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Czasowniki polskie XVI w. w układzie według typu odmiany
Typy A. – S.
Wyróżnione typy odmiany:
A. = -ać -- -am, -asz
B. = -ić – -ę, -isz
C. = -ować – -uję, -ujesz
D. = -nąć – -nę, -niesz
E. = -eć – -eję, -ejesz
F. = -ać – -ę, -esz
G. = -eć – -ę, -isz
H. = inf atematyczny, tj. bezprzyrostkowy (-ść, -źć, np. bość, gnieść, wieźć) – -ę, -esz
I. = inf jak wyżej (-åć, -ić, -uć, np. låć, bić, czuć) – -ję, -jesz
J. = inf jak wyżej (-rzeć, np. drzeć) – -rę, -rzesz
K. = -eć /-ać (np. gorzec / gorać) – -ę /`-ę /-eję /`-eję, -esz itd. (` = zmiękczenie poprzedzającej spółgłoski)
L. = inf -wać (np. klwać) – -uję, -ujesz
Ł. = inf -ować (np. kować) – -uję, -ujesz
M. = inf -wać (np. dawać) – -aję, -ajesz /-awam, -awasz
N. = inf bprzedr. (brać, drać, prać) – biorę, dziorę, piorę, - bierzesz, dzierzesz, pierzesz
O. = inf kłoć, proć – kolę, kolesz, - porę, porzesz
P. = inf bezprzyrostkowy (-ść: kraść, paść) – -nę, -niesz
R. = inf -eć (śmieć, (roz)umieć) – -ém, -ész
S. = odmiana indywidualna, mieszana lub wątpliwa
Niektóre z wymienionych typów mają podgrupy wydzielone według kryteriów, które zostaną wyjaśnione w
odpowiednich miejscach części szczegółowej.
Kolejność rozdziałów ustalona jest według ilości rodzin czasownikowych im podporządkowanych.
Jako osobny typ traktuję zespoły, w których są co najmniej dwie rodziny etymologiczne o takiej samej odmianie
(np. P. zawiera tylko rodziny kraść i paść). Czasowniki wywodzące się etymologicznie od innych o prostszej
budowie (też odnotowanych w niniejszym przeglądzie), ale wyraźnie usamodzielnione znaczeniowo i tworzące
własne rodziny pochodnych (jak np. badać, śpiewać) są potraktowane jako wyodrębnione podstawy (a więc w
wymienionych przykładach zaliczone do A., nie do A.a.).
W tej części wykazu czasowniki ujęte są w kolumny podporządkowane nadrzędnej podstawie bprzedr. Jeżeli w
materiale podstawa ta nie została zanotowana, odtwarzam ją w klamrach […] w dwóch możliwych postaciach: z
gwiazdką [*…], o ile istnienie takiej jednostkli w rzeczywistym języku nie jest wykluczone, nie znalazła się jednak
przez przypadek w zasobach pisanych, np. [*biesić się]; zapis z kreską [-…] dotyczy rekonstrukcji postaci
całkowicie hipotetycznej, będącej tylko wyabstrahowanym tematem formacji prefiksalnych, np. [-liczać] od
doliczać, nadliczać itd.
W klamry ujęte są też bezokoliczniki, których właściwe brzmienie nie zostało potwierdzone zapisami, a pozostałe
formy gramatyczne nie pozwalają na pewną rekonstrukcję ich postaci, np. [nawrzeć] w koniugacji K.
Kolejność alfabetyczna jednostek wydzielonych pod hasłem podstawowym ustalana jest według całości, np.
czasowniki z ubezdźwięcznionym przedrostkiem z- umieszczone są w miejscu litery S.
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Czasowniki zwrotne sygnalizowane są poprzedzającym × -- na początku wersu, jeżeli jest to tzw. reflexivum
tantum, lub w wersie ciągłym po odpowiedniku niezwrotnym. Podaję dla nich osobno pełny zestaw informacji,
choć oczywiście obecność cząstki się nie ma żadnego wpływu na zjawiska fonetyczne lub koniugacyjne. Czynię
tak aby zachować zgodność ze Słownikiem, który traktuje oba hasła jako odrębne jednostki. Rzadki wyjątek czynię
czasem dla sprawy nosówek, zamiast pełnego wykazu pisząc (np.) {jak złączyć}.
Kolumny refleksiwów tantum typu 2.dobić się poprzedzone są sygnałem × pf. Natomiast jeżeli pod którymś hasłem
nadrzędnym ukaże się zapis pf ×, jest to sytuacja, gdy jedynym pf w tej rodzinie jest „zwykły” czasownik zwrotny,
np. pf × zachmurzyć się..
Każdy typ poprzedzony jest szczegółowym omówieniem zasad tworzenia poszczególnych form w jego obrębie. W
wypadku, gdy proste odniesienie do reguł rządzących w danym typie jest niewystarczające, np. w wypadku form
wyjątkowych lub możliwych oboczności, podaje się je w nawiasach {…} po haśle a przed liczbą statystyczną. W
tychże klamrach podaje się też informację o braku w materiale którejś z form charakteryzujących daną odmianę,
np. stosunkowo częste i ważne dla niektórych koniugacji {brak praes}.
Nie zajmuję się wahaniami w obrębie końcówek, jak 1.pl -imy /-im /-emy /-em (uwaga o tym we wstępie do
rozdziału B.), 1.sg praet -em /-ech, 1.pl -smy /-śmy /-chmy, con 1.sg-pl -bym /-bych, -bysmy /-bychmy, 2.sg –
byś /-by, imp (o ile nie wpływa na postać rdzenia) -0 /-i (-y); part paes act –ąc /-ący /-ęcy; nie zwracam też uwagi
na brak w praet końcowego -ł (jak np. niósł : niós). Nie wyodrębniam w uwagach o odmianie formy impers praet
-åno, -óno, -to, gdyż odpowiadają one formalnie imiesłowowi biernemu.
Wszelkie oboczności, tak dotyczące formy hasłowej (tj. bezokolicznika), jak i form odmiany, oddzielone są
znakiem /, w wyjątkowych wypadkach też // (por. wstęp do Listy).
Przytaczając przykłady odmiany sprowadzam praes (dla pf obejmujące fut) i praet (obejmujące też con) do 3.os.sg
(wyjątkowo podaję inną formę), imp do 2 os.sg w postaci bezkońcówkowej; w praet rozróżniam w razie potrzeby
sg m od pl i pozostałych form (zapis z końcówką -a może też obejmować n -o i pl -y).
Jak wspomniałam we wstępie ogólnym, nie uwzględniam w części szczegółowej samogłosek pochylonych, z
jedynym wyjątkiem dla typu L.a., gdzie zaznaczam pochylnie w inf i całym praet, aby odróżnić je od „zwykłych”
-ać, -ała. Jednak w opisie wstępnym do każdego rozdziału pochylenia w końcówkach każdej osoby lub czasu /
trybu są pokazane. Wyjątkowo pochylenia w morfemie rdzennym podaję tam, gdzie są one regularnie zależne od
końcówek określonej kategorii, tj. w H.a. i b.
