji, co jest zawsze
pokazane w nawiasie za pomocą znaku < (= pochodzi) , np. [-baczować] (< -baczyć).
W obrębie tej koniugacji nie występuje wymiana samogłosek nosowych, dlatego nie ma tu na ogół uwag o
odmianie, formacje imienne zapisane sa zawsze jako najprostsze skróty.
× abdykować się (pf) I
ablegować (pf) I
abrogować (i pf? ) III (+ -any II)
× absentować się I (+ -anie I)
absolwować I (+ -any I)
administrować II (+ -any I)
admitować I
adumbrować II
adhortować II
afektować I
afirmować (pf) II
*-aftować cf haftować
agrawować (pf) II
ak(k)lamować (impf / pf) II
akkomodować (pf) I × akomodować się II
aktykować (i impf / pf) II (+ -any II, -anie I)
[*alabastrować]
pf poalabastrować I
alegoryzować I
*alembikować (-anie I)
alijenować (a. pf) I (+ -any II) × alijenować się (a. pf) I
allegować IV (+ -any I, -anie I)
alterować I × alterować się I
amarykować II (+ -anie I)
amplifikować I
aneksować I (+ -any I)
anatematyzować I
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angaryjować I (+ -any I, -anie I)
pf *uangaryjować (-any I)
*angaryzować (-any I)
anglować cf handlować
animować II (+ -anie I)
annotować (pf) I (+ -any I)
apel(l)ować V (+ -ący III, -anie II)
aplaudować I
aplikować I (+ -any I, -anie I)
apostatować (pf) I
ap(p)robować (i pf) IV (+ -any II, -anie I)
arendować (i pf) II (+ -ący I, -any I)
pf poarendować I
arestować (i pf) IV (+ -any III, -anie III)
pf zaarestować II
[*arfować]
pf przearfować I
argować się II
argumentować II (+ -ący I, -anie I)
armować I × armować się II
aromatyzować (i pf) II (+ -any I)
arrogować I
artmetyzować I
ascendować (pf) I
asekurować I (+ -any I)
asygnować (pf) I (+ -any I)
attentować I
augmentować I
autoryzować (a. pf) I (+ -any I)
[-baczować] (< -baczyć)
impf × obaczować się I
pobaczować I
*wybaczować (-anie I)
balsamować I (+ -any I)
bandysować I (+ -any I)
banicyjować I
banijować I (+ -any I, -anie I)
banitować (+ -any I)
*banizować (pf) (-any I)
bankietować I
*bannować (pf) (-any I)
bantować I
pf pobantować I
barbaryzować I
[-bawować] (< -bawić)
impf wybawować I
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*berować (-any I)
pf odberować I
przeberować I
[*besować]
pf × ubesować się I
bębnować I
biczować IV (+ -any III, -anie IV) × biczować się II
pf ubiczować IV (+ -any III, -anie II)
*zbiczować (-any II)
[*biedować]
pf przybiedować I
[-biegować] (< -bieżeć)
impf wybiegować I
zabiegować II
× (< pf) rozbiegować się I
*bieretować (-any I)
pf *ubieretować (-any I)
bierzmować / bierzwno- /*bierzno- /*birzno- III (+ -any II, -anie IV) × bierzmować się I
pf przebierzmować I
*ubierzmować (-any I, -anie I)
biesiadować III (+-ący I, -anie II)
pf przebiesiadować I
× pf nabiesiadować się I
*birznować cf bierzmować
*bitunkować cf butynkować
bobrować II
*bogować (+ -anie I)
bojować IV (+ -ący III, -anie IV)
pf wybojować II (+ -any I)
zbojować I
bonować I
borgować II (+ -anie I)
pf wyborgować II
× zaborgować się I
zborgować II × zborgować się I
[*bortować]
pf wybortować I
zabortować I
bożkować I (+ -anie II)
brakować IV (+ -any II, -anie IV)
pf przebrakować II (+ -anie I)
*wybrakować (-any I)
zbrakować I (+ -any I)
bramować II (+ -any IV i nie-any I, -anie I) × bramować się I
pf obramować II (+ -any II)
zbramować II (+ -any II) × zbramować się II
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[-braniować] (< -bronić)
impf *zbraniować (-any I)
× bratować się I
impf a. pf × pobratować się I
*brejtować (-any I)
pf nabrejtować I
[*brogować]
pf nabrogować I
*bronować (-anie I)
pf *zabronować (-any I)
brozdować I
pf zbrozdować I
brukować cf burkować
bryżować I (+ -any II) × bryżować się II (+ -anie I)
pf ubryżować I
[-buchować] (< -buchać)
pf *wybuchować (-any II)
budować V (+ -ący III, -any IV, -anie V) × budować się IV (+ -ący się I)
impf 1.nadbudować I
1.podbudować I
1.przybudować I
1.zabudować I
pf dobudować II × dobudować się I
nabudować IV (+ -any I, -anie I i nie-anie I)
2.nadbudować ) I
obudować II
*odbudować (-anie I)
pobudować IV (+ -any II i nie-any II, -anie II) × pobudować się II (+ -any II)
2.*podbudować ( -any I, -anie I)
przebudować II (+ -any I)
2.przybudować III (+ -any II, -anie II)
ubudować II (+ -any II) × ubudować się I (+ -anie I)
wybudować III (+ -any II, -anie II)
*wzbudować (-anie I)
2.zabudować II (+ -any I i nie-any II, -anie I) × zabudować się II
zbudować V (+ -any V, -anie IV i nie-anie I) × zbudować się IV
*buksować (-any I)
pf × *zbuksować (-any I)
buntować II × buntować się III (+ -anie II)
pf nabuntować I
zbuntować I × zbuntować się IV (+ -ący się I, -any I, -anie III)
burkować / bru- II (+ -ący I)
pf *pobrukować (-any II)
ubrukować /-burk- II (+ -any II)
*wyburkować (-any I)
bursować II
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× butynkować się I
pf rozbitunkować I
całować V (+ -ący I, -any II, -anie IV) × całować się II
impf 1.pocałować {part –ając} I
pf 2.pocałować IV (+ -any I) × pocałować się II
scałować I
ucałować II
× pf nacałować się II
cechować III (+ -ący I, -any II, -anie II)
impf 1.nacechować I
podcechować I
pf 2.nacechować III (+ -any III, -anie II)
ocechować I
pocechować I (+ -any II) × pocechować się I
zacechować I
cejtować I
ceklować I (+ -anie I)
celebrować I
celować (impf / pf) IV (+ -ący I)
impf 1.ocelować I
pf *nacelować (-anie I)
2.ocelować* (-nie-any I, -anie I)
scelować II
*cembrować (-any I)
pf ocembrować I
pocemrować I
ceremonijować I
[-cerklować] cf cyrklować
certować I × certować się I
chałupować II
pf wychałupować II
[-chędożować] (< -chędożyć)
impf przyochędożować I
chłubować (< chłubić} I
[-chłystować] (< -chłystać)
impf wychłystować I
chochlować I
[-chodować] (< -chodzić)
impf × 1.*przechodować się (-anie I)
*wychodować (-anie I)
chorować IV (+ -ący III)
pf schorować I
zachorować I
× pf rozchorować się I
chowować (< -chować) II
impf dochowować I
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odchowować I (+ -ący I)
przechowować II × przechowowć się I
*wychowować (-ący I)
zachowować IV (+ -ący /-ęcy II × zachowować się II (+ -ący się II, nie-anie się I)
[-chramować] (<-chramać)
impf nachramować II
uchramować II (+ -anie I)
chrystować / chre- II (+ -anie I)
[-chwalować] (< -chwalić I)
impf pochwalować I
schwalować II
wychwalować II
[-chwytować] (< -chwycić)
impf pochwytować II
*podchwytować (-ący I)
zachwytować I
chybować (< -chybić) I
impf pochybować II (+ -ący I, -anie I)
[-chylować] (< -chylić)
impf nachylować I
chytrować I
[-ciasować /-cio- /-cza-] (< -ciosać)
impf ociasować /-cio- II
pociosować /-cia- /-cie- II
*ściosować (-any I)
wyciasować /-cio- II
[-cięgować /-cią-] (< -ciągnąć)
impf przeciągować I
ścięgować I × ścięgować się I
zacięgować I
[-ciężować] (< -ciążyć)
impf obciężować I
[-ciosować] cf [-ciasować]
[-ciskować] (< -ciskać)
impf wyciskować I
cukrować IV (+ -any II, -anie I)
pf ocukrować V (+ any II, -anie I)
pocukrować I (+ -anie I)
przycukrować II
ucukrować II
zacukrować I
[*cwyklować /-ćwi-]
pf ocwyklować /-ćwi- II
odcwyklować I
[-cyckować]
pf *odcyckować (-any I)
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cyrklować I
pf ocyrklować /-ce- II (+ -any I, -anie I)
*odcerklować (-any I)
wycerklować I (+ -any I)
cytować II
czapkować I
czarować V (+ -ący I, -any III, -anie IV)
impf 1.odczarować I
pf oczarować I (+ -any II, -anie II)
odczarować* (-any I, -anie I)
poczarować II (+ -any I)
sczarować II (+ -any II, -anie I)
uczarować II (+ -any III, -anie II)
1.[-czosować /-cza- /-cze-] (< -czosać)
obczasować I
oczosować /-cza- /-cze- II
odczosować I
podczosować I
przeczosować I
sczesować I
wyczesować /*-czo- I (+ -anie I)
zaczasować I
2.[-czasować] cf [-ciosować]
[-czekować] (< -czekać)
impf *oczekować (-ący I)
[-czesować] cf 1.[-czasować]
czestować / czę- IV (+ -any III, -anie II) × czestować / czę- się II
pf odczestować /-czę- II
poczestować /-czę- II (+ -anie I) × poczestować się I
przeczestować I
uczestować /-czę- II (+ -any I)
czopować II (+ -anie II)
pf odczopować I (+ -any II)
zaczopować I
[-czosować] cf 1.[-czasować]
czwarować 1pleść bzdury’ I
czwiertować / ćwie- II (+ -any II, -anie I)
pf poczwiertować /-ćwie- II
śćwiertować I
czynszować I (+ -anie II)
[-czyszczować] (< -czyścić)
impf *oczyszczować (-anie I)
[-czytować (< -czytać)
impf poczytować I
przyczytować II
*rozczytować (-anie I)
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ćwiertować cf czwiertować
[*ćwiklować] cf [*cwyklować]
damnować (impf / pf) II
darować (pf / impf) V × darować się I
impf 1.obdarować I
1.oddarować I × oddarować się I
1.przedarować I
pf *nadarować (-any I)
*naddarować (-any I)
2.obdarować IV (+ -any III, -anie II)
2.oddarować II (+ -anie II)
podarować III (+ -anie II) × podarować się I
2.przedarować III (+ -any II)
rozdarować II × rozdarować się I
udarować IV (+ -any II, -anie I)
decernować I (+ -any I)
decydować II + -any II)
dedukować I
dedykować (impf / pf) II
defalkować II (+ -any I)
defendować II
deferować IV (+ -any II)
definować (pf) I
*deformować (pf) (-any I)
degradować (i pf) II (+ -any II, -anie II) × degradować się (pf) I
deklamować I
deklarować (impf / pf) IV × deklarować się IV (+ -anie się I)
deklinować II (+ -anie I)
*dekować (-any I)
pf *podekować (-any I)
dekretować I
delektować II
deliberować II
delineować (pf) I
delować /*dy- I (+ -any I)
pf *obdylować (-any I)
*poddylować (-any I)
udylować I (+ -any I)
demandować (pf) I
demonstrować II
denegować I
depaktować II
deponować I (+ -any I)
[-deptować] (< -deptać)
impf oddeptować I
odeptować I
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podeptować II (+ -ący I)
przydeptować I
wdeptować I
zadeptować II
depurować (pf) I (+ -any I)
deputować (i impf /pf) IV
derogować /-re- IV
deskrybować (a. pf) II
desperować II
pf zdesperować I
despumować (pf) I
destylować / dy- (i pf?) II
pf zdestylować I
determinować (pf) II (+ -any II)
dewinkować I
*dewolwować (-any I) × dewolwować się I
[-dłubować] (< -dłubać)
impf wydłubować II
[-dmuchować] (< -dmuchać)
impf oddmuchować I
odmuchować I
wdmuchować I
wydmuchować I
*dojutrować (-anie I)
*dotować (-any I)
dozorować I
drabować I (+ -anie I)
pf przedrabować II (+ -anie I)
zdrabować I
[-drapować] (< -drapać)
impf oddrapować I
odrapować I
podrapować I
przedrapować I
przydrapować I
udrapować I
wdrapować I
wydrapować I
zdrapować I
draszować I (+ -anie I)
*drotować (-any I)
drukować IV (+ -any IV, -anie II)
impf 1.*przedrukować (-ący I)
1.wydrukować I
pf 2.*przedrukować (-any I)
2.wydrukować IV (+ -any III, -anie II)
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dubitować I
dudkować IV (+ -anie II)
duplikować I
durować II
dychtować II (+ -anie II)
pf udychtować I (+ -any I)
dyferować I (+ -any I)
dylatować I
*dylować] cf delować
dyngować I (+ -anie I)
pf zdyngować I
*dyrymować (pf) (-any I)
dyscernować I
dyscyplinować I (+ -any I) × dyscyplinować się I
dyserować cf dysserować
dyskrepować I
dyskurować / dysz- II
*dysolwować cf dyssolwować
dyspensować II
dysponować II (+ -any I)
dysputować IV (+ -anie I, -any III) × dysputować się II
pf oddysputować I
przedysputować II (+ -anie I)
