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D.

inf: -nąć; -praes: -nę, -niesz-, -nie, -niemy, -niecie, -ną; praet: -nął, -nęła , -nęli  / [końcowa spółgłoska rdzenna]+ł,  
-ła, -li; imp: -ń /-ni lub rzadziej -nij; part praes act: -nąc, -nący /-niący; part praet act: 
-nąwszy; part praet pass: -niony, -niona, -nieni;  sb: -nienié.
Formacje bprzedr.: impf i pf (przedstawione w oddzielnych układach); przedr. pf.
Niepotwierdzone  zapisem materiałowym  postaci  bprzedr.  zostały  zaliczone  do  impf  lub  pf  według  kryteriów 
znaczeniowych  i  czasem  słowotwórczych  (np.  gdy  istnieje  odpowiedni   impf  bprzedr.  innej  koniugacji, 
zrekonstruowaną tu podstawę dla -nąć uznano za pf, tak np. [-badnąć], [-słuchnąć] – bo: badać, słuchać, [-godnąć]  
– bo: godzić).

Przy każdym czasowniku podaję w klamrach {…} zanotowane w jego materiale formy praet z formantem -ną- lub  
bez niego; rozróżniam przy tym rodzaje gramatyczne, gdyż wydaje się, że niekiedy wybór jednej z możliwych  
odmianek zależny był właśnie od tej kwestii.  Zapis sprowadzony jest do postaci -nął, -nęła (przy czym w tym  
ostatnim  może się mieścić też  -nęło  lub -nęły), -nęli , oraz [ostatnia spółgłoska rdzenna]+ł-a ,-li  (np. s.v. moknąć 
{-nął,  -nęli  /-kł-a}).  Informacji  na  temat  praet  nie  podaję  przy  czasownikach  o  rdzeniach  zakończonych  na 
samogłoskę (np.  minąć, płonąć, płynąć), gdyż w nich możliwa jest tylko forma z -ną-. Brak uwagi na temat praet 
we wszystkich pozostałych  hasłach oznacza, że forma  ta nie została w nich potwierdzona.
Nie  uwzględniam  zaniku  nosowości  w  końcówce  -neła,  -neli,  gdyż  jest  to  zjawisko  odrębne,  niezależne  od 
wymogów rządzących odmianą danej rodziny.

W rodzinie [-mionąć], wionąć w formach 2 sg – 2.pl oraz part praet pass i rzeczowniku występuje alternacja -o- :  
-e-   (-wionę :  -wienie(sz) …, -wieniony,  -wienienie).  W rodzinie blednąć zarówno w inf,  jak i  odmianie oraz  
formacjach imiennych wymiana -e- : -a-  ukazuje się nieregularnie.

Bprzedr. impf
*bębnąć (-ący I)
[*biegnąć]
     pf  wybiegnąć cf wybiec 
blednąć  {bladnę, blednie} III (+ -ący I)
    pf nabladnąć {-blednie; -bladła, -bledli } III
         nadbladnąć  {brak praes; -bladło} II
         poblednąć?  {brak inf i praesf; -bladł, -bledli /-blednęli} II (+ -bledniony I, -blednienie /-bla- I)
         wyblednąć { brak inf; -blednie; -bladł-a} II (+ -bladły II)
         *zabladnąć (-dły II)
          zblednąć {-blednie/-bladnie; -bladł-a, -bledli /-blednął, -nęło //-bladnęła} IV (+ -bladły II)     
błotnąć I
*1.błysnąć (-ący II)
    pf zabłysnąć II
brnąć IV
    pf nabrnąć I
         przebrnąć {-nął, -nęli} III
         webrnąć II
         wybrnąć {-nął, -nęli} III
         zabrnąć {-nął, -nęła, -nęłi} III
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1.[*brzęknąć]
    pf *nabrzęknąć (-kły I)
[*brzydnąć]
    pf obrzydnąć {-dł-o} II
         zbrzydnąć {-dł} I  
[*charsnąć]
   pf *przecharsnąć `osłabnąć’ (-sły II )
chłanąć I 
    pf ochłanąć I
         pochłonąć /-chła- III
[*chłodnąć]
    pf ochłodnąć  {-dł-a /-nął} IV (+  -dły I i nie-dły I, -enie II)
         przechłodnąć II
         wychłodnąć I
[-chłonąć] cf chłanąć
[*chrapnąć] `chrypnąć’
    ochrapnąć {-pło}  I (+ -pły I, -enie I)
chudnąć II
    pf nadchudnąć I
         ochudnąć {-dł} I (+ -enie I)
         pochudnąć  {-dł} II
         schudnąć II (+ -dły I)
         uchudnąć {-dł} I (+ -enie I)
         wychudnąć II (+ -dły II, -enie I)
ciągnąć {ciągnie; imp ciągni / cięgni; ciągnął, -nęli} VI (+ -ący IV, -ony IV, -enie V /-ęcie I) × ciągnąć się 
       {ciągnie; imp  ciągń, -ni / cięgń; ciągnął, -nęli} V
W inf, praes, praed  zawsze ą; w -ony,-enie ę tylko w powścięgniony, powcięgnienie; w imp oboczności nosówek
    pf dociągnąć {-nęli}  II (+ -enie I)
        naciągnąć {imp -cięgni; -nął} III (+ nie-ony I, -enie II) × naciągnąć się I
        nadciągnąć {-nął, -nęli} II
        obciągnąć  {imp -ciągni, -ciągń /-cięgni} II × obciągnąć się I
        *obściągnąć (-ony , -enie II)
        ociągnąć I (+ -ony I) × ociągnąć się I
        pociągnąć {imp -ciągni / cięgni; -nął} V (+ -ony III, -enie I) × pociągnąć się II
        powściągnąć /-wcią-  {imp -ciągni 1 /-cięgni 1; -nął} IV (+ -ciągniony /-cię- III, -enie III) × 
           powściągnąć /-wcią-  się {imp -ciągni; -nął, -nęli}  IV (+ -ciągnienie /-cię- II)
        pozawściągnąć (-nął}  I
        przeciągnąć {-nął, -nęła} III (+ -ony II)
        przyciągnąć {imp -ciągni /-cięgni;  -nął /-gło} V (+ -ony II, -enie II) × przyciągnąć się {-nęli} I
        przyściągnąć I (+ -ony I)
        rozciągnąć / rozś- 1  {imp -ciągni /-cięgni; -nął, -nęła} V × (+ -ony IV, -enie II) × rozciągnąć / rozś- 
          (1) się {-nął, -nęła) IV (+ -ony II)
        spowściągnąć I
        ściągnąć {imp -ciągni /-cięgni; -nął, -nęła} V (+ ściągnony /-cię- III, -enie II) × ściągnąć  się {jak 
          ściągnąć} IV  
        uciągnąć {-nął, -nęli /-gło 1} III
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        wciągnąć {imp -cięgni ;-nął, -nęła} IV (+ -ony II, -enie II) × wciągnąć się I
        wściągnąć {imp –ciągni; -nęła}  III (+ -ony I, -enie I) × wściągnąć się {jak wściągnąć} II