Dla zwrócenia uwagi na formy szczególnie interesujące używa się druku pogrubionego. Między innymi dotyczy to
odstępstw od normy tworzenia wszelkich imiesłowów. Tak więc wyjątkiem jest part act od czasownika
dokonanego, part praet act na -ły od czasownika przechodniego i / lub niedokonanego, part praet pass od
nieprzechodniego – wszystkie takie wypadki sygnalizowane są wytłuszczeniem.
Tu kilka słów o part praet act na -ły. Kategoria ta nie została jak dotychczas szczegółowo opisana w literaturze
językoznawczej (w Encyklopedii Języka Polskiego nie ma nawet odpowiedniego hasła). Przyjmuje się, że forma ta
jest potencjalnym, regularnym imiesłowem od każdego czasownika dokonanego oznaczającego proces, zaś
wszystkie pozostałe przeszły do kategorii przymiotnika (tak zgodnie z jedynym istniejącym omówieniem w
Gramatyce historycznej J. Łosia). W słownikach współczesnych, w których z zasady imiesłów traktowany jest jako
materiał ilustracyjny dla czasownika, postaci na -ły stanowią odrębne hasło, również te w najoczywistszy sposób
związane znaczeniowo z czasownikiem podstawowym. Tymczasem w SłXVI omawiana formacja morfologiczna
występuje zaskakująco obficie, przekraczając w różnych kierunkach ramy zakreślone przyjętą regułą. Są więc
derywaty od czasowników niedokonanych i przechodnich (od tych ostatnich funkcją ich staje się part praet pass
równe znaczeniowo z formami na -any, -ony), też od czasowników zwrotnych. Wszystkie te „nienrmalne”
imiesłowy w wykazie pochodnych imiennych są zaznaczone pogrubionym drukiem. Okaże się, że jest ich więcej
niż byśmy się spodziewali.
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Specjalnego traktowania wymagają niektóre czasowniki z nosówką rdzenną, należące do koniugacji A., B., F., G.
(choć nie wszystkie wśród nich). W poszczególnych formach występuje w nich wymiana samogłosek -ą- /-ę-.
Zwykle bezokolicznik przeciwstawia się formom odmiany, a wśród nich dodatkowo indicativus i coniunctivus –
rozkaźnikowi. Podaję więc w klamrach {…} postać rdzenia w odmianie: bez wstępnych oznaczeń formę praes i
praet, oraz po skrócie imp – rozkaźnika, ewemtualnie też po sktócie part – imiesłowu współczesnego. Zapis
przedstawiam zawsze w postaci sprowadzonej do 3.os.sg, nawet jeżeli w rzeczywistym materiale tej właśnie formy
nie ma; gdy taka sama samogłoska pojawia się w praes i praet, zapis brzmi np. sądzi-ł. Przy braku potwierdzenia
dla formy inf ujmuję samogłoskę w nawias, np. urz(ą)dzić się; postać samogłoski dostosowuję do tej, jaka
wystąpiła w odmianie. Jeżeli jednak w danej rodzinie ta sama samogłoska w bezokoliczniku jest potwierdzona jako
wyłączna co najmniej 2 razy, uogólniam ją również na jednostki nie dostarczające przykładu na inf. Brak nawiasu
przy zapisie nasówki tak dla inf, jak i dla pozostałych form oznacza, że w całej odmianie tej jednostki rdzennej
samogłoska nie ulega wymianie, tak np. w klękać. Gdy oboczności samogłosek pojawiają się tylko w inf, piszę
przed częścią przedr.: W całej odmianie -ą- (lub) -ę-, cf np. s.v. błądzić i dręczyć.
Wymiana nosówek może nastąpić też w pochodnych imiennych; w takim wypadku zapisuję pełne brzmienie
rdzenia imiesłowu lub rzeczownika; gdy zapis występuje w normalnie przyjętej postaci samych formantów, znaczy
to, że samogłoska w nich jest taka sama jak w odmiane.
Czasowniki, które przeszły dziś do innej koniugacji, poprzedzone są wykrzyknikiem, zaś na końcu pierwszego
wersu podany jest numer typu koniugacji, według której czasownik ten odmienia się w dzisiejszej polszczyźnie, np.
! czerpać … (F.), tj. dziś czerpię, -esz, w XVI w. – czerpam, -asz, lub
! wiercieć … (B.), tj. dziś wiercić – wiercił, w XVI w. wiercieć – wierciał.
Stosunki między aspektami układają się mniej więcej regularnie:
Bprzedr. są impf z wyjątkiem B. i D., w których występują większe zespoły pf, pojedyncze pf pojawiają si ę też w
A., H.c. i w S.a.
Przedr. są pf z wyjątkiem A.a., b., c., d., w B. z wyjątkiem: chodzić, jeździć, nosić, włoczyć, wodzić, wozić, w C. z
wyjątkiem rodzimych czasowników w zasadzie nie mających podstawy bprzedr. We wszystkich przedr. impf
wykraczających poza opisaną wyżej regułę należy się zapewne dopatrywać dewiacji; pochodzą one przeważnie ze
słowników łacińsko-polskich, których autorzy starali się dostosować stronę polską do formy hasła łacińskiego (jak
wiadomo jest to 1.sg praes).
Dwuaspektowość niezwiązaną ze słowotwórstwem zaznaczam tylko uwagą nawiasową po haśle (dotyczy to
głównie pożyczek z łaciny).
Jeżeli pierwsza pozycja przedr. jest aspektowo tożsama z bprzedr., nie sygnalizuję tego odpowiednim skrótem, z
wyjątkiem B. i C.
Zwracam uwagę, że w obrębie partii wspólnie podporządkowanych jednemu czasownikowi podstawowemu mogą
występować daleko idące różnice znaczeniowe; nie jest to zjawisko częste, ale dla niektórych rodzin bardzo istotne.
W części poświęconej koniugacjom w ogóle się tymi zagadnieniami nie zajmuję; kilka minimalnie koniecznych
rozróżnień znajduje się w Tabelach słowotwórczych.
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A.
inf -ać, -åm, -åsz, -å, -åmy, -åcie, -ają; praet -åł, -ała, -ali; imp –åj; part act -ając, -ający; part praet act: -åwszy;
part pass -any; sb –anié.
Postać bprzedr. jest impf (wyjątek: obiecać zob. na końcu).
W pierwszej części zebrano czasowniki z tematem podstawowym, w podrozdziałach (A.a. – A.d.) -czasowniki na
-ać pochodne od innych tematów. Różnią się one tym, że w tych zaliczonych do pierwszej części przedr. są w
zasadzie pf; impf tylko wyjątkowo (cf na ten temat uwaga we Wstępie). W następnych podrozdziałach bprzedr. są
niemal bezwyjątkowo impf.
Kilka odpowiednich czasowników w dzisiejszej polszczyźnie odmienia się według wzoru F.

