Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

A.a.
Formacje pochodne od różnych tematów utworzone za pomocą: -ać, -‘ać (od czasowników z inf
bezprzyrostkowym o rdzeniu zakończonym na samogłoskę, najczęściej w typie I.: -wać lub -jać), zwykle z
wymianą -o- → -a- lub, przy wokalizmie zerowym w podstawie, z wprowadzeniem samogłoski -e- lub -y- (np. brać
→ bierać, spać → sypiać).
Formacje bprzedr., jeżeli istnieją, są zwykle iteratywne; formacje przedr. w zasadzie impf; pf najczęściej z
przedrostkiem „ilościowym” (na-, po- i współfunkcyjne z-, wy-).
Zwracam uwagę, że tematy różniące się brakiem zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski (np. -krasać,
-mawać, -mydłać), uważam, inaczej niż wykazuje praktyka przyjęta w Słowniku, za odrębną formację
słowotwórczą, dziś nieproduktywną, nie zaś za wariant fonetyczny. Jest ich dostatecznie dużo (według moich
obliczeń ok. 40 tematów, jednostek prefiksalnych jeszcze więcej), aby nie uznawać ich za rodzaj odstępstwa od
normy, lub nawet tylko (jak mogłoby się czasem wydawać) za błąd literowy. Różnica polegająca na spółgłosce
twardej wobec funkcjonalnie miękkiej w typie panującym i dziś produktywnym
(-kraszać, (-)mawiać, -mydlać) tłumaczy się różnicą aktów słowotwórczych. Czasowniki tu omawiane pochodzą w
znacznej większości od podstaw typu B. i G.; -formant -ić /-eć zostaje w nich wymieniony bezpośrednio na -ać,
podczas gdy w formacji z -`ać podstawą jest rdzeń wraz z tematycznym i-, przekształcającym się przed samogłoską
w palatalizujące j-.
[-baczać] (< -baczyć)
obaczać V (+ -ący II, -any II, -anie II × obaczać się IV
pobaczać II
przebaczać IV (+ -anie I)
rozbaczać II (+ -anie I) × rozbaczać się II
ubaczać II
wybaczać II (+ -anie I i nie-anie I)
zabaczać II
× (< pf) dobaczać się I
2.[-badać] (< -bość)
dobadać I
odbadać I
2.przebadać /-bo- II × przebadać się II
przybadać I
rozbadać II (+ -anie I) × rozbadać się I
ubadać II
2.wybadać II
1.zabadać I
2.zbadać I
pf sprzebadać I
2.zabadać /*-bo- I (+ -anie I)
3.zbadać II
1.balać / bo- (< boli) II
2.[-balać] cf walać
[-barwiać] (<-barwić)
nabarwiać I
[-barzać] cf [-borzać]
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[-bawać się] (< -bać się)
× obawać się V (+ -ący się II, -anie II)
× przybawać się II
× przyobawać się I
[-bawać] (< -bawić)
× zabawać się I
[-bawiać] (< bawić)
nabawiać II
× 1.obawiać się I
pozbawiać II × pozbawiać się I
przybawiać II
ubawiać I
wybawiać V (+ -ący II) × wybawiać się II
zabawiać IV (+ -any I, -anie I) × zabawiać się IV
zbawiać IV (+ -ący II, -anie I) × zbawiać się I
[-bawiać się] (< bać się)
× 2.obawiać się V (+ -anie się I)
[-bezpieczać] (< -bezpieczyć)
× obezpieczać się I
× ubeśpieczać się II
[-biedzać] (< -biedzić)
pobiedzać II
biegać (< bieżeć) V (+ -ący III, -anie IV)
dobiegać II
nabiegać II (+ -anie II)
nadbiegać II
obbiegać I
obiegać II (+ -ący I, -anie I)
odbiegać IV (+ -ący I)
1.pobiegać II
1.przebiegać II (+ -ący II) × przebiegać się II
przedbiegać I
przybiegać III
× 1.rozbiegać się II (+ -anie I)
ubiegać IV × ubiegać się IV (+ -ący się I, -anie I)
1.wybiegać II (+ -ący I) × 1.wybiegać się II
× wzbiegać się I
zabiegać V (+ -ący /-ęcy II, -any I, -anie IV) × zabiegać się II
1.zbiegać III (+ -ący I, -anie I) × zbiegać się IV
pf 2.pobiegać II
poodbiegać I
2.przebiegać I
2.wybiegać II (+ -anie II)
2.zbiegać III (+ -any I)
zodbiegać I
× pf nabiegać się I
2.rozbiegać się II
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2.wybiegać się III
[-bielać] (< -bielić)
obielać I
pobielać II (+ -any II, -anie II)
ubielać I (+ -ący I)
wybielać II (+ -ący I)
*zbielać (-any I)
bierać (<brać) IV (+ -any I, -anie I) × bierać się I
dobierać II × dobierać się I
nabierać IV (+ -anie II) × nabierać się I
obierać /-bi- V (+ -any IV, -anie V) × obierać /-bi- się V (+ -ący się II, -anie II / się II)
odbierać IV (+ -ący II, -any II, -anie IV)
pobierać /-bi- IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
podbierać III (+ -ący I, -anie II)
przebierać /-bi- IV (+ -ący II, -anie III) × przebierać się II
przybierać IV (+ -ący I, -anie II) × przybierać się III
rozbierać /-bi- V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × rozbierać się II (+ -anie II)
ubierać IV (+ -anie II) × ubierać się IV (+ -ący się I
wybierać /-bi- V (+ -any IV, -anie V) × wybierać się I
wzbierać II (+ -anie II) × wzbierać się II
zabierać /-bi- III (+ -anie II)
zbierać /-bi- V (+ -ący II, -any IV, -anie IV) × zbierać /-bi- się IV
pf naobierać II (+ -any I)
naubierać I
nawybierać II
nazbierać IV (+ -any I) × nazbierać się III
poobierać I
poubierać I × poubierać się I
powybierać I
pozbierać IV (+ -any II)
uzbierać I
wyzbierać II
zubierać II × zubierać się I
[-bieżać] (< bieżeć)
ubieżać I
zabieżać I
bijać (<bić) IV × bijaćsię II
dobijać II
nabijać III (+ -anie I) × nabijać się I
obijać III (+ -anie II) × obijać się I
odbijać IV (+ -anie II) × odbijać się II (+ - ący I, -anie I)
pobijać IV (+ -anie II) × pobijać się I
podbijać IV (+ -ący I, -anie II)
przebijać IV (+ -ący II) × przebijać się III
przybijać IV (+ -any II i nie-any I, -anie II) × przybijać I
rozbijać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × rozbijać się II
ubijać II
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wbijać IV (+ -any II, -anie I) × wbijać się I
wybijać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × wybijać się IV (+ - ący się I)
wzbijać II × wzbijać się II (+ -ący się I)
zabijać V (+ -ący III, -any III, -anie IV) × zabijać się III
zbijać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × zbijać się II (+ -anie się I)
× (< pf) dobijać się I
pf dopobijać I
naprzybijać I
nazabijać II
poodbijać I
poprzebijać I (+ -any II)
poprzybijać I
porozbijać I × porozbijać się I
powbijać I (+ -any I)
powybijać I
pozabijać IV (+ -any II) × pozabijać się II
sprzebijać I
sprzybijać III
wyzabijać I
zobijać II
zodbijać I
zzabijać I
× pf nazbijać się I
[-birać] cf bierać
[-biwać] (< -bić)
rozbiwać I
pf porozbiwać I
[-bladzać] (< -blednąć)
wybladzać I
[-bleszczać] (< -bleszczeć)
wybleszczać I
[-bliżać] (< -bliżyć)
przybliżać III × przybliżać się V (+ -ący I / się II, -anie II / się I
ubliżać IV
× zbliżać się I
[-błaźniać] (<błaźnić)
obbłaźniać I
pobłaźniać I
[-błażać] (< -błożyć)
pobłażać IV (+ -ący I, -anie II)
[-błędzać /-błą-] (< -błądzić)
W całej odmianie -ąobł(ą)dzać I × obłędzać się II
ubł(ą)dzać I
błogosławiać (< błogosławić) I
ubłogosławiać /-bo- II
[-błuwać] (< -blwać)
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wybłuwać I
[-błyszczać] (< błyszczyć)
wybłyszczać I
[-bodzać] (< -bość)
zabodzać I
[-bogacać] (< -bogacić)
× rozbogacać się I
ubogacać III (+ -ący II)
zbogacać /-czać II × zbogacać się II
[-bogosławiać] cf błogosławiać
[-boiwać się] (< -bać się)
× przyboiwać się I
bolać cf balać
[-borzać / bu- / ba-] (< -borzyć)
× oborzać /-bu- /-ba- się II
poburzać I
podburzać /-bo- II (+ -anie I)
rozburzać I × rozburzać się I
wzburzać III
zaburzać II × zaburzać się I
zburzać II
[-bracać] (< -bracić)
×*pobracać się (-ący się I)
[-bradzać] (< -brodzić)
podbradzać II
przebradzać II
wybradzać I
[-braniać / bro-] (< -bronić)
obraniać /-bro- II × obraniać się I
odbraniać I
wzbraniać II (+ -ący I, -any I, -anie I) × wzbraniać się III
zabraniać IV (+ -ący II, -any I) × zabraniać się II (+ -anie II)
zbraniać IV (+ -anie II) × zbraniać się IV (+ -ący się I, -anie się I)
[-broniać] cf [-braniać]
[-brudzać] (< -brudzić)
obrudzać I
× brzydzać się (< -brzydzić) I
obrzydzać /-brze- II × obrzydzać się I
[-bucać] (< -bucić)
× *przebucać się (-anie się I) [
[-budzać] (< -budzić)
obudzać II × obudzać się II
pobudzać V (+ -ący IV, -any II, -anie III) × pobudzać się IV (+ -ący się I)
przebudzać II
wzbudzać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × wzbudzać się II
zbudzać II (+ -ący I)
[-burzać] cf [-borzać]
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bywać (< być) VI (+ -ący II /-ały II i nie-ały I, -anie II i nie-anie I)
Cf też [-niedobywać]
dobywać V (+ -acy I, -anie IV) × dobywać się II (+ -ący się I)
nabywać V (+ -ący I)
obywać III (+ -ący II, -any I, -anie II)
odbywać III (+ -any I, -anie II)
1.pozbywać IV
przebywać V (+ -ący IV, -any I, -anie IV)
przedobywać I
przybywać V (+ -anie II)
ubywać IV × ubywać się I
wybywać I
zabywać II × zabywać się II
zbywać V (+ -ący II, -any I, -anie II)
1.zdobywać II × zdobywać się IV
pf nazdobywać I
2.pozbywać I
pozdobywać I
2.zdobywać V (+ -anie III)
znabywać II (+ -anie I)
[-cadzać] cf [-cedzać
[-calać] (< -calić)
scalać I
[-cedzać / ca-] (< -cedzić)
odcedzać /-ca- II
przecedzać /-ca- III (+ -ący I)
scedzać I
wycedzać I
[-ceniać] (< -cenić)
zaceniać I
chadzać (< chodzić) IV
dochadzać II
nachadzać I
nadchadzać II
obchadzać I × obchadzać się II
odchadzać II
pochadzać /-cho- IV
podchadzać II
przechadzać III (+ -ący I, -anie II) × przechadzać /-cho- się IV (+ -ący się II, -anie II)
przedchadzać I
przychadzać IV (+ -ący I)
× rozchadzać się II (+ -ący się I
schadzać II (+ -any I) × schadzać się IV (+ -ący I / się I)
uchadzać II
wchadzać III
wschadzać I
wychadzać IV (+ -anie I)
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zachadzać I
[-chelać] cf [-chylać]
[-chełpiać] (< -chełpić)
× *przechełpiać się (-anie I)
[-chełzniać] cf [-kiełzniać]
[-chędażać / chędo-] (< -chędożyć)
ochędażać /-do- V × ochędażać się I
pochędożać I
przechędożać I
przychędażać /-do- II
przyochędażać /-do- II × *przyochędożać się (-anie I)
uchędożać I
wychędożać /-da- II
[-chędożać] cf [-chędażać]
[-chlebiać] (< -chlebić)
pochlebiać IV (+ -anie II)
[-chlubiać] (< -chlubić)
× przechlubiać się I
[-chładzać / chło-] (< -chłodzić)
ochładzać /-chło- IV (+ - ący II, -anie I) × ochładzać /-chło- się II
× przechładzać się I
[-chłaniać] (< -chłanąć)
odchłaniać I
pochłaniać I
[-chłodzać] cf [-chładzać]
[-chmielać] (< -chmielić)
*podchmielać (-anie II)
[-chmurzać] (< -chmurać a. -chmurzyć)
pochmurzać I
[-chodzać] cf chadzać
[-chopiać] (< -chopić)
× ochapiać się I
pochopiać I × pochopiać się I
[-chraniać] (< -chronić)
ochraniać III (+ -ący I) × ochraniać się I
pochraniać I × pochraniać się I
schraniać I× schraniać się III (+ -ący się I)
uchraniać II × uchraniać się I
chuchać (< chuchnąć) II (+ -anie II)
nachuchać I (+ -anie I)
ochuchać I
[-chudzać] (< -chudzić)