× pf dodysputować się I
dysserować I
dyssolwować I (+ -any I)
dystendować I
dystylować cf destylować
dyswadować I
dyssymulować I
dyszkurować cf dyskurować
dywidować I
dywinować I
działować I (< działać)
impf rozdziałować I
udziełować I
dzieckować II (+ -anie I)
pf podzieckować I
[-dziełować] cf działować
[-dziergować] (< -dziergać)
impf oddziergować I
[-dzierżować] (< -dzierżeć)
impf przedzierżować I
zadzierżować I
dziesiątkować I (+ -anie I)
dziesięcinować I
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dziękować V (+ -anie V)
impf *zdziękować (-anie I)
pf podziękować V (+ -anie IV i nie-anie I)
wydziękować II
× pf wydziękować się II
[-dziorkować] cf [*dziurkować]
[*dziurkować]
pf przedziurkować I
*zdziorkować (-any I)
dziwować III × dziwować się V (+ -ący się II, -anie III)
impf podziwować I
pf × nadziwować się II
× podziwować się IV (+ -anie II)
× rozdziwować się I
× wydziwować się III
× zadziwować się IV (+ -anie II)
× zdziwować się I
[-dżwigować] (< -dżwigać)
impf wydżwigować I
egzagierować I (+ -ący I)
egzaminować (impf / pf) II (+ -any II, -anie I)
egzasperować I
*egzautorować (-anie I)
egzekwować (i impf /pf) IV
egzorbitować I
*egzorcyzmować (pf) (-any I)
*egzorcyzować (pf) (-any I)
egzulcerować (pf) I
egzulować / eksu- (i pf?) II
ekscypować I (+ -any I) × ekscypować się II
ekscytować II
ekskludować (impf / pf) II (+ -any II) × ekskludować się I
ekskomunikować (pf) (+ -any I) II × eskomunikować się (pf) I
ekskuzować (pf) I × ekskuzować się I
eksulować cf egzulować
ekskwirować I
ekspirować II (+ -anie I)
eksplorować I
eksponować I
ekspostulować II
*ekspreminować (-any I)
eksprobować I
*eksprymować (-any I)
ekspurgować (pf) I
ekstendować (pf / impf) II (+ -any I) × ekstendować się II
ekstenuować I
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ekstorkwować I
ekstymować (impf / pf) II (+ -anie I)
ekwiwokować I
elaborować I
eliberować (pf) I (+ -any I, -anie I)
elidować II (+ -anie I)
eligować (pf) I
*elokować (-any I)
elucydować II (+ -anie I)
*emendować (-anie I)
*emplastrować (-anie I)
enerwować (pf) I
erygować (pf) I (+ -any I)
eszerować I
ewanjelizować I (+ -any I)
ewokować (pf) I
ewulgować (pf) I
falować `upadać‘ II
2.(falować) cf 2.folować
fałdować II (+ -anie II) × fałdować się I (+ -any II)
pf odfałdować (a. impf?) I
sfałdować I (+ -any I)
*ufałdować (-any I)
fałszować IV (+ -ący I, -any II i nie-any I, -anie III) × fałszować się I
pf obfałszować I
podfałszować II (+ -any II, -enie I)
*pofałszować (nie-any II)
sfałszować IV (+ -any IV i nie-any II, -anie II) × sfałszować się I
wyfałszować I (+ -any II)
fantastykować I
fantować II (+ -any I, -anie II)
pf zafantować I (+ -any I)
farbować IV (+ -ący I, -any IV i nie-any II, -anie II) × farbować się II
pf ofarbować I (+ -any I)
podfarbować II (+ -any II, -anie I)
przyfarbować II (+ -any II)
sfarbować II (+ -any II)
ufarbować II (+ -any III)
zafarbować III (+ -any III) × zafarbować się I
fasować I (+ -any I, -anie I)
pf nafasować II (+ -any I)
podfasować I
ufasować II × ufasować się I
zafasować I (+ -any II)
fastrzygować I
[*fatygować]
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pf × sfatygować się I (+ -any I)
ufatygować I × ufatygować się I (+ -any I)
faworyzować I (+ -anie II)
fawować I
*febrować (-ący I)
fechtować I
fedrować I (+ -any I)
[-fendować] (< -fańdać)
impf pofendować I
fermentować I × fermentować się I
ferować IV (+ -any II)
figlować II
pf sfiglować I
wyfiglować I × wyfiglować się II
figurować IV (+ -any IV, -anie I) × figurować się II
impf 1.przefigurować I
pf 2.przefigurować II (+ -any II, -anie II) × przefigurować się II
*sfigurować (-any I i nie-any I)
wyfigurować I (+ -any II) × wyfigurować się I
filozofować II (+ -anie I)
fingować (a. pf) I
*fizerować (-anie I)
flegować I
[*flikować]
pf wyflikować I
flisować II (+ -anie I)
*floryzować (-any I, -anie I)
folgować / -ko- V (+ -ący II, -anie II i nie-anie II)
pf odfolgować I (+ -any I)
pofolgować IV (+ -anie II)
sfolgować IV (+ -anie II)
ufolgować II (+ -anie I)
wyfolgować I
1.folować `spilśniać’ II (+ nie-any II, -anie I)
pf *sfolować (-any I)
2.folować `oszukiwać’ I
pf sfalować I
fołdrować / fol- `oskarżać’ i `popierać’ IV (+ -ący II, -any I, -anie II)
fomentować II (+ -anie I)
formować IV (+ -any II i nie-any I, -anie II) × formować się I
impf 1.przeformować I
przyformować I
pf 2.przeformować II
sformować II (+ -any II) × sformować się I
uformować II (+ -any II i nie-any I, -anie I)
wyformować II (+ -any I, -anie I)
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forować I
pf wyforować I
forsznejdować I
*forsztować / fosz- (-any II)
pf *przeforsztować (-any I)
sforstować I
*fortyfikować (-any I)
pf *ufortyfikować (-any I)
forytować IV (+ -ący II, -any II, -anie II)
pf poforytować I
wyforytować I
*fosztować cf *forsztować
frasować / fre- V (+ -any II, -anie II) × frasować się V (+ -ący się I, -anie III)
pf × nafrasować się II
× pofrasować się I (+ -any I)
× rozfrasować się II
sfrasować II × sfrasować się II (+ -any II)
ufrasować II × ufrasować się II (+ -any II, -anie II)
zafrasować IV (+ -any IV, -anie II) × zafrasować się IV
fresować cf frasować
frochtować I (+ -anie I)
[*fryjować]
pf przefryjować I
frystować I (+ -any I, -anie I)
frysztukować I
fugować I (+ -any)
pf *sfugować (-any I)
wyfugować I
fulminować I
fundować V (+ -any IV, -anie III) × fundować się IV (+ -any III, -anie II)
pf nafundować I
ufundować II (+ -any II) × ufundować się I
zafundować I (+ -any I, -anie I) × zafundować się I
futrować I (+ -any II i nie-any I, -anie I) × futrować się I
pf podfutrować II (+ -any I)
*wyfutrować (-any I)
[-gabować] (< -gabać)
impf *przenagabować (-ący I)
gachować II
gamratować II (+ -anie II)
[*gangrenować]
pf zgangrenować I
garbować I (+ -anie I)
pf wygarbować I (+ nie-any I)
gardłować III (+ -anie II)
pf *wygradłować (-any I)
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zagarłować I
gargaryzować II (+ -anie I)
*garłować cf gardłować
[-garnować] (< -garnąć)
impf odgarnować I
ogarnować II (+ -ący I
wygarnować I
zgarnować I
[-gasować] (< -gasić)
impf ugasować I
wygasować I
[-gdakować] (< -gdakać)
impf wygdakować I
[*geltować]
pf odgeltować I
gębować I
*glazować (-anie I)
glejtować II (+ -anie I)
pf przeglejtować II
*uglejtować (-anie I)
[-ględować] (< -ględać)
impf oględować IV (+ -any II, -anie II) × oględować się II
poględować II
przeględować I
wględować I
[-glijować]
pf odglijować I
przyglijować I
glozować /*-so- II (+ -any II, -anie II)
pf wyglozować I
*zglozować (-any I)
[-głaskować] (< -głaskać)
impf ogłaskować I
pogłaskować II
przygłaskować II
[-głodować] (< -głodać `gryźć’ )
impf ogłodować I
gnarować I (+ -any I) × gnarować się II
[-gniatować /-gnie-] (< -gnieść)
impf nagniatować I
pogniatować I
przegniatować I
rozgniatować I
wygniatować /-gnie- II
pf powygniatować I
[-gniewować] (< -gniewać)
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impf rozgniewować I
godować / ho- IV (+ -ący IV, -anie III)
1.gorować ‘dbać’ I
2.gorować `garbować’ I (+ -any I)
[*gorzałkować]
pf przegorzałkować I
gospodarować II (+ -anie I)
Cf też hospodarować
gotować V (+ -ący II, -any II i nie-any II, -anie III) × gotować się V (+ -ący się II, -anie II / się I)
impf 1.przygotować I
1.zgotować I
pf dogotować II
nagotować V (+ -any IV, -anie III) × nagotować się IV
2.przygotować IV (+ -ący I, -any III, -anie III i i nie-anie I) × przygotować się IV (+ -ący
się I)
wygotować II (+ -any II i nie-any I, -anie I) × wygotować się II
2.zgotować V (+ -any V, -anie II) × zgotować się IV
[-gotowować] (< -gotować)
impf × przygotowować się I
[-gotywować) (< -gotować)
impf przygotywować I
[-grabować] (< -grabić)
impf ograbować I
przygrabować I
*ugrabować (-ący I)
gramplować / grę- II (+ -any I)
pf *przegramplować (-anie I)
grasować a. gro- I
gratulować I
gratyfikować I
gręplować cf gramplować
(*grontować) cf gruntować
grosować cf grasować
[-gruchotować] (< gruchotać)
impf × pogruchotować się {-owam} I
gruntować III (+ -any II, -anie I) × gruntować się II
pf ugruntować /-gron- IV (+ -any IV i nie-any II, -anie II i nie-anie I) × ugruntować się II
wgruntować I
*zagruntować (-any I, -anie II)
zgruntować II
[-gryzować] (< -gryźć)
impf × odgryzować się I
ogryzować II × ogryzować się I
przegryzować II × przegryzować się I
ugryzować II
[-grzebować] (< -grześć)
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impf pogrzebować II (+ -any I
× wygrzebować się I
guzować I
*gwałtować (-anie I)
gwarować II
gzynkować I (+ -anie I)
pf dogzynkować I
zgzynkować I
× hadrować się II
× hadrunkować się I (+ -anie I)
haftować III (+ -any II, -anie II)
pf nahaftować I
przyhaftować /-af- II (+ -any II)
uhaftować II (+ any II)
wyhaftować I (+ -any II)
zahaftować II (+ -any I)
zaftować /*-ha- I (+ -any II)
*hajtować (-any I)
*hałunować (-any II)
hamować V (+ -ący II, -any IV i nie-any I, -anie IV i nie-anie I) × hamować się IV
pf pohamować IV (+ -any IV, -anie IV i nie-anie II) × pohamować się IV (+ -anie II)
przyhamować I
uhamować II (+ -any I, -anie I) × uhamować się II
zahamować IV (+ -any III, -anie II) × zahamować się II
zhamować I
handlować / anglo- IV (+ -any I, -anie II)
pf przehandlować I
× handrykować się I
[-hańbować] (< -hańbić)
impf zahańbować I
harcować IV (+ -ący II, -anie II)
pf poharcować I
harować / ho- II (+ -any I, -anie I) II × harować się II
pf przeharować I
wyhorować I × wyharować się I (+ -any II, -anie I)
hartować (i pf?) II (+ -anie I)
pf *uhartować (-any I)
zahartować II (+ -any I, -anie I) × zahartować się I
zhartować I
heblować II (+ -any II, -anie II) × heblować się I
impf obheblować I
pf poheblować I (+ -any I)
uheblować I (+ -any I)
*wyheblować (-any I)
1.hecować `trawić metal’ I
*2.hecować `polerować’ (+ -any II)
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heretykować II (+ -anie I) × heretykować się I
pf *uheretykować (-any I)
zheretykować II (+ -any I)
herować I
herstować I
1.hodować I (+ -anie I)
2.hodować cf godować
hołdować / ołd- IV (+ -ący I, -anie I)
pf podhołdować II
pohołdować III (+ -any I)
zhołdować / zoł- V (+ -any II, -anie II)
horować cf harować
hospodarować (< hospodar) I
iluminować I
imainować II
imitować I (+ -any I)
imować (< jąć) IV (+ -any I, -anie II) × imować się IV (+ -ący się I, -anie się I)
impf dojmować II
najmować IV (+ -any II, -anie II) × najmować się II
obejmować / oby- II (+ -anie I) × obejmować się I
odejmować / odyj- / ody- V (+ -ący II, -any II, -anie II i nie-anie) × odejmować się III
podejmować /-dyj-/-dy- V (+ -ący I, -any II, -anie II × podejmować /-dej- /-dy- się IV
pojmować / poi- V (+ -ący I, -any II, -anie II) × pojmować się III
przejmować III × przejmować się I
przenajmować II (+ -any I, -anie I)
przyjmować / przymo- VI (+ -ący IV, -any IV, -anie IV i nie-anie II) × przyjmować / przymo- się II
przynajmować II
przypojmować I
rozejmować /-zy- II
roznajmować I
ujmować V (+ -ący I, -any II, -anie II) × ujmować się III
wejmować II
wyjmować / wymo- V (+ -any I, -anie II) × wyjmować się II