        wyciągnąć  {imp -ciągni /-cięgni; -nął, -nęli /-gli 2} V (+ -ony IV /-gły I, enie III) × wyciągnąć się
          {-nął,
        -nęli} IV
        zaciągnąć {-nął, -nęli} II  (+ -ony I i nie-ony I, -enie II) × zaciągnąć się {-nął, -nęły} II
        zawściągnąć /-wcią- {imp -cięgni; -nął} IV (+ -ony III, -enie II) × zawściągnąć się {imp -ciągni} II
cichnąć I 
    pf ucichnąć {-chł-a / -nął, -nęła } IV
cierpnąć / cir- {-nęły}  II (+ -niący /-nący IV, -enie III) 
    pf ścirpnąć /-cier- {-nęła 1 /-pła 1}  II (+ -ony I /-pły I, -enie I)
cirpnąć cf cierpnąć
cisnąć (i pf `rzucić’) {-nął, -nęła…} V (+ -ący II, -ony II, -enie II) × cisnąć się {-nął, -nęła…}  V (+  -ęcy się I)
    pf docisnąć {-nął, -nęła} II (+ -ony II, -enie I) × docisnąć się {-nął} III
        nacisnąć (a. impf) {-nął} I (+ -ony II, -enie I) × nacisnąć się {-nął} I
        odcisnąć {-nęło}  II (+ -ony II, -enie II)
        pocisnąć I (+ -ony I) × pocisnąć się II
        przecisnąć II × przecisnąć się II
        przycisnąć {-snął /-sła} IV (+ -ony II, -enie II) × przycisnąć się {-sła} I
        ścisnąć {-nął…} IV (+ -ony IV i nie-ony II /-sły I, -enie IV)
        ucisnąć {-nął} IV (+ -ony V /-skły /-sły II, -enie III)
        wcisnąć {-nęli}  II (+ -ony I, -enie I) × wcisnąć się {-nął, -nęła} III   
        wycisnąć {-nął, -nęła /-sł 1} IV (+ -ony IV i nie-ony I /-sły I, -enie II) × wycisnąć się {-nął, -nęła}  II 
        zacisnąć II (+ -enie I) × zacisnąć się {-nął} I
cknąć / cnąć {-nął, -nęli}  III (+ -enie II) × cknąć / cnąć się II
    pf ocknąć /-cnąć  {-nął, -nęli} II (+ -enie?) × ocknąć / odsknąć / ocnąć się {-nął, -nęła} IV (+ -enie II)
       przecnąć I
       × przycknąć się {-nęło} I
       × zacnąć się {-nęło} I
       zecknąć {-nął} II × zecknąć /-cnąć się {-nęło} II
cuchnąć / czu- {-nęło} IV (+ -enie III)
    pf *zacuchnąć (-chły II)
czuchnąć cf cuchnąć
dar-znąć I
garnąć {-nęli}  IV (+ -ący II) × garnąć się {-nął, -nęło} IV (+ -ący się I)
    pf nagarnąć {-nęło} II × nagarnąć się I
         odgarnąć {-nął} I
         ogarnąć {-nął, -nęła} V (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) ×  ogarnąć się {-nął} II
         podgarnąć I
         pogarnąć I × pogarnąć się I (+ -ony I)
         przygarnąć {-nął} II (+ -ony?) × przygarnąć się {-nął} II (+ -ony I)
         rozgarnąć I × rozgarnąć się {-nęli}II
         × wgarnąć się (-nęły}  I
         wygarnąć {-nął} I (+ -enie II) × wygarnąć się {-nął, -nęły} II
         zagarnąć{-nął, -nęli}  IV (+ -ony II)
         zgarnąć I × zgarnąć się {-nęli} II
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gasnąć {-sła}  IV (+ -ący II) 
    pf pogasnąć {-sły, -śli /-nęły} II
         ugasnąć /-ganąć {-sł-a} III
         wygasnąć {-sł} II
         zagasnąć {-sł-o} IV (+ -sły I)
         zgasnąć {-sł /-nął} IV (+ nie-sły I,  -enie I)
gęgnąć I (+ -enie I)
gęstnąć I × gęstnąć się I
    pf zgęstnąć {-stło /-nęło} II (+ -ły I) × zgęstnąć się {-nęła /-stły} II (+ -ony I, -enie może od -nieć E.
            II)
ginąć V (+-ący III,  nie-ony I,  -enie II)
    pf poginąć V (+ -ony II, -ęły II)
         przeginąć I
         wyginąć III 
         zaginąć V (+ -ony II, -ęły II i nie-ęły I, -enie II)
         zginąć VI (+ -ony III /-ęły IV, -enie V)
glnąć cf lgnąć
gładnąć I
 [*głuchnąć]
    pf ogłuchnąć {-chł} I
        zagłuchnąć II
gorsznąć I
[*gorzknąć]
    pf ogorzknąć {-nął /-kł} II
        zgorzknąć {-nął, -nęło} II (+ -kły I) 
[*gręznąć]
   pf nagr(ą)znąć {grąznie}  I (+ -gręzły I)
         pogręznąć /-gręź-  {-gręźnie; -gręznąwszy; -grąznął, -nęła /-grązł} II (+ -ony I /-zły I)
        zagr(ą)znąć {-grąźnie} I (+-gręźnienie I)
grzonąć `garnąć’? I
[*hibnąć] `ginąć’
    zahibnąć {-hibł} I
jasnąć {-nęła} II
[-kchnąć] cf [*knąć]
1.*kiełznąć (nie-niony I)
   pf ochełznąć I
 2.[-kiełznąć] 
    pf  × pokiełznąć się {-nął} I
         skiełznąć {-nął) I × skiełznąć się {-nęło} II (+ -ony I)
         wykiełznąć {-zła} I × wykiełznąć się I     
kisnąć II (+ kiniony I, kinienie I)
klesnąć / klę- (i pf) {-nął, -nęła} II
    pf sklęsnąć {-nął, -nęła /-sła} III × sklęsnąć się I
         uklęsnąć I
[-knąć] 
    pf oknąć / okłnąć / okchnąć `ogłuchnąć’{-nął, -nęli} II (+ -nienie II
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         zaknąć /*-kchnąć (a. impf?) I (+ -kchnęły I i nie-ły I) 
[*krotnąć] (< krocić `powściągać’)
    pf *okrotnąć (nie-tły I) 
        skrotnąć {-tła} I 
        ukrotnąć {-nęli} II (+ -enie I)
krzepnąć II
    pf okrzepnąć  {-nęła /-pł} II (+ -ły I)
         skrzepnąć {-nął} II (+ -pły II) × skrzepnąć się {-pło} II  
ktnąć `kwitnąć’ II (+ -ący II, -enie I)
    pf oktnąć I  
[*kwaśnąć]
    pf × skwaśnąć się I
kwitnąć {-nął, -nęła} V (+ -nienie II)
    pf dokwitnąć {-nął} I
         okwitnąć  {-nął, -nęła} II (+ -tły I) -enie I)
         pokwitnąć I
        *przekwitnąć (-ący I)
         rozkwitnąć {-tła /-nęli}  III × rozkwitnąć się {-tła /-nęło… } IV (+ -ony II /-tły  I i nie-ły I /-nęły I, 
           -enie I)
         *skwitnąć (-nęły I)
         zakwitnąć {-tł /-nął} IV (+ -ony I, -tły II i nie-tły I, -enie I) × zakwitnąć się I
lągnąć I × lągnąć się {lągnie} II (+ lągnienie I)
w inf i całej odmianie ą ; praet -lągł, -lęgła zaliczono do  -ląc H.b.
praet -lągł cf ląc H.b.