wychudzać II
[-chwalać] (< -chwalić)
pochwalać IV (+ -anie II) × pochwalać się II
przechwalać I × przechwalać się IV (+ -anie II)
uchwalać III
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wychwalać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × wychwalać się II
chwatać (< *chwacić) III × chwatać się II
ochwatać I
pf pochwatać I
*rozchwatać (-anie I)
[-chwiewać] (< -chwiać)
× pochwiewać się I
× rozchwiewać się I
× zachwiewać się I
[-chwiszczać] (< -chwistać)
pochwiszczać I
[-chwycać] (< -chwycić)
podchwycać I
uchwycać II
rozchwycać I
chwytać (< chwycić) IV (+ -any II, -anie II) × chwytać się IV (+ -anie się I)
1.pochwytać II (+ -ący I) × pochwytać się I
1.podchwytać I
1.rozchwytać I
uchwytać I × uchwytać się I
wychwytać I
zachwytać I
pf nachwytać II
2.pochwytać II (+ -any I)
2.podchwytać II (+ -any I)
2.rozchwytać II (+ -any I, -anie I)
chybiać (< chybić) IV (+ -ący I) × chybiać się II
pochybiać II (+ -ący I)
× przechybiać się I
uchybiać I
*chylać (< chylić) (-ący I)
nachylać /-che- IV (+ -anie II) × 1.nachylać się III (+ -ący się I, -anie I)
ochylać III (+ -anie II) × ochylać się I
odchylać II × odchylać się IV
pochylać I × pochylać się II (+ -ący się I)
× podchylać się I
przychylać III × przychylać się IV (+ -ący się I)
schylać II × schylać się IV (+ -anie II)
uchylać II (+ -anie I) × uchylać się IV (+ -anie się I)
× wychylać się II
pf 2.nachylać się I
[-chynać] (< -chynąć)
pochynać II
schynać I
wychynać I
chytać (< chycić) II × chytać się II
[-chytrzać] (< -chytrzyć)
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schytrzać I
[-ciągać] (< -ciągnąć)
docięgać {-ciąga-ł} II (+ -anie I)
naciągać /-cię- {-ciąga-ł} IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
nadci(ą)gać {-ciągał} I (+ -anie I)
obci(ą)gać {-ciąga} I
ocięgać {-ciąga} II × ociągać się {-ciąga-ł} IV (+ -anie II)
pociągać /-cię- {-ciąga-ł} IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × pociągać /-cię- się {-ciąga} II
podci(ą)gać {-ciąga} II
powścięgać /-cią- //-wść- /-wć- {-ciąga-ł} IV (+ -ący I, -any II, nie-anie I) × powścięgać /-ciąsię {-ciaga-ł; imp -ciągaj /-cię-} IV
przeciągać {-ciąga} III (+ -any II, -anie I) × przeci(ą)gać się {-ciąga} II (+ -anie I)
przepoci(ą)gać {-ciągał} I
przyciągać /-cię- {-ciąga-ł} IV (+ -ący IV, -aniy II, -anie I) × przyciągać się {-ciąga} II
rozcięgać /-cią- {-ciąga-ł} V (+ -ciągający /-ęcy II, -ciągany /-cię- II, -anie II) × rozcięgać /-cię- się
{-ciąga-ł} IV
ściągać /-cię- {-ciąga-ł} IV (+ -ący II, -any I, -anie I) × ściągać /-cię- się {-ciąga-ł} V (+ -ący się
II, -anie I)
uciągać {-ciąga-ł} II
wciągać /-cię- {-ciąga-ł} III (+ -any II, -anie II) × wci(ą)gać się {-ciągał} I
wścięgać {-ciąga-ł /-cięga 1} IV × wściągać się {-ciąga-ł} III
wyciągać /-cię- {-ciąga-ł} V (+ -ący II, -any IV, -anie IV i nie-anie I) × wycięgać /-cią- się {-ciąga-ł} III (+ -ący
się I)
zaci(ą)gać {--ciąga-ł /-cięga 1} III (+ -any I) × zaci(ą)gać się {-ciąga-ł} II
zapowściągać I
zawści(ą)gać /-wć- {-ciąga-ł} III (+ -ący I, -any II, -anie I)
pf × pozaci(ą)gać się {-ciągał} I
ciążać (< ciążyć) IV (+ ciężający I, -any II, -anie III)
obciążać 4 /-cię- 4 {-ciąża-ł /-cięża} IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × obci(ą)żać się {-ciąża} II
oci(ą)żać {-ciąża-ł} III (+ -any I, -anie I) × oci(ą)żać się {-ciąża} II
uci(ą)żać {-ciąża-ł} II (+ -any I, -anie I)
pf ściążać {-ciążał} II
[-ciążczać] (< ciężki)
uci(ą)żczać {-ciążcza} I
[-cichać] (< -cichnąć)
ucichać II
[-cieczać] (< -ciec)
*ucieczać (-anie I )
ciekać (< ciec) II
naciekać I (+ -anie I)
obciekać I
ociekać II
podciekać I
podciekać II
przeciekać III (+ -ący II) × przeciekać się I
przyciekać II
× rozciekać się II (+ -ący się I, -anie I)
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ściekać IV (+ -ący II, -anie II) × ściekać się III (+ -ący się I)
uciekać V (+ -ący IV, -any I,-anie IV) × uciekać się V (+ -ący się II, -anie się I)
wciekać II (+ -ący I)
× wściekać się II (+ -ący się I)
wyciekać III (+ -ący II, -anie II)
zaciekać II (+ -anie II)
pf pouciekać IV
× powściekać się II
zuciekać IV
[-cielać] (< -cielić <ciało)
*ścielać (-ący I)
wcielać II × wcielać się II (+ -anie I)
[-ciemniać] (< -ciemnić)
zaciemniać I
[-cieniać/ ci-] (< -cienić < cień)
zacieniać /-ci- II
[-cieńczać] (< -cieńczyć)
przecieńczać I
ścieńczać III (+ -ący III, -anie I)
wycieńczać II
[-ciepiać] (< *-ciepnąć)
× wciepiać / wcip- się II
× wściepiać się II
[-cieplać] (< -cieplić]
ocieplać I
[-cierać / ci-] (< -trzeć)
docierać III (+ -ący I, -anie I)
nacierać IV (+ -any I, -anie II) × nacierać się II
nadcierać I
ocierać IV (+ -ący IV, -any I, -anie II) × ocierać się II
pocierać IV (+ -any I, -anie II) × pocierać się II
podcierać II
przecierać III (+ -any I) × przecierać się II
prześcierać I
przycierać /-ci- III (+ -ący I)
rozcierać III (+ -anie I)
ścierać /-ci- IV (+ -ący I, -anie II) × ścierać się II
ucierać /-ci- IV (+ -anie II)
wcierać II
wścierać I (+ -anie I)
wycierać IV (+ -anie II) × wycierać się I
zacierać /-ci- IV (+ -any I, -anie I)
pf poocirać I
poprzecierać I
spodcierać I
-cierpać cf [-cirpać]
[-cierpiać] (< -cierpieć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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ścierpiać I
× wcierpiać się I
wycierpiać I (+ -ący I)
[-cieszać] (< -cieszyć)
pocieszać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × pocieszać się II
ucieszać I × ucieszać się I
[-cieśniać] (< -cieśnić)
ścieśniać II (+ -ący I) × ścieśniać się I
zacieśniać II × zacieśniać się I
[-cimiać] (< -ćmić)
nacimiać I
zacimiać /-czci- III (+ -ący II × zacimiać się I
[-cinać] (<ciąć)
docinać I
nacinać I
obcinać IV (+ -any I, -anie II)
ocinać II
odcinać IV (+ -ąct I, -any II, -anie II) × odcinać się I
podcinać II
1.pościnać I
przecinać III (+ -ący II, -any II)
przycinać II (+ -any I, -anie I)
rozcinać III (+ -any I, -anie I)
ścinać IV (+ -any II) × ścinać się II
ucinać III (+ -ący II)
wycinać III (+ -any I) × wycinać się I
zacinać II (+ -anie I) × zacinać się II
pf naobcinać I
naścinać I
nawycinać I
poobcinać I
poodcinać I
porozcinać I
2.pościnać IV (+ -any III)
poucinać II (+ -any I) × poucinać się I
powycinać I (+ -any I)
spodcinać I
wyścinać II (+ -any I)
zobcinać II
zodcinać I
zścinać I
zucinać I
zwycinać II
[-ciniać] cf [-cieniać)
[-cirać] cf [-cierać]
[-cirpać] (< -cierpieć)
ścirpać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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ciskać (< cisnąć) IV (+ -ący I, -anie II) × ciskać się I
dociskać IV (+ -ący I) × dociskać się I
naciskać II × naciskać się I
obciskać I
odciskać III (+ -ący I) × odciskać się I
pociskać II (+ -anie I)
× przeciskać się I (+ -anie I)
przyciskać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × przyciskać się II
ściskać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × ściskać się III
uciskać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × uciskać się I
wciskać II × wciskać się II
1.wyciskać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × wyciskać się I
zaciskać III (+ -ący II, -anie I)
pf rozciskać II (+ -any II)
2.wyciskać II
[-ciszać] (< -ciszyć)
uciszać I × uciszać się II
[-cucać / czu-] (< -cucić}
ocucać II × ocucać /=*czu- się II (+ -ący się I)
przecucać II
[-cudzać] (< -*cudzić <cudzy)
odcudzać I
[-czasać] (< -czosać)
wyczasać {-ają} I
[-cząszczać / czę- //-ściać] (< -częścić)
przycząszczać I
ucząściać /-czę- //-szczać {-cząszcza; -cząściał / -częścia-ł} II (+ ucząścianie II)
[-czepiać] (< -czepić)
zaczepiać II
[-czerniać] (< -czernić)
oczerniać I
poczerniać II
przyczerniać I
uczerniać I
[-czerpiać] (< -czerpać)
wyczerpiać I
[-czerstwiac] (< -czerstwić)
obczerstwiać I × obczerstwiać się I
*oczerstwiać (-ący I, -any I) × oczerstwiać się I
× rozczerstwiać się I
[-czerwieniać] (< -czerwienić)
zaczerwieniać I × zaczerwieniać się I
[-częszczać] cf [-cząszczać]
[-czucać] cf [-cucać}
czuwać (< czuć) II
poczuwać II × poczuwać się III
przeczuwać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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uczuwać I
zaczuwać I
[-czynać] (< -cząć)
napoczynać I
odpoczynać I
poczynać V (+ -ący II, -any II) × poczynać się V (+ -ący II / się II)
wczynać I × wczynać się II
wszczynać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × wszczynać się IV (+ -ący się II)
zaczynać V (+ -anie II) × zaczynać się IV (+ -ący się I)
zapoczynać II × zapoczynać się II
1.czyniać (< -czynić) III
Cf też przyczyniać
odczyniać II
podczyniać I
przeczyniać II (+ -ący I, -anie I)
uczyniać I
× wczyniać się I
wyczyniać I (+ -ący I, -any I)
zaczyniać I
2.[-czyniać] (< -cząć)
wszczyniać / wczy- II
[-czyściać /-szczać] (< -czyścić)
oczyściać /-szczać V (+-ący II, -anie III) × oczyściać /-szczać się III (+ -ący się II)
przeczyściać /-szczać II (+ -ący I) × przeczyściać się I
wyczyściać /-szczać IV (+ -ący II, -any I)
czytać VI (< -czyść) (+ -ący II, -any IV, -anie V)
1.poczytać V (+ -any IV i nie-any I, nie-anie I) × poczytać się III
1.przeczytać II
1.przyczytać V × przyczytać się I
1.wyczytać IV
pf odczytać II
2.poczytać II
2.przeczytać V (+ -any II, -anie III)
2.przyczytać IV × przyczytać się II
rozczytać IV (+ -anie II)
2.wyczytać III (+ -any I)
wypoczytać I (+ -any II, -anie I)
× pf *doczytać się (nie-anie I)
naczytać się II
wczytać się I
[-ćmiać] (< -ćmić)
zaćmiać III × zaćmiać się I
[-ćwiczać] (< -ćwiczyć)
*poćwiczać (-any I) × poćwiczać się I
× przyćwiczać się I
wyćwiczać II (+ -any I, -anie I)
[-ćwierdzać, -ćwir-] cf [-twierdzać]
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-dajać] (< doić)
nadajać I
wydajać /-do- II
[-dalać] (< -dalić)
oddalać V (+ -any II, -anie II) × oddalać się III
[-darzać] (< darzyć)
nadarzać I
obdarzać III
podarzać II (+ -anie I) × podarzać się II
× pozdarzać się I
zdarzać II × zdarzać się III (+ -anie I)
[-dawiać] (< -dawić)
udawiać I
zadawiać II
[-derzać] (< -derzyć)
uderzać III (+ -ący I) × uderzać się II
[-dężać ] (< -dężyć)
Cf też [-dużać]
W całej odmianie -ądod(ą)żać I
nadężać II (+ -dążanie I)
[-dłabiać] (< -dłabić)
udłabiać I
[-dławiać] (< -dławić)
wydławiać I
zadławiać I
[-dłubiać] (< -dłubać)
wydłubiać I
1.[-dłużać] (< -dłużyć < długi ai)
przedłużać IV (+ -anie II) × przedłużać się II
przydłużać I
wzdłużać I × wzdłużać się II