wzdejmować / wzyj- II × wzdejmować / wzej- / wzdy- się II
zajmować III × zajmować się I
zanajmować I
zejmować / zdej- / 1.sej- (1) / syj- (2) / zyj- (1) / ze- IV (+ -any III, -anie II) × zejmować / sej- /
zdyj- / zyj- się II
pf naprzyjmować /-przymo- II
ponajmować II (+ -any I)
poodejmować I
poprzyjmować I
powyjmować I
pozajmować I
pozejmować /-zy- /-zdej- II
spojmować /-poi- III
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sprzyjmować I
znajmować II
zodejmować /-odyj- II
zujmować I
*impedyjować (-any I)
impetrować (a. pf) I
implikować I
*impresować (-anie I)
imprymować (impf / pf) II (+ -any I, -anie II)
impugnować I
inaugurować (a. pf) I (+ -any I)
incytować (pf) I
indukować I
inferować II
*infeudować (-any I)
informować I (+ -any II) × informować się I
*inforować (-any II)
infundować (pf) I (+ -any II) × infundować się I
*ingrychtować (-any I)
inhibować I (+ -anie I)
*inkasztelować (-any I)
inkludować II (+ -any) × inkludować się I
inkorporować II (+ -any II, -anie I) × inkorporować się (pf) I
inkulkować (impf / pf) II (+ -any I) × inkulkować się I
inkwijetować I
inkwirować II
innowować (pf) I
inserować I (+ -any II, -anie II)
instygować IV (+ -ący II, -anie II)
instytuować I (+ -any II)
insymulować I
intentować II (+ -any I)
intercedować I
*intercypować (-any I)
*interponować (-any II) × interponować się (a. pf) I
interpretować I
interwertować I
intonować I (+ -anie I)
introdukować II (+ -any II)
*introligować (-any I, -anie I)
× intymować się I
intytułować (a. pf) I (+ -any II)
inwentować I (+ -any I, -anie I)
inwertować (pf) I
inwestytuować I
inwitować I
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*ipsymować (-any I)
*irrogować (-any I)
irrytować I
[-iskować] (< -iskać)
Cf też zyskować
impf odyskować I
× (< pf) doiskować się I
*iterować (a. pf) (-anie I)
[-jadować] (< -jeść)
impf ujadować `szczekać’ I
wyjadować I
[-jewować] (< -jawić)
impf zjewować I
[-jirzmować] (< jarzmo)
impf odjirzmować I
[-jmować] cf imować
*julepizować (-any I)
× justyfikować się I
jużynować I
kacerować /*-rzo- II (+ -any I, -anie I)
pf *skacerować (-any I)
*ukacerować (-any I)
[*kagańcować]
pf zakagańcować I
kalcynować /-ce- II
kamionować /-mie- IV (+ -ący II, -any II, -anie II)
pf pokamionować I
ukamionować IV (+ -any IV, -anie IV)
*kancellować (a. pf) (-any I)
kancerować I (+ -any I, -anie I) × kancerować się I
pf × skancerować się I (+ -any I)
*kandydować (-any I)
× kankryzować /*-żo- się (+ - any I)
kanonizować (pf / impf) III (+ -any I, -anie I)
pf nakanonizować I (+ nie-any I)
× pokanonizować się I
[-kapować] (< -kapać)
impf przekapować I
karbować II (+ -any II) × karbować się I
pf nakarbować II
pokarbować I
wykarbować II (+ -anie I)
zakarbować I
[*karczować]
pf wykarczować I
[-karmować] (< -karmić)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – C.

str. 20/66

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

impf nakarmować I
okarmować I
pokarmować II (+ -anie II)
ukarmować I
karować I (+ -anie I)
1.kasować (i pf?) IV (+ -any III I nie-any I, -anie II)
pf wykasować I
2.[-kasować] (< -kasać)
impf okasować I
podkasować II × podkasować się I
skasować I (+ -any II)
ukasować I
wskasować I
[-kaszłować] (< -kaszłać)
impf *odkaszłować (-anie I)
wykaszłować I
*katechizować (-anie I)
katować III (+ -ący I, -any II, -anie III)
pf *pokatować (-any I)
*skatować (-any II, -anie I)
ukatować I
kauteryzować I
kauzować I
kawalkować I
1.[-kazować] (< -kazać)
impf dokazować IV (+ -anie I)
nadprzykazować I
nakazować II (+ -anie I)
odkazować III (+ -any I, -anie II) × odkazować się I
okazować V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × okazować się V (+ -ący się II, -anie V / się II)
pokazować V (+ -ący II, -any II, -anie II) × pokazować się V (+ -ący się II, -anie się II)
1.przekazować II (+ -ący I, -anie I)
przykazować V (+ -ący I, -anie II)
rozkazować VI (+ -ący IV, -any II, -anie IV)
skazować V (+ -ący I, -any II, -anie II) × skazować się II
ukazować VI (+ -ący II, -any II, -anie III) × ukazować się V (+ -ący się II)
wskazować IV (+ -any I, -anie II)
wykazować II
zakazować V (+ -ący III, -any I, -anie I) × zakazować się II
2. [-kazować /-żo-] (< -kazić)
impf *nakażować (-ący I)
2.przekazować III
kątować I
[*kędzierować]
pf *skędzierować (-any I)
[-kęsować] (< -kąsać)
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impf nakęsować I
obkęsować I
odkęsować II
okęsować II
przekęsować II (+ -any I, -anie II)
przykęsować I
rozkęsować I
ukęsować II (+ -anie I)
zakęsować II
kiepkować I
kiernować I
kiernozować I
kierować IV (+ -ący II, -anie I) × kierować się II
pf nakierować III (+ -any I) × nakierować się I (+ -any I)
przekierować I
× skierować się I
wkierować I
wykierować II
zakierować II (+ -anie I)
kijować I
[-kipować] (< -kipieć)
impf *przekipować (-ący I)
klaryfikować I (+ -any I)
[-klaskować /-klę-] (< klaskać)
impf *poklaskować (-anie I)
przyklaskować /-klę- II
[-klepować] (< -klepać)
impf doklepować I
poklepować II
[-klęskować] cf -klaskować
*klijować (nie-any I)
impf *przyklijować (-any I)
[*klimkować]
pf sklimkować I
klisterować / kry- II (+ -anie I)
kluczować I
[*knaflować]
pf *zaknaflować (-any I)
koczować II
pf wykoczować I
kohonestować I
[*kolędować]
pf ukolędować I
*kolować `cedzić’ (-any I)
pf przekolować I
[-kołysować] (< -kołysać)
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impf wykołysować I
× kom(m)endować się II
[*komparować]
pf skomparować I
× komplanować się I
komponować II
komprobować I
komputować II × komputować się I
koncendować (a. pf) I
koncylijować II
koncytować I
kondescendować (pf) I
*kondyjować (-any I)
[*konfederować]
pf × *skonfederować się (-any I)
konferować (impf / pf) II (+ -anie I × konferować się I
*konfeterować (-any I)
konfirmować (pf / impf) II (+ -any II, -anie I) × konfirmować się (pf) I
konfiszkować /-fis- (iimpf / pf) II (+ -any II, -anie I)
konformować I × konformować się II
konfortować II
konfundować (i pf?) II
pf skonfundować I
konfutować II (+ -any I)
pf skonfutować I
kongratulować I
konkludować (iimpf / pf) IV (+ -any I i nie-any I, -anie I) × konkludować się II
konkordować (a. pf) II (+ -anie I) × konkordować się I
pf skonkordować I
konkurować I
konsekrować (impf / pf) II
konstować cf kunsztować
konstytuować (pf) I
konsultować II (+ -anie I)
konsumować I
konsyderować (impf / pf) III
konsygnować (pf / impf) II
*kontemplować (-ący I, -anie I)
kontentować II (+ -any I) × kontentować się III
pf ukontentować II × ukontentować się I
konterfetować, *konterfektować cf kontrefetować
[*konterfować]
pf wykonterfować II (+ -any I)
kontradykować (a. pf) I
kontrefetować /-tryfe- /-terfe- /*-terfek- II (+ -ący I, -anie I)
pf wykonterfetować II (+ -any II)
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kontrowertować II (+ -anie I)
kontryfetować cf kontrefetować
kontynować I × kontynować się I
kontynuować II (+ -any I)
konwersować II
konwinkować II
konwokować (impf / pf) II (+ -anie I)
[-kończować] (< -kończyć)
impf *dokończować (- ący I)
[-kopować] (< -kopać)
impf obkopować I
okopować II (+ -any I, -anie II)
podkopować II
przekopować I
rozkopować II
wkopować II
wskopować I
wykopować II (+ -anie I)
*zakopować (-anie I)
× (< pf) dokopować się I
korespondować cf korrespondować
(*koroborować) cf *korroborować
koronować (impf / pf) V (+ -any V, -anie IV)
pf ukoronować V (+ -any IV, -anie II)
*korować (-anie I)
korrespondować II
*korroborować (-any I)
korrumpować I
korrygować II (+ -any I, -anie II)
pf skorygować II (+ -any II, -anie I) × skorygować się I
*ukorygować (-any I)
wykorygować I
[-korygować] cf korrygować
korzystować II
[-kosować] (< -kosić)
pf *wykosować (-any I)
kostować cf kosztować
kostyrować I
kosztować / kos- V (+ -ący I, -any II i nie-any I, -anie III) × kosztować się II
impf 1.skosztować I
pf pokosztować II (+ -anie II × pokosztować się II
2.skosztować V (+ -any II i nie-any II, -anie II) × skosztować się II
kotnorować / kutnu- /*kutno- (i pf?) II (+ -any II i nie-any I)
pf *skotnorować /-kutne- (-any II)
kotować II
kozakować I
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kragańcować II (+ -anie I)
kramować II (+ -anie II)
kredencować II (+ -anie II)
pf skredencować I
kreować (impf / pf) II (+ -any II, -anie I)
krepować / krę- II
impf skrzepować I
pf przykrępować I
skrępować /-kre- II (+ -any II, -anie I)
kretować (< -kreta `kreda’) I
pf *ukretować (-any I)
krępować cf krepować
[-krężować] (< -krążyć)
impf okrężować I
krolować V (+ -ący IV, -anie IV)
impf społkrolować I
pf ukrolować I
zakrolować II (+ -anie I)
krysterować cf klisterować
*kryształować (-ący I)
[*krzepować] cf krepować
[-krzesować / krzo-] (< -krzosać)
impf okrzesować II (+ -anie II)
wykrzosować I
[-krzykować] (< krzyczeć)
impf nakrzykować I
pokrzykować I
krzyżować IV (+ -ący I, -anie II)
pf pokrzyżować I (+ -any I)
rozkrzyżować II (+ -any II)
skrzyżować I
ukrzyżować V (+ -any V, -anie IV)
książętować I
kstałtować / ksz- II (+ -any I, -anie I) × kstałtować / ksz- się II
impf pokstałtować I
1.przekstałtować I
1.przykształtować I
pf 2.przekształtować I (+ -any II, -anie II)
2.przykstałtować I (+ -any II × przykstałtować się I
ukształtować I
wykształtować /-ks- II (+ -any II, -anie II)
[-ksykować] (< -ksykać)
impf *poksykować (-anie I)
kształtować cf kstałtować
kuglować IV (+ -ący I, -anie II)
pf wykuglować I
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× pf nakuglować się I
rozkuglować się I
kunsztować / kuns- / kons- IV (+ -ący I, -anie III)
pf pokuństować I
kupować V (+ -any II, -anie IV i nie-anie I)
impf dokupować II
nakupować I
odkupować IV (+ -ący I, -anie I) × odkupować się II
1.okupować II (+ -any I, -anie II)
podkupować II (+ -ący II, -anie I)
1.pokupować II
przekupować II (+ -anie II)
przykupować II
skupować IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
wkupować I × wkupować się I
wykupować IV (+ -any I, -anie II) × wykupować się II
zakupować III (+ -anie I)
× (< pf) dokupować się II (+ -anie I, -anie się I)
pf 2.pokupować I
powykupować I
zwykupować II
[-kuszować] (< -kusić)
impf skuszować I × skuszować się I
kutnurować, *kutnorować , [-kutnerować] cf kotnorować
kwadrować I × kwadrować się I
[-kwakować] (< kwakać)
impf przekwakować I
[-kwasować] (< -kwasić)
impf zakwasować I
kwitować (impf / pf) IV (+ -any I, -anie II)
pf *odkwitować (-any I)
wykwitować II (+ -anie II)
labirować I
laborować I
labować II
*ladrować (-any II, -anie I)
laksować I (+ -ący I)
lamentować IV (+ -anie II) × lamentować się I
lamować I (+ -any I)
laskować II (+ -any II)
pf *wylaskować (-any I)
lasować I
1.[-latować] (< -lecieć)
impf nadlatować I
nalatować I
oblatować II
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odlatować II (+-ący I)
podlatować I
polatować II
przedlatować I
przelatować II
przylatować II
ulatować I
wylatować III (+ -ący II)
wzlatować I (+ -anie I)
zalatować II
zlatować II × zlatować się II
2.latować (< lato) II
lawirować cf labirować
[-lazować /-le-] (< leźć)
impf nalazować /-le- II
*oblazować (-anie)
lądować I
1.lecować (< lec `lejce’) I (+ -anie I)