1.badać III (+-any II, -anie III) × badać się IV (+ -ący się I, -anie się I)
pf pozbadać I
1.przebadać II × 1.przebadać się I
1.wybadać II (+ -any I, -anie II) × 1.wybadać się II
1.zbadać II
× pf dobadać się II
2.wybadać się II (+ nie-any I, -anie się I)
bakać III
pf zabakać II
zbakać II (+ -any I)
[*bąkać]
pf zabąkać I
bekać II (+ -anie I)
biedać / bia- III (+-anie II)
pf zabiedać II
[*blekać] `bełkotać’ (może A.a.)
impf wyblekać I
bluzgać I
błagać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × błagać się I (+ -ący się I)
impf *obłagać (-anieI)
pobłagać I (+ -anie I)
1.ubłagać II
pf 2.ubłagać V × ubłagać się II
× błąkać / błę- się {błąka-ł} IV (+ -ący /-ęcy III, -anie II)
W całej odmiane -ą-.
pf × nabł(ą)kać się II
× obłąkać się I (+ -any II)
× odbł(ą)kać się II
× *pobłąkać się (-any I)
× przybłąkać się II
× rozbł(ą)kać się I
× wybłąkać /-błę- się II
× wzbł(ą)kać się I
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× zabłąkać się II
× *zbłąkać się (-any II)
błękać się cf błąkać się
błyskać II (+ -ący II, -anie IV) × błyskać się IV (+ -ący się II) (może A.a.)
impf pobłyskać I
wybłyskać I
*bratać (-anie I) × bratać się II (+ -acy się I)
pf × pobratać się III
× zbratać się I
brukać II
pf *pobrukać (-any I)
ubrukać II
× zabrukać się I (+ -anie II)
× zbrukać się II (+ -any II)
brykać II
brzękać / brzą- {brząka-ł} IV (+ -ący II, -anie II) (może A.a.)
impf odbrz(ę)kać {-brzęka) I
przybrz(ą)kać {-brząka} II
pf wybrz(ą)kać {-brząkano} I
zabrz(ą)kać {-brząka} I
buchać I (+-ący I)
bujać V (+ -ący i)
pf pobujać I
rozbujać II × rozbujać się II
× wzbujać się I
× zbujać się I
× pf nabujać się II
bukać I
× burdać się I
pf × wyburdać się I
cackać cf [*czackać]
cafać się cf cofać się
× cetać / cekt- się II (+ -ący się I)
pf × *pocetać się (-anie I)
charchać / -kać IV (może A.a.)
impf odcharchać I (+ -anie I)
1.wycharkać I
pf 2.*wycharkać (-anie I)
chełznać / kieł- II (+ -any I, -anie I)
pf ochełznać /-kieł- II (+ -any II)
odkiełznać I
× *rozchełznać /-kieł- się (-any II)
uskiełznać I
*wychełznać /-kieł- (-any II)
chlustać II (+ -any I, -anie I) × chlustać się I
pf dochlustać II
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chłystać II (+ -anie I)
× chmurać się II
pf × zachmurać się II
chować VI (+ -ący II, -any V, -anie V i nie-anie I) × chować się V (+ -ący się III, -anie się I)
pf dochować IV (+ nie-any I) × dochować się II
nachować I × nachować się I
odchować II (+ -any II, -anie II) × odchować się II
pochować V (+ -any V i nie-any I, -anie II) × pochować się I
podchować I × podchować się I
przechować IV (+ -any II, -anie III i nie-anie I) × przechować się II
przychować I
schować V (+ -any IV i nie-any I, -anie IV) × schować się (+ -ały I, -anie I) IV
uchować V (+ -any III, -anie II) × uchować się III
wychować V (+ -ący I, -any V, -anie V) × wychować się IV
zachować VI (+ -ący II, -any V, -anie V) × zachować się V (+ -anie się III)
chrostać / chru- II (+ -anie I)
chrząkać cf krząkać
[*chwistać] (może A.a.)
impf × pochwistać się I
chybać II × chybać się I (+ -anie I)
chychłać I
[-ciepać] (< -*ciepnąć] (może A.a.)
pf wyciepać I
ciędzać {-ciądza-ł} II (+ -anie I)
pf pociądzać (i impf?) (-ciądza; -ciądzaj 1 /-ciędzaj 1} II
cofać II × cofać / ca- się II (+ący się I, -anie się I)
cwałać cf czwałać
*czokać (-anie I)
impf ocokać I (+ -any I, -anie I)
[*czackać]
pf uczackać I
czekać (+ pf) VI (+-ący III, -any II i nie-any I, -anie II) × czekać się I
pf doczekać /-czkać V (+ nie-any I, -anie I)
poczekać /-czkać V (+ -anie I)
przeczekać II
× pf doczekać się IV
naczekać się II
× przeczekać się I
impf oczekać I (+ -any I, -anie II)
! czerpać / czyr- IV (+ -ący I, -any II, -anie III) (może A.a.) (F.)
impf 1.wyczerpać II
pf naczerpać II
przeczerpać I
2.wyczerpać /-czyr- /-czerz- II
[-czkać] cf czekać
czołgać /-hać /*-kać (się) II (+ -ący I / się II)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.

str. 6/26

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

czuhać cf czyhać
czwałać / cwa- II × czwalać się II
pf wyczwałać (a. impf) I
zaczwałać I
czwałgać się I
czyhać / czu- IV
czyrpać cf czerpać
ćchać I
ćpać II
ćwierkać cf świerkać
dąsać cf dęsać
dbać VI (+ -ący III, -any I, -anie II i nie-anie III)
pf zaniedbać IV (+ -ący I, -any IV i nie-any I /-ały II, -anie IV) × zaniedbać się I
dęsać I × dęsać się I
dmuchać III (+ -anie II) (może A.a.)
impf nadmuchać I
oddmuchać I
przedmuchać I
1.wdmuchać I
pf 2.wdmuchać II
wydmuchać I
[-dobruchać]
pf udobruchać I (+ -anie I) × udobruchać się I
dokuczać IV (+ -ący II, -anie II)
*dokurczać (-anie I)
dołać I
pf odołać I
podołać III
wydołać II
zdołać /-lać? IV (+ -ący I)
drgać II (+ -anie II)
druzgać I
pf podruzgać /-drza- II (+ -any I)
zdruzgać II × zdruzgać się I
[-drzazgać] cf druzgać
drzystać I
dufać V (+ -ący IV, -anie IV i nie-anie I) × dufać się II
pf podufać I
dumać IV (+ -ący II, -anie II)
pf podumać I × podumać się I
wydumać II (+ -any I)
× pf zadumać się II (+ -any I, -ały I, -anie I)
duszkać I
działać / dzie- V (+ -ący II, -any II, -anie III i nie-anie I) × działać się IV
impf 1.przedziałac I
pf nadziałać /-dzie- IV
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oddziałać II (+ -any I, -anie I)
podziałąć /-dzie- IV (+ -any II) × podziałać się I
2.przedziałać /-dzie- II
przydziałać I
rozdziałać I (+ -any I)
udziałać /-dzie- V (+ -any IV, -anie II) × udziałać się III
*wzdziałać (-any I, -anie I)
zadziałać II (+ -any II, -anie II)
zdziałać II (+ -any I) × zdziałać się II
× pf nadziełać się I
dziełać cf działać
[*dziergać / dzierz-](może A.a.)
impf × przedziergać się I
1.rozdziergać /-dzierz- II
zadziergać I
pf 2.rozdziergać I
! dziubać {brak praes} I (F.)
pf podziubać {brak praes, imp -aj} I
dziwać się II (+ -anie II) (może A.a.)