2.[-dłużać] (< -dłużyć <dług)
zadłużać I × zadłużać się I
[-drabiać / dro-] (< drobić)
nadrabiać /-dro- II
1.odrabiać I
przydrobiać I
[-drapiać] (< -drapać)
odrapiać I
1.[-drażać] / dro-] (< drożyć < drogi)
× nadrażać się I
1.podrażać I
przedrożać I
wzdrażać I × wzdrażać się I
2.[-drażać] (< -drożyć `drążyć’)
wydrażać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-drączać] (< -dręczyć)
udrączać {-drącza-ł /-dręcza; imp -dręczaj} II × udr(ę)czać się {imp -dręczaj} I
-drętwiać cf [-trętwiać]
[-drożać] cf [-drażać]
[-drużać] (< -drużyć <druh)
podrużać II
drygać (< -drgnąć) I
podrygać II (+ -ący I, -anie I)
× uzdrygać się I
wzdrygać I × wzdrygać / wd- się IV (+ -anie II)
zdrygać I × zdrygać /-drzy- się III (+ -anie II)
[-drzeźniać / drzy-] (< -drzeźnić)
podrzeźniać /-drzy- II (+ -anie I)
przydrzeźniać II (+ -anie I)
*przypodrzeźniać (-anie I)
[-drzygać] cf drygać
[-drzyźniać] cf [-drzeźniać]
[-duchać] (< -tchnąć)
naduchać I
[-dumiać] (< -dumieć)
× *zdumiać się (-any I)
[-duszać] (< -dusić)
wyduszać I
zaduszać IV (+ -ący I, -anie I) × zaduszać się I
[-dużać] (< -dużyć) (może wariant do -dężać}
zdużać II
-dwajać cf [-dwojać]
[-dwarzać] (< -dworzyć)
× wydwarzać się II (+ -any I i nie-any I, -anie III)
[-dwierać] cf [twierać]
[-dwojać] (< -dwoić)
podwojać II
dychać (< tchnąć) IV (+ -ący II. –anie III)
naddychać I
nadychać II
oddychać III (+ -ący I, -anie IV)
× odychać się I
*przedychać (-anie I)
wdychać II (+ -anie I)
wydychać II (+ -any I)
wzdychać V (+ -ący II, -anie II)
× zadychać się I
zdychać V (+ -ący II, -anie II)
pf pozdychać IV (+ -ały I, -anie I)
wyzdychać II
× pf oddychać się I
*dymać (< -dąć) (-ącyI I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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dodymać I
nadymać /-dyj- IV (+ -ący I, -anie II) × nadymać /-dyj- się IV (+ -ący się I, -anie IV)
oddymać II (+ -anie I) × oddymać się I
odymać II × odymać się III (+ -anie I)
poddymać II (+ -ący I, -anie II)
przedymać II
wdymać II (+ -anie I)
wydymać II (+ -anie III) × wydymać się II
wzdymać II × wzdymać się II (+ -anie I)
zadymać I
[-dymiać] (< -dymić)
odymiać I
poddymiać I
[-dyszać] (< -dyszeć)
× zadyszać się I
[-dziczać] (< -dziczeć)
zdziczać I × zdziczać się I
[-dziedziczać] (< -dziedziczyć)
odziedziczać II
przydziedziczać I
wydziedziczać II
dzielać (< -dzielić) I
oddzielać II (+ -ący I) × oddzielać się III
odzielać I
podzielać III × podzielać się II
przedzielać II (+ -any I)
rozdzielać IV (+ -ący II, -anie II) × rozdzielać się II
udzielać IV (+ -ący II, -any III, -anie III) × udzielać się II
wydzielać II (+ -ący I, -anie II) × wydzielać się I
pf porozdzielać I
[-dzierać / dzi-] (< -drzeć)
dodzierać I
oddzierać III (+ -anie I) × oddzierać się II
odzierać IV (+ -ący I, -any I, -anie II)
podzierać I
przedzierać II × przedzierać się II
rozdzierać IV (+ -anie I)
udzierać II
wdzierać II (+ -anie I) × wdzierać się II (+ -ący się I)
wydzierać /-dzi- V (+ -any I, -anie III) × wydzierać się IV (+ -ący się I)
wzdzierać II (+ -anie II) × wzdzierać się I
zadzierać II (+ -ący I, -any I, -anie II) × zadzierać się II
zdzierać /-dzi- IV (+ -any I) × zdzierać się II
pf nawydzierać I
porozdzierać II
powydzierać II
zodzierać I × zodzierać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zwydzierać II
*1.dzierżać (< dzierżeć) (-anie II)
odzierżać II
przedzierżać I (+ -anie I)
przydzierżać I × przydzierżać się II
*udzierżać (-ący I)
zadzierżać III (+ -ający I /-ący I, -any I /-ony I, -anie I) × zadzierżać się I
zdzierżać II
pf pozadzierżać II × pozadzierżać się II
× dziewać się (< dziać) III
nadodziewać I
nadziewać III (+ -any II, -anie I) × nadziewać /-dzi- się V (+ -ący się I, -any I i nie-any I)
nazdziewać I
× ododziewać się I
odziewać /-dzi- III (+ -any II) × odziewać się II (+ -anie I)
podziewać II × podziewać się II
pozawdziewać (a. pf) I
przedziewać I
przyodziewać IV (+ -any I, -anie II) × przyodziewać się II
rozdziewać I × rozdziewać się I
× spodziewać się V (+ -ący się I, -any II, -anie II)
wdziewać II
wzdziewać I
zadziewać I
zdziewać I
pf nawdziewać I
[-dziewiać] (< -dziewić)
rozdziewiać II (+ -anie I) × rozdziewiać się II
[-dzirać] cf [-dzierać]
[-dziwać] cf [-dziewać]
[-dziwiać] (< -dziwić)
× wydziwiać się I
[-dzwaniać /-dzwo-] cf zwaniać
dżwiękać cf żwiękać
dźwigać (< dźwignąć) IV × dźwigać się I
poddźwigać I
× podźwigać się I
wydźwigać II
× pf nadźwigać się I
[-farbiać] (< -farbić)
× przyfarbiać się I
[-flarzać] (< -flarzyć)
rozflarzać II
[-fortuniać] (< -fortunić)
pofortuniać I
[-frymarczać] (< -frymarczyć)
przefrymarczać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zafrymarczać I
gadzać (< godzić) I
dogadzać IV (+ -anie I)
× nagadzać się II
pogadzać II (+ -any I)
× przegadzać się I
przygadzać I × przygadzać się V (+ -ały I)
rozgadzać I
ugadzać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × ugadzać się II
zgadzać IV (+ -any I, -anie II) × zgadzać się V (+ -ący się III, -anie się I nie-anie II / się I)
1.[-gajać] (< -gaić)
wygajać I
zagajać I (+ -any II)
2.[-gajać] (< -goić)
zgajać /*-go- II (+ -ący I)
[-galać / go-] (< -golić)
odgalać I
ogalać /-go- II
podgalać I × podgalać się I
pogalać I
przegalać II
wygalać I
zgalać I
1.ganiać (< gonić) I
1.doganiać III
1.naganiać II
obganiać II
odganiać IV (+ -ący I, -anie II)
oganiać II × oganiać się II
podganiać I
poganiać III
1.przeganiać III
1.przyganiać II
rozganiać IV (+ -ący I, -anie I)
uganiać III (+ -anie I) × uganiać się III
wganiać II
wyganiać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × wyganiać się II
zaganiać II (+ -any I)
zganiać IV (+ -anie II) × zganiać się I
pf powyganiać I
pozganiać I
zwyganiać II
2.[-ganiać] (< ganić)
2.doganiać I
nadganiać I
2.naganiać II
2.przeganiać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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2.przyganiać IV
[-garać] (< -gorzeć)
*ugarać (-ący I)
[-garbiać] (< -garbić)
zgarbiać I × zgarbiać się I
[-gardzać] (< -gardzić)
pogardzać III
wgardzać I
wzgardzać V (+ -ący II, -any II, -anie II)
zgardzać I
[-garlać] (< -garlić)
przegarlać I
[-garniać] (< -garnąć)
odgarniać II
ogarniać II (+ -ący II)
*przegarniać (-any I)
przygarniać I
[-garszać / go-] (< -gorszyć)
pogarszać /-go- II (+ -ący II, -anie II) × pogarszać się II
wzgarszać I (+ -ący I)
zgarszać /-go- II (+ -ący II) × zgarszać się II
[-garzać] (< -gorzyć?)
przegarzać II
[-gaszać] (< gasić)
dogaszać I
przygaszać I
ugaszać II (+ -ący I)
wygaszać I
zagaszać III {+ -ący I)
[-gaszczać] <- gościć)
× rozgaszczać się II
× zagaszczać się I
[-gęszczać / gą-//-ściać] (< -gęścić)
rozg(ą)szczać {-gąszcza} I
ugęszczać {-gęszcza-ł; imp -gęszczaj} II (+ -anie II)
zagęszczać /-ściać {-gęszcza /-gą-; -gąszczał}, -ściał} II × zagęściać się I
zgęszczać /-ściać {-gąszcza} II
[-gędać] (< -gąść)
zag(ę)dać {-gęda} I
[-gęstwiać] (< -gęstwić)
zgęstwiać II
[-gibać] (< -giąć)
ogibać I
przegibać I × przegibać się I
[-ginać] (< -giąć)
naginać II (+ -anie I) × naginać się I
odginać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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przeginać II × przeginać się I
przyginać I
× uginać się II
zginać II × zginać się II
pf pozginać I
1.[-ględać] (< -glądnąć)
doględać /-glą- { gląda-ł; -glądając /-glę- 1} V (+ - any I, -anie III) × doględać się I
nadgl(ą}dać {-gląda} I
naględać {-gląda-ł /-ględa 1 } IV (+ -ący I)
× obględać się I
oględać /-glą- (pf / impf) {-gląda-ł; part -glądawszy /-glę- 1; imp -glądaj /-glę-} V (+ -ący I, -any III i
nie-any II, -anie IV) × oględać /-glą- się (impf / pf) {-gląda-ł /-ględa 1; part -glądając /-glę- 1; imp -glądaj
/-glę-} V
poglądać /-glę- {-gląda-ł} V (+ -ący II, -any I, -anie III)
przeględać /-glą- {-gląda-ł/-ględa} V (+ -any II, -anie II) × przegl(ą)dać się {-gląda} II
przyględać /-glą- {-gląda-ł} IV (+ -ący I)
wględać /-glą- (2) {-gląda-ł /-ględa 1} IV (+ -ący II, -anie II) × wgl[ą]dać się {-gląda} I
wyglądać {-gląda-ł /-ględa 1} IV (+ {-ący I, -anie II)
względać /-glą- {-ględa /-gląda; glądał; imp -ględaj} IV (+ -any I, -anie II)
zaglądać (1) /-glę- (1) {-gląda} IV
zgl(ą)dać {-gląda} I × zgl(ą)dać się {-glądał} I
pf zoględać {-gląda-ł} II
[-głabiać] (< -głobić)
rozgłabiać I × rozgłabiać się I
wygłabiać I
zagłabiać I
zgłabiać I (+ -any I)
1.[-gładzać] (< -gładzić)
1.ogładzać II
pogładzać II
1.przygładzać I
ugładzać I
wygładzać III (+ -any I) × wygładzać się I
zagładzać II
zgładzać IV
2.[-gładzać] (< -głodać)
2.ogładzać I
3.[-gładzać / gło-] (< -głodzić)
3.ogładzać II
2.przygładzać /-gło- II
głasać (< głosić) II
głaszać (< głosić) I
ogłaszać II
rozgłaszać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × rozgłaszać się II
[-głodzać] cf 3.[-gładzać]
[-głuszać] (< -głuszyć)
ogłuszać II (+ -ący I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zagłuszać II
[-gmatwiać] (< -gmatwać)
zagmatwiać II
[-gnajać / gno-] (< -gnoić)
nagnajać /-gno- II (+ -anie I)
[-gnąbiać] (< -gnębić)
zagn(ą)biać {-gnąbia} I
[-gnietać / gnia- / gnio-] (< -gnieść)
*nagnietać (-any II)
*przegnietać (-any I)
*przygnietać (-anie I)
ugniotać I
wgniatać I × wgnietać się I
wygnietać I
zagnietać /-gnio- II
zgniatać I
[-gnijać] (< -gnić)
przegnijać I
× rozgnijać się I
wygnijać I
× zagnijać się I
zgnijać I
[-gniotać] cf [gnietać]
[-gniwać] (< -gnić)
× rozgniwać się I
[-gnojać] cf [-gnajać]
[-golać] cf [-galać]
[-gołacać] (< -gołocić)
ogołacać I
[-gorszać] cf [-garszać]
[-grabiać} (< -grabić)
pograbiać I
ugrabiać I
wygrabiać I
zagrabiać I
zgrabiać I
[-grabolać] (< -grabolić)
× wygrabolać się I
[-gradzać] (< grodzić)
nadgradzać II
nagradzać V (+ -ący I, -any I, -anie II)
ogradzać IV (+ -any I, -anie II)
przegradzać II (+ -any II, -anie I)
rozgradzać II
× wgradzać się I
zagradzać IV (+ -anie I) × zagradzać się I
pf pozagradzać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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sprzegradzać I
[-gramiać / gro-] (< -gromić)
odgramiać /-gro- II
pogramiać I
rozgramiać /-gro- II
[-graniczać] (< -graniczyć)
odgraniczać I × odgraniczać się I
ograniczać II
rozgraniczać II (+ -ący I)
wygraniczać I
zagraniczać I
grażać (< grozić) I × grażać się II
× dograżać się I
odgrażać II
pograżać II (+ -ący I, -anie I
przegrażać II (+ -ący II, -anie I) × przegrażać się II (+ -anie?)