2.[-lecować] (< -lecić)
impf *zalecować (-ący I)
zlecować I
legitymować cf leitymować
1.legować II (+ -any II)
2.[-legować] (< lekki)
pf ulegować (i impf?) II
leitymować I × leitymować się I
lejtować cf 2.lutować
lekkować (< lekki) I
lekować II (+ -anie II) × lekować się I
impf polekować I
pf × zlekować się I
× lenować się II
letować cf 2.lutować
[-lezować] cf [-lazować]
*libertować (-any II, -anie I)
lichtować II
licować II (+ -any II, -anie II)
pf odlicować I
× ligować się I
likwidować II (+ -any I, -anie I)
limitować II (+ -any II)
linijować II (+ - any I)
pf *oliniejować (-anie I)
*linować (< linija) (-any II)
pf *zlinować (-anie I)
*listwować (-any III)
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pf *olistwować (-any I)
*ulistwować (-any I)
*wylistwować (-any I)
*zlistwować (-any I)
1.litować / 1.lu- V (+ -ący II, -anie II × litować / lu- się II
pf × nalitować się I
polutować /-li- II (+–anie III)
ulutować I × ulitować /-lu- się IV (+-ący się I, -any I, -anie II i nie-anie I)
× zlitować /-lu- się IV (+ -anie II)
2.[-litować] cf 1.lutować
litygować I (+ -anie I)
[-lizować] (-lizać)
impf oblizować I × oblizować się I
podlizować II × podlizować się I
polizować II
× przylizować się II (+-anie I/ się I)
wylizować II
zlizować I
*lochować (+ -any I, -anie I)
loikować I
losować I (+ -any I, -anie II)
lostować II (+ -ący I, -anie II)
lotować cf 2.lutować
lozować I
pf rozlozować I
lubować III (+ -anie II) × lubować się I
impf oblubować I
*1.polubować (-ący I)
pf 2.polubować I
ulubować II
ludyfikować II
lustrować I (+ -any I, -anie I)
luteryzować I
2.lutować / le- / lej-/ lo- II (+ -ący I, -any I, -anie II)
impf odlutować I
1.przylutować I
pf 2.przylutować I (+ -anie I)
*slutować (-any I)
zalitować I
1.lutować cf 1.litować
1.lutrować `oczyszczać przez destylację’ I (+ -anie I, -any II) × lutrować się I
pf przelutrować I (+ -anie I)
wylutrować I (+ -any I, -anie I) × wylutrować się II
2.[*lutrować] (< luter)
pf × zlutrować się I
luzować cf lozować
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ładować III (+ -any II)
pf naładować II
przeładować Ii (+ -any I, -anie I)
1.władować I
ładrować I
(-łajować] (< -łajać)
odłajować I
[-łamować] (< -łamać)
impf dołamować I
nałamować I
obłamować II
odłamować III
podłamować II
połamować II (+ -ący I)
przełamować III × przełamować się I
rozłamować II
ułamować II
włamować II × włamować się II
wyłamować II (+ -ęcy I, -anie I) × wyłamować się IV
wzłamować I
załamować II (+ -anie II)
[-łapować] (< -łapać)
impf podłapować I
łaszkować II (+ -anie II)
[-łatować] (< -łatać)
impf połatować I
[-łgować] (< -łgać)
impf obełgować I
łotrować II (+ -ący I)
pf przełotrować II
złotrować I (+ -any I)
[*ługować]
pf wyługować II
1.[-łupować] (< -łupać)
impf × nałupować się I
obłupować II
odłupować I × odłupować się II
rozłupować II
wyłupować II
złupować II × złupować się I
pf nawyłupować I
poobłupować I
2.[-łupować] (< -łupić)
impf powyłupować (tak! nie pf) I
[-łuskować] (< -łuskać)
impf wyłuskować II
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[-łyskować] (< -łyskać)
impf połyskować II × połyskować się I
macerować I
pf *zmacerować (-anie I)
machlować I
pf przemachlować I
wymechlować I
[-macować] (< -macać)
impf wymacować I
× (< pf) domacować się I
[-maczować] (< moczyć)
impf namaczować I
omaczować I
maglować / *me- I (+ nie-any I, -anie I)
pf *umaglować (-any I)
malować V (+ -ący I, -any V i nie-any I, -anie III) × malować się II
impf przemalować I
1.przymalować I
pf domalować I
namalować III (+ -any II)
omalować I (+ -any I)
pomalować II (+ -any II)
2.przymalować II
umalować II (+ -any II) × umalować się I
wymalować IV (+ -any IV, -anie II)
zmalować II (+ -any I)
manować / mia- III (+ -anie I) × manować się I
[-markotować] (< -markotać)
impf odmarkotować I
[*marmurować]
pf pomarmurować I
[*marnować]
impf przemarnować I
pf rozmarnować II
*zmarnować (-any I)
mastykować II (+ -any III)
maszkarować I
maturować I × maturować się I
[-mazować[ (< -mazać)
impf namazować IV (+ -any I) × namazować się II
obmazować II
podmazować I
pomazować V (+ -any II, -anie III) × pomazować się I
rozmazować II
wymazować III
zamazować II (+ -ący I)
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zmazować II
mączkować I
[-mechlować] cf machlować
medyjować I
*meglować cf maglować
melankolizować I
metlować II
impf 1.przemetlować I
pf pomętlować /-me- II
2.przemetlować II × przemetlować się I
mędrkować I
mędrować IV (+ -anie II)
pf przemędrować II × przemędrować się I
wymędrować I
zmędrować II
× pf wymędrować się I
1.mianować / *mio- (impf / pf) V (+ -ący I, -any V i nie-any II, -anie IV) × mianować / mie- się (impf /
pf) IV
pf namianować I (+ -any I, -anie I)
*obmianować (-any I)
omianować I (+ -any II)
*przedmianować (-any I)
wymianować II
miarkować IV (+ -ący I, -anie II) × miarkować się II (+ -anie I)
pf pomiarkować II (+ -any II, -anie I) × pomiarkować się II (+ -any I, -anie? i nie-anie I)
rozmiarkować I (+ -anie I) × rozmiarkować się I
umiarkować /*-mie- IV (+ -any IV, -anie III) × umiarkować się II (+ nie-anie I)
*upomiarkować (-any I)
zmiarkować II
[*miarować]
pf umiarować I
[-miatować / mie- / mio-] (< -mieść)
impf odmiatować /-mie- III
omiatować I
podmietować /-mia- II
pomiatować /-mie- II
rozmietować /-mia- II × rozmiatować się II
× wmietować się I
wymiatować /-mie- /*-mio- IV (+ -ęcy I, -any I, -anie II) × wymiatować /-mie- się II
zamietować /-mia- {-uję /-owam 1} II × zamietować się II
zmietować /-mia-/-mio- II
pf powymiatować I
[*mielcować]
pf *zmielcować (nie-any I)
miełować cf miłować
[-mierkować] cf miarkować
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miesiącować I
[-mieszkować] (< -mieszkać)
impf przemieszkować I
[-mieszować] (< -mieszać)
impf pomieszować I
*przemieszować (-anie I)
przymieszować II × przymieszować się II (+ -anie I)
*zamieszować (-anie I)
zmieszować I
[-mietować] cf [-miatować]
mięsopustować II (+ -anie I)
miłować / mie- VI (+ -ący V, -any IV, -anie IV i nie-anie I) × miłować się IV (+ -ący się I)
pf odmiłować II (+ -anie I)
pomiłować I (+ -anie II)
rozmiłować II × rozmiłować się V (+ -anie II)
umiłować V (+ -any IV i nie-any II, -anie III)
wymiłować II
zamiłować III (+ -any III, -anie IV) × zamiłować się I (+ -anie się I)
zmiłować / ś- II × zmiłować / smi- / śmi- / zmie-/ smie- się V (+ -ący się II, -anie IV)
× pf namiłować się II
mincować I
ministrować I (+ -anie I)
minować `mijać’ I
× mionować się cf × mianować się
miotłować I
[-miotować] cf [-miatować]
*mistyfikować (-any I, -anie I)
mistrzować / mistr- II (+ -anie I)
pf wymistrzować I
zmistrować I
[-miśkować]
pf × wymiśkować się I
mitygować II (+ -any I)
[-mizerować]
pf × *zmizerować się (-any I)
*młocować (< młocić) (-ący I)
[-mniejszować] (< mniejszyć)
impf umniejszować I (+ -anie I)
mninować (< mnimać?) I
mocować II (+ -ący I, -any II) × mocować się II (+ -ący się I, -anie II)
pf umocować II (+ -any II)
zmocować I (+ -any I)
moderować III (+ -ący I, -any II, -anie I)
pf pomoderować I
umoderować I (+ -any I, -anie I) × umoderować się I
*modyfikować (-any I)
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molestować II (+ -any I, -anie II) × molestować się I
monować I
monstrować / mun- II × monstrować się I
pf zmonstrować I
mordować (impf / pf) V (+ -ący I, -any III, -anie IV) × mordować się III (+ -ący się I)
pf × *nadmordować się (-any I)
namordować I × 1.namordować się II
pomordować V (+ -any IV, -anie II) × pomordować się II
pozamordować I
umordować II (+ -any II, -anie I)
wymordować III (+ -any II)
zamordować V (+ -any IV, -anie IV) × zamordować się I
zmordować II (+ -any IV, -anie II) × zmordować się II
× pf 2.namordować się II
morgować I
mortyfikować I
[-motować] (< -motać)
impf zamotować I
[-mrukować] (< mruczeć)
impf przymrukować I
multyplikować I
munstrować cf monstrować
murować IV (+ -any IV i nie-any II, -anie II) × murować się I
pf domurować I
nadmurować II (+ -any I)
namurować II
obmurować II (+ -any II, -anie II)
odmurować II (+ -any I)
omurować I (+ -any II i nie-any II)
*podmurować (-anie I)
pomurować II
*pozamurować (-any I)
przemurować I (+ -any II)
przymurować II (+ -any II)
*umurować (-any II)
wmurować I (+ -any II i nie-any I, -anie I))
wymurować I (+ -any II)
zamurować II (+ -any II) × zamurować się II
zmurować IV (+ -any II, -anie II) × zmurować się II
[-muskować] (< -muskać)
impf odmuskować II
omuskować II
podmuskować II
pomuskować II (+ -anie I)
przymuskować I
mustrować I
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[-muszować] (< -musić)
impf przymuszować I
mutować I (+ -any I)
[-myślować] (< -myślić)
impf *obmyślować (-any I, -anie I)
*przemyślować (-anie I)
× rozmyślować się I
najdować (< najść) V (+ -ący II, -any III, -anie II) × najdować się V
impf przenajdować II (+ -any I)
wynajdować IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × wynajdować się I
znajdować IV (+ -any II, -anie I) × znajdować się IV
pf nawynajdować I
napastować (a. pf) I
nawigować I
negować II
nędzować II
nicować IV
pf przenicować I
wynicować III (+ -any II, -anie I) × wynicować się I
znicować I
[-niechować] (< -niechać)
impf zaniechować I
nitować I (+ -any I, -anie II)
pf *przynitować (-any I)
zanitować II
znitować I
[-niżować] (< -niżyć)
× poniżować się I
*nobilitować (pf) (-any I)
noclegować II
nocować IV (-ący I, -anie I)
impf 1.ponocować I
1.przenocować I
pf obnocować I
2.ponocować I (+ -anie I)
2.przenocować II (+ -any II, -anie II)
nominować (pf) I (+ -any I, -anie I)
noszować (<nieść) I
notować II (+-any II)
pf *odnotować (-any I)
nowinować (< nowina `rola’) I
[-nowować] (< -nowić)
impf odnowować I
[-nuczować] (< -nukać)
pf *ponuczować (-any I)
obcować IV (+ -ący II, -any I, -anie V)
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pf wyobcować I (+ -anie I)
obfitować / okw- / okf- / obłf- / *oplw-V (+ -ący IV, -anie II)
*obiatować (-ący I, -any I, -anie I) × obiatować się I
obiecować VI (+ -ący II, -any I, -anie II) × obiecować się IV
impf przyobiecować II
pf naobiecować I
obiedwować / obia- II
obligować II (+ -any II) × obligować się III
obłfitować cf obfitować
[-obrażować] (< -obrazić)
impf wyobrażować I
obserwować II (+ -any I)
obtrudować (pf?) I
ochmistrzować I (+ -anie I)
pf poochmistrzować I
*octować (-any I)
oczkować I (+ -anie I)
impf wyoczkować I
ofiarować (impf / pf) VI (+ -ący II, -any V, -anie V) × ofiarować się (pf / impf) V (+ -anie III)
okfitować cf obfitować
2.okupować (impf / pf) II (+ -any II, -anie II)
okurrować I
okwitować cf obfitować
[*olejkować]
pf *naolejkować (-any I)
*olejować (-any I, -anie I)
pf *podolejować (-any I)
ołdować cf hołdować
ominować I
*onerować (pf) (-any I i nie-any I)
opakować (< opak) IV (+ -ący I, -anie I)
pf wyopakować I (+ -anie I)
zopakować II (+ -any I, -anie I) × zopakować się II
operować II (+ -ący I)
× opiekować się I
opłwitować cf obfitować
opponować II × opponować się II
oppugnować II
oprymować II (+ -anie I)
(opugnować) cf oppugnować
oracyjować I
ordynować (impf / pf) III (+ -any II, -anie II)
pf zordynować I