[*fańdać]
pf × pofańdać się I
[*fąkac]
pf ufąkać (może wariant fonetyczny do fukać) I
fukać IV (+ -any I, -anie III)
pf nafukać I
odfukać I
pofukać II
sfukać IV (+ -any II, -anie II)
ufukać I (+ -any I)
wyfukać I
× pf wyfukać się I
gabać IV (+ -any II, -anie III i nie-anie I) (może A.a.)
impf nagabać III (+ -any II, -anie III)
1.przegabać II (+ -any II, -anie II)
1.przenagabać II (+ -any II, -anie IV)
*przynagabać (-any I)
*zagabać (-any I)
pf 2.*przegabać (-any I)
2.przenagabać II (+ -any I)
*zgabać (-any I)
gadać V (+ -ący II, -any I, -anie IV) × gadać się IV (+ -ący się II) (może A.a.)
impf 1.przegadać I
1.zagadać II
pf odgadać I
pogadać III (+ -anie I) × pogadać się I
2.przegadać Ii (+ -any II, -anie I)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.
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2.zagadać I (+ -anie IV)
zgadać II
× pf dogadać /-ha- się II (+ -anie I)
nagadać się I
rozgadać się II
wzgadać się I
zagadać się I
zgadać się I
gardać I
(gągać) cf gęgać
gąstać I
gęgać {gęga / gąga} II (+ -anie I)
pf zag(ą)gać {-gągał} I
gęgnać I (+ -anie I)
gmatwać II (+ -anie I)
pf nagmatwać II
pogmatwać I (+ -any I)
zagmatwać I (+ -anie I)
zgmatwać II (+ -any II, -anie I)
gniewać IV (+ -ący I, -anie I) × gniewać się V (+ -ący I, -anie II / się I)
impf 1.rozgniewać I
pf nadgniewać I × nadgniewać się I (+ -anie I)
× nagniewać się II
× odgniewać się II
pogniewać II × pogniewać się II (+ -any I, -anie I)
przegniewać II
2.rozgniewać IV (+ -anie II) × rozgniewać się V (+ -any IV /-ały II, -anie V)
wygniewać II
zagniewać II (+ -any II, -anie IV) × zagniewać się III
zgniewać I × zgniewać się II (+ -any I)
grać V (+ -ący II, -anie IV)
pf dograć I
nagrać I (+ -any I, -anie II)
odegrać I
ograć I × ograć się I
pograć II
poprzegrać I
przegrać IV (+ -any IV, -anie I) × przegrać się II
wygrać V (+ -any IV, -anie III)
zagrać III
× pf dograć się I
nagrać się I
gruchać II (+ -anie II)
[-hadać] cf gadać
*hahakać (-anie I)
halać I

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.
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halkać I
hasać II
hejdać I
helekać I
hojkać I (+ -ący I, -anie II)
hukać II
pf przehukać I
zhukać / zu- II
[*hulać]
pf przehulać I
igrać IV (+ -ący II, -anie III)
pf naigrać I (+ -any II, -anie II)
obigrać II
podigrać I
poigrać II
przeigrać II
zaigrać I
× zeigrać się I
× pf naigrać się I
rozigrać się II (+ -any I)
jąkać {jąka} II (+ -anie I) (może A.a.)
W całej odmianie -ąimpf poj(ą)kać I
× zająkać (2) /-ję- (2) się III (+ -jąkający II / się II, -jąkanie II)
jednać V (+ -anie II, -anie V) × jednać się IV
pf najednać II
objednać I
pojednać IV (+ -any I, -anie I) × pojednać się IV (+ -any II, -anie IV)
przejednać IV (+ -any IV, -anie III)
przyjednać I
ujednać IV (+ -any II, -anie II) × ujednać się IV
wyjednać I
zajednać II (+ -anie I) × zajednać się I
zjednać V (+ -any III, -anie IV) × zjednać /s- się V
[-jękać] cf jąkać
jutrać I (+ -anie I)
kakać II
kapturać I
pf okapturać I
*zakapturać (-any I)
kichać III (+ -ący II, -anie IV) (może A.a.)
kidać I
pf ukidać I
wykidać I
× kiełzać się I (może A.a.)
impf × skiełzać się I
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kiełznać cf chełznać
kiernozać I
kiwać IV (+ -anie II) (może A.a.)
impf 1.pokiwać II
przykiwać I
skiwać II
wskiwać I
pf 2.pokiwać I
klękać V (+ -anie II i nie-anie I) (może A.a.)
impf poklękać II
przyklękać II
uklękać II (+ -anie II)
× pf naklękać się I
kliszać I
! kłamać IV (+ -ający II, -anie II) (F.)
pf okłamać III (+ -any II, -anie II) × okłamać się I
skłamać IV (+ -any I, -anie I)
wykłamać II (+ -any I) × wykłamać się II
! kłapać (brak praes) I (+ -ający I) (F.)
× knyszać się I
kochać II (+ -anie I) × kochać się V (+ -ący się IV, -any II, -anie V)
pf *pokochać (-anie I)
rozkochać II (+ -any I) × rozkochać się IV (+ -anie II / się I)
× skochać się I
ukochać II (+ -any II, -ały I, -anie II) × ukochać się II
wykochać II × wykochać się I
× pf nakochać się II
zakochać się II (+ -any II /-ały I, -anie II / się I
kokać II (+ -ący I)
konać IV (+ -ący II, -any I, -anie III)
pf dokonać V (+ -any III i nie-any II, -anie IV) × dokonać się IV
*doskonać (-anie I)
pokonać IV (+ -any IV, -anie II)
przekonać IV (+ -any IV i nie-eny II /-nie-ały I, -anie III)
skonać IV (+ -any II, -anie IV) × skonać się II
× ukonać się II (+ -anie I)
wskonać II
wykonać V (+ -any IV /-ały I, -anie IV) × wykonać się III
korzystać II
kośkać II
kowiekać cf kuwiekać
krerać / kry- II (+ -anie I)
kresać I (+ -anie I)
krukać I
kryrać cf krerać
krząkać III (+ -anie I)
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[× *krzątać się]
pf × zakrzątać się I
krzekać I
krzytać cf zgrzytać
kszykać / ks- III (+ -anie II) (może A.a.)