× przygrażać się I
× wgrażać się II
zagrażać II
grązać cf gręzać
× gr(ą)żać (< -grążyć) się {-grąża} I (+ grążanie I)
pogr(ą)żać {-grąża} III (+ -ący I, -anie I) × pogrężać /-grą- się {-grąża-ł} III
1.ugr(ą)żać {-grąża} I
× wgr(ą)żać się {-grąża-ł} II
zagr(ą)żać {-grąża} I × zagr(ą)żać się {-grążał} I
pf 2.ugr(ę)żać {imp -grężaj} I
gr(ą)zać (< -grążyć) {-grąza} I × gr(ą)zać się {-grązał} II
pogręzać (a. pf) I
[-gromadzać] (< -gromadzić)
przygromadzać II
zgromadzać V (+ -ący II, -any I, -anie II) × zgromadzać się III
pf nazgromadzać II
[-gromiać] cf [-gramiać]
[-grozać] (< -grozić)
przygrozać I
[-gryzać] (< -gryźć)
odgryzać I × odgryzać się II
ogryzać II (+ -ący I, -any I)
podgryzać II
przegryzać II (+ -ący I)
przygryzać II × przygryzać się I
rozgryzać II (+ -anie I)
ugryzać I × ugryzać się I
wygryzać II (+ -ący II) × wygryzać się II
× {< pf) dogryzać się I
× pf nawygryzać się I
[-gryżać] (< -gryźć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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przygryżać I
[-grzebać] (< -grześć)
× dogrzebać się II
podgrzebać I
1.pogrzebać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × pogrzebać się II
przegrzebać I
przygrzebać I
rozgrzebać II
wygrzebać II
1.zagrzebać II
zgrzebać I
pf odgrzebać (a. impf) I
2.pogrzebać I
wgrzebać I
2.zagrzebać II
[-grzebiać] (< -grześć)
pogrzebiać II
[-grzeszać] (< grzeszyć)
ogrzeszać I
rozgrzeszać IV (+ -any I, -anie II)
[-grzewać] (< -grzać)
dogrzewać II
nagrzewać II (+ -any I)
ogrzewać III (+ -ący II, -any I, -anie II) × ogrzewać się II
pogrzewać I
przygrzewać II (+ -any I)
rozgrzewać II (+ -ący I) × rozgrzewać się I
*ugrzewać (-anie I)
zagrzewać V (+ -ący IV, -any II, -anie II) × zagrzewać się IV
zgrzewać II × zgrzewać się II
[-grzymać] (< -grzmieć)
pogrzymać I (+ -anie I)
[-gubiać] (< -gubić)
× pogubiać się I
wygubiać II (+ -anie I)
zagubiać II
[-gwałcać] (< -gwałcić)
zgwałcać I
[-hańbiać] (< -hańbić)
pohańbiać III
zahańbiać I
[-hydzać] (< -hydzić)
ohydzać I
imać (< jąć) IV (+ -any IV, -anie II i nie-anie I) × imać się II
najmać I
obyjmać I
odejmać / ody- / odje- II (+ -anie I) × odejmać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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podymać / podi- II
przyjmać II (+ -anie I)
wyimać II
wz-imać I
zajmać III
zejmać I
pf podejmać I
poimać /-jmać (i impf) V (+ -any V i nie-any I, -anie IV) × poimać się I
przenajmać I
spoimać I (+ -any I)
[-inaczać] (< -inaczyć)
przeinaczać I
[-istoczać] (< -istoczyć)
przeistoczać II
[-iszczać] (< -iścić)
uiszczać /-ściać II × uiszczać się I
wyiszczać I (+ -any I, -anie I)
[-iściać] cf [-iszczać]
jadać (< jeść) V (+ -ący II, -any I, -anie II)
dojadać II
objadać II (+ -ący II)
odjadać II
podjadać I
pojadać II
przejadać II (+ -ący I, -anie I)
przyjadać I × przyjadać się I
*rozjadać (-ący I)
ujadać I (+ -anie `szczekanie’ I)
wyjadać II (+ -anie I) × wyjadać się I
zajadać II × zajadać się I
zjadać IV
× (< pf) najadać się III
objadać się II (+ -anie I)
[-jarzać] (< -jarzyć)
rozjarzać I
*jaskrzać (-anie I)
[-jasnać] (< -jaśnić)
× wyjasnać się I
[-jastrzębiać] (< -jastrzębić)
× zjastrzębiać się I
[-jaśniać] (< -jaśnić)
objaśniać V × objaśniać się II
przyjaśniać I
× rozjaśniać się II (+ -ący się I)
ujaśniać II
wyjaśniać IV × wyjaśniać się II (+ -ący się I)
× jawiać się (< jawić) I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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objawiać V (+ -ący II, -any I, -anie II) × objawiać się III
pojawiać I × pojawiać się I
wyjawiać II × wyjawiać się II
wzjawiać II
zjawiać III × zjawiać się III
[-jądrzać] (< -jądrzyć)
rozj(ą)drzać {-jądrza} I
wyj(ą)drzać {-jądrza} II (+ -anie I)
[-jądrzniać] (< -jędrznić)
obj(ą)drzniać {-jądrznia} I
× rozj(ę)drzniać się {-jędrznia} I
[-jątrzać] (< -jątrzyć)
W całej odmianie -ąwyj(ą)trzać I
× zajątrzać się I
zj(ą)trzać II ( +-ący I, -anie I) × zj(ą)trzać się I
[-jednaczać /-jedno-] (< -jednoczyć)
zjednaczać II × zjednoczać się I
[-jednocać] (< -jednocić)
zjednocać I
[-jemać] cf imać
[-jezdzać] cf jeżdżać
[-jeżać] (< -jeżyć)
× najeżać się II
wzjeżać I × wzjeżać się I
jeżdżać (< jechać) IV (+ -ący I)
dojeżdżać IV × dojeżdżać się I
nadjeżdżać II
najeżdżać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × najeżdżać się I
objeżdżać IV (+ -anie I)
odjeżdżać /*-jiż- IV (+ -ący II, /-anie II)
podjeżdżać I
pojeżdżać II (+ -anie II)
przejeżdżać IV (+ -ący II, -anie II) × przejeżdżać się III (+ nie-anie I)
przyjeżdżać IV (+ -ący II)
rozjeżdżać I × rozjeżdżać się III
ujeżdżać IV (+ -anie II)
wjeżdżać III (+ -ący II, -anie I)
wyjeżdżać V (+ -anie II i nie-anie I)
zajeżdżać /-ja- III × zajeżdżać się II
× zjeżdżać się IV
j(ę)czać (< jęczeć) {jęcza} I
[-jiżdżać] cf jeżdżać
[-jmać] cf imać
[-juszać] (< -juszyć)
rozjuszać I
zajuszać I × zajuszać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-kadzać] (< -kadzić)
nakadzać I
obkadzać I
zakadzać I (+ -ący I)
[-kajać / ko-] (< -koić)
1.ukajać /-ko- II
1.kalać (< kalić) I × kalać się I
okalać I
1.pokalać IV (+ -any I) × 1.pokalać się I
pf 2.pokalać II (+ -any III, pokalanie / pokanie II) × 2.pokalać się II
*skalać (-any I i nie-any II)
*spokalać (nie-any I)
1.*ukalać (-any II) × ukalać się I
2.[-kalać / ko-] (< -kłoć)
odkolać I
przekalać II
skołać I
2.ukalać II
wykalać /-ko-II (+ -any I)
zakalać I
[-kałać] (< -kalić)
zakałać I
[-kamiać] (< -kamieć)
zakamiać I × zakamiać się I
[-kamieniać] (< -kamienieć)
skamieniać I × skamieniać się I
kaniać `kapać’ I
ukaniać I
1.[-kapać] (< -kapieć)
skapać II (+ -anie II)
[-kapiać] (< -kapać)
okapiać I
wykapiać I
[-karmiać] (< -karmić)
nakarmiać II
okarmiać II
pokarmiać II (+ -anie I)
skarmiać I
ukarmiać I
wykarmiać I
[-karzać / ko-] (< -korzyć)
× ukarzać /*-ko-się II (+ -ący się I)
upokarzać /-ko- II × upokarzać się II (+ -ący się I)
[-kaszać / ko-] (< kosić)
nakaszać I
pokoszać II
[-kaszczać / ko-] (< -kościć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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pokoszczać /-ka- II (+ -any I)
kawęczać (< kawęczeć) I
[-każać] (< -kazić)
przekażać V
przykażać I
skażać II
zakażać II
[-kiełzniać / cheł-] (< -kiełznać)
ochełzniać /*-kieł- I (+ -any I)
wykiełzniać I (+-any I)
[-kinać] (< -kinąć)
odkinać I
przekinać I
[-kipiać] (< -kipieć)
wykipiać II
[-klejać / kli-] (< -kliić)
odklejać I
przyklejać I
sklejać /-kli- II (+ -any I, -anie I)
kleszczać (< *kleszczyć) I
[-klijać] cf [-klejać]
klinać (< kląć) I
poklinać I (+ -anie I)
przeklinać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × przeklinać się III
wyklinać III (+ -anie II)
zaklinać IV (+ -ący I, -any II, -anie IV)
[-kliniać} (-klinić < klin)
zakliniać I
kładać (< -kłaść) II
dokładać V × dokładać się IV (+ -anie się I)
nadkładać I
nakładać IV (+ -anie I) × nakładać się II
obkładać II (+ -any I, -anie I) × obkładać się II
odkładać V (+ -ący II, -any II i nie-any I, -anie III i nie-anie I) × odkładać się II
okładać V (+ -ący I, -any II, -anie II) × okładać się II (+ -anie I)
podkładać IV (+ -any I) × podkładać się II
pokładać V (+ -ący III, -any II, -anie II) × pokładać się II (+ -anie II)
przedkładać III (+ -ący I) × przedkładać się I
przekładać V (+ -ący II, -any IV, -anie IV) × przekładacć się III (+ -ący się I, -anie I)
przykładać V (+ -ący II, -any IV, -anie III) × przykładać się III
rozkładać IV (+ -anie II) × rozkładać się I
składać V (+ -ący II, -any IV, -anie IV) × składać się IV (+ -ęcy się I, -anie się I)
układać IV (+ -any II, -anie II) × układać się I
wkładać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × wkładać się III
*wskładać (-anie I)
wykładać V (+ -ący II, -any IV, -anie IV) × wykładać się V
× wynakładać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zakładać V (+ -ący I, -any II, -anie III) × zakładać się V
pf naskładać I
nazakładać I
poodkładać I
pozakładać II
spokładać II
× porozkładać się I
sprzykładać II
× kłaniać się (< kłonić) V (+ -ący się I, -anie II)
nakłaniać II (+ -any I, -anie II) × 1.nakłaniać się II
× odkłaniać się I (+ -ący I)
przykłaniać II × przykłaniać /-kło- się II
skłaniać IV (+ -ący II) × skłaniać się IV (+ -ący się II)
ukłaniać I × ukłaniać się I
pf × 2.nakłaniać się I
× kłuszać się (< -kłusać) I
przykłuszać I
wykłuszać I
[-kłuwać] (< -kłoć)
wykłuwać I
[-kocać] (< -kocić)
× okocać się I
[-kojać] cf [-kajać]
[-kolać] cf 1.[-kalać]
[-kończać] (< -kończyć)
dokończać I (+ -anie I)
skończać II × skończać się II (+ -ący się I)
zakończać II
[-kopciać] (< -kopcić)
okopciać II
przykopciać I
[-kopiać] (< -kopić)
skopiać I
[-korzać] cf [-karzać
[-korzeniać] (< -korzenić)
okorzeniać II
× rozkorzeniać się I
× wkorzeniać się II
wykorzeniać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × wykorzeniać się I
zakorzeniać I
1.[-kracać / kro-] (< -krocić <krótki)
1.skracać /-kro- II (+ -anie II) × skracać się I
1.ukracać III (+ -anie I) × 1.ukracać się II
2.[-kracać / kro-] (< -krocić ‘poskramiać’)
okracać II
2.skracać /-kro- II
2.ukracać /*-kro- III (+ -any) × 2.ukracać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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kraczać (< kroczyć) I × kraczać się I
pokraczać I (+ -ący I)
rozkraczać II × rozkraczać się I
wkraczać II
wykraczać II (+ -ący II, -anie II)
zakraczać I
kradać (< kraść) III
okradać II
podkradać I
przekradać I × przekradać się I
przykradać II
× skradać się III
ukradać III × ukradać się I
× wkradać się IV (+ -ący się I)
wykradać II
× zakradać się II
[-krapiać / kro-] (< -kropić)
nakrapiać II (+ -any IV, -anie I)
okrapiać I
pokrapiać /-kro- IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × pokrapiać się II
skrapiać I × skrapiać się I
wkrapiać /-kro- II
wykrapiać I
zakrapiać II (+ -any II, -anie II) × zakrapiać się I
[-krasać] (< -krasić)
okrasać I
[-kraszać] (< -krasić)
*nakraszać (-any I)
okraszać II (+ -ący I)
przykraszać I
[-krawać] (< -kroić)
okrawać II
podkrawać II
przekrawać II (+ -any II)
przykrawać II
rozkrawać I (+ -ący I)
skrawać I
ukrawać II (+ -ący II)
wykrawać I
zakrawać II (+ -ący I)
pf porozkrawać I
sprzekrawać I
[-krącać] cf kręcać
kr(ą)żać (< krążyć) {krąża} I (+ -any I) × kr(ą)żać się {krąża} I
W całej odmianie -ąokrążać IV (+ -ący I)
1.skr(ą)żać I × skr(ą)żąć się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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wykrążać II
pf 2.skrążać II (+ -any I)
ukr(ą)żać II
zakr(ą)żać II
1.[-kreszać / kry-] (< -kresić)
nakryszać I
pokryszać I
przekryszać II
zakreszać /-kry- II (+ -anie I)
2.[-kreszać] cf krzeszać
kr(ę)cać (< kręcić) II
nakrącać {-krąca /-krę-; -kręcał} II (+ -krącanie I)
obkr(ę)cać {-kręca} I
odkr(ę)cać {-kręca} I
okręcać I (+ -krącanie I)
przykręcać {-kręcając} II
rozkr(ę)cać {-kręca} I
skr(ę)cać {-kręca} II
wykręcać {-krąca /-krę-; -krącał} IV (+ -kręcający I, -kręcanie /-krą- II) × wykr(ą)cać się {-krącał} II
zakr(ą)cać {-krąca} I
pf powykr(ę)cać {-kręcał} I
1.[-krocać] cf 1.[kracać]
2.[-krocać] cf 2.[-kracać]
[-kropiać] cf [-krapiać]
[-kruszać] (< -kruszyć)
odkruszać I
pokruszać II
skruszać II
wykruszać I × wykruszać się I
[-krwawiać] (< -krwawić)
rozkrwawiać I
skrwawiać I
ukrwawiać II
zakrwawiać II
[-kryszać] cf 1.[-kreszać]
kryślać / kreś- / krysz- (< -kryślić) IV (+ -any I, -anie II)
pokryślać I
przekryślać I
1.skryślać /-kre- II
zakryślać I
pf nakryślać I
pokryślać /*krzy- //-szlać II (+ -any I)
rozkryślać II
2,skryślać /-kre- /-krzy- II
*ukreślać (-any I)
[-krywać] (< -kryć)
nakrywać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × nakrywać się II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.