orędować (impf / pf) II (+ -anie I)
orować (< -orać) I
impf poorować I
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przeorować II
przyorować I
wyorować I
osobkować (< osobka) I
*ostrożować (<ostrożenie `ostrokół’) (pf) (-any I)
× oszukować się (< oszukać) I
[*pacyfikować]
pf × upacyfikować się I
[-padować] (< -paść , padnę)
impf odpadować I
przepadować I
spadować II
upadować II
*pakować (-anie I)
pf napakować I
palantować /-le- II
pf wypalentować I
pamiętować (< pamiętać) III
impf rozpamiętować II
upamiętować I
wspamiętować I
zapamiętować II × zapamiętować się I
*paniczkować (-ący I)
panować V (+ -ący IV, -anie V)
impf 1.opanować II
pf 2.opanować V (+ -ący I, -any III, -anie IV) × opanować się I
papieżować II
[-paratować] (< paraty `wybiegi’)
pf wyparatować I
partycypować I
partyzować I
pasować (i pf) III (+ -any II, -anie I) × pasować się II
impf odpasować II
opasować III (+ -any I) × opasować się II
podpasować I (+ -any II) × podpasować się I (+ -any I)
przepasować II (+ -anie I)
przypasować III × przypasować się I
rozpasować II
[-patrować /-trzo-] (< -patrzyć)
impf dopatrować I
× odpatrować się I
opatrować /-trzo- V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × opatrować się II
przepatrować /-trzo- IV (+ -anie II)
przypatrować III × przypatrować się V (+ -ący się I, -anie II / się II)
upatrować V (+ -ący I, -any II, -anie II)
wypatrować III (+ -ący /-ęcy II, -anie II)
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[*patynować]
pf zapatynować I
pauzować I
pąktować cf punktować
pątnikować II
pątować II (+ -anie I)
penetrować I (+ -anie I)
penować II (+ -any I, -anie II i nie-anie I) × penować się I
pf spenować II × spenować się I
peregrynować I
perfumować I (+ -any II) × perfumować się I
pf × uperfumować się I
persekwować I
perswadować III (+ -anie I)
*perturbować (-any I)
[-pętować] (< -pętać)
impf opętować I
przypętować I
piastować / pie- IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
pf upiastować II
× pf napiastować się II
piątnować III (+ -any II, -anie II)
pf napiątnować /*-pię- II (+-any II)
popiątnować I
spiątnować I
*upiątnować (-any I)
picować I (+ -anie III)
impf *spicować (-anie II)
pf napicować I
× pieczełować się cf × pieczołować się
pieczętować IV (+ -any IV i nie-any II, -anie II) × pieczętować się IV (+ -anie I)
impf 1.odpieczętować I
1.podpieczętować I
1.popieczętować I
pf *napieczętować (-any I)
2.odpieczętować III (+ -any I i nie-any I)
2.podpieczętować I (+ -any I)
2.popieczętować II (+ -any II
przypieczętować I (+ -any I)
spieczętować I
zapieczętować V (+ -any IV, -anie II) × zapieczętować się I
pieczołować III (+ -anie IV) × pieczołować /-cze- się III (+ -anie?)
pieczować I
*pielęgować `pielęgnować’ (-anie I)
pielgrzymować III (+ -ący III, -anie IV, -any I)
pf przypielgrzymować II
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pielować (< pleć) I
piełować cf piłować
[-pierdować] (< -pierdzeć)
impf przepierdować I
piestować cf piastować
[-piętnować] cf piątnować
pilnować V (+ -ący III, -anie III i nie-anie I)
impf 1.przypilnować I
pf dopilnować I
popilnować II
2.przypilnować II
pilować `pilnować’ III
impf 1.przypilować II
pf 2.przypilować II
piłować / pieło- / 2.pilo- III (+ -any II, -anie II)
pf opiłować /*-pie- II (+ any I, -anie I)
popiłować I
*rozpiłować (-any I)
spiłować II
upiłować II (+ -any II)
[-piskować] (< -piskać)
*przepiskować (-ący I)
[-pisować] (< pisać)
impf dopisować II (+ -anie I)
nadpisować I (+ -anie I)
napisować II
odpisować IV (+ -anie I) × odpisować się II
opisować V (+ -ący II, -anie II) × opisować się IV
podpisować III (+ -any I, -anie II) × podpisować się II (+ -anie się II)
popisować IV (+ -any IV, -anie III) × popisować się IV (+ -ący się I)
przepisować IV (+ -ący I, -anie I) × przepisować się I (+ -any I)
przypisować V (+ -ący II, -any II, -anie II)
rozpisować II
spisować IV (+ -any II, -anie II) × spisować się I (+ -anie się I)
wpisować IV (+ -any III, -anie III) × wpisować się II
wypisować V (+ -ący II, -anie II) × wypisować się III
zapisować IV (+ -any II, -anie II) × zapisować się II
pf pozapisować I (+ -any I) × pozapisować się I
[-pisowować] (<-pisać)
impf odpisowować I
pitwować I
impf wypitwować I
[*piżmować]
pf popiżmować I
× zapiżmować się I (+ -any I)
× placować się `podobać się’ I
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1.plagować `podobać się’ i `sprzyjać’ II
2.[plagować] (< plaga `ślad po uderzeniu’)
pf *uplagować (-any I)
plandrować cf plundrować
*planować (-any I)
[-platować /-ple-] (< -pleść)
impf oplatować I
przeplatować I
zapletować I
plądrować cf plundrować
[-plątować] (< -plątać)
impf × wplątować się I
[-plęsować] (< -plęsać)
impf przyplęsować I
plundrować / plon- / plą- / plan- / plin- IV (+ -ący I, -anie II)
pf poplądrować II (+ -any I)
splundrować /-plą- /-plon- IV (+ -any II, -anie II)
wyplundrować /-plą- II (+ nie-any I, -anie I)
[-pluskować] (< pluskać)
impf napluskować I
opluskować I
[-płacować] (< -płacić)
impf odpłacować I
przypłacować I
[-płakować] (< -płakać)
impf opłakować IV
popłakować II
[-płaskować] (< -płaszczyć)
impf rozpłaskować I
płatować (< -płacić) II (+ -anie I)
impf odpłatować I
[-płokować] (< -płokać)
impf opłokować II
podpłokować I
przepłokować I
wypłokować II (+ -any I)
[-pływować] (< -płynąć)
impf × rozpływować się II
wypływować II
pochlebować V (+ -ący II, -anie II)
impf przypochlebować II
wypochlebować I
poczwarować (< poczwara?) I (+ -anie I)
[-podobować] (< -podobać)
impf przypodobować I × przypodobować się I
poduszczować (< poduszczyć) I
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*podwieczorkować (-anie I)
podwodować (< podwoda) I
pogębkować (< pogębek) II (+ -any II, -anie II)
× pojedynkować się (< jeden, nie <pojedynek!) I
[-pojować] (-poić)
pf *wspojować (-any I)
*pojśrzodkować (-anie I)
pokutować V (+ -ący V, -anie III i nie-anie I)
impf 1.odpokutować {-owam} I
pf 2.odpokutować II (+ -any I, -anie I)
wypokutować I
polerować /-lo- IV (+ -any I) × polerować /-lo- się III (+ -anie II)
pf przepolerować I (+ -any II, -anie I) × przepolerować się I
wypolerować /-*lo- II (+ -ący I, -any IV i nie-any I, -anie II) × wypolerować się I
policzkować IV (+ -ący I, -any III, -anie II) × policzkować się I
pf *spoliczkować (-any II)
upoliczkować II (+ -any II, -anie I)
wypoliczkować I
polorować cf polerować
polować III (+ -ący I, -anie III)
południować I
*pomyłkować (-anie I)
ponderować II (+ -any I)
pontałować (< pontał) I
popasować (< popas) I
*popiołować (-anie I)
popować I
porokować (i pf? ) II
[-porować] (< -przeć)
impf odporować I
portendować I
posiłkować I
posłować II (+ -anie I)
pospolitować III (+ -anie IV) × pospolitować się II
pf × spospolitować się III (+ -any II /-ały I, -anie II)
wypospolitować I (+ -anie I)
*postulować (-any I)
[-pośnikować] (< pośnik)
pf spośnikować I
pośrodować `pośredniczyć’ I (+ -ący I)
potrzebować V (+ -ący IV, -any II, -anie II)
pracować V (+ -ący IV, -anie III) × pracować się IV (+ -ący się I)
impf społpracować II (+ -ący II)
pf dopracować I
napracować I
popracować II
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spacować II × spracować się IV (+ -any IV i nie-any II, -anie III)
upracować II × upracować się I (+ -any II i nie-any I, -anie II)
wypracować II
× pf napracować się II (+ -any I)
popracować się I
przepracować się I (+ -anie I)
praktykować IV (+ -ący I, -any II, -anie III)
pf spraktykować II (+ -any I, -anie I) × spraktykować się I
wypraktykować I (+ -any I)
prasować III (+ -any II, -anie II)
pf *sprasować (-any I)
wyprasować I (+ -any I, -anie I)
zaprasować I
[-prawować (< -prawić)
impf doprawować II
naprawować IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × naprawować się II
odprawować V (+ -ący II, -any IV, -anie IV) × 1.odprawować się IV
1.oprawować IV (+ -ący I, -anie II)
poprawować V (+ -any II, -any II) × poprawować się III
przeprawować III (+ -anie I) × 1.przeprawować się II (+ -anie II / się I)
przyprawować IV (+ -ący II) × przyprawować się IV (+ -anie I)
rozprawować IV (+ -ący I, -anie I) × rozprawować się II
sprawować VI (+ -ący IV, -any V, -anie V i nie-anie I) × sprawować się V (+ -ący się II, -anie się
II)
uprawować II (+ -anie II)
usprawować I
wprawować IV (+ -any I, -anie II) × wprawować się II
wyprawować IV (+ -any II, -anie II) × wyprawować się IV
zaprawować III (+ -anie II) × zaprawować się II
pf nasprawować II
nawyprawować I
× 2.odprawować się I
2.oprawować II
popoprawować I
posprawować I
pozaprawować I
spoprawować I
znaprawować I
× prawować się (< prawo) IV (+ -ący się IV, -anie III / się II)
pf × 2.przeprawować się I
preasumować I
prefigować (a. pf) I (+ -any II)
prehensować (a. pf) I
prejudykować I
preokupować (a. pf) I
preparować I (+ -anie I)
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preskrybować (impf / pf) II
presumować I
pretendować (a. pf) II
prezentować II (+ -any II, nie-anie I) × prezentować się I
prezydować II (+ -anie I)
*pręgować (-anie I)
probować V (+ -any III, -anie II) × probować się II
pf doprobować I
sprobować IV (+ -any I) × sprobować się II
*wyprobować (-any I)
procedować II
produkować (pf i impf?) II (+ -any II)
profanować II (+ -any I, -anie II)
pf sprofanować I (+ -any I)
professować I (+ -any II, -anie II)
prognostykować I (+ -anie I)
prokurować IV (+ -ący I, -anie I)
promowować II (+ -any II, -anie II) × *promowować się (-ący się I)
promulgować (pf) I (+ -any I)
pronuncyjować II (+ -any II)
proponować II (+ -any II, -anie I
prorogować (impf / pf) II (+ -any II)
prorokować V (+ -ący III, -any II, -anie IV)
pf oprorokować I
prosekwować (pf) I (+ -any impf) I
*proskrybować (pf) (-any I)
prostować IV (+ -any II, -anie II) × prostować się II
pf naprostować II (+ -any II, -anie I)
*rozprostować (-any I)
sprostować I (+ -any I) × sprostować się I
*uprostować (nie-any I)
wyprostować III (+ -any I, -anie II) × wyprostować się II
[-proszować] (< -proszyć)
impf *rozproszować (-ący I)
protestować III (+ -anie I) × protestować się III
prowidować I (+ -any I)
prowokować (i pf?) II
prożnować /-zn- V (+ -ący IV, -anie V)
pf zaprożnować I
1.pryskować `piętnować’ II (+ -any II i nie-any II)
2.[-pryskować] (< -pryskać)
impf popryskować I
× wypryskować się I
pf *spryskować (-any I)
[-prywilejować] cf przywilejować
prywować (pf) I (+ -any II)
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przebindować (< przebinda) I
przechodować (< przechod) I (+ -anie I) × 2.przechodować się II
przeklasować II (+ -anie I)
przekwintować (< przekwinta) II (+ -anie II)
przepierować /-pio- III
przewodować (< przewod) I
przodkować IV (+ -ący II, -anie IV)
przodować III (+ -ący II, -anie II
przyczynować (< przyczyna) I
*przypołudniować (-anie I)
*przywilejować (-any II, -anie II)
pf uprywilejować /*-przy- II (+ -any II, -anie II)
punktować /*pą- I (+ -any II i nie-any I, -anie I)
pf *przepunktować (-any I )
*rozpunktować (-any I)
purgować (impf / pf) IV (+ -ący II, -any I, -anie III) × purgować się I
pf przepurgować III (+ -any II, -anie I) × przepurgować się I (+ -any?, -anie?)