impf poksykać I (+ -anie I)
pf ukszykać I (+ -any I)
wykszykać /-ksy- II (+ -any I)
zakszykać I
[*kudłać]
impf rozkudłać II
pf × rozkudłać się I (+ -any I)
kukać II
pf pokukać I
wykukać I
kukłać II × kukłać się I
pf skukłać II (+ -any I i nie-any I)
kulać I (+ -ący I) × kulać się I
pf ukulać się II
kułać /-łhać II × kułać się I
× kumać się I
pf × pokumać się II (+ -anie II / się I)
× skumać się I
[*kusztać]
pf ukusztać `skosztować’ II
kuwiekać / ko- II
pf zakowiekać I
kwiekać `pękać’ I (+ -ący I) × kwiekać się I (+ -anie się)
pf × *pokwiekać się (-any I)
× kwikać się I
kwokać II
pf zakwokać I
lalkać I
lardać I
× lękać się V (+ -ący się II, -anie III) (może A.a.)
impf × przelękać się II
× ulękać się I
× wylękać się II
× zlękać się II
pf × polękać się IV
*lulać (-anie I)
lutać I
łachać II (+ -anie I)
[*łaskać]
*obłaskać (-anie I)
1.łatać `wstawiać łatę’ IV (+ -any II i nie-any I) × łatać się II
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pf dołatać I
połatać II (+ -any I)
załatać II (+ -anie I i nie-anie I)
złatać I (+ -any II)
2.łatać `bić’ I × łatać się II
łkać IV (+ -ący II, -anie IV)
pf *społkać (-ały I)
wyłkać I
! łupać II (+ -ący I, -any II, -anie II) × łupać się I (F.)
pf *połupać (-any I i nie-any I)
ułupać {brak praes } I
1.łykać II (-ący I, -anie II)
łyskać II (+ -ący II, -anie IV) × łyskać się III (+ -ący się I) (może A.a.)
impf połyskać II (+ -anie II) × połyskać się I (+ -ący się I, -anie?)
macać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × macać się I
pf namacać III (+ -any I)
omacać II
pomacać II (+ -anie I) × pomacać się I
wymacać II (+ -any I)
wzmacać I
zmacać II (+ -anie I)
× pf domacać się IV
namacać się I
machać II (może A.a.)
impf pomachać I
mardać II (+ -anie I)
margać I (+ -anie I)
[*marhać]
pf rozmarhać I
*maskłać (-anie I)
matać II (+ -ący I, -anie I)
pf namatać I
omatać II (+ -anie I)
wymatać II (+ -any II)
zmatać I
matłać II
pf × wmatlać się I
[-matuśkać]
pf podmatuśkać I
mazgać I
1.miąkać `miauczeć’ I
[*miechrać / mię-]
pf pomiechrać I (+ -any I)
*zmięchrać (nie-any I)
miemać cf mnimać
mieszać / mię- V (+ -ący II, -any IV i nie-any II, -anie II) × mieszać się V (+ -ący się I, -anie II)
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impf 1.przymieszać I
pf namieszać IV (+ -any II)
naprzymieszać I
odmieszać I
pomieszać IV (+ -any?, -anie IV) × pomieszać się IV (+ -any IV, -anie?)
przemieszać II (+ -any III I nie-any I, -anie I) × przemieszać się I
2. przymieszać iI
rozmieszać III (+ -any II)
umieszać III (+ -any II) × umieszać się I
wmieszać II (+ -any II) × wmieszać się II
wzmieszać I
zamieszać /-mię- IV (+ -any IV i nie-any I, -anie V) × zamieszać się IV
zmieszać V (+ -any V i nie-any II, -any III) × zmieszać się IV
× pf namieszać się II
mieszkać / mię- (i pf) VI (+ -ący V, -any II, -anie V i nie-anie II) × mięszkać się I
impf 1.przemieszkać II (+ -ący I)
pf domieszkać /-mię- II
obmieszkać /-mię II (+ -ący I, -anie I)
omieszkać /-mię- V (+ -ący I, -any I, -anie IV) × omieszkać /-mię- się IV
pomieszkać /-mię- IV × pomieszkać się I
2.przemieszkać /-mię- IV (+ -anie II)
× wmieszkać się II (+ -any I)
wymieszkać II
zamieszkać /-mię- V (+ -ący I, -any II i nie-any I, -anie III) × zamieszkać się I
zmieszkać /-mię- IV
× pf namieszkać się II
rozmięszkać się I
[-miezgać] cf [-mizgać]
[-mięchrać] cf [miechrać]
mięszać cf mieszać
mięszkać cf mieszkać
migać II × migać się I (+ -ący się I) (może A.a.)
miłościwać II (+ -anie I)
miłościwiać I
mlaskać I
mnimać / mniem- / niem- / mnien- / miem- (i pf) VI (+ -ący I, -any IV, -anie V)
impf domnimać / -mnie-( i pf?) II × domnimać się (i pf?) IV (+ nie-any I)
nadmniemać I
pf zamnimać /-*mnie-(+ -any I)
motać II
pf pomotać I (+ -any I) × pomotać się I
umotać II (+ -any I, -anie II) × umotać się III
× wymotać się I (+ -any II)
zamotać III (+ -any III, -anie II) × zamotać się II
zmotać I (+ -any I)
mrugać III (+ -ący I, -anie II) (może A.a.)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.

str. 14/26

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

impf *odmrugać (-anie I)
pomrugać II
natuchać I
nękać I
impf *ponękać (-any I, -anie II)
1.przynękać II
pf 2.przynękać I
niechać (pf / impf) V
pf poniechać IV (+ -any I)
pozaniechać I
przeniechać I
zaniechać V (+ -any II /-ały I, -anie II) × zaniechać się II
niedomagać I
niemać cf mnimać
[-niemieszkać]
pf oniemieszkać I
[*nukać]
impf ponukać II (+ -anie II)
1.przynukać III (+ -ący II)
pf 2.przynukać II
× obarać się II
obiedwać / obia- IV (+ -anie I)
× pf naobiedwać się I
ochać I
olekać I
opałać II (+ -anie I)
pf wyopałać I
zopałać I
× opiekać się IV (+anie II)
opiełać /-pielać /-piłać `przypłacać’ II
1.pachać II × pachać się II
pf napachać (a. impf) I
spachać II
[*pacłać] `wiązać, łączyć’
impf spacłać I
pałać IV (+ -ący IV, -anie II)
impf × rozpałać się I
zapałać II (+ -ący I, -anie I) × zapałać się IV
pf wypałać I
pamiętać V (+ -ący I, -any II, -anie III) × pamiętać się II
impf 1.przepamiętać II
1.przypamiętać I
1.rozpamiętać I
pf 2.przepamiętać II (+ -any II, -anie II)
2.przypamiętać II (+ -any I, -anie I)
2.rozpamiętać II

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.