    pl polągnąć  {-lągnie} I
         wylągnąć {-lągnął} I (+ -lągniony I,  -lęgły II, -lęgnienie I) × wylągnąć się {-lągnie; -nął } II 
         × zalągnąć się {-lągnie /-lęgną} II
lgnąć / ln- /*gl-  {-nęli} II (+ -ący II)
    pf nalgnąć /-lnąć {-nęło} II
        obelnąć  {-nęły} II (+ -ony II)
        odelgnąć I
        polgnąć {-nęli} II
        przylnąć /-lg- {-nął, -nęła} IV (+ -ący I,  -nęły I. -enie I)
        ulgnąć {-nął, nęło} II 
        zalnąć {-nęły} I
        × zelnąć się {-nęła} I
[*lipnąć]
    pf ulipnąć {-nęła} I
lnąć cf lgnąć
[-lsnąć] cf [*ślnąć]
1.[-lśnąć] cf 1.łsnąć
łacznąć {-nął}  III (+ -ący II, + -enie II)
    × pf nałacznąć się I
łaknąć {-nął} IV (+ -ący IV, -enie II)
1.łsnąć  `błyszczeć’ {-nął, -nęło} II (+ -ący II, -enie II) × łsnąć / łsknąć / snąć  się {-nął, -nęły}  IV (+ -ący 
      się III)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – D. str. 5/24



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    pf × załsnąć /-lsnąć się II
2.[-łsnąć] cf [*ślnąć]
łysnąć się I (+ -ący się I, -enie I)
mar-znąć {-nęła /-zł} III (+ -ący II)
    pf *namar-znąć (-zły I) 
        *obmarznąć (-zły I)
         odmar-znąć II (+ -niony I /-zły I)
         omar-znąć I (+ -zły II)
         pomar-znąć {-zły 1 /-nęły 1} II (+ -enie I)
         przemar-znąć {-zł-y} II (+ -zły I)
         przymar-znąć {-zły} I
         rozmar-znąć I
         umar-znąć {-zł-o} II (+ -zły II, -enie I)
         wmar-znąć {-zł} I
         wymar-znąć {-zła} II
         zamar-znąć {-zł}  II (+ -ony II /-zły II, -enie II)
         zmar-znąć {-zła} II (+ -zły II, -enie II)
[*mierzknąć]
    pf omierzknąć /-mi- {-nął}  II
         *pomierzknąć /-rzsz- (-enie II)
         zamierzknąć {-kł /-nął} III (+ -kły II, -enie II)   
         × zmierzknąć /-rzchnąć /-rsknąć się {-kło , -chło} II (+ -enie I)
mier-znąć II
    pf namier-znąć  {-zły /-nęły} II (+ -zły I, -źnienie I)
        nadmier-znąć {-zły} I
        obmier-znąć {-zł-a} II
        omier-znąć  {-zł-a /-nęła} IV (+ -nienie II)
        przemier-znąć I
        wzmier-znąć {-zła} I
        zmier-znąć {-zła} II (+ -zgły I)
[-mierzszknąć] cf [*mierzknąć]
mięknąć I
    pf odmięknąć  {-nęła 1 /-kły 1} II
         rozmięknąć {-nęła 1 /-kło 1} II
         umięknąć I
         zmięknąć {-kły} II
[*milknąć]
    pf przemilknąć I
        umilknąć {-kł-a /-nął, -nęła} IV (+ -enie I)
        zamilknąć {-nął /-kło} III (+ -kły II, -enie I)  × zamilknąć się I
        zmilknąć {-nął /-kło} III (+ -ony II /-kły II, -enie II) × zmilknąć się {-nął} I
[-mirzknąć] cf [*mierzknąć]
 mknąć / mkąć {też mkę; -nął, } IV (+ -ący I, -enie I) × mknąć się III (+ -ący się II, -enie się I)
    pf domknąć się I
         namknąć  II
         odemknąć  {-nął, -nęła} III (+ -ony II) × odemknąć się II 

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – D. str. 6/24



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

         omknąć II (+ -ony II, -enie I)
         podemknąć {-nął} II (+ -ony I) × podemknąć się {-nął /-kła} II (+ -mkły I)
         pomknąć {-nął, -nęła /-mkli}  IV (+ -ony II, -enie I) × pomknąć się {-nął, -nęli} III
         przemknąć {-nął} I (+ -ony I) × przemknąć się {-nęła} II
         przymknąć {-nął, -nęła} II (+ -ony I) × przymknąć się {-nęła} III
         rozemknąć I 
         umknąć {-nął, -nęło / -kli 1} II + -ony I) × umknąć się {-nął, -nęło} III
         wemknąć I (+ -enie I)× wemknąć się {-nął /-mkło} II
         wymknąć {-nął, -nęły } III (+ -enie I) × wymknąć się  {jak wymknąć} IV
         zamknąć {-nął. –nęła /-mkli} V (+ -ony V i nie-ony II, -enie V) × zamknąć się {-nął, -nęła} IV
         zemknąć / se-  {-nął, -nęła} II × zemknąć / zmknąć się II
[*młodnąć]
    pf odmłodnąć  {-nął, -nęły /-dł} II (+ -dły I)
moknąć {-nął, -nęło /-kł-a} III (+ -enie I)
    pf namoknąć {-kła} I (+ -enie I)
         odmoknąć I
         pomoknąć  {-kli} II
         przemoknąć {-kła}  I (+ -kły I)
         rozmoknąć {-kło, -kły /-nęło} II (+ -kły V)
         umoknąć  {-kł} II (+ -kły II)  
         wmoknąć I
         wymoknąć {-kła /-nęła} II (+ -kły I)
         zmoknąć {-nęło 1 / -kł 1} II (+ -kły II)
× msknąć się I 
    pf  × zamsknąć się I
niknąć I (+ -ący I)
    pf podniknąć  {-nęli}I
         przeniknąć {-nął, -nęła / -kł-a}  IV (+ -enie I)
         wyniknąć {-nął / -kła} IV (+ -ony I /-kły I)
         wzniknąć IV
         zniknąć {-nął /-kła} IV (+ -ły II, -enie I)
pachnąć {-nął, -nęła} IV (+ -niący /-nący III, -enie I)
    pf ! zapachnąć {-nął}  III (+ -enie I) (dziś praet: -niał)
 [*parsnąć / par-znąć]
    pf  *napar-znąć (nie-ony I)
        oparsnąć /*-par-z- I (+ nie-ony I)
        spar-znąć {-zli} I
[*pełznąć]
   pf  przepełznąć II (+ -zły II)
        spełznąć  /-żnąć {-zł-a} II (+ -nęły I) × spełznąć się I
1. pierzchnąć /*pierż-  {-nął, -nęła} II (+ -ący I, -enie I)
    spierschnąć I
    pf opierzchnąć  {-chł} II (+ -enie I)
         wypierzchnąć {-nął} I
pierżchnąć  cf pierzchnąć
płonąć II
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    pf opłonąć III (+ -ony I, -enie I) × opłonąć się I
        przypłonąć I
        spłonąć II
        wspłonąć II
        zapłonąć I (+ -enie II) × zapłonąć się IV
płynąć V (+ -nący /-niący (1) V), -enie IV, -ony I)
    pf nadpłynąć I
         napłynąć II (+ enie I)
         odpłynąć II (+ -enie I)
         opłynąć IV (+ -ony I, -ęły I)
         podpłynąć I
         popłynąć IV (+ -enie I)
         przepłynąć IV
         przypłynąć V (+ -ony II, -enie I)
         rozpłynąć II × rozpłynąć się IV (+ -ony I)
         spłynąć III (+ -ony I, -enie I) × spłynąć się I 
         upłynąć IV 
         wpłynąć II (+ -ący I, -ony II /-ęły I)
         wspłynąć II
         wypłynąć V (+ -enie II)
         zapłynąć II
pragnąć  {-nął, -nęła} V (+ -nący /-niący V, -ony I, -enie IV
      pf spragnąć {-nął, -nęło}  II
          upragnąć {-nął, -nęła}  II (+ -ony II, -ęły II, -enie III) 
          *wypragnąć (-gły II) 
          × pf napragnąć się {-nęli} I
prochnąć I
    pf spruchnąć II
[*puchnąć]
    pf napuchnąć {-chła} II (+ -ony I,  -chły II, -enie III)
        opuchnąć {-chł-a} III (+ -chły IV, -enie II)
        *podpuchnąć (-chły I)
        popuchnąć {-chły} II
        spuchnąć {-chł /-nęła} III (+ -chły IV /-nęły I, -enie II)  
        wspuchnąć {-chło} II (+ -chły II, -enie I) 
        zapuchnąć {-chł} II (+ -chły II)
rosnąć IV / *rost- IV (+ -ący II, -enie II)
(praet i part (-)rosł(-) zaliczono do rość H.a.)