str. 30/92

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

odkrywać IV (+ -anie II) × odkrywać się IV (+ -anie I)
okrywać IV (+ -ący II, -any I) × okrywać się I
pokrywać V (+ -ący I, -any I, -anie II) × pokrywać się IV (+ -ący się I)
przykrywać II (+ -any I, -anie I) × przykrywać się I
*skrywać (-any I)
× ukrywać się II
zakrywać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × zakrywać się III
pf ponakrywać I
wyprzykrywać I
[-krzepać] (< -krzepnąć)
× skrzepać się I
× krzepczać się (< krzepczyć) I
nakrzepczać I
pokrzepczać II × pokrzepczać się I
ukrzepczać I
[-krzepiać] (< -krzepić)
okrzepiać I
pokrzepiać II × pokrzepiać się II
krzeszać (< krzesić) I
skrzeszać /-kre- II
wskrzeszać IV (+ -any I)
[-krzewiać] (< -krzewić)
rozkrzewiać II × rozkrzewiać się II (+ -anie II)
*skrzewiać (-anie I)
[-krzeźwiać] cf [-trzeźwiać]
krzykać II (< -krzyczeć) I (+ -anie I)
pokrzykać II
przykrzykać II (+ -anie I)
wykrzykać IV (+ -ący I, -any II)
[-krzyszlać] cf kryślać
[-krzywdzać] (< krzywdzić)
pokrzywdzać I
ukrzywdzać I (+ -ący I)
[-krzywiać] (< -krzywić)
nakrzywiać IV (+ -ący II)
odkrzywiać I
przekrzywiać I
rozkrzywiać I
skrzywiać II × skrzywiać się II
wykrzywiać I
zkarzywiać II (+ -any I, -anie I)
[-kuczać] (< -*kucznąć)
przykuczać I
1.[-kupiać] (< -kupić)
podkupiać I
2.[-kupiać] (< -kupić < kupa)
skupiać II × skupiać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-kurczać] (< -kurczyć)
pokurczać I × pokurczać się I
skurczać II (+ -ący I) × skurczać się I
[-kurzać] (< -kurzyć)
okurzać II (+ -anie I)
podkurzać II (+ -anie II) × podkurzać się I
przekurzać II
wykurzać I × wykurzać się I
zakurzać I
[-kuszać] (< -kusić)
1.pokuszać IV (+ -anie II) × pokuszać się IV (+ -ący się I)
zakuszać I
pf 2.pokuszać I
ukuszać II
[-kuwać] (< -kować)
rozkuwać I
[-kwapiać] (< -kwapić)
× okwapiać się I
× pokwapiać się II
przykwapiać I
× skwapiać się IV
× ukwapiać się II
[-kwaszać /-siać] (< -kwasić)
skwaszać I
zakwaszać /-siać II
[-kwiecać] (< -*kwiecić)
*przekwiecać (-anie I)
[-kwilać] (< -kwilić)
rozkwilać I
[-kwitać] (< -kwiść)
dokwitać I
okwitać II
przekwitać I (+ -ący I)
× rozkwitać się III (+ -ący II / się I, -anie II)
zakwitać II
latać (< lecieć) V (+ -ący IV, -anie IV)
oblatać II
odlatać II
podlatać I
polatać I (+ -anie I)
przelatać II × przelatać się II (+ -anie I)
przylatać II
× 1.rozlatać się II
ulatać II
wlatać II
wylatać IV (+ -ący I)
wzlatać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zalatać II (+ -anie I)
zlatać II × zlatać się II (+ -anie się I)
× pf nalatać się I
2.rozlatać się II
wylatać się I
[-lazać] cf [-lezać]
[-lecać /-li-] (< -lecić)
odlecać II × odlecać się I
polecać V (+ -anie II) × polecać /-li- się IV (+ -anie I)
przelecać I
*wzlecać (-anie I)
zalecać V (+ -ący II, -any III, -anie IV) × zalecać się IV (+ -ący się I, -anie się II)
zlecać IV (+ -any II, -anie II) × zlecać się II
[-leczać] (< -leczyć)
uleczać IV
wyleczać I × wyleczać się II
zleczać I (+ -anie I)
[-ledzać] (< -*ledzić)
naledzać I
legać / lę- (1) / li- (1) (< lec) IV (+ -ący I, -any I, -anie II)
dolegać IV
nadlegać I
nalegać IV (+ -ący II, -anie II)
oblegać II
*odlegać (-any I) × odlegać się I
podlegać VI (+ -ący II, -anie II)
polegać III (+ -ący I, -anie I)
przelegać I × przelegać się II
przylegać II (+ -ący I, -anie I)
× rozlegać się III
spolegać II (+ -ący I)
ulegać /-lę- IV (+ -anie I) × ulegać się I
wylegać I × wylegać się II
zalegać II × zalegać się I
zlegać I × zlegać się II (+ -anie I)
[-lekczać] (< -lekczyć)
polekczać I
[-lepać] cf [-lipać]
[-lepiać] (< -lepić)
oblepiać II (+ -anie I)
odlepiać I
polepiać II
przylepiać II
ulepiać I
wlepiać II × wlepiać się I
zalepiać II
zlepiać II × zlepiać się II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-lepszać] (< -lepszyć)
polepszać III × polepszać się III
× zlepszać się I
[-lewać / li-] (< -låć)
dolewać III (+ -any I)
nalewać IV (+ -anie II)
oblewać /-*li- IV (+ -ący I, -anie I) × oblewać się III
odlewać II (+ -any II)
podlewać II
polewać /-li- IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × polewać się II
przelewać /-li- IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × przelewać /-li- się II (+ -anie I)
przylewać III (+ -ący I, -anie I) × przylewać się I
rozlewać / roź- IV (+ -anie I) × rozlewać / roź- się III (+ -ący II, / się I, -anie III)
ulewać II × ulewać się I
wlewać IV (+ -any II) × wlewać się II
wylewać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × wylewać się IV
wzlewać II × wzlewać się I
zalewać IV (+ -any I, -anie II) × zalewać się III
zlewać III (+ -any I, -anie I) × zlewać się II
pf naprzelewać I
naroźlewać I
nawylewać I
porozlewać I × poroźlewać się I
pozalewać I × pozalewać się I
× pf narozlewać się I
[-lezać / la-] (< leźć)
oblezać I
przelazać I
przylezać I
wylezać I
pf pozalazać I
[-leżać] (< -leżeć)
*należać (-ący I)
*przyleżać (-ący I)
*zależać (-ący I)
lęgać cf legać
× l(ę)gać się (< -ląc) {lęga} I
ul(ę)gać {-lęga} I
wl(ą)gać {-ląga} I
wyl(ę)gać {-lęga} I × wyl(ę)gać się {-lęga 1 /-ląga 1} II
zal(ę)gać {-lęga} II × zalęgać się {-lęga /-ląga} II (+ -ący się I)
× zl(ę)gać się {-ląga} I
[-licać] cf [-lecać]
[-liczać] (< -liczyć)
doliczać I
nadliczać I
obliczać II (+ -anie II) × obliczać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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odliczać II × odliczać się I
policzać IV (+ -ący I, -any II) × policzać się I
przeliczać II
przyliczać II (+ -acy I)
rozliczać / roź- II (+ -ący I)
wyliczać V (+ -any II, -anie IV) × wyliczać się III
zliczać I
× (< pf) doliczać się II
× pf nawyliczać się I
ligać cf legać
[-linać] (< -lgnąć)
przylinać II
[-liniać] (< -linić)
obliniać I
× wyliniać się I
[-lipać / le-] (< -lepić)
przylipać /-le- III (+ -ący I, anie I)
× zlipać się I
liszać (< liszyć) I
[-liwać] cf [-lewać]
[-lubiać] (< -lubić)
*przelubiać (-ący I)
[-lżać] (< -lżyć)
obelżać I
ulżać II (+ -ący I)
[-łacać] (< -łatać)
połacać I
[-łacniać] (< -łacnić)
ułacniać I × ułacniać się I
1.[-łajać] (< -łoić)
ułajać I
[-łakomiać] (< -łakomić)
× ułakomiać się I
[-łamiać] (< -łamać)
załamiać I + (-anie I)
[-łapiać] (< -łapić)
obłapiać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × obłapiać się II (+ -anie II)
połapiać I
załapiać II
× pf naobłapiać się I
[-łaszać] (< -łasić)
przyłaszać I
× właszać się I
ławiać (< łowić) III × ławiać się I
obławiać I × obławiać się II
poławiać II
przeławiać II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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uławiać II × uławiać się I
wyławiać I
wzławiać I
załawiać I (+ -ący I, -anie II)
zławiać II
[-łażać] (< -łazić)
włażać I
wyłażać I
złażać I
[-łączać / łę- / łu-] (< -łączyć)
odłączać /-łu- {-łącza-ł /-łęcza 1} IV (+ -anie II) × odłęczać /-łą- się {-łącza-ł} IV (+ -łączający się I)
*podłączać (-ący I)
przyłęczać {-łącza} IV (+ -ący I, -anie I) × przyłęczać (1) /-łą- (1) się {-łącza} IV
rozłęczać /-łą- {-łącza; imp -łączaj} IV (+ -ący I, -anie I) × rozłączać się {-łącza-ł} II
wyłączać /-łę- {-łącza-ł} IV (+ -anie I) × wyłęczać się {-łącza-ł} II
złączać {-łącza-ł} IV (+ -ący /-ęcy II, -anie III) × złączać / s- się {-łącza-ł} IV (+ -anie się II)
[-łoczać] (< -łokać)
połoczać I
[-łomiać] (< -łomić)
× połomiać się I
[-łożać] (< -łożyć)
× włożać się I
[-łuczać] cf [-łęczać]
[-łudzać] (< -łudzić)
odłudzać II × odłudzać się I
przyłudzać II (+ -ący II)
włudzać II × włudzać się II
wyłudzać II
załudzać II
pf nawyłudzać I
[-łupiać] (< -łupić)
obłupiać II
wyłupiać II
złupiać II
[-łuszczać] (< -łuskać a. łuszczyć)
wyłuszczać I (+ -any II) × wyłuszczać się I
[-łygać] (< -łgać)
obłygać I
przyłygać I
wyłygać I
2.[*łykać] (< -łknąć)
połykać IV (+ -ący II, -any II, -anie II)
popołykać (a. pf) I
przełykać II
wyłykać II
× (< pf) nałykać się I
pf napołykać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-łysiać /-łyszać] (< -łysić)
obłyszać I × obłysiać się I
[-macniać] cf [-mocniać]
maczać (< moczyć) V (+ -any II i nie-any I, -anie II) × maczać się II
1.namaczać I (+ -anie I)
1.obmaczać I
1.omaczać II
przemaczać I (+ -anie I)
rozmaczać III
umaczać I
wmaczać II (+ -anie I)
1.wymoczać /*-ma- I (+ -any I)
1.zamaczać II
pf 2.namaczać /-mo- II
2.obmaczać I
2.omaczać II
× umaczać się I
2.wymoczać I
2.zamaczać I
× madlać / mo- się (< modlić) II
wymadlać /-mo- II
magać (< moc) I × *magać się (-ący się) I
Cf też niemagać, pomagać
× domagać / -hać (1) się V (+ -ący I, -ący się II, -anie II / się I)
przemagać IV (+ -anie I)
× rozmagać się III
× umagać się I
× wmagać się II
wzmagać II (+ -ący II × wzmagać się I (+ -ący się I)
zamagać II × zamagać się III (+ -ący się I, -anie się I)
zmagać II × zmagać się I
[-mahać] cf magać
[-makać / mo-] (< -moknąć)
podmakać II
przemakać /-mo- II
umakać I
wymakać II (+ -anie I)
zamakać II
zmakać I
[-makrzać / mo-] (< mokrzyć)
namakrzać I
*odmokrzać (-ący I)
omakrzać /-mo- II
pomokrzać I
umakrzać I
[-mamiać] (< -mamić)
omamiać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zmamiać I
[-markacać] (< -markotać)
odmarkacać I
[-marszczać] (< -marszczyć)
odmarszczać I
wymarszczać I
zamarszczać I × zamarszczać się I
zmarszczać / s- II (+ -anie I) × zmarszczać / s-się II
martwiać (< martwić) I