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spamiętać II (+ -any I, -anie I)
× upamiętać się V (+ -anie IV/ się I)
wspamiętać IV (+ -any I, -anie II)
zapamiętać V (+ -any III, -anie IV) × zapamiętać się III
× pf napamiętać się II
papać I
papkać I
× parać się V (+ -ący się I, -anie się I)
× parkotać się I
parskać II (+ -ący I, -anie II)
pf a. impf wyparskać I
partać I
pąchać II (+ -anie I) × pąchać się I
pf rozpąchać I
spąchać I × spąchać się I
pchać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × pchać się I
pf *odepchać (-any I)
upchać I (+ -any I)
wypchać I
zapchać I
zepchać II (+ -any I)
pełgać I
× pękać się II (+ -ący się I) (może A.a.)
impf × popękać się I
× rozpękać się I
pętać I (+ -any I) × pętać się IV (+ -ący się I)
impf × wpętać się I
pf opętać III (+ -any I) × opętać się II (+ -anie I)
*popętać (-any I)
pospętać I
spętać II (+ -any II, -anie I) × spętać się II
upętać II (+ -any II) × upętać się II

× piekać się (< „piecza”) I
impf × opiekać się IV (+ -anie II)
pierzchać / pirz- / pirsch- IV (+ -ący II) × pirzchać się I (może A.a.)
impf odpierzchać I
× rozpierzchać się II
spierschać I
pf popierzchać I
pikać II (może A.a.)
Cf też spikać się
impf przypikać I
[*pitwać]
impf wypitwać I
plaskać I × plaskać się II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.
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! × plątać się {pląta-ł} II (F.)
impf × 1.spl(ą)tać się {-pląta} I
wpl(ą)tać {-pląta] I × wplętać się {-pląta} II
1.wypl(ą)tać się {-pląta} I
pf × doplątać się {-pląta} II
napl(ą)tać {-pląta} I
odpl(ą)tać {-pląta} II
*splątać (-any I) × 2.spl(ą)tać się {-pląta} II
upl(ą)tać {-pląta-ł} II (+ -any II) × upl(ą)tać się {-plątał} I
wyplątać /-plę- 1 {-pląta-ł } II × 2.wyplątać się /-plę- {-pląta /-plę-} III
pluskać II (+ -ący I, -anie II) × pluskać się II
pf napluskać {brak praes praes} I (+ -any I)
opluskać (brak praes praes} II
popluskać III (+ -any II /-szczony 1) × popluskać się II
przypluskać {brak praes praes} I (+ -any I)
spluskać III (+ -any II) × spluskać się II
upluskać I (+ -any I) × upluskać się III
zapluskać {brak praes praes} I
płatać II (+ -any II, -anie I)
impf 1.rozpłatać I
pf napłatać I
2.rozpłatać II (+ -any I)
spłatać I
płazać / pło- II (+ -ący II) × płazać się II (+ -ący się II)
× pnać się `wspinać się’ II (+ -ący I)
podobać II (+ -any I /-ały I ) × podobać się VI (+ -ący się II, -anie IV)
impf 1.przypodobać II × 1.przypodobać się II
pf 2.przypodobać III (+ -any II, -anie III) × 2.przypodobać się III (+ -anie II / się II)
× spodobać się V (+ -anie II)
upodobać IV (+ -any II i nie-any I, -anie IV × upodobać się IV
podwieczerzać I
× poniewierać się I
1.popasać II
*prędać (-anie I)
[*prostać]
pf × naprostać się I
sprostać V
wyprostać II
pryskać II (może A.a.)
impf 1.wypryskać I × wypryskać się I
pf napryskać I
popryskać I
2.wypryskać II
*psykać (-ący I)
[-ptać?]
pf *zeptać? (-any I [może zam. -pchany])
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.
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1.puchać I (+ -anie I) (może A.a.)
impf *wypuchać (-ący I)
pukać II × pukać się IV
impf × przepukać się I
rozpukać I × 1.rozpukać się II (+ -anie II)
× upukać się I
× 1.wypukać się I
pf × opukać się I
× popukać się II
× porozpukać się I
× sprzepukać się II
× 2.rozpukać się II
× spukać się II
× 2.wypukać się II (+ -anie I)
× pf napukać się I
pytać VI (+ -ący III, -any IV i nie-any I, -anie IV) × pytać się V (+ -ący się II)
impf × opytać się I (+ -anie II)
× 1.przypytać się I
1.wypytać II
pf dopytać I (+ -anie I)
*odpytać (-any I)
opytać II
popytać II × popytać się II
przepytać I (+ -any I)
przypytać II (+ -any I, -anie I) × 2.przypytać się II (+ -anie?)
rozpytać I × rozpytać się II
spytać V (+ -any III) × spytać się II
2.wypytać III (+ -any II, -anie II) × wypytać się II
zapytać II × zapytać się I
zopytać IV (+ -any II, -anie II)
× pf dopytać się IV (+ -anie I / się I)
rownać IV (+ -any II, -anie II) × rownać się IV
impf 1.przyrownać II (+ -ący I) × 1.przyrownać się II
pf narownać II (+ -any I, -anie I)
obrownać I
porownać V (+ -any IV, -anie IV) × porownać się IV (+ -any II, -anie II)
przerownać IV (+ -any I)
2.przyrownać IV (+ -any IV, -anie III) × 2.przyrownać się IV
× rozrownać się I
urownać II (+ -any II i nie-any I, -anie I)
wyrownać III (+ -any II, -anie II) × wyrownać się II
zarownać III (+ -any II, -anie I) × zarownać się I
zrownać V (+ -any III, -anie II) × zrownać się IV (+ -ały I)
rozpaczać IV (+ -ący II, -anie II)
ruchać IV (+ -ący II, -any I, -anie III) × ruchać się III (+ -ący się II i nie-ący II) (może A.a.)
impf poruchać II (+ -anie I)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.

str. 18/26

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

pf rozruchać I (+ -anie I)
rzygać III (+ -anie IV) × rzygać się I (może A.a.)
impf narzygać I
odrzygać I (+ -anie II)
wyrzygać II
*zrzygać (-anie I)
! sarbać / so- II (+ -anie I) (może A.a.) (F.)
impf przesarbać I
sarkać II (+ -anie I) (może A.a.)
impf wsarkać I
wysarkać I
[*sidłać]
pf posidłać I
sikać I (może A.a.)
impf posikać II
pf × usikać się II (+ -anie II)
siodłać II (+ nie-any I)
pf nasiodłać I
osiodłać IV (+ -any II)
posiodłać I
rozsiodłać I
wysiodłać I
siusiać I
siuśkać I
skorać / sku- `wskurać’ II
pf wskurać / -sko- IV (+ nie-any II, -anie I)
skrzytać cf zgrzytać
skurwysynać I
1.słuchać VI (+ -ący IV, -any III, -anie V i nie-anie I) × słuchać się II
impf nasłuchać I
1.podsłuchać I
1.przesłuchać I
1.przysłuchać II
pf dosłuchać II
odsłuchać I
2.podsłuchać I
posłuchać V (+ -ący I, -anie I i nie-anie I)
2.przesłuchać IV (+ -any II, -anie II)
przewysłuchać I
2..przysłuchać III × przysłuchać się IV
rozsłuchać I
usłuchać V (+ -anie I)
wysłuchać V (+ -ący I, -any IV i nie-any II, -anie IV)
× pf nasłuchać się V
osłuchać się I (+ -anie I)
2.[-słuchać] (< słusze)
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impf 3.przysłuchać {tylko 3.os.} III (+ -ący II)
smagać /-*szma- I (+ -anie II)
pf usmagać I (+ -any II)
smarkać I (może A.a.)