wypurgować II (+ -any II) × wypurgować się I
pusanować (< puzan `puzon’) I
pustować II (+ -ący I, -anie I)
puzonować cf pusanować
[-pychować] (< -pchać)
odpychować II
[-pyskować] (< -pyskać?)
impf przepyskować I (+ -anie I)
pytlować II
[-pytować] (< -pytać)
impf × dopytować się I
przypytować I
rozpytować II
× wypytować się I (+ -anie I)
rabować I
[-rachnować] cf rechnować
rachować IV (+ -ący I, -any II, -anie III) × rachować się III
impf przyrachować I
pf *dorachować (-anie I)
narachować II
obrachować III (+ -any I, -anie II) × obrachować się III (+ -anie I)
odrachować I (+ -anie I)
porachować II (+ -any II, -anie II) × porachować się III
rozrachować III (+ -any I, -anie II)
*wrachować (-any I)
wyrachować I × wyrachować się I
zrachować III (+ -any II, -anie I) × zrachować się II
× pf dorachować się II
racyjonować I
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× radować się V (+ -ący się II, -anie III)
pf × naradować się II
× obradować się II
× poradować się II (+ -anie II / się I)
rozradować I × rozradować się V (+ -any I, -anie III)
uradować I × uradować się IV (+ -any II, -anie II)
× zradować się II
rakoszować (< rokosz) IV (+ -ący II, -anie II)
ramować II (+ -anie I)
[-rastować] (< -rośc)
impf wyrastować I (+ -ący I)
ratować / re- 1 (impf / pf) V (+ -ący II, -any III, -anie II) × ratować / re- się 1 (impf / pf) III
pf odratować II
poratować IV (+ -any III, -anie IV i nie-anie I) × poratować się II (+ -anie się I)
wyratować II (+ -ący I)
ratyfikować II (+ -any (pf) II)
[-rąbować] cf [-rębować]
reassumować I (+ -any pf I)
rebel(l)izować II (+ -anie I)
*rechnować (-any I)
pf porachnować I × porachnować się I
recytować (impf / pf) II
redukować I (+ -any (pf) I)
referować (impf / pf) III (+ -any I, -anie I) × referować się II (+ -ący się I)
reformować (i pf) III (+ -any III i nie-any I, -anie I
[*refować]
pf *zrefować (-any I)
refutować (impf /
pf) II (+ -any I, -anie I)
*regalizować (-any I)
*reglować (< regiel `rygiel’) (-any I)
regować II
regułować II
pf *zregułować (-any I)
*reintegrować (pf) (-anie I)
[-reistrować] cf rejestrować
rejestrować II (+ -any II i nie-any I, -anie II)
pf urejestrować I
*wreistrować (-any I)
zrejestrować II
reklamować I
rekludować I
rekognować (pf) I
rekoncylijować (pf) I (+ -any I)
*rektyfikować (pf) (-any I)
rekudować I (+ -any I, -anie I)
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rekuperować (impf / pf) III (+ -any I, -anie II)
rekwirować II (+ -ący II, -any II, -anie I)
relaksować (pf) I
relewować (a. pf) I
*remitować (pf) (-any II)
rendować II
renowować (pf) i
renuncyjować (pf) II
repetować (impf / pf) III (+ -any I)
replikować II
*reprehendować (pf) (-any I)
representować I (+ -ący I)
*reprymować (-any I)
repugnować I
reputować I
rescyndować I
rescytować I
reserwować I
resolwować (impf / pf) III (+ -ący I, -any I) × resolwować się (pf) II
[-resować] cf rysować
respondować IV (+ -ący I)
restaurować (impf / pf) II (+ -any II
restytuować I
resumować cf rezumować
retować cf ratować
retraktować II
reunijować (pf) I
rewidować (impf / pf) III (+ -any III, -anie III)
pf zrewidować II
rewokować (impf / pf) II (+ -any II) × rewokować się (pf) I
rezerwować cf reserwować
rezumować /-su- II
pf przeresumować I
rezydować II
rezygnować (impf / pf) II (+ -any II)
[-rębować] / rą- (< -rębać)
impf narębować I
obrębować II (+ -any I, -anie I)
odrębować I
podrębować II (+ -anie I)
porębować II
przerębować II
rozrębować II
× wrębować się I
wyrębować /-rą- II (+ -anie II)
zarębować II (+ -anie I)
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zrębować I
pf powyrębować I
pozarębować I
rękować (< -ręczyć) II (+ -any I, -anie I)
pf porękować I × porękować się I
zrękować II (+ -any I, -anie II) × zrękować się I
roborować (pf) I (+ -any I)
robotować II (+ -anie II)
rokoszować cf rakoszować
rokować IV (+ -ący I, -anie IV)
[*rosztować] (< roszt `ruszt’)
pf urosztować I
rotmistrzować I
[-rownować] (< -rownać)
impf porownować I
przyrownować I
urownować I
zrownować I
rozkoszować IV (+ -ący II, -anie II) × rozkoszować się III
pf urozkoszować II × urozkoszować się I
× wrozkoszować się I
rozpustować I
rozumować II
[-ruchować] (< -ruchać)
impf rozruchować I
[-rucować] cf [-rzucować]
[-ruczować] (< -ruczyć)
impf poruczować I
rugować I (+ -anie II) × rugować się II
pf wyrugować II (+ -any I, -anie I) × wyrugować się I
ruminować I
pf zruminować I
rumować II (+ -anie II) × rumować się I
pf odrumować I
urumować II
wyrumować I
zarumować I
[-ruszować] (< -ruszyć)
zruszować I
rusztować cf *rosztować
rycerzować I
rychtować II (+ -any I, -anie II)
pf narychtować II (+ -any II)
ryglować cf reglować
[-rykować] (< -ryczeć)
impf przyrykować I
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rymować II (+ -ący I, -anie II) × rymować się III (+ -ący się II)
impf × odrymować się (a. pf) I
przyrymować I
× zrymować się I (+ -any I)
rysować II (+ -any I, -anie II) × rysować się II
pf narysować I (+ nie-any I)
obrysować I (+ -anie II)
× porysować się /*-re- II (+ -any II)
przerysować I (+ -any I)
rozrysować I × rozrysować się I
wyrysować II (+ -any I)
*zarysować (-any I)
zrysować I (+ -any II, -anie I) × zrysować się II
[-rzazować] cf [-rzezować]
[-rządzować] (< -rządzić)
impf narządzować I
rzecznikować I
[-rzezować / rza-] (< -rzezać)
impf obrzezować /-rza- IV (+ -any II, -anie IV) × obrzezować /-rza- się IV (+ -ący się II)
odrzezować /-rza- II (+ -ący I)
podrzazować /-rze- II
przerzazować /-rze- II
przyrzazować I (+ -any I)
rozrzezować II
urzezować II
wyrzezować /-rza- III (+ -anie I)
zarzezować I
zrzazować /*-rze- I (+ -any I, -anie I)
pf poobrzezować I
sprzerzazować I
zobrzazować I
[-*rzucować] (< -rzucić)
impf zrucować (tak!) I
[-rzygować] (< -rzygać)
impf wyrzygować II
sabatować I
[-sadzować] (< -sadzić)
impf osadzować I
salutować II (+ -anie I)
[-sarkować] (< -sarkać)
impf wysarkować II
schizmatykować I
2.sejmować III
sekwestrować (pf) I (+ -any I)
× sędować się (< sądzić) I
sforować / swo- (pf) II (+ -any II)
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[-siadować] (< -sieść)
impf usiadować {-owam} I
[*sidłować] (< sidło)
pf usidłować I
[-siekować] (< -siec}
impf nasiekować I
obsiekować I (+ -any I)
odsiekować I
podsiekować I
przesiekować I
rozsiekować II
wysiekować I
[-sięgować] (< -sięgać)
impf dosięgować I
[-siękować] (< -siąkać)
impf wysiękować II
siłować II (+ -ący II, -anie II) × siłować się I
impf nasiłować I (+ -anie I)
posiłować I
× wsiłować się I
skakować (< skoczyć) I
impf doskakować I
nadskakować I
naskakować I
odskakować II (+ -ęcy I)
podskakować I
poskakować IV
przeskakować III (+ -anie I)
przyskakować II (+ -ęcy I)
roskakować I × roskakować się I
uskakować II
wskakować III
wyskakować IV (+ -ący II, -anie II)
zaskakować II
zskakować II
pf powyskakować II
zwyskakować I
skalować cf szkalować
skaryfikować (pf) I
[-skarżować] (< -skarżyć)
impf oskarżować II (+ -any I)
× uskarżować się I
[-sklepiować] (< sklepić)
impf zasklepiować I
[-skrobować] (< -skrobać)
impf odskrobować II
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oskrobować II (+ -ący I)
przeskrobować I
uskrobować I
wyskrobować II
zskrobować I
skrzydłować I
[-skubować] (< -skuść)
impf naskubować I
oskubować I (+ -any I)
podskubować I
poskubować I
wyskubować II
skwalować I
[-słapować /-szła-] (< -słapać)
impf nasłapować I
przysłapować I
rozszłapować II
zasłapować I
[-sławować] (< -sławić)
impf osławować I
wysławować IV (+ -any I, -anie I) × wysławować się I
1.[-słuchować] (< słuchać)
impf nadsłuchować I
przesłuchować I
1.przysłuchować I × przysłuchować się II
wysłuchować I
2.[-słuchować] (< -słusze)
impf 2.przysłuchować I
sługować (< -służyć) II
impf dosługować II
nadsługować II (+ -anie I)
nasługować II
odsługować III
posługować IV (+ -ący II, -anie IV)
przyposługować I
przysługować IV (+ -ąny II, -anie II) × przysługować się III
usługować IV (+ -ący II, -any I, -anie IV)
wysługować II (+ -anie I
zasługować V (+ -ący II, -any I, -anie II) × zasługować się II
× (< pf) dosługować się II
smakować V (+ -ący I, -anie II)
pf posmakować II
rozsmakować II
zasmakować III
× pf dosmakować się I
smalcować cf szmelcowac
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smarować / szma- IV (+ -any I, -anie II) × smarować się I
pf nasmarować /-szma- II (+ -any II, -anie I)
posmarować I (+ -any II)
wysmarować I
smicować /*szni- I (+ -any II)
pf *wysznycować (-any I)
[-smukować] (< -smuknąć)
impf wysmukować II
[-smykować] (< -smykać)
impf osmykować I
× przesmykować się I
snopować I
[-snurować] cf szmurować
*sobotować (-anie I)
solicytować III (+ -anie II)
solmizować I
solwować (pf) I (+ -any I) × solwować się (pf) I
spacerować I
[-spaczkować] cf szpaczkować
specyfikować II (+ -any II)
spekulować I (+ -anie I)
pf wyspekulować I
sperować cf szperować
spiżować / szpi- II (+ -any I, -anie I) × spiżować się I
pf naspiżować /-szpi- III (+ -any II, -anie I i nie-anie I)
*spolijować (-any I)
społczować (< społka) I
społkować III (+ -ący I, -anie II i nie-anie I)
*społować (< -spolić) (-anie I)
sposobować II
[-sromować] (< -sromać)
impf zasromować {imp -owaj} I
[-stalować]
pf nastalować I
impf obstalować II (+ -any II, -anie I)
*stanowować (< -stanowić) (-ący I)
impf postanowować I
[*statkować]
pf ustatkować I
[-stawować] (< stawić)
impf nadstawować II (+ -anie I)
nastawować II (+ -anie I)
odstawować II
ostawować III
postawować I × postawować się I
1.pozostawować I
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przestawować I
przystawować II
rozstawować I
ustawować IV (+ -any I, -anie II)
wstawować I (+ -anie I) × wstawować się I (+ -anie się I)
wystawować III × wystawować się I
zastawować Ii (+ -ący I, -anie I) × zastawować się IV (+ -ący się I)
zestawować I
zostawować V (+ -any I) × zostawować się II
pf pozastawować I
2.pozostawować I
stelować I
*stepować cf sztepować
[-sterkować] (< -starczeć `sterczeć’)
impf wsterkować I
sterować / sty- / szty- II (+-anie I)
stępować (< -stąpić) II (+ -ący II, -anie I) × stępować się I
impf dostępować IV
następować IV (+ -ący II, -anie II)
obstępować II
odstępować V (+ -ący II, -anie I)
ostępować I
podstępować I
postępować /-stu- V (+ -ący /-ęcy II, -any I, -anie IV i nie-anie I)
przestępować IV (+ - ący II, -anie II)
przystępować V (+ -ący II, -anie II) × przystępować się II
× rozstępować /-roztę- się III (+ -ący się II)
ustępować V (+ -ący II, -anie II) × ustępować się II
wstępować V (+ -ący IV, -anie III) × wstępować się II
występować IV (+ -ący II, -anie II i nie-anie I)
zastępować IV (+ -any II, -anie I) × zastępować się I
zstępować III × (+ -ący IV, -anie III))
pf pozastępować I
stolcować I
stosować / stu- IV (+ -any II, -anie II) × stosować się IV (+ -anie się I)
impf 1.przystosować II × 1.przystosować się II
pf nadstosować I (+ -anie I)
*nastosować (-anie I)