umartwiać IV (+ -ący I, -anie II)
[-marzać / mo-] (< -morzyć)
pomarzać I
umarzać /-mo- IV (+ -ący I) × umarzać się I
zmarzać II (+ -any II)
[-mar-zać /-żać] (< -mar-znąć)
odmar-zać II
przemar-zać II
przymarz-zać I
wymar-zać I
zamar-zać II
zmar-zać I (+ -any I)
[-mawać / mo-] (< -mowić)
namawać II
*odmować (-anie I)
przymawać I × przymawać się I
rozmawać /-mo- II
wymawać I
× zmawać się II
mawiać / mo- (< mowć) V (+ -ący I, -anie I)
domawiać III
namawiać /-mo- V (+ -ący II, -any II, -anie II) × namawiać się III
obmawiać /-mo- IV (+ -ący II, -anie II × obmawiać się III
odmawiać IV (+ -ący II, -anie II) × odmawiać się II
omawiać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × omawiać się II
× podmawiać się II
pomawiać III (+ -anie I)
przemawiać II
przymawiać IV (+ -anie II) × przymawiać się III
rozmawiać V (+ -ący III, -anie IV) × rozmawiać się IV
umawiać II (+ -anie II) × umawiać się IV
wmawiać II × wmawiać się II
wymawiać V (+ -ący II, -any II, -anie III) × wymawiać się V (+ -ący się I, -anie się I)
wzmawiać I
zamawiać II × zamawiać się I
zmawiać III (+ -anie I) × zmawiać / s- się III
× (< pf) domawiać się II
pf nawymawiać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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m(ą)cać (< mącić) {mąca} I
W całej odmianie -ąodm(ą)cać I
zam(ą)cać I
[-mątożać] (< -*mątożyć)
pomątożać I
1.melać a. mełać cf mielać
2.[-melać] cf [-mylać]
[-męczać] (< -męczyć)
um(ę)czać {-męcza} I × um(ę)czać się {-męcza} I
wym(ą)czać {-mącza} I
2.[-mi(ą)kać (< -mięknąć)]
wymi(ą)kać {-miąka} I
mielać / mi- / me- // a. -łać (< mleć) II cf miełać
rozmielać II
wymielać I (+ -any I, -anie I)
zmielać I
(miełać / mi- / me- // a. -lać (< mleć)) II cf mielać
przemiełać II
wymiełać I
zmiłać I
[-mielczać] cf [-milczać]
1.mieniać (< -mienić `zmieniać’) II × mieniać się II
*obmieniać (-ący I)
odmieniać /-mi- V (+ -ący II, -any II, -anie II) × odmieniać się V (+ -ący się II, -any II)
przemieniać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × przemieniać się IV (+ -ący się II)
zamieniać II
zmieniać II × zmieniać się II
pf poodmieniać II (+ -any I) × poodmieniać się I
sprzemieniać I
zodmieniać III
2. [-mieniać / mi-] (< -mienić `nazywać’)
namieniać III
1.omieniać I
pominiać I
wymieniać III (+ -anie I) × wymieniać się I
3.[-mieniać] (< -mienieć `niemieć’)
2.omieniać I
[-mierać / mi-] (< -mrzeć)
obmierać I
obumierać III (+ -ący I)
odumierać II
pomierać /-mi- II
przemierać I × przemierać się I
przymierać II
umierać /-mi- V (+ -ący IV, -anie II)
wymierać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zamierać II
zmierać II
pf poumierać II
zumierać I
[-mierskać] cf mierzkać
1.mierzać (< -mierzyć < miara) II (+ -any II, -anie II)
domierzać I
nadmierzać I
1.odmierzać II
1.pomierzać /-mi- III (+ -any II, -anie II)
przymierzać III (+ -any I, -anie I)
rozmierzać IV (+ -ący II, -anie III)
umierzać II
*wmierzać (-any I )
1.wymierzać III (+ -ący I, -any II, -anie II)
zamierzać IV × zamierzać się I
zmierzać IV (+ -ący I)
pf 2.*odmierzać (-any I)
2.pomierzać I (+ -any I)
1.zwymierzać II
2.[-mierzać] (< mierzyć < mir)
Cf też [-śmierzać]
× pomierzać się I
× sprzymierzać I
× *wymierzać się (-anie się I)
pf 2.zwymierzać I
[-mier-zać] (< -mier-zić)
obmier-zać I
omier-zać I × omier-zać się II
mierzchać cf mierzkać
× mier-z(ę)cać się (< mier-zęczyć) {mier-zęca} I
[-mier-ziać] (< -mier-zieć)
× zmier-ziać się I
mierzkać (< *mierzknąć) I × mierzkać / mirzch- się II
× zamierzkać się I
zmierzkać /-rzskać /-rskać // smie- się II (+ -anie II)
[-mierzwiać] (< -mierzwić)
zamierzwiać I
[-mieszczać] (< -mieścić)
domieszczać II
przymieszczać I
zmieszczać I × zmieszczać się I
miewać (< mieć) V (+ -ący II, -any II, -anie I i nie-anie I) × miewać się II
mi(ę)kczać (< miękczyć) {miękcza} I (+ -ący I)
odmiękczać {-miękcza-ł /-miąkcza} IV (+ -ący IV, -any I, -anie II)
odomi(ę)kczać {-miękcza} I
pomi(ę)kczać {-miękcza} I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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rozmiękczać /-cać II (+ -ący I)
umi(ę)kczać {-miękcza-ł} II
wymiękczać I
zmi(ę)kczać {-miękcza-ł} III (+ -ący I)
[-miękać] cf miąkać
mijać (< minąć) V (+ -ący III, -any I, -anie II) × mijać się III (+ -ący się I)
obmijać II
omijać IV (+ -ący I, -any II)
pomijać II (+ -ący II)
przemijać IV (+ -ący III, -anie I)
wymijać I
zmijać I (+ -ący I)
1.[-milać] (< -milić)
× przymilać się II
× zmilać się I
2.milać cf mielać
[-milczać / mie-] (< -milczeć)
przemilczać II
zamilczać /-mie- III
[-milkać] (< -milknąć)
umilkać II
zamilkać I
zmilkać II
miłać cf miełać
[-minać] (< -miąć)
wyminać I (+ -anie I)
1.[-miniać] cf 1.mieniać
2.[-miniać] cf 2.[-mieniać]
[-mirać] cf [-mierać]
[-mirzać] cf 1.mierzać
× mirzchać się cf mierzkać się
[-mkniać] (< -mknąć)
pf zamkniać I
[-młacać / mło-] (< młocić)
namłacać /-mło- II
umłacać II
wymłacać II (+ -ący II, -anie II)
zmłacać I
[-mładzać] (< -młodzić)
odmładzać II × odmładzać się III
[-młocać] cf [-młacać]
[-mnażać / mno-] (< -mnożyć)
pomnażać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × pomnażać /-mno- się IV (+ -ący się I, -any I, -anie II)
× przemnażać się I
przymnażać /-mno- IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × przymnażać się IV
rozmnażać /-mno- V (+ -ący I, -any I, -anie II) × rozmnażać się IV (+ -ący się I)
umnaźać II × umnażać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zamnażać I × zamnażać się II
mniejszać (< mniejszyć) I
umniejszać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × umniejszać się III
zmniejszać I × zmniejszać się II
pf zumniejszać I
[-mnożać] cf [-mnażać]
[-mocniać / ma-] (< -mocnić)
pomocniać I
umocniać /-ma- V (+ -ący I, -any I, -anie II) × umacniać się III
× wzmacniać się I
zamocniać I
zmacniać /-mo- III (+ -ący I, -any I, -anie I) × zmocniać /-ma- się II
[-moczać] cf maczać
× modlać się cf madlać się
[-mogać] cf magać
[-mokać] cf [-makać]
[-mokrzać] cf [-makrzać]
[-morzać] cf [-marzać]
[-mować] cf [-mawać]
mowiać cf mawiać
[-mrażać] (< -mrozić)
odmrażać I
zamrażać I
[-mruczać] (< mruczeć)
przymruczać II
[-mrukać] (< -*mruknąć)
odmrukać I
mrużać (< mrużyć) I
zamrużać II (+ -anie I)
zmrużać / s- II
[-mrzeżać] (< -*mrzeżyć > „mrzeża”)
zamrzeżać I
[-mudzać] (< -mudzić)
zmudzać I
[-mulać] (< -mulić)
zamulać II × zamulać się I
[-muszać] (< -musić)
przymuszać V (+ -ący II, -any III, -anie II)
[-mycać] (< -mycić)
przemycać I (+ -ący I)
[-mydlać] (< -mydlić)
zamydlać II
[-mydłać] (< -mydlić)
zamydłać I
myjać (> myć) II × myjać się II
zmyjać I
mykać (< -mknąć) II × mykać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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napomykać II (+ -anie I) × napomykać się I
odmykać III × odmykać się II (+ -any I i nie-any I)
omykać I
podmykać II × podmykać się II
pomykać IV (+ -any I) × pomykać się III (+ -anie I)
przemykać I × przemykać się II
przymykać II × przymykać się IV
umykać IV (+ -anie I) × umykać się III
wmykać I × wmykać się II
wymykać II (+ -anie II) × wymykać się II
× wzmykać się I
zamykać V (+ -ący III, -any II, -anie II) × zamykać się V (+ -ący się I)
1.zmykać II
pf naomykać I
pozamykać II (+ -any II)
spomykać I
[-mylać / me-] (< -mylić)
omylać /-me- IV (+ -ący II, -any I, -anie I) × omylać się IV
pomylać I
zmylać I
myślać (< myślić) I (+ -ący I)
× namyślać się II (+ -anie I)
obmyślać IV (+ -anie IV)
omyślać II (+ -anie I)
pomyślać IV
przemyślać III (+ -anie II)
rozmyślać V (+ -ący II, -any II, -anie V) × rozmyślać się V (+ -acy się II)
umyślać II (+ -anie II)
wymyślać V (+ -ący I, -any II, -anie II)
zamyślać II
zmyślać / s- V (+ -ący II, -any I, -anie III) × zmyślać się II
× (< pf) domyślać się V (+ -anie II, -anie się I)
zamyślać się I
pf nawymyślać III
powymyślać I
mywać (< myć) I × mywać się I (+ -anie I)
obmywać III (+ -anie II) × obmywać się I
odmywać II (+ -anie I)
omywać IV (+ -ący II, -any II, -anie III) × omywać się II
podmywać II
pomywać II (+ -anie I)
przemywać II
umywać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × umywać się IV
wymywać IV (+ -any I i nie-any I)
zmywać II
pf poumywać I
[-naglać] (< -naglić)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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donaglać III (+ -ący I)
przynaglać III (+ -ący I, -anie I)
narzać cf nurzać
naszać (< nieść) II (+ -anie I)
donaszać II (+ -anie I) × donaszać się I
nanaszać I
odnaszać /*-no- III (+ -ący I, -anie I)
podnaszać III (+ -any II, -anie II i nie-anie I) × podnaszać się II (+ -anie II)
ponaszać II
przenaszać III (+ -any II) × przenaszać się II (+ -anie się I)
przynaszać /-no- IV (+ -any II)
*roznaszać (-anie II)
unaszać II × unaszać się II
wnaszać II (+ -any I)
wynaszać III (+ -anie I) × wynaszać się II
wznaszać II (+ -anie I)
zanaszać II (+ -any I)
znaszać /-no- IV (+ -ący I, -any II, -anie I i nie-anie I) × znaszać się II
pf poznaszać I
sprzenaszać I
1.[-nawiać / no-] (< -nowić)
obnawiać I
odnawiać IV (+ -ący I, -any II, -anie II × odnawiać się IV (+ -ący I / się I)
*onowiać (-ący I)
ponawiać /-no- III (+ -any I) × ponawiać się II
wznawiać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × wznawiać się II
znawiać /-no- II × znawiać się I
2.[-nawiać] (< ?)