    pf dorosnąć II (+  -enie I)
         *porosnąć (-ony I)  
         przyrosnąć I (+  -enie III)
         wyrosnąć /-rost- II (+ -enie I)
         zarosnąć {-nąwszy} I 
         zrosnąć I (+ -ony I)  
rostnąć cf rosnąć
r-znąć I (+ -niący I, -enie I)
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    pf nader-znąć  I
        nar-znąć I (+ -enie I)
         ober-znąć {-nął} II (+ -ony I, -enie I)
         oder-znąć /-rż-  {-nął} II (+ -ony II)
         poder-znąć  /*-rż-  {-nął} II (+ -ony II
         przer-znąć  /*-rżnąć /*-rźnąć /*-źrnąć (tak!)  {-nął} II (+ -ony II, -enie II)
         *przyr-znąć (-ony I)
         rozer-znąć {imp  -r-zni /-drzni; -nął} II (+ -ony II)
         ur-znąć {-nię; -nął, -nęła} IV (+ -ony II, -enie I) × ur-znąć się {-nęła} II
         wyr-znąć {-nął, -nęli} III (+ -ny II, -enie II)
         zar-znąć {-nął} III (+ -ony II, -enie I) 
         zer-znąć II (+ -ony I)
[-rźnąć], [-rżnąć] cf r-znąć
schnąć {-nął, -nęła / sechł, schła} IV (+ -ący II, -enie III)
    pf oschnąć {-sechł, -schła /-nął, -nęły} IV (+ -schły II, -enie I)
         podeschnąć II (+ -schły II)
         poschnąć {-sechł, -schła /-nęły 1} III (+ -enie I)
         przeschnąć {-schły}  II (+ -schły I)
         przyschnąć III (+ -ony I /-schły I, -enie I)
         *rozeschnąć (-schły II) 
         uschnąć {-sechł(em), -schło / -nął, -nęła} V (+ -schły IV /-nęły I, -enie II)  
         weschnąć {wsechł} II
         wyschnąć {-sechł, -schła / -nął, -nęła} IV (+ -ony I /-schły /-sechły (1) IV i nie-schły I, -enie II)
         zaschnąć {-sechł, -schły /-nęły} II (+ -schły II, -enie I) 
         zeschnąć  {zsechł, zeschła /-nął} II (+ -schły III) × zeschnąć się {zsechł, zeschło; part zsechszy} II
siąknąć {-nęły} II 
    pf  osiąknąć {-kł-y/-nął, -nęła} II
         wsiąknąć {-sięknie; -nął}  II (+ -ący I) × wsiąknąć się I
         wysiąknąć {-nęła} II
słodnąć {-nęły} II  (+ -ący II)
     pf osłodnąć I
         rozsłodnąć {-nęły} I × rozsłodnąć się I 
         usłodnąć I
         wysłodnąć I
słynąć V (+ -ący II)
    pf osłynąć I
        wsłynąć I
         × pf rozsłynąć / ro- się II
[*smeknąć]    
    pf *osmeknąć `oberwać’ (-ony I)
smlednąć (< smlady `śniady’) I 
[*smuknąć]
    pf *usmuknąć (-ony I)
1.snąć I 
    pf posnąć {-nęli}  IV (+ -ony I)
         usnąć }-nął, -nęły} IV (+ -ony I /-ęły I, -enie I)
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         zasnąć {-nął, -nęła} V (+ -ący I /-ęły II, -enie III) 
         zesnąć {-nęli} II (+ -ony II /-nęły II)
2.snąć cf łsnąć
× strachnąć się {-nęli} I
stydnąć {-dła} II
    pf ostydnąć  /-styg- {-dła /-nął} III (+ -ły III, -enie I)
         przestydnąć / styg-  {-dło} II (+ -enie I)
         zastydnąć /-gnąć {-dła, -gły} II (+ -dły II)
[-stygnąć] cf stydnąć
sunąć II × sunąć się II
    pf obsunąć I
         × osunąć się II (+ -enie I))
         wsunąć I   
         wysunąć  I (+ -enie I) × wysunąć się  II
         zasunąć I (+ -enie I)  
[*ślepnąć]
    pf oślepnąć {-pł} I
[*ślnąć / lśnąć / lsnąć]`ślepnąć’
    pf oślnąć / olśnąć / olsnąć {-nął, -nęła} III (+ -ony I)
         poślnąć /-lśnąć  {-nęli} II 
         zaślnąć {-nęli} I 
         zelśnąć I
śmierdnąć  {śmierdnie} I
    pf prześmiardnąć /-śmie-  {-dł} II  (+ -śmiardły I)
         *uśmierdnąć (-enie I)
        wśmiardnąć I × wśmiardnąć  a.-śmierd-  się {-śmierdnie; -śmiardł-a / -śmierdła} II  (+ -dły II,
           -enie II)
         × zaśmierdnąć się {-nął} II
         zśmiardnąć {-dł} I  × zśmierdnąć się (-dło} II
[*śmiernąć]
    pf uśmiernąć {-nęli} I 
[-śrzągnąć] 
    pf × ośrzągnąć się `ofuknąć’ {-nęli} I
świetnąć {-nął} II (+ -ący I)
tahnąć I
tarnąć II (+ -enie I)
1.tchnąć I
 [*tesknąć]
    × stesknąć się I (+ -enie I) (+ -teskły I)
[*tęchnąć]
    pf *natęchnąć (-chły I)
         potęchnąć {-nął} II
         *przytęchnąć ( -chły I, -enie I)
         stęchnąć {-nęła} II (+ -chły I, -enie I) × stęchnąć się I
         utęchnąć II
         wstęchnąć I (+ -chły II i nie-chły II, -enie II) × wstęchnąć się I
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         × zatęchnąć się {-chły}  I (+ -chły i, -enie II)
tęsknąć cf [*tesknąć]
× 1.tknąć / tnąć (1) się  {tkło} IV
tonąć {-nę /-nię 1} IV (+ -ący III, -enie II) 
    pf potonąć IV (+ -ęły II, -enie I)
         utonąć IV (+ -ony II, -enie II)  
         wytonąć  I
         zatonąć III (+ -ony I /-ęły I, -enie II)
tropnąć I
trunąć  `cicho mówić’ (i pf?) II
    pf utronąć /-tru- II (+ -enie II)
trznąć `wymiotować’? (a. pf) I
twardnąć II (+ -ący I)
    pf otwardnąć I
         stwardnąć I
[*węchnąć] `śmiardnąć’
    pf × zw(ę)chnąć się {-węchnęła} I
wi(ą)znąć  {wiąźnie / wię-; wiąznęli} III (+ więznący I)
    pf nawi(ę)znąć  {-więźnie} II
         powi(ą)znąć  {-wiązną /-wię-; -wiązły, -więźli} II
         rozwi(ę)znąć  {-więźnie} I
         uwiąznąć { wiązną, więźnie; -wiązł, -więzła,-więźli  /-wiązła //-wiąznęła} IV (+ -ony II, -enie 
           II)
         zawi(ę)znąć {-więźnie; -wiązł ,-więzły/-wiąznął} II (+ -wiązły /-wię- II, -wiąźnienie I)