2.przystosować IV (+ -any III, -anie III) × 2.przystosować się III (+ -anie I)
ustosować /*-szto- II (+ -any II)
× strachować się II (+ -anie I)
strawować (< strawa) II (+ -anie I) × strawować się II
pf × dostrawować się I
× przestrawować się I
× wystrawować się II
strefować cf sztrefować
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strofować V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × strofować się II
[*strucować] `tarasować ’
pf *zastrucować (-any I)
[-strugować] (< -strugać)
impf ostrugować II
przestrugować I
*zstrugować (-any I)
strychować / sztry- II (+ -any II, -anie II)
impf odstrychować II
pf *nastrychować (-anie I)
ostrychować I
podstrychować I
postrychować I (+ -any I)
*przestrychować (-any I, -anie I)
wystrychować I
[-strzelować] (<-strzelić)
impf odstrzelować I
studować II (+ -anie I)
[-stupować] cf stępować
sturmować cf szturmować
stusować cf stosować
stychować cf sztychować
styrować cf sterować
sublimować I
subsumować I
subtylizować II (+-ący I, -any II, -anie I))
suffumigować I
sukcedować II
[-sukować] (< -sukać)
impf *przesukować (-any I)
sum(m)ować I (+ -any II, -anie I)
pf osumować I (+ -any II, -anie I)
zsumować II
supersedować II
suppurować (pf) I (+ -any I) × suppurować się (pf?) I
suspendować (pf) I (+ -any I)
suspikować I
sustentować I × sustentować się I
swatować I
[-swobodzować] (< -swobodzić)
impf wyswobodzować I
[-sycować] (< -sycić)
impf nasycować I
sygnować I
sylabizować II
sylogizmować I
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symulować II
sypować (< -sypać) II (+ -anie II) × sypować się I
impf dosypować III
nasypować II (+ -anie II)
obsypować II
odsypować I
osypować II
podsypować II
posypować IV (+ -any I) × posypować się I
przesypować II (+ -anie I)
przysypować II
rozsypować III (+ -anie I) × rozsypować /-ro- się II (+ -ący się II)
usypować I × usypować się II
wsypować II × wsypować się I
wysypować II × wysypować się II
zasypować IV
zsypować I (+ -anie II)
pf pozasypować I
sprzysypować I
szachować I (+ -any II)
szacować V (+ -ący II, -any V, -anie IV) × szacować się II
impf 1.oszacować I
pf obszacować I (+ -any II)
2.oszacować IV (+ -any IV, -anie III)
poszacować II
szafować V (+ -ący II, -any III, -anie IV)
pf roszafować IV (+ -any II, -anie II)
wyszafować II (+ -anie I)
szajfować I
szalbierować I
[*szalować]
pf *zszalować (-any I)
szanować V (+ -ący I, -any II i nie-any I, -anie II i nie-anie I) × szanować się II (+ -ący się I)
pf poszanować II (+ -any I, -anie II i nie-anie II)
uszanować II (+ -any I, -anie II i nie-anie I)
szańcować I × szańcować się III (+ -anie I)
pf obszańcować I
× odszańcować się I
oszańcować I × oszańcować się I
*podszańcować (-any I) × podszańcować się II
poszańcować I × poszańcować się II (+ -anie II)
przyszańcować I × przyszańcować się II (-anie II)
× wszańcować się I
zaszańcować I
[-szarpować] (< -szarpać)
impf rozszarpować II
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wyszarpować I
[-szczebiotować] (< -szczebiotać)
impf wyszczebiotować I
[-szczekować] (< -szczekać)
impf odszczekować I
przyszczekować I
wyszczekować I
[-szczepować] (< -szczepić)
impf wszczepować I (+ -anie I)
*szczotkować (nie-any I, -anie I)
[-szczykować] (< -*szczykać)
impf *wyszczykować (-anie I)
zszczykować I
[-szczypować] (< -szczypać)
impf podszczypować I
uszczypować II
wyszczypować I (+ -ący I)
zszczypować I (+ -any I)
szejdować I (+ -any I)
szenkować cf szynkowac
szermować IV (+ -ący I, -anie IV)
pf podszyrmować I
poszyrmować I
szkalować / ska- III (+ -anie II)
szkandować I
szkodować IV (+ -ący I, -anie II i nie-anie I) × szkodować się I
impf przeszkodować I
pf *poszkodować (-any I)
uszkodować I
szkołować II (+ -anie I)
*szkortować (-anie I)
[-szladować] cf śladować
szlakować / śla- II (+ -anie I)
pf poszlakować /-śla- II (+ -anie I) × poszlakować się I
przeszlakować I (+ -anie I)
szlamować / śla- II
pf wyszlamować /-śla- II (+ -any I)
[-szłapować] cf [-słapować]
szmalcować cf szmelcowac
szmarować cf smarować
szmelcować / sma- /*szma- II (+ -owany /-ewany II i nie-any I, -anie II)
pf przeszmalcować I
[*szmyrować]
pf *zoszmyrować (-any I)
sznicować cf smicować
sznidować I
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sznurkować II
pf usznurkować I
wysznurkować I
sznurować I
pf nasznurować I
odsznurować I
osznurować I
*przysnurować (-anie I)
rozsznurować I
usznurować I × usznurować się I
zasznurować II (+ -any I)
[-sznycować] cf smicować
szorować II (+ -anie I) × szorować się I
pf poszorować I
*wyszorować (-any I, -anie I)
zaszorować I (+ -anie I)
szosować I × szosować się I
szpaczkować - II (+ -anie I)
pf × wyspaczkować się I
szperować / spe- /*szpy- II (+ -any I, -anie II)
pf przesperować /-szpy- II
wysperować /-szpe- II (+ -anie II)
szpicować cf [śpicować]
szpiegować /*śpie- III (+ -any I, -anie II)
impf 1.przeszpiegować II (+ -anie II)
pf 2.przeszpiegować /-śpie- II (+ -any I)
uśpiegować I
wyszpiegować /-śpie- III (+ -any I, -anie II)
szpikować II (+ -anie I)
pf naszpikować I (+ -any II)
*uszpikować (-any I)
szpiżować cf spiżować
[-szpundować] cf szpuntować
szpuntować I (+ -anie I)
impf naszpuntować I
1.zaszpuntować /-spund- II
pf odszpuntować I
wszpuntować I (+ -any I)
2.zaszpuntować /-spunt- III (+ -any II, -anie I)
szpyrować cf szperować
*szrobować / śru- (-any II) × szrobować się I
pf przyszrobować I (+ -any I) × przyszrobować się I
wszrobować II (+ -anie I) × wszrobować się II
wyszrobować /-śro- II × wyszrobować się I
zaszrobować I (+ -any I)
*zszrobować (-any I)
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szrotować / śro- II (+ -anie I)
pf *przeszrotować (-any II)
wszrotować I
sztachować I
sztepować /*ste- `stebnować’ I (+ -any II)
pf przesztepować I
usztepować I
*sztorcować (-any I)
[-sztosować] cf stosować
sztrefować /*stre- (< strefa) III (+ -any II, -anie II) )
pf *ostrefować (-any I)
sztrychować cf strychować
*sztuchlować (-any I)
sztukować II (+ -any I i nie-any I, -anie II)
szturmować / stur- III (+ -ący II, -anie II)
pf wysturmować I
szturować I
sztychować / sty- III (+ -anie I)
sztyrować cf sterować
szuflować II
pf *odszuflować (-any I)
× uszuflować się I
wyszuflować III (+ -any I)
szumować / szy- II (+ -any II i nie-any I, -anie I)
impf pdszumować I
pf odszymować II (+ -any II)
*wyszymować (-any I)
zszymować II (+ -any III) × zszymować się I
szwankować IV (+ -anie II)
pf poszwankować II
zszwankować I
[*szwarcować]
impf oszwarcować I
szychtować II
pf naszychtować II (+ -any I)
przyszychtować I
uszychtować I
[-szydzować] (< -szydzić)
impf poszydzować I
[-szyjkować]
impf poszyjkować II (+ -any II, -anie II)
zaszyjkować II (+ -anie I)
szykować IV (+ -ący I, -any II, -anie IV) × szykować się III
pf naszykować I
poszykować II × poszykować się I
rozszykować II (+ -any II) × rozszykować się I
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*uszykować (-any IV i nie-any I, -anie IV)
zszykować IV (+ -any III, -anie I) × zszykować się II
szymować cf szumować
szyndować II
pf rozszyndować II
szynkować /*szen- IV (+ -ący II, -any II, -anie II)
pf wyszynkować II (+ -any I)
[-ścigować] (< -ścigać)
impf dościgować I
× wyścigować się I
śladować II
impf naśladować /*-szla- VI (+ -ący /-ęcy IV, -any II, -anie V)
*ośladować (-anie I)
przenaśladować /-szla- IV (+ -ący L, -any I, -anie IV)
prześladować /*-szla- V (+ -ący II, -any IV i nie-any I, -anie V) × przeszladować się I
*sprześladować (-anie I)
pf pośladować I
wyśladować II
ślakować cf szlakować
ślamować cf szlamować
ślibować cf ślubować
[-ślipować] (< -*ślipać `chlipać’)
impf wyślipować I
ślubować /*śli- V (+ -any I, -anie II) × ślubować się II
impf poślubować III × poślubować się I
zaślubować II (+ -anie I)
[*śpicować] (< szpic)
pf zaśpicować I (+ -any I, -anie I)
śpiegować cf szpiegować
[-śpiewować (< śpiewać)
impf pośpiewować I
prześpiewować I
przyśpiewować II
wyśpiewować II (+ -anie I)
środkować cf śrzodkować
środować cf śrzodować
śrotować cf szrotować
śrubować cf szrobować
śrzodkować / śro- II (+ -ący II, -anie II)
śrzodować / śro- II (+ -ący I, -anie I)
[-świedczować] (< -świadczyć)
impf przyświedczować I
[-święcować] (< -święcić)
impf poświęcować /-świą- II (+ -any I)
[-świstować] (< -świstać]
impf *poświstować (-anie I)
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[-świtować] (< -świtać)
impf × oświtować się I
[-taczować] (< -toczyć)
impf obtaczować I
przytaczować I
[*taflować]
impf 1.otaflować I
pf 2.otaflować II (+ -any II, -anie I)
taksować II (+ -any I)
pf × potaksować się I
tamować II (+ -any I, -anie II)
pf natamować I
*zatamować (-any I, -anie I)
[*tandykować / tanty-}
pf wytandykować /-tatyn- `wymóc rokowaniami’ II
tańcować IV (+ --ący I, anie II)
pf dotańcować I
obtańcować I
odtańcować I
potańcować I
przetańcować I
stańcować I
wytańcować I
zatańcować I
× pf natańcować się I
roztańcować się I
tarasować I
pf zatarasować II (+ -any II) × zatarasować się II
1.targować IV (+ -any II, -anie II) × targować się III
impf odtargować I
otargować I
pf dotargować I × dotargować się I
natargować I
1.potargować I
przetargować I
stargować II (+ -any I, -anie I) × stargować się II
utargować II (+ -any I) × utargować się II
wytargować II (+ -any I)
2.[-targować] (< -targać)
impf 2.potargować I
roztargować I
wtargować I
*zatargować (nie-any I)
tasować I
*taszować (-anie I)
tatuśkować / tatusz- II
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temperować /*tempo- I (+ nie-any I, -anie I)
pf utemporować /-pe- II (+ -any I, -anie I)
tentować I
terminować III (+ -any I)
pf naterminować I (+ -any II)
sterminować II (+ -any I)
tesknować (< tesknić) I
testamentować I
[-tępować] (< -tępić)
impf potępować I
[-tkować] (< -tkać)
impf wtkować I
[-tłukować] (< -tłuc)
impf potłukować I
roztłukować I
torować II (+ -ący I, -any II i nie-any I)
pf przetorować I
utorować II (+ -any II i nie-any I)
tradować II (+ -anie I)
trafnować cf trefnować
trafować / tre- (< trafić) II × trafować / tre- się IV
impf 1.potrefować I × potrafować /-tre- się II
przytrefować /*-tra- si ę I (+ -ący się I)
× strafować się I
pf 2.potrafować I
traktować III (+ -any II)
pf potraktować I
× straktować się I
wytraktować II
tratować II
pf × zatratować się II (+ -anie II)
[-trawować] (< trawić)
pf wytrawować I
trefnować / tra- III (+ -anie III)
pf zatrefnować /-tra- II (+ -anie II)
trefować cf trafować
trelować I
trepanować I
*trerować (-ący)
× tretować się I
pf *zatretować (-anie I)
[-trębować] (< -trąbić)
impf potrębować II
przetrębować I (+ -anie I)
przytrębować I (+ -anie I)
strębować I
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wstrębować I
wytrębować I (+ -anie I)
trojakować I
trudować (< trud) I
trunkować I
trybować II (+ -ący I, -anie I, -any II) × trybować się II
pf otrybować I
podtrybować I
przetrybować I (+ -anie I) × przetrybować się II (+ -any I, -anie?)