impf osmarkać I
[*smukać] (może A.a.)
impf 1.wysmukać I
pf 2.wysmukać I
sorbać cf sarbać
sprachać cf szprachać
sprzać `sprzyjać’ III
× sromać / sru- się IV (+ -ący się II, -anie I)
pf × odsrumać /-sro- się II
zasromać II (+ -any i nie-any I, -anie II) × zasromać /-sru- się IV
srumać cf sromać
1.starać II (+ -any II) × starać się VI (+ -ący się II, -anie V /-się II)
pf × nastarać się I
× postarać się IV (+ -anie I)
impf × 1.zastarać się I
sterkać cf [styrkać]
stękać IV (+ -ący I, -anie III) (może A.a.)
pf postękać I
przystękać II
wystękać I
zastękać II (+ -anie I)
× pf nastękać się I
rozstękać /*ros- się II (+ -anie I)
strachać I × strachać się IV (może A.a.)
impf × wstrachać się I
stradać (i pf) IV (+ -ący II, -anie II) × stradać się I
impf 1.postradać I
pf ostradać IV (+ -any II, -anie II)
2.postradać IV (+ -any II /-ały I, -anie II)
strzykać /*-strze- I (+ -anie III)
pf zastrzykać II
stydać się cf wstydać się
stylać II
*sukać `skręcać nici’ (-any I)
impf przysukać (a. pf) II
wysukać I
pf *przesukać (-any I)
swatać II (+ -anie I) × swatać się I
pf × poswatać się II
sygać cf szygać
szargać I
pf poszargać I
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× uszargać się I (+ -any I)
! szarpać IV (+ -ający I, -any II, -anie II) × szarpać się II (F.)
impf 1.oszarpać I
1.rozszarpać I
pf 2.oszarpać {brak praes} II (+ -any II, -anie I) × oszarpać się {brak praes} I
poszarpać {brak praes} II (+ -any II)
2.rozszarpać {brak praes} III (+ -any II i nie-any I, -anie II)
szastać I
szawiać II
szczekać V (+ -ący II, -anie II)
pf odszczekać II
wyszczekać II
zaszczekać II
× pf wyszczekać się II
szczepać III (+ -any II, -anie II) × szczepać się II (+ -ący się I) (może A.a.)
impf odszczepać I × odszczepać się I
pf naszczepać /-szczyp- {brak praes} II
rozszczepać I (+ -any I)
zszczepać (a. impf) {brak praes} I (+ -anie II)
szczękać I
szczkać II (+ -anie III) × szczkać się I
-szczypać cf -szczepać
szlochać I
szmagać cf smagać
szmergać I
szmigać cf śmigać
szostać I
szprachać / s- II
szukać V (+ -ący /-ęcy IV, -any III, -anie IV i nie-anie I)
pf oszukać V (+ -any II i nie-any I, -anie II) × oszukać się IV
poszukać III
przeszukać I
× pf naszukać się I
rozszukać się II
[*szumać]
pf × przeszumać się I
wyszumać I × wyszumać się II
szygać / sy-`rzucać’ II
ścigać IV (+ -any II, -anie II) × ścigać się II (może A.a.)
impf dościgać i (+ -anie II)
pościgać I (+ -ący I)
przyścigać I
× uścigać się I
wyścigać II (+ -anie I) × wyścigać się I
*śćkać `dręczyć’ (-any I) × śćkać się I
× ślizać się II (może A.a.)
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impf oślizać I
× poślizać się (a. pf) I
× wyślizać się II
× śmiechać się I
impf × uśmiechać się IV (+ -ący się I, -anie I)
śmigać / szmi- II (+ -any I)
pf uśmigać I
śniadać IV
pf podśniadać I
pośniadać I
[-śpicać] (< szpic)
impf zaśpicać I
[-śpiechać]
impf pośpiechać II
śpiewać V (+ -ący III, -any II , -anie V)
impf 1.prześpiewać II
pf dośpiewać II
odśpiewać /-śpi- II (+ -anie I)
pośpiewać II
2.prześpiewać II
1.przyśpiewać II
rozśpiewać I
wyśpiewać II
zaśpiewać IV
*ześpiewać (-anie I)
świerkać / świrz- `ćwierkać’ II
! świstać II (+ -anie II) (F.)
× pf naświstać się I
świtać IV (+ -ący I, -anie V) (może A.a.)
impf oświtać I × oświtać się I
rozświtać się II (+ -anie I)
pf zaświtać I
*talać (-anie I)
targać /-chać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × targać /-chać się IV (+ -ący się I, -anie się I) (może A.a.)
impf przetargać I
1.roztargać II (+ -ący II, -any I)
wtargać II × wtargać się II (+ -ący się I)
1.wytargać II
pf nadtargać I (+ -any I)
natargać II (+ -any II)
obtargać I
otargać /-*ha- II (+ -any II i nie-any II /-ały I) × otargać się I
podtargać I
potargać IV (+ -any II, -anie I) × potargać się II (+ -anie I)
2.roztargać /-chać IV (+ -any III, -anie II /-żenie I) × roztargać /-chać się II
stargać III (+ -any II i nie-any I, -anie I) × stargać się II
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utargać I (+ -any I, -anie I) × utargać się II
2.wytargać III (+ -any II, -anie II) × wytargać się I
× pf natargać się I
[-tarhać] cf targać
tarkać I × tarkać się I
× tarzać się I
impf *potarzać (-anie I)
pf utarzać I (+ -any I)
tepać I
terać / ty- II × tyrać się II
pf potyrać/-te- /-tu- II × potyrać się II
roztyrać /-te- II × roztyrać się I
sterać /-ty- II
utyrać I (+ -anie I)
*terlikać / ty- (-anie II)
1.t(ę)pać {tępa / tą-} II (+ -ący I, -anie II)
*tęptać (-anie I)
tkać IV (+ tkący I, -any I, -anie III)
pf natkać IV (+ -any III i nie-any I, -anie I) × natkać się II (+ -anie II)
obetkać I (+ -any? II, -anie I) × obetkać się I
odetkać I (+ -any II)
otkać II × otkać się I
potkać V (+ -anie?) × potkać się V (+ -anie V)
przetkać I (+ -any II)
przytkać II × przytkać się I
rozetkać II (+ -any II) × rozetkać się I (+ -anie I)
spotkać III (+ -any I, -anie II) × spotkać się I
utkać II (+ -any II, -anie I)
wetkać /*wtkać III (+ -any II)
wytkać I (+ -any II)
zatkać IV (+ -any IV i nie-any I, -anie V) × zatkać się II)
zetkać II (+ -any I) × zetkać się II
trwać VI (+ -ący V, -anie III)
pf dotrwać III
potrwać IV
pozetrwać II
przetrwać IV (+ -any II, -anie II)
wytrwać V (+ -any II, -anie IV) × wytrwać się I
zetrwać IV (+ -anie I)
trykać I × trykać się II
trykszać II × trykszać /-sać się II
trzaskać IV (+ -ający II /-kący II, -anie II)
pf × *otrzaskać się (-any I)
potrzaskać I × potrzaskać się I
roztrzaskać I
strzaskać I × strzaskać się I
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wytrzaskać I
trzpiatać III
trztykać I
trzymać VI (+ -ący IV, -any IV, -anie IV i nie-anie I) × trzymać się V (+ -ący się II)
impf 1.potrzymać II
pf dotrzymać III (+ -any I, -anie I i nie-anie II)
otrzymać V (+ -any IV, -anie IV i nie-anie I) × otrzymać się II (+ -anie się I)
2.potrzymać III
× *powstrzymać się (-anie I)
× pozatrzymać się I
strzymać IV (+ -any II i nie-any I, -anie II i nie-anie II)
utrzymać II × utrzymać się I
wstrzymać II (+ -ący I, -anie III) × wstrzymać / wtrzy- się IV (+ -anie się II i nie-anie I)
wytrzymać IV (+ -any II, -anie II)
zatrzymać V (+ -ący I, -any IV i nie-any I /-ały I, -anie IV i nie-anie I) × zatrzymać się III
× tułać się V (+ -ący iV / się IV, -anie II / się II)
pf × natułać się II
× potułać się II (+ -anie się I)
× przytułać się I
× zatułać się I
! tupać {-ając} I (F.)