wynawiać `wyłuskiwać?’ I
[-nażać] (< -nażyć)
obnażać II × obnażać się II
odnażać I
[-nęcać] (< -nęcić)
przynęcać II
× wn(ę)cać się {-nęca} I
× wznęcać się I
[-niasać] (< -nieść)
wzniasać I
[-niecać] (< -niecić)
podniecać II
rozniecać II
wzniecać II (+ -anie I) × wzniecać się II
zaniecać I
[-nieczyszczać /-ściać] (< -nieczyścić)
ponieczyszczać /-ściać II × ponieczyszczać /-ściać się II
zanieczyściać I
[-niedobywać] (< nie dobyć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zniedobywać (pf a. impf) I
niemagać I (< niemoc) I
× (< pf) rozniemagać się I
pf × porozniemagać się I
nienawidzać (< nienawidzieć) I
[-niewalać /-wo-] (< -niewolić)
poniewalać /-wo- II (+ -any I)
zniewalać /-wo- III (+ -any I, -anie I) × zniewalać się II
[-nieważać] (< -nieważyć)
znieważać III (+ -any I, -anie I)
[-niewierzać] (< -niewierzyć)
× przeniewierzać się I
× przyniewierzać się I
[-niewieściać] (< niewieścieć)
zniewieściać I
[-niewolać] cf [-niewalać]
niezbożniać (< niezbożny) I
[-nikać] (< -niknąć)
ponikać I
przenikać IV (+ -ący III, -anie I)
wynikać IV (+ -ący II, -anie II)
wznikać I (+ -ący I, -anie I)
znikać III (+ -ący I)
[-niszczać] (< -niszczyć)
wyniszczać III (+ -ący I) × wyniszczać się II
zaniszczać II
[-niżać] (< -niżyć)
poniżać IV (+ -ący I) × poniżać się III
× przyniżać się I
uniżać IV × uniżać się IV (+ -ący się I, -anie się II)
wyniżać I
zniżać II × zniżać się II (+ -ący się )
norzać cf nurzać
[-nowiać] cf [-nawiać]
[-nucać /-czać] (< -nucić `nęcić’)
przynucać /-czać II (+ -ący I, -any I)
nurzać / na- / no- IV (+ -any II, -anie III) × nurzać się III (+ -anie się I, -ący się I)
ponurzać /-na- /-no- II (+ -any I, -anie II i nie-anie I) × ponurzać /-na- się II
wnarzać II
wynarzać /-nu- II × wynarzać /-nu-/-no- się III (+ -ący się II)
zanarzać /-nu- II (+ -any I) × zanarzać /-nu- się II
pf unurzać I
[-obłaczać] cf właczać
obracać cf wracać
1.[-obrażać] (< obraz)
× przeobrażać się I
wyobrażać II (+ -any I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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obrocać cf wracać
obuwać (< obuć) II (+ -anie I) × obuwać się I
przyobuwać II × przyobuwać się I
[-occiać] (< -occić)
zaocciać I
ograżać (< ograżka `gorączka z dreszczami’ II (+ -anie II)
opaczać (< opaczyć < opak) I
[-ostrzać] (< -ostrzyć)
× obostrzać się II
poostrzać I
wyostrzać I
zaostrzać III × zaostrzać się I
× pacać się (<pocić się) I
wypocać I
× zapocać się I
2.pachać I (< -pachnąć)
zapachać I (+ -ący I)
pf × spachać się I
padać (< paść) V (+ -ący IV, -anie II) × padać się IV (+ -ący się I, -anie II / się I)
1.napadać II (+ -ący I)
1.odpadać IV ((+ -ący II)
opadać IV (+ -ący I, -anie I)
podpadać II
1.popadać III (+ -anie I)
1.przepadać IV (+ -ący I, -anie I) × przepadać się I
1.przypadać V (+ -ący IV, -anie I)
× rozpadać się II
spadać IV (+ -ący II, -anie II)
upadać V (+ -ący III, -anie II) × upadać się I
wpadać V (+ -ący II, -anie II)
wypadać IV (+ -ący II, -enie II)
zapadać II (+ -ący I, -anie I) × zapadać się I
pf dopadać I
2.napadać I
2.odpadać I
× podupadać się I
2.popadać II (+ -anie I) × popadać się III (+ -any I)
× poprzepadać się I
pospadać I
poupadać II
powpadać II
powypadać I
2.przepadać I
2.przypadać II
× spadać się IV (+ -any I /-ały II)
× uspadać się I
zupadać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zwypadać II
[-pajać / po-] (< -poić)
napajać II (+ -anie I)
odpojać `rozłączać’ I
opajać II (+ -ący I)
przypajać II × przypajać się I
spajać /-po- IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × spajać się II (+ -ący się I)
upajać /-po- II (+ -ący I)
wpajać /-po- II × wpojać się I
[-pakajać] cf [-pokajać]
palać (< -palić) II (+ -any I)
dopalać II
napalać I
opalać II × opalać się I
podpalać II
przepalać III (+ -ący I, -anie I)
przypalać III (+ -ący II) × przypalać się I
rozpalać IV (+ -ący II) × rozpalać się IV (+ -ący się I)
spalać II (+ -ący I) × spalać się I
upalać I
wypalać II (+ -ący I)
zapalać V (+ -ący III, -any I, -anie II) × zapalać się IV (+ -ący się I)
[-paprocać] (< -*paprocić `patroszyć’)
wypaprocać I
[-parać] (< -proć)
odparać I
przeparać I (+ -any I)
1.rozparać III × rozparać się I (+ -any II)
wyparać I
pf 2.rozparać I
[-parkaniać] (< -parkanić)
× *oparkaniać się (-ący się I)
parzać (< -parzyć) II
naparzać IV (+ -anie I) × naparzać się II
odparzać I
oparzać II (+ -anie I)
przeparzać I
sparzać I (+ -ący I)
wyparzać I (+ -ący I, nie-any I)
zaparzać I
1.pasać (< -1.paść, -sie) III × 1.pasać się I
napasać I
2.popasać II (+ -anie I) × *popasać się (-ący się I)
spasać II
wypasać II
pasiać (< 1.paść, -sie) I
[-pastrzać] cf [-postrzać]
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-paszać] (< -paść, -sie)
popaszać I
wypaszać II
paszczać (< pościć) II × paszczać się I
przepaszczać I
× zapaszczać się I
patrzać (< patrzyć) VI (+ -ący III, -any II, -anie III)
opatrzać IV (+ -ący I, -any II, -anie I i nie-anie I) × opatrzać się II
przepatrzać III
× przypatrzać się IV (+ -ący się I, -anie I)
upatrzać II
wypatrzać II
× zapatrzać się III (+ -anie II)
pf popatrzać II
spatrzać II
× pf napatrzać się II
[-pawać] (< poić)
napawać IV (+ -any II, -anie II) × napawać się II
*upawać (-ący I)
pf *pospawać (-any I)
[-paździać] cf [-poździać]
[-pądzać] cf pędzać
[-pełniać] (< -pełnić)
dopełniać II
napełniać V (+ -ący II, -anie II) × napełniać się IV
popełniać III (+ -ący I, -anie II)
× przepełniać się I
spełniać II (+ -ący I) × spełniać się I
wypełniać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × wypełniać się IV
[-pełżać] (< -pełznąć)
*spełżać (-anie I)
[-pewniać] (< -pewnić)
upewniać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × upewniać się II
[-pęczać] (< -pęczyć)
wyp(ę)czać {-pęcza} I
pędzać (< -pędzić) {pądza} II (+ pądzający I, pędzany I)
odpędzać /-pą- (-pędza /-pą-; pędzał 1 /-pą- 1} IV (+ -pądzający II, -pędzany I, -pędzanie I)
popędzać /-pą- {-pądza-ł /-pędza-ł; imp -pędzaj} III (+ -pądzający II, -pądzany I) × popędzać się
{-pądza} II
przypędzać /-pą- (1) {-pądza-ł /-pędza-ł; imp -pądzaj} IV (+ -pądzany /-pę- II, -pądzanie I)
rozpądzać {-pądza-ł /-pędza 2} V (+ -pędzający IV, -pędzanie II)
sp(ą)dzać {-pądza-ł /-pędza 1} V (+ -ący II, -pądzanie I)
up(ą)dzać {-pądza} I
wp(ą)dzać {-pądza} I
wypędzać /-pą- {-pądza-ł /-pędzał} V (+ -pądzający II, -pądzany II, -pądzanie /-pę- II)
zap(ą)dzać {-pądza /-pę-} II (+ -ący I)
pf porozp(ę)dzać {-pędza} I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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posp(ą)dzać {-pądza-ł} II
piekać (< -piec) II
dopiekać II × dopiekać się II (+ -ący się I)
popiekać I
przepiekać I × przepiekać się I
przypiekać II (+ -any II, -anie I)
spiekać I × spiekać się II
zapiekać II (+ -ący II, -anie I) × zapiekać się I
[-pielać] (< -pleć)
wypielać I
× pieniać się (< pienić) II
1.[-pierać / pi-] (< -2.przeć, - prę)
dopierać II (+ -anie I) × dopierać się IV
napierać I × napierać /-pi- się IV (+ -anie I)
odpierać /-pi- IV (+ -ący I, -anie II)
× opierać się IV (+ -anie II)
podpierać /-pi- V (+ -ący II, -any II, -anie I) × podpierać / podpi- / podepie- się IV (+ -ący się II, -anie
II)
popierać IV (+ -ący I, -anie II)
przepierać /-pi- II × *przepierać się (-anie I)
przypierać /-pi- III
rozpierać /*-pi- II (+ -anie I) × rozpierać się III (+ -anie się I)
1.spierać /*-pi- III (+ -ący I, -any II) × spierać /-pi- się IV (+ -ący się I, -anie II)
upierać I
wpierać /-pi- II × wpierać się II
wspierać IV (+ -any II, -anie II) × wspierać się IV
1.wypierać II × wypierać się I
zapierać II (+ -anie I) × zapierać się III (+ -ący się II)
2.pierać (< -prać) II
*opierać (-anie I)
2.*spierać (nie-any I)
2.wypierać I
pf pospierać I
× 1.pierać się (< przeć, przę) I
[-pierzać] (< pierzyć)
napierzać I
przypierzać I
upierzać II
[-pieszać] (< -*pieszyć]
opieszać I
[-pieszczać] (< -pieścić)
rozpieszczać I
[-piewać] (< piåć)
Cf też śpiewać A.