× utrybować się I
wytrybować I (+ -any I, -anie I) × wytrybować się II
trybulować I
tryumfować / tryjum- IV (+ -ący II, -anie II)
trzeciakować I
[-trzęsować] (< -trząść)
impf otrzęsować I
potrzęsować II
zatrzęsować I
[-trzymować] (< -trzymać)
impf otrzymować II
× przytrzymować się I
zatrzymować I
tumultować II
tumultuować I
turbować II (+ -ący I, -any II, -anie I i nie-anie I)
pf sturbować I (+ -any II)
turniejować I
[-twardować] (< -twardzić)
impf zatwardować I
[-twierdzować] (< -twierdzić)
impf *potwierdzować (-anie I)
[-tykować] (< -tykać)
impf stykować II
tynkować II (+ -any II, -anie II)
impf 1.potynkować II
pf *otynkować (-any I)
2.potynkować II (+ -any II, -anie II)
*stynkować (-any I)
utynkować I
*wytynkować (-any I)
zatynkować II (+ -any I)
tyranizować I
tyrlikować I
[-tyskować] (< -tyskać)
impf dotyskować II
przystyskować III (+ -anie I)
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styskować IV (+ -ący II, -anie II) × styskować się II
utyskować IV (+ -anie II)
tytułować I × (+ -any II) × tytułować się II
× uciekować się (< uciekać) I
[-uczować] (< -uczyć)
impf wyuczować I
[*ugorować] (< ugor)
pf zugorować I (+ -any I)
unijować (impf / pf) II (+ -any II)
urynować (< uryna) I
urzędować II
usurpować /*-zu- II (+ -any I)
wachlować I (+ -ący I)
wachować I
wachtować II (+ -anie I)
× wagować się II (+ -ący się I)
wakować IV (+ -ący II, -anie II)
wałkować I (+ -any I, -anie I)
pf powałkować I
uwałkować II
[-wandrować] cf wędrować
warować (impf / pf) V (+ -ący I, -any II, -anie I) × warować się (i pf?) IV (+ -anie się I)
impf wywarować I
pf obwarować IV (+ -any IV i nie-any I, -anie IV)
odwarować I
owarować I
uwarować I × uwarować się II (+ -anie II / się I)
zawarować II (+ -any I)
zwarować I
1.wartować `wertować’ III (+ -anie I)
pf powartować I
1.przewartować II
zwartować II
2.wartować (< warta) II (+ -ący I, -anie I)
*warunkować (-anie I) × warunkować się I
*waryjować (-any I)
pf powaryjować II (+ -any I, -anie II)
*zwaryjować (-any I, -anie I)
watować cf wotować
weksować I
wenerować II
*werkować (-any I)
*wertować (-any I)
*weryfikować (-any I, -anie I)
wetować (i pf?) IV (+ -anie II) × wetować się (impf /pf) II
impf 1.odwetować II
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1.zawetować I
pf nawetować II
2.odwetować /-wa- II + (-any I, -anie II)
powetować IV (+ -anie I) × powetować się II (+ -anie I)
2. zawetować II (+ -anie II)
zwetować II
wędrować IV (+ -ący I-anie II)
impf 1.powędrować I
1.przewędrować I
1.przywędrować I
pf 2.powędrować II
2.przewędrować I (+ -any I)
2.przywędrować /-wan- II
wywędrować I
zawędrować I
zwędrować I
[-wiadować / wie-] (< -wiedzieć)
impf × dowiadować /-wie- się V (+ -anie II, -anie się I)
przewiadować I (+ -anie I)
uwiedować I
× wywiadować się V (+ -anie IV / się II)
zawiedować /*-wia- II (+ -anie I)
wianować II (+ -any I)
× wiarować się V (+ -ący się I, -any I, -anie II / się II)
pf × uwiarować się IV (+ -anie IV / się III i nie-anie I)
[-wiarować] (< -wierzyć)
impf dowiarować I
[-wiartować] cf [-wiertować]
wiastować I
impf zjastować I
pf wzwiastować / wzjas- II (+ -any II, -anie I)
zwiastować IV (+ -ący I, -any II, -anie IV)
[-wiązować] cf więzować
wichrować II (+ -any I, -anie I)
pf powichrować II (+ -any I, -anie I)
zawichrować I
widować (< widzieć) I (+ -any I)
*widymować (-any I)
*widzować (< widzieć) (-anie I)
[-wiedować] cf [-wiadować]
wieńczować cf winszować
[-wiertować / wia-] (< -wiercieć)
impf przewiertować /-wia- II
przywiertować I
wwiertować I
zwiertować I
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pf wywiartować I
wierzchować I
[-wierzować] (< -wierzyć)
impf dowierzować I
× zwierzować się I
wieszczować II
[-wieszować] (< -wiesić)
impf zawieszować II
więcować, więnczować, więtszować cf winszować
więzować (< -więzać) I (+ -anie II) × więzować się I
impf nadwięzować I
obowięzować IV (+ -ący II, -any I) × obowięzować się IV
obwięzować IV (+ -anie I) × obwięzować /-wią- się II
obzwięzować I
odwięzować IV
podwięzować II
przewięzować II
przywięzować IV (+ -ący I, -any II, -anie I) × przywięzować się IV (+ -anie I)
rozwięzować V (+ -ący II, -any I, -anie I) × rozwięzować się I
uwięzować I
wwięzować II (+ -any II, -anie III) × wwięzować się II
wywięzować I × wywięzować się I
zawięzować IV (+ -anie II) × zawięzować się II
zwięzować /-wią- IV (+ -ący I, -anie III)
pf naprzywięzować I
× porozwięzować się I
zzawięzować I
wigilować a. wii- I
*wilijować (-any II, -anie I)
wiłować II (+ -anie I)
pf zawiłować I
wincować, winczować cf winszować
windować II (+ -anie I)
pf *przywindować (-any I)
wywindować I
winować V (+ -ący II, -any I, -anie II) × winować się II
pf obwinować II (+ -any II i nie-any I, -anie II) × obwinować się II
powinować I (+ -ący I)
uwinować I
zwinować I
winszować / winczo- / winco- / więco- /*wintszo- /*więnczo- /*więtszo- V (+ -any I, -anie II) ×
winszować / wieńczo- się II
pf powinszować I
zwinszować I
wiodować (<wieść) I
wiszować I
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pf powiszować II (+ -any II)
zawiszować I
*zwiszować (-any I)
[-witować] (< -witać)
przywitować II × przywitować się I
*wizerować (-anie II)
wizytować II (+ -any I, -anie I)
włodować / 2.wła- (< władać) II (+ -anie II)
wojować V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × wojować się II
pf dowojować I
powojować III (+ -any I)
zwojować V (+ -any III i nie-any I, -anie III) × zwojować się II
× pf dowojować się I
wokować I (+ -any II)
[-wolować] (< -wolić)
impf powolować I
pf zwolować I
[-wołować] (< wołać)
impf odwołować I
powołować I
rozwołować I
womitować I
pf wywomitować I
[*woskować]
pf uwoskować I (+ -any I, -anie I)
wotować / wa- V (+ -ący I, -anie IV)
pf odwotować II
[-wracować] (< -wrocić)
impf × odwracować się I
[-wtorzować] (< -wtorzyć)
impf *powtorzować (-any I)
wulgaryzować II
[-wyszować / wyższ-] (< -wyszszyć)
impf × podwyszować się I
wywyższować I
wzjastować cf wiastować
wzorować (< wzor) I
pf przywzorować I
[-ymować] cf imować
*zamsować (-any I)
*zapasować (< zapasy) (-anie II)
zawidować `zazdrościć’ II
zawodować (< zawod `zawody’) II
zbożniować (< -*zbożnić) I
zbytkować II
[-zdrawować] (< -zdrowić)
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impf uzdrawować I
[-ziębnować] (< -ziębnąć)
impf oziębnować I
zimować IV (+ -any II, -anie II)
impf 1.przezimować I
pf 2.przezimować II
zjastować cf wiastować
*zmeklować `szmuglować’ (-any I)
[*znajmionowaać]
pf *oznajmionować (-any)
[-znajmować/ znam-] (< -znamić)
impf oznajmować /-znam- V (+ -ący I, -any II) × oznajmować się II
znakować II
znamionować /-mie- V (+ -ący III, -any II) × znamionować /-mie- się IV
impf *przyznamienować (-ący I)
× wyznamionować się {-owam} I
pf naznamionować /-mie- II + -any II
oznamionować I (+ -any I)
poznamionować I (+ -any I) × poznamionować się I
przeznamionować I (+ -any I)
[-znamować] cf [-znajmować]
zofistować I
[*zonować]
pf wyzonować I
[-zwolować] (< -zwolić)
impf dozwolować I
zyskować III (+ -ący II, -any I, -anie I)
impf pozyskować III (+ -anie I)
żałować V (+ -ący III, -any I, -anie II i nie-anie I) × żałować się V (+ -ący się I)
impf 1.ożałować I
rozżałować I
pf obżałować III (+ -any IV i nie-any I, -anie III) × obżałować się I
odżałować II (+ -any I)
2.ożałować II (+ -any II, -anie II)
pożałować III (+ -any I, -anie I) × pożałować się I
przeżałować I
przyżałować I
× użałować się IV (+ -anie II)
wyżałować I
× zżałować się I
× pf nażałować się I
rozżałować się III
wyżałować się I
żartować / że- IV (+ -ący I, -anie II)
pf pożartować I
wyżartować I
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zażartować I
żeglować IV (+ -ący II, -anie IV)
pf dożeglować I
pożeglować II
przyżeglować II (+ -anie I)
użeglować I
zażeglować I
-żerować cf [1.żyrować]
żertować cf żartować
[*żłobkować]
pf zżłobkować I
× żołądkować się I
żołdować II (+ -anie I)
żołnierzować I
[-życzować] (< -życzyć)
impf pożyczować II
× spożyczować się I
wypożyczować I
*żydować (-ący II)
*żyłować (-anie I)
1.[-żyrować] (< -żrzeć `żreć’)
impf × obżyrować się I
pf wyżyrować I
2.żyrować (< żyr) I
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