[*wichnąć]
    pf zawichnąć II (+ -ony II, -enie II)
więdnąć {więdnie; wiądł, więdły /-nęło) IV (+ -ący II, więdły II, -enie II)
    pf powiędnąć {-dły} II (+ -dły I) 
         przewiędnąć {-dły} I (+ -dły II)
         uwiędnąć {-więdnie; -wiądł /-więdłem, -więdł-a  // -więdnął} III (+ -dły II i nie-dły I)
         wywiędnąć {-więdnie; -więdło}  II (+ -dły II, -enie I)
         zawiędnąć I (+ -dły II, -enie I)
         zwiędnąć {-więdnie; -wiądł, -więdła / -nęła} III (+ -ony I /-ły II i nie-ły I, -enie II)
[*wilgnąć]
    pf odwilgnąć {-gły} II (+ -gły I)
× winąć się (<wić) II
    pf nawinąć I × nawinąć się III
         obwinąć / obynąć (1)  IV × obwinąć się II
         odwinąć II
         podwinąć II (+ -ony I) × podwinąć się II
         powinąć II × powinąć się II
        *przewinąć (-ony I) × przewinąć się I
         przywinąć IV × przywinąć się I
         rozwinąć II (+ -ony II) × rozwinąć się II
         uwinąć IV (+ -ony II, -enie II) × uwinąć się II
         wywinąć II (+ -ony II, -enie III) × wywinąć się II
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         × wzwinąć się I
         zawinąć IV (+ -ony II) × zawinąć się II
         zwinąć II (+ -ony II) × zwinąć się II
władnąć {-nął} V (+ -ący III)
wyknąć {-nął 1 /-kli 1} III
    pf nawyknąć {-kł-a} IV (+-enie I)
         obwyknąć {-nął} I (+ nie-kły I)
         odwyknąć {-kło} II (+ -kły I, -enie I)
         przewyknąć {-kł-a} II
         przywyknąć  {-kł, -kli /-nął, -nęłi} IV (+ -kły II  i nie-kły II)
         wzwyknąć {-kł} I
         *zwyknąć (nie-kły II)
[-ziąnąć /-zie-] cf zionąć
ziębnąć {ziębnie;  -bła, -bli  /-nęła} III (+ -ący II)
W inf zawsze -ę-
    pf naziębnąć {-ziębła 1 /-nęła 1} II (+ -enie I)
        od-ziębnąć {-ziębnie, -bły} II (+ -enie I)
        oziębnąć {-ziębnie, -bła} III (+ -bły II i nie-bły I, -enie II)
        poziębnąć {-ziębnie} I
        przeziębnąć {-ziębnie; -ziąbł} II (+ -bły I, -enie I)
        uziębnąć {-ziąbszy /-nąwszy; -ziąbł, -ziębła} II (+ -bły II)
        wyziębnąć II
        zaziębnąć {brak praes; -ziąbł, -ziębła /-ziębnęła}  II (+ -ony I /-bły II)   
        zziębnąć {-ziąbł, -ziębła /-nęła} II (+ -bły I) 
[-zięnąć] cf zionąć
[*zimnąć]
    pf ozimnąć I
*zionąć (zieniący I)
    pf ozionąć /-zią- /-zię-/ -zi- II
         wyzienąć /-zi- {-zionie} II    
[*zunąć?] `sunąć?’
    pf × wyzunąć się I
żołknąć II (+ -kły I, -enie I)
    pf pożołknąć {-żołkli} II (+ -kły I, -enie I)
         *wyżołknąć (-kły I)
         *zżołknąć /-żeł- (-kły II) 
[*żołtnąć] 
    pf pożołtnąć I

Bprzedr.      pf  
[-badnąć] 
    × zbadnąć się `zachcieć się’ {-dło} I 
× [-błąknąć się]
    × nabłąknąć się I
    × obłąknąć się I
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    × przybłąknąć się {-nął} I
2.błysnąć I × *błysknąć się (-cie się I)
    obłysnąć {-nęła} II
bryznąć I
2.brz(ą)knąć {brząknie; brząknęła  1 / brzę- 1; -nęła} II
    pobrz(ą)knąć  {-brząknął} I
    zabrz(ą)knąć {-brząknie} I
[*bzdnąć]
    × ubznąć się {-nął} I
[*charknąć]
    *odcharknąć (-enie I)
chlusnąć {-nął, -nęła} II
[*chłysnąć]
    × nachłysnąć się I
    × zachłysnąć się I
chrosnąć I
    × ochrosnąć się I
chuchnąć {-nął} II
    ochuchnąć {-nęła} II
[-chybnąć]
    *ochybnąć (-enie I)
      pochybnąć {-nął /-bła} II
chynąć II × chynąć się II
    ochynąć I × ochynąć się IV
    × pochynąć się II
    × uchynąć się I
    wychynąć I
    × zachynąć się I
cofnąć I (+ -ony I) × cofnąć się {-nął, -nęło} III
*czerpnąć (-ony I)
    naczerpnąć  {-nął} I
    poczerpnąć /-czyr- II (+ -enie I)
    wyczerpnąć /-czyr- {-nął} IV (+ -any II) 
× czołgnąć się {-nął} I
[*czołznąć]
    sczołznąć {-zło}  I
[-czosnąć]
    odczosnąć  `oderwać’ {-nął} II (+ -niący I, -ony II × odczosnąć się I
    rozczosnąć {-nął} II (+ -niący I, -sły I, -enie I) 
 [-czupnąć]
    oczupnąć I
[-czyrpnąć] cf czerpnąć
dmuchnąć {-nął} II (+ -enie I)
    oddmuchnąć I
    odmuchnąć {-nął} I
    podmuchnąć {-nął} I
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    wdmuchnąć II (+ -ony I) 
    wydmuchnąć {-nął} I
    zadmuchnąć I
    zdmuchnąć I
drapnąć  {-nął} I
    *przedrapnąć (-enie I) × przedrapnąć się I
drasnąć {-nął} II
    zadrasnąć {-nął} I
drgnąć I
    wezdrgnąć {-nął} II (+ -enie I) × wezdrgnąć  się III
    zedrgnąć /*zdrg-  I (+ -enie I) × zedrgnąć się {-nął, -nęła} II
[*drygnąć]
    × wzdrygnąć / wez-  się II
    × zdrygnąć się {-nęła} I (+ -enie I)
[-duchnąć]
    wyduchnąć {-nął} II
dychnąć I
 [-dziergnąć / dzierz-] (< -dziergać)
    oddzierzgnąć {-nął} I
    ×  *przedzierzgnąć się (-enie I)
    rozdziergnąć {-nęli} II (+ -ony I, -enie II)
    × wydziergnąć się I
    zadzierzgnąć I (+ -ony II) × zadzierzgnąć /-dzierg- się  {-nęło} II
dźwignąć  {-nął, -nęli} III (+ -ony I, -enie I) × dźwignąć  się I
    poddżwignąć II (+ -enie I)
    podźwignąć  {-nął} III (+ -ony II, -enie II) × podźwignąć się {-nął} II
    powdźwignąć I
    udżwignąć I
    wydźwignąć  {-nął} II (+ -ony I, -enie I) × wydźwignąć się II
    wzdźwignąć {-nęli} II
    zadźwignąć I
    zdźwignąć I
[*fuknąć]