tyrać cf terać
[*tyrchać]
pf *roztyrchać (-any I)
tyrlikać cf terlikać
[-tyskać]
impf *utyskać (-anie I)
ufać V (+ -ący IV, -anie V i nie-anie I)
[-ukać] cf hukać
umizgać /-mie- się III (+ -anie II)
urągać IV (+ -ący II, -anie IV) × uągać się II
× pf naurągać się II
uzdać (i pf?) II (+ nie-any I)
pf obuzdać I
ouzdać II (+ -any II i nie-any I, -anie I)
*rozuzdać (-any I)
wuzdać II
*wyuzdać (-any I)
*zauzdać (-any I) × zauzdać się I
wahać I × wahać się III (+ -ący się I, -anie II / się I)
× walcać się II
× wałęsać się II (+ -ący się I, -anie I)
waniać cf woniać
wąchać II (+ -ący I, -anie I) × wąchać się I
pf powąchać II
wywąchać I
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× pf nawąchać się I
wieczerać I
wieczerzać IV (+ -ący II, -anie II)
impf 1.odwieczerzać I
pf 2.odwieczerzać II
przewieczerzać II
× pf nawieczerzać się II
wierzgać cf wirzgać
wirzgać / wierz- III (+ -anie I)
wiskać /*wy- II (+ -ący I, -anie II)
impf powiskać I
witać V (+ -ący I, -any II, -anie IV) × witać się III
impf 1.przywitać I
pf odwitać II × odwitać się I
2.przywitać IV (+ -any II, -anie III) × przywitać się III
zawitać IV (+ -anie I)
władać V (+ -acy II, -anie II i nie-anie I)
impf zwładać (a. pf?) I
wołać VI (+ -ący /-ęcy V, -any III, -anie V) × wołać się I
impf nadwołać I
1.odwołać II
1.rozwołać II
pf obwołać V (+ -any IV, -anie III)
2.odwołać IV (+ -any II, -anie III) × odwołać się II (+ -anie II)
powołać IV (+ -any V i nie-any I, -anie V)
przywołać III (+ -any II i nie-any I, -anie III)
2..rozwołać II (+ -any I, -anie I)
wywołać V (+ -any V i nie-any I, -anie V)
wzwołać I
zawołać V (+ -any IV i nie-any I, -anie V)
zwołać IV (+ -any I, -anie II) × zwołać się I
× pf dowołać się II (+ nie-anie się I)
nawołać się I
rozwołać się I
woniać / wa- (1) IV (+-ący IV, -any I, -anie II)
impf 1.powoniać I
pf 2.powoniać II
przewoniać I
zawoniać II
wsparać (< wspar) I
wstydać II (+ -any I, -anie II) × wstydać / sty- się V (+ -ący się I)
pf × powstydać się I
zawstydać II (+ -any I) × zawstydać się IV
wyskać cf wiskać
[*ząbać]
impf uz(ą)bać {-ząba} I
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zgrzytać / skrzy- / krzy- IV (+ -ący II, -anie IV)
znać VI (+ -ący III, -any III i nie-any II, -anie II i nie-anie II)
pf doznać V (+ -any IV i nie-any I, -anie IV) × doznać się II
× obeznać się I
oznać I × oznać się II (+ -anie II)
poznać VI (+ -any V i nie-any I, -anie V i nie-anie I) × poznać się IV (+ -anie II)
*przeznać (-any II, -anie I)
przyznać IV (+ -any II, -anie II) × przyznać się IV (+ -anie II)
rozeznać V (+ -any III, -anie V) × rozeznać się II
uznać V (+ -any IV i nie-any I, -anie V i nie-anie II) × uznać się V
wyzeznać I
wyznać V (+ -any II, -anie V) × wyznać się III
zaznać I
zeznać V (+ -any I, -anie IV) × zeznać się I
znamionać I
pf naznamionać I
żadać `brzydzić’ I × żadać się II
żądać / żę- {żąda-ł} VI (+ żądający IV, żądany IV, żądanie V i nie-anie) × żądać się {żądając, -ał} II
impf pożądać /-żę- {-żąda-ł} V (+ -ący II, -any IV, -anie IV i nie-anie I)
pf doż(ą)dać {-żądał} I
wyż(ą)dać {-żądał} I
zaż(ą)dać {-żąda} I
× pf doż(ą)dać się {-żądał} I
rozż(ą)dać się {-żądał} I
żegnać V (+ -any II i nie-any I, -anie IV) × żegnać się IV (+ -ący się I)
pf × odżegnać się II
pożegnać IV (+ -any IV i nie-any I, -anie IV) × pożegnać się IV
przeżegnać IV (+ -any II, -anie IV) × przeżegnać się III (+ -anie I)
rozżegnać I × rozżegnać się II (+ -anie I
*zażegnać (-any I, -anie II)
żędać cf żądać
żuchać `żuć’ II (+ -any I, -anie I)
żuchłać I
Wyjątkowo bprzedr pf (pochodzi od nieistniejącego w polszczyźnie *wiecić, należy więc raczej do A.a.):
obiecać VI (+ -any V i nie-any I, -anie IV) × obiecać się IV
przyobiecać II (+ -any I, -anie I)
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