    ofuknąć {-nął} II
[*gabnąć]
    zagabnąć {-nął} II
[-gadnąć]
    *ugadnąć (-enie I)
    zagadnąć {-gadł} II
    zgadnąć {-gadł-o /-nął, -nęli} IV (+ -enie II)
gibnąć cf [*hibnąć]
 [*glądnąć] (<-ględać)
W inf zawsze -ą-
    doglądnąć { -glądnęli} II
    naglądnąć {-glądnął} II
    oglądnąć  {-ględnie} I × oglądnąć się {-glądnął; -glądnąwszy /-glę-; imp -glądni; -nął, -nęła} II

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – D. str. 14/24



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    poglądnąć {-glądnął, -nęło} II (+ -enie II)
    przeglądnąć {-glądnie /-glę-; -glądnął,  -nęłi} II (+ -glądniony I)
    przyglądnąć {-glądnie} I
    wględnąć {imp -glądni /-glę-} II
    wyglądnąć {-glądnął} I (+ -enie I)
    wzglądnąć {-ględnie 1, -glądną 1; -glądnął; imp -glądni 2 /-ględ- 1} II
gnąć {-nął} I 
× [*gniewnąć się]
    × nagniewnąć się I
    × zagniewnąć się {-nął} II
[-godnąć]
    zgodnąć {-dł} II
gruchnąć {-nął, -nęła} II (+ -enie II)
[*gryznąć]
    *ogryznąć (-enie I)
    przegryznąć {-nęła} I (+ -ony I) × przegryznąć się I)
    przygryznąć I (+ -ony I, -enie II)
    rozgryznąć II 
    *ugryznąć (-ony I)
    zagryznąć II
jąknąć I
    × zaj(ą)knąć się {-jąknie, -nęło } II
kanąć /*kap- `kapnąć’ I (+ -enie I)
    ukanąć /-kap-  II (+ -enie I)
kapnąć cf kanąć
[*kaszlnąć]
    odkaszlnąć I
[*kąsnąć]
    *ukąsnąć (-enie I)
kichnąć {-chła} II
    odkichnąć I (+ -enie I)
1.kinąć / kiw- III (+ -enie II)
    skinąć /-kiw-  III (+ -enie II)
    *wskinąć (-enie I)
2.kinąć ‘rzucić’ II
    odkinąć I × odkinąć się I)
    pokinąć II (+ -enie I)
    przekinąć II × przekinąć się II (+ -enie II)
    przykinąć II
    wykinąć I
kiwnąć cf 1.kinąć
klęknąć {-nął, -nęła /-kła} IV (+ -enie I)
    poklęknąć {-nął. -nęła  /-kła} IV (+ -kły II, -enie I) × poklęknąć się {-nął} I
    przyklęknąć {-nął} II (+ -kły I)
    uklęknąć {-nął} II (+ kły I)
kopnąć I
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kropnąć {-nął} I
[*krzątnąć]
    × zakrz(ą)tnąć się {-krzątnąwszy} I
krzyknąć {-nął, -nęła /-kła 2} V (+ -enie I+ )
    okrzyknąć {-nął, -nęła} II
    pokrzyknąć I
    wykrzyknąć I (+ -ony I)
    zakrzyknąć {–nął, -nęło} III (+ -enie II)
[*legnąć]
    zalegnąć {-nęły} I
× lęknąć się (i impf?) { -knąwszy / kwszy;  -lękł /-nął} IV (+ -ony I / lękły I)
    × polęknąć się {-lękl i , -lękły /-nęła} IV 
    × przelęknąć się {-knąwszy /-kwszy; -lękł /-ląkł, -lękła /-nął, -nęła} IV (+ -ony II i nie-ony I, -kły II,
     -enie II) 
    × ulęknąć się {-lększy; imp -lękni; -lękł, -lękli /-lęknął 2} IV  (+ nie-kły I)
    × wylęknąć się II (+ -nący się I, -ony II /-kły II, -enie II)
    × zal[ę]knąć się {-lęknąwszy} I
    × zlęknąć się  {-lękł-a /-nął, -nęli; -nąwszy 16 /-lększy 16} V (+ -ony II /-ły II, -enie II)
linąć / lu- II × linąć się II
    oblinąć I
lunąć cf linąć
[*lznąć] (< -lizać)
   × obelznąć się {-nął} I
 [*łknąć] 
    połknąć IV
    przełknąć {-nął} II (+ -enie II)
    wyłknąć II
    × pf nałknąć się `napić się’ II
łysknąć I
machnąć {-nął, -nęła} II 
    rozmachnąć I
    zamachnąć {-nął} I × zamachnąć się I
    zmachnąć I
[-manąć]
    podmanąć II
mgnąć {-nął} II (+ -enie IV)
mignąć {-nął} I
1.minąć V (+ -ęły III, -enie II) × minąć się II
    obminąć II
    ominąć IV (+ nie-ęły I)
    1.pominąć II
    przeminąć V (+ -ęły /-ąły IV, -enie II × przeminąć się II
    przyminąć I
    × rozminąć się I
    uminąć I
    wyminąć II (+ -enie I)
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    zminąć I × zminąć się I
2.[-minąć] (< -mionąć a. -mnieć)
    napominąć II (+ -ony II, -enie II)
    przypominąć I
    spominąć II (+ -ony I)
    *upominąć (-enie I)
    wspominąć II
 [-mionąć] {-mionę, -mieniesz; imp -mień}
    pf namionąć I
         napomionąć /-mie-(1)  III (+ -mionion /-mie- II, mienienie II)
         przepomionąć II
         przypomionąć IV (+ -mienienie I)
         rozpomionąć I × rozpomionąć się II
         spomionąć II
         upomionąć  IV (+ mieniony /-mię- /-mio- II) × upomionąć się II (+ -mienienie się I)
         wspomionąć /-mie- /-mię- V (+ -mieniony /-mio- /-mnie- IV) 
         × zapomionąć się I 
 [*miotnąć]
    odmiotnąć I
mrugnąć I (+ -enie II)
    pomrugnąć {-nął}  I (+ -enie I)
musnąć II 
    obmusnąć I
    pomusnąć II × pomusnąć się I (+ -śnenie I)
    *umusknąć (-skniony I)
    *wymusknąć (nie-skniony I)
    zamusnąć I
[*myknąć]
    × umyknąć się {-kło} I
 [*nęknąć]
    *ponęknąć (-enie I)
2.[*pachnąć] (< pachać)
    spachnąć {-nęli} I (+ -enie II)
 parsnąć /-rzs-/-rzch- `parsknąć’  II
pchnąć {-nął, -nęła} III (+ -ony I, -enie II) × pchnąć się {-nął} I
    dopchnąć I × dopchnąć się I
    odepchnąć  {-nął, -nęli} IV (+ -ony II, -enie II) × odepchnąć się {-nęli} II
    popchnąć {-nął, -nęła} IV (+ -ony II) × popchnąć się I 
    przepchnąć II (+ -ony II i nie-ony I)
    przypchnąć I × przypchnąć się II
    wepchnąć {-nął} II (+ -ony II, -enie II)
    wypchnąć {-nął, -nęła} IV (+ -ony II, -enie II)
    zapchnąć {-nął} II (+ -ony I, -enie II) × zapchnąć się {-nął} I
    zepchnąć / se- {-nął, -nęła} IV (+ -ony II, -enie II) × zepchnąć się I
[*pęknąć]
    × opęknąć się  [-kły} I
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    × przepęknąć się  {-nął} I
    × rozpęknąć się {-nął, -nęło} II 
    *wypęknąć (-kły I)
pierdnąć /-rn- II
2.pierzchnąć / pirz- {-nął, -nęła} IV (+ -enie I)
    *przepierzchnąć /-pirz- (-chły II)
    *przypierzchnąć (-chły I)
    rozpierzchnąć {-nęłi} I (+ -ony I) × rozpierzchnąć /-pirch- /-pirzch-  się {-nął, -nęłi} IV
pisnąć {-nął} III
plasnąć {-nął} I
[*plątnąć]
    × wplątnąć się {-nął} I
1.plunąć  IV (+ -enie I)
    naplunąć I
    oplunąć II
    poplunąć II
    splunąć II
    wsplunąć   I
    wyplunąć   II (+ -enie II)
    zaplunąć I 
2.[-plunąć] 
   × zaplunąć się  `zaplenić się’ I
plusnąć {-nęła /-sł}  II
    oplusnąć {-nął} II (+ -enie II) × oplusnąć się {-nęła} I 
    zaplusnąć II × zaplusnąć się I
[*płoknąć]
    popłoknąć I
    *przepłoknąć (-enie I)
[*płoznąć]
    × rozpłoznąć się {-zł} I
poczynąć I
    odpoczynąć V (+ -nienie V i nie-enie I)
    spoczynąć II
2.[-pominąć]
    wspominąć II × wspominąć się I
 [-pozdnąć)
    × opozdnąć się I
prysnąć {-nął} II
    wprysnąć I
[-prządnąć]
    *zaprządnąć (-enie I)
[-przągnąć]
    zaprz(ą)gnąć {-przągnął} I
[*przątnąć]
W inf zawsze -ą-
    naprzątnąć [-przątnęli} I
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    odprzątnąć {imp -przętni} II
    *oprzątnąć (nie-enie I)
    poprzątnąć {-przątnął,-nęła} II
    przeprzątnąć {-przątnął} I
    sprzątnąć {-przątnie /-przę-; -przątnął, -nęła; imp -przętni} II (+ -ony II) 
    uprzątnąć {-przątnie, -nął; imp -przątni} II (+ -ony II, -enie II) × uprzątnąć się  {-przątnęło} I
    wyprzątnąć {-przątną-ł, -nęli; imp -przątńcie} II (+  -ony I, -enie I)
    zaprzątnąć I × zaprzątnąć się {-przątnęło}  I
-przęgnąć cf [-przągnąć]
przysięgnąć II  
[-psnąć]
    × upsnąć się II
    × wypsnąć się I
[*puknąć]
    × przepuknąć się {-kł-y /-nęła} II (+ -kły II, -enie II)
    × rozpuknąć się {-kł-a /-nęła, -nęli 2} IV (+ -kły II)
    wypuknąć {-kły} I × wypuknąć się I (+ -enie I)
[*ruchnąć]
    *rozruchnąć (-enie I)
runąć I × runąć się II
ryknąć {-nął, -nęli} II
    obryknąć {-nęli} I × obryknąć się I
    zaryknąć {-nął} II
[-rzasnąć] 
    × przerzasnąć się `przestraszyć się’ {-sła,-śli} II (+ -enie I)
    × zrzasnąć /-drza- się {-sło 1 /-nęły 1} II (+ -sły I)
rzygnąć {-nął} II
    odrzygnąć I
    wyrzygnąć /-żyg-/-ży- {-nął, -nęli} II (+ -ony II, -enie I)
sapnąć {-nął} II
sarknąć I
    posarknąć I
    wsarknąć I
    wysarknąć II
 [-siepnąć] `szarpnąć’
    posiepnąć I
[*sierbnąć]
    wysierbnąć I
sięgnąć {-nął} II × sięgnąć się {-nął} II
    dosięgnąć {-siągnie; -siągnął, -siągnęła /-się-}  III

    osięgnąć {-sięgnie; imp -sięgni /-siągni 1; -sięgnął,-nęła} IV (+ -sięgniony /-sią- (1) IV, -sięgnenie IV)
    posi(ę)gnąć { -sięgnęła} II (+ -ony I)
    przesięgnąć  (1) /-sią- (1)  {-siągnie; -sięgnąwszy; -siągnęły} II
    zasi(ę)gnąć {-sięgnie, -gło /-nął, -nęła} II
siknąć (a. impf) I
siorbnąć cf [*sierbnąć]
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[*skoknąć]
    naskoknąć {-nęły} I
skrobnąć / skra- II
skrzynąć /-pnąć {-(p)nęły} II (+ -enie II)
    przyskrzynąć II (+ -enie I)
    uskrzynąć I
skubnąć {-bli} II
    wyskubnąć I
[-słuchnąć]
    posłuchnąć {-nęli} II
    usłuchnąć  {-nął} II
[*słychnąć]
    nadsłychnąć {-nął} I
    nasłychnąć I (+ -enie I)
    posłychnąć I
    zasłychnąć {-nął /-słechł} II
 smergnąć I
    przysmergnąć I    
[*smuknąć]
    wysmuknąć II (+ -ony II, -enie II) × wysmuknąć się I
× spiknąć się {-nął, -nęło, -li} IV (+ -ący się I, -ony I, -enie III / się I)
 stanąć VI (+ -enie I)
     nadstanąć  {-nęli} I
     postanąć {-nął} I
     przestanąć {-nął}  I
     przystanąć {-nęli} I
     × zstanąć się {-nęło} II

[*starbnąć]
    × postarbnąć się `potknąć się’ {-nął, -nęli} II (+ -enie I)
[*sterknąć] cf [*styrknąć]
stęknąć I
× *strasznąć się (-enie I)
strychnąć I
    odstrychnąć  {-nął, -nęli} III (+ -niony II, -nienie I) ×  odstrychnąć się {-nął} I
    postrychnąć II
    przystrychnąć I (+ -enie II)
    × wstrychnąć się {-nęła} I
    wystrychnąć {-nął, -nęli} III (+ -ony II, -enie II) × wystrychnąć się {-nął} II
    zstrychnąć I
[*strzygnąć]
    rostrzygnąć / rozs- {-nął}  III (-ony II, -enie III  i nie-enie I /-ęcie I) × rozstrzygnąć /*ro- się {-gli} II
    ustrzygnąć {-nął} II
    wstrzygnąć {-nął} I
    wystrzygnąć I
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strzyknąć I
    wstrzyknąć II (+ -ony II)
*stuknąć (-enie I)
[*styrknąć / sterk-]
    odsterknąć II (+ -ony I) × odstyrknąć się I
    × ustyrknąć się I (+ -enie I)
    wysterknąć /-styrk- II (+ -ony I)
szarpnąć {-nął} I
    uszarpnąć I
szczeknąć I
    zaszczeknąć I
[*szczerknąć]
    wyszczerknąć {-nęła} I
szczknąć I
    uszczknąć III (+ -enie II)
    zaszczknąć I
 [*szczyknąć]
    uszczyknąć I (+ -ony I)
szczypnąć {-nął} I
    uszczypnąć /-ści-  II
    *wyszczypnąć (-enie I)
[*szustnąć]
    *przeszustnąć (-ony I)
× szynąć się I
    *przeszynąć (-ony I)
[*ściegnąć?]
    *zaściegnąć `zapiąć sprzączką’ (-ony I)
ścignąć {-nął /-gł} II
    doścignąć {-nęli} III
    naścignąć II
    poścignąć {-nął, -nęli /-gli} IV (+ -ony I, -enie I)
    prześcignąć I
    przyścignąć I (+ -ony II, -enie I)
    uścignąć {-nął} I × uścignąć się I
    wyścignąć {-nął} II
    zaścignąć I (+ -ony I)
    zścignąć I
 × śliznąć się {-nęły} II
    ośliznąć {-zł} II
    × pośliznąć się {-nął, -nęła} III
    × uśliznąć się I
    × wśliznąć się I
    wyśliznąć {-nął, -nęła}  II × wyśliznąć się {-nął, -nęła} II (+ -enie się I)
[*śratnąć] `spotkać’
    pośratnąć II
[*świetnąć] cf [*świtnąć]
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świsnąć / świst- II (+ -enie I)
    zaświsnąć I
[*świtnąć /-świet-]
    oświtnąć /-świet-  {-tło} II (+ -tły I) × oświtnąć się I
    × rozświtnąć się I
    zaświtnąć {-nęło}  I
tachnąć (może impf) {-nął} II
targnąć {-nął, -nęła}  II (+ -enie II) × targnąć się {-nął, -nęła} IV
    *natargnąć (-ony II)
    odtargnąć {-nął, -nęli}  II (+ -ony I) × odtargnąć się {-nęli} I (+  -ony II, -enie II)
    potargnąć {-nął}  III (+ -ony II, -enie II) × potargnąć się {-nął} II (+ -enie I)
    przetargnąć {-nęła} II (+ -enie I) × przetargnąć się {-gła} I
    przytargnąć  {-nął} II (+ -ony I i nie-ony I, -enie I)
    roztargnąć  {-nął, -nęli} IV (+ -ony IV, -enie IV) × roztargnąć się {-nął, -nęłi}  III
    stargnąć {-nął} II (+  -ony II) × stargnąć się I
    × utargnąć się {-nął, -nęli} II
    wstargnąć {-nął} II (+ -enie I)
    wtargnąć {-nął, -nęli /-targli 1} V (+ -enie III) × wtargnąć się II
    wytargnąć {-nął} II (+ -ony II, -enie II) × wytargnąć się {-nęła} II
   zatargnąć II × zatargnąć się (-nęła} II (+ -enie II)
2.tchnąć IV
    natchnąć {-nął} III (+-ony IV, -enie II)
    odetchnąć {-nął, -nęła} III (+ -eni e III)
    otchnąć II (+ -ony II, -enie I)
    × przetchnąć się I
    westchnąć {-nął, -nęła}  IV (+ -enie II)
    wtchnąć {brak inf; wtchnął / wedchnął} II (+ -enie I)
    wytchnąć /*-dch- IV (+ -ony I, -enie II)
    zatchnąć {-nął} II (+ ony I, -enie I) × zatchnąć /-dch- się {-nęło} II
    zdechnąć {-chł; part -nąwszy} V (+ -ły IV, -enie II)
3.[-tchnąć] cf tknąć
2.tknąć {-nął, -nęła} IV (+ -ony II, -enie I) × 2.tknąć się {-nął, -nęło} IV
    dotknąć / -tch- {-nął, -nęła /-kła} V (+ -ony IV i nie-ony II), -enie IV) × dotknąć się {-nął, -nęła /-kła} 
      V
    natknąć {-nął} II (+ -ony II, -enie II)
    obetknąć I
    odetknąć II
    potknąć {-nął} II × potknąć się {-nął, -nęli} IV (+ -enie II)
    przetknąć II
    przytknąć {-nął, -nęła} IV (+ -ony I) × przytknąć się {-nął} II
    rozetknąć II 
    × spotknąć się II
    utknąć {-nął, -nęła} II (+ -ony II, -enie II) × utknąć się II
   wetknąć {-nął} IV (+ -ony II) × wetknąć się II
    wytknąć {-nął} III (+ -ony II, -enie I)
    zatknąć {-nął} III (+ -enie II) × zatknąć się {-nęła} I
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    zetknąć I × zetknąć się {-nęły /-tkły} II
[-trąsnąć] cf trząsnąć
[*trysnąć]
    *wstrysnąć (-ony I)
    wytrysnąć/-*sknąć {-nęła}  I (+ -ony I) × wytrysnąć się I
trzasnąć {-sła /-nął, -nęła} IV
    roztrzasnąć {-sł} I
    zatrzasnąć {-nął} I
trząsnąć {-trząśnie;  -trząsnął, -nęła} IV (+ -enie I) 
    *natrząsnąć (-ony I)
    otrząsnąć {-trząśnie; imp -trząśni /-trzęśni; -trząsnęli  [-trzęśli cf -trząść H.a.]} III  (+ -ony I, -enie I) × 
      otrząsnąć się {-trząśnie:  imp -trzęśni; -trząsnął} III
    potrząsnąć {imp -trzęśni /-trząśni; -trząsnął,  -nęła [-trząsł może od -trząść H.a.]} II (+ -ony I)
    przetrząsnąć I
    *przytrząsnąć (-ony I)
    roztrząsnąć {-trząsnął, -nęli} III (+ -ony I)
    strząsnąć {-trząsnął} II (+ -ony I, -enie I) × strząsnąć się {-trząśnie; -nęło} II
    utrząsnąć {-trząśni } I (+ -ony II, -enie I) × utrząsnąć /-trą- się {-nął} II
    wstrząsnąć I × wstrząsnąć się  {-nął} II
    wytrząsnąć {-trząśnie, -nął /-trzęśniono} II × wytrząsnąć się I
    zatrząsnąć {-trząśnie; -nął, -nęło} IV (+ -enie I)
trzpiatnąć  {-nął} I
[-tuchnąć / tuk-]
    natuchnąć /-tuk- II
    *potuchnąć (-enie I)
    przytuknąć  {-nął} I
 × uśmiechnąć się {-nął, -nęła} III
[*wartnąć]
    × przewartnąć się {-nął} I
welnąć  `uderzyć’  {-nął} II
wianąć, [-wienąć] cf wionąć
 × [-wiergnąć się] cf wierzgnąć
[-wiernąć]
    *przewiernąć  `przewrócic’ (-ony I)
wierzgnąć / wirz-{-nął}  II
    odwierzgnąć {-nął} I
    przewierzgnąć {-nęła}  II × przewierzgnąć /-wirz- /-wierg- się {-nął, -nęło} III (+ -ony II, -enie II)
    przywierzgnąć I
wionąć / wia- {wionę, wienie} II
    obwionąć {-wienie} II
    × podwionąć się {-wienie} I
    powionąć  {-wienie} II (+  -wieniony I, -wionęły I, -wienenie I)
    przewionąć {-wienie, imp -wień} II
    rozwionąć  {-wionę, -wienie} II (+ -wieniony I) × rozwionąć się  {-wienie} I
    wywionąć I
    zawionąć {-wienie} II (+ -wienienie I)
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    zwionąć II
wirzgnąć cf wierzgnąć
 [-wisnąć]
    obwisnąć II (+ -sły II)
    odwisnąć {-nął} II (+ -sły II)
    przywisnąć I
    uwisnąć {-sła} I
    zawisnąć {-sł-a  / -nął, -nęła} V (+ -sły II)
    zwisnąć {-nął} I  (+ -sły I)
wrzasnąć II
    zawrzasnąć {-sły} II
zdechnąć cf 1.tchnąć
[-zdziebnąć]
    przezdziebnąć `wetknąć między’ I 
zgrzytnąć {-nął} I
ziewnąć {-nął, -nęła} II
[*żgnąć]
    zażgnąć I (+ -ony I, -enie I)
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