napiewać I
odpiewać I
opiewać / -pi- IV
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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przypiewać II (+ -anie I)
[*piękrać] (< piękrzyć)
pf *przypiękrać (-any II)
*upiękrać (-any I) × upiękrać się I
[-piękrzać] (< -piękrzyć)
przypiękrzać I
× upiękrzać się I (+ -any I)
pijać (< pić) I (+ -any I i nie-any, nie-anie I)
dopijać II
podpijać II (+ -ący I, -anie I)
popijać II (+ -anie I) × popijać się I
powypijać (a. pf) I
przepijać II (+ -anie I) × przepijać się II (+ -anie I)
przypijać II (+ -anie I) × przypijać się II
upijać II × upijać się IV
wpijać II × wpijać się I
wypijać IV (+ -anie I)
× (< pf) dopijać się I
napijać się V (+ -ący się II, -anie II / się I)
opijać się III (+ -anie I)
zapijać się I
[-pinać] (< -piąć)
dopinać I
napinać II
odpinać I (+ -anie I)
*opinać (-any I)
podpinać II (+ -anie I)
× popinać się I
przepinać I
przypinać II × przypinać się I
× rozpinać się II
spinać III (+ -any I, -anie II) × spinać się II
*upinać (-anie I)
wspinać II × wspinać się IV (+ -anie I)
wypinać I
zapinać II (+ -anie I) × zapinać się II
pf znapinać I
[-pirać] cf 1.[-pierać]
[-piwać] cf [-piewać]
[-platać / ple- / plo-] (< pleść)
naplatać II (+ -any I)
oplatać II × oplatać /-ple- się II
podplatać I
przeplatać /-ple- II (+ -anie I) × *przeplatać się (-any I)
przyplatać I × przyplatać się I
rozplatać II
splatać /-plo- II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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uplotać I
wplatać /-ple- II × wpletać się (a. pf) I
wypletać /-plo- II
zaplatać /-ple-/-plo- II
pf powpletać I
[-pleniać] (< -plenić)
przepleniać I
upleniać II
× *zapleniać się (-ący się I)
[-pletać] cf [-platać]
[-plewać] (< -pleć)
przeplewać I
[-plewiać] (< pleć)
wyplewiać II
[-plotać] cf [-platać]
plugawiać (< plugawić) I
poplugawiać /-płu- II
splugawiać I
[-pluwać] (< plwać)
napluwać II
odpluwać I
opluwać I
popluwać II (+ -ący I)
spluwać II
wpluwać I
*wspluwać (-anie I)
wypluwać II
zapluwać I
płacać (< -płacić) II (+ -any I)
dopłacać II
odpłacać III × odpłacać się I
opłacać II × opłacać się II
popłacać II
przepłacać II
przypłacać III
spłacać I
wypłacać III (+ -ący I, -anie II) × wypłacać się I
zapłacać II
pf pospłacać I
[-pładzać] (< -płodzić)
× rozpładzać się I
spładzać II
wspładzać I
wypładzać I
[-płaniać / 1.pło-] (< -płonić)
wypłaniać /-pło- II
× zapłoniać
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-płasząć] cf płoszać
pławać (< płynąć) I
[-pławiać] (< -pławić]
przepławiać I × przepławiać się II
wypławiać I
[-płocać] (< -*płocić <płot)
opłocać I
[-płonać] (-płonąć)
odpłonać I
2.[-płoniać] (< -płonąć)
odpłoniać I
wspłoniać I × wspłoniać się I
× zapłoniać się I
płoszać (< płoszyć) III (+ -anie II) × płoszać się I
odpłaszać I
popłaszać I
rozpłaszać /-pło- II
spłaszać /-*pło- I (+ -anie I)
upłaszać I
wypłaszać I (+ -any I)
zapłoszać I
[-pługawiać] cf plugawiać
pływać (< płynąć) V (+ -ący III, -anie IV)
odpływać I
opływać IV (+ -ący IV, -anie II)
ospływać I
1.popływać II
przepływać II (+ -ący I), -anie I)
przypływać IV
× rozpływać się IV (+ -ący II / się II, -anie I)
spływać III × spływać się I (+ -ący się I)
upływać III (+ -ący I)
wpływać II (+ -anie I)
wspływać II (+ -anie I)
wypływać IV (+ -ący II, -anie I)
zapływać I
pf 2.popływać I
]-pocać] cf pacać
pochlebiać (< pochlebić) IV
przypochlebiać I
[-poczywać] (< -poczynąć)
odpoczywać V (+ -ący III, -anie IV)
spoczywać II
[-podobiać] (< -podobić)
przypodobiać I × przypodobiać się I
[-podobniać] (< -podobnić)
× przypodobniać się II
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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*podpuszczać (< podpuszczka) (-any I)
poduszczać (< poduszczyć) IV (+ -ący I, -anie I)
[-pojać] cf [-pajać]
[-pokojać / poka- / paka-] (< -pokoić)
1.upokojać I × upakajać się I
pf *2.upokojać (-any I)
pomagać /-mo- (< pomoc) VI (+ -acy IV, -anie II)
dopomagać IV × dopomagać się I (+ -anie się I)
dospomagać I
podpomagać /*-mo- IV (+ -ący I, -anie II)
przepomagać II (+ -anie I) × przepomagać się I
spomagać II × spomagać się I
wspomagać V (+ -ący I, -any II, -anie II) × wspomagać się II
zapomagać II (+ -anie I) × zapomagać się I
[-pominać] (< -pomnieć)
napominać V (+ -ący II, -any IV, -anie V) × napominać się II
przepominać IV
przypominać V (+ -any II, -anie IV)
rozpominać II (+ -anie II) × rozpominać się I
spominać IV (+ -ący I, -any II i nie-any I, -anie II) × spominać się I
upominać V (+ -ący II, -any III, -anie V i nie-anie I) × upominać się V (+ -ący się II, -anie się II)
wspominać VI (+ -ący I, -any III, -anie IV i nie-anie I) × wspominać się II
wypominać I (+ -anie I)
zapominać IV (+ -ący I, nie-anie I) × zapominać się II
pf wyupominać I
[-posażać] (< -posażyć)
wyposażać II
[-posoczać] (< -posoczyć)
sposoczać I
[-pospolicać /-ciać] (< -pospolicić)
spospolicać /-ciać II
[-postrzać /-pa-] (< -postrzeć)
rozpostrzać /-pa- II × rozpostrzać się I
[-pościerać] (< -postrzeć)
rozpościerać III × rozpościerać się II
[-pośledzać] (< *pośledzić < pośledni)
opośledzać I
× upośledzać się I
potwarzać (< potwarzyć) V (+ -ący II, -any II, -anie II) × potwarzać się I
1.spotwarzać II (+ -anie II)
pf 2.spotwarzać II (+ -any II)
wypotwarzać I
powiedać /-wia- (< powiedzieć) V (+ -ący III, -any IV, -anie IV) × powiedać /-wia- się IV
nadpowiedać I
× napowiadać się I
odpowiedać /-wia- V (+ -ący II, -anie IV)
opowiedać /-wia- VI (+ - ący III, -any IV, -anie IV) × opowiedać /-wia- się V
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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*ospowiadać (-anie I)
przedpowiedać I
1.przepowiedać /-wia- V (+ -ący II, -any IV, -anie V)
przypowiadać /-wie- II (+ nie-anie I) × przypowiedać /-wia- się II (+ -anie II)
rozpowiedać /-wia- III (+ -anie I)
spowiadać /-wie- III × spowiedać /-wia- się V (+ -ący I / się II -any II, -anie II i nie-anie się I)
upowiadać I
wypowiedać /-wia- IV (+ -anie II) × wypowiedać się II
zapowiadać /-wie- III (+ -ony III, -enie III) × zapowiedać się I
pf 2.przepowiedać I
× wyspowiedać /-wia- się II (+ -anie II)
*powierać `pogardzać’ (-anie I)
[-powietrzać] (< -powietrzyć)
zapowietrzać I
[-powinowacać] (< powinowacić)
spowinowacać I
[-poździać /-żdżać // po- / pa-] (< -pożdzić)
× opażdzać /-poździać się II
[-poździać] cf [-paździać
1.praszać (< prosić) II (+ -any I)
napraszać I (+ -anie I)
odpraszać II (+ -ący I)
podpraszać I
przepraszać IV (+ -ący I, -anie II)
upraszać IV (+ -anie II) × upraszać się I
× wpraszać się II
wspraszać I
wypraszać II × wypraszać się II
zapraszać II
× (< pf) dopraszać się II
2.[-praszać / pro- ] (< -proszyć)
rozpraszać /-pro- IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × rozpraszać się I
[-praszczać / pro-] (< -prościć)
napraszczać /-pro- II (+ -any II)
wypraszczać II
[-prawiać] (< -prawić)
doprawiać II
× nadsprawiać się I
naprawiać V (+ -ący I, -any I, nie-anie I) × naprawiać się II
odprawiać IV × odprawiać się II
oprawiać IV (+ -ący I, -anie II i nie-anie II)
podprawiać I
poprawiać IV (+ -any II , -anie II i nie-anie I)
przeprawiać III (+-ący II) × przeprawiać się II (+ -anie II)
przyprawiać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × przyprawiać się II
rozprawiać IV (+ -acy I, -anie I) × rozprawiać się I
sprawiać V (+ -ący I, -any II i nie-any I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.

str. 54/92

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

uprawiać I
wprawiać III (+ -anie II) × wprawiać się II
wyprawiać IV (+ -anie II) × wyprawiać się II
zaprawiać III × zaprawiać się I
pf nasprawiać I
ponaprawiać II
ponasprawiać I
posprawiać II
sprzyprawiać I
znaprawiać III
zodprawiać I
zoprawiać II
prażać (< prażyć) I
*wyprażać (-anie I)
[-prażniać] cf [-prożniać]
[-pręgać] cf [-przęgać)
[-prężać] (< -prężyć)
wprężać I
[-proszać] cf 2.[-praszać]
[-proszczać] cf [-praszczać]
prowadzać (< prowadzić) II
doprowadzać II
naprowadzać I
odprowadzać II (+ -anie I)
przeprowadzać II × przeprowadzać się III (+ -anie I / się I)
przyprowadzać II (+ -anie II)
rozprowadzać II
sprowadzać II
wprowadzać III (+ -ący II) × wprowadzać się II
wyprowadzać II (+ -ęcy I) × wyprowadzać się II
zaprowadzać II
pf × posprowadzać się I
[-prożniać / praż- / proz-] (< -prożnić)
wyprożniać /-pra- II × wyprożniać się II
zaprożniać I × zaprozniać się I
[-pryszczać] (< -pryszczyć)
spryszczać I
prz(ą)dać {< prząść) II
wyprz(ą)dać {-prząda} II {+ -any I)
[-przątać] (< -przątnąć)
W całej odmianie -ąnaprz(ą)tać I
odprzątać I
oprz(ą)tać I
poprz(ą)tać II
sprzętać II (+ -anie II)
uprzątać (1) /-przęt- (1) II (+ -ący I, -anie I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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wyprzątać II
zaprz(ą)tać I × zaprz(ą)tać się I
przebarszczać (< *przebarszczyć) II (+ -ący I)
× przeciwiać się (< przeciwić) V (+ -ący się II, -anie II)
sprzeciwiać I × sprzeciwiać się V (+ -ący się II, -anie II / się I)
× przeczać się (< przeczyć) II (+ -anie II)
× sprzeczać /*-przy- się III (+ -anie II / się II)
× *wsprzeczać się (-anie I)
[-przedzać] (< -przedzić)
poprzedzać I
uprzedzać V (+ -ący IV, -anie I) × uprzedzać się II
wyprzedzać II
[-przestrzeniać] (< -przestrzenić)
rozprzestrzeniać II × rozprzestrzeniać się II
uprzestrzeniać I
[-prześpieczać] (< -prześpieczyć)
uprześpieczać II × uprześpieczać się II
[-przęgać / pręg-] (< -prząc)
przeprz(ę)gać {-przęga, -przągał} II
przyprz(ą)gać {-prząga} I
rozprzęgać {-prząga} II
sprz(ą)gać {-prząga; imp –przągaj 1 /-przę- 1j II {+ -prząganie I) × sprz(ą)gać /-pr(ą)- się {-prząga-ł;
imp -przągaj} II
wprzęgać I
wyprz(ą)gać {-prząga; imp -przągaj /-przę-} II
zaprzęgać {-prząga-ł /-przęga 1; imp przągaj} III {+ -prząganie I)
[-przężać] (< -prząc)
× sprz(ę)żać się {-przęża} I
[-przyczać] cf przeczać się
przyczyniać (< przyczynić) V (+ -anie II) × przyczyniać się V (+ -ący się II, -anie II)
pf naprzyczyniać II
sprzyczyniać I
[-przyjaźniać] (< -przyjaźnić]
× sprzyjaźniać się II
[-przykrzać] (< -przykrzyć)
× nadprzykrzać się I
× oprzykrzać się I
× uprykrzać się II (+ -ący się I)
przypowieszczać (< przypowieścić < przypowiast) I
2.przysięgać (< przysiąc) {-sięga-ł} V (+ -ący II, -anie II) × przysięgać się {-sięga} II
W całej odmianie -ęnadprzysi(ę)gać I
odprzysi(ę)gać II × odprzysi(ę)gać się II (+ -anie I)
poprzysięgać IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
sprzysięgać I × sprzysięgać się II (+ -anie II)
zaprzysięgać I
[-przysiężać] (< przysiąc)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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*poprzysiężać (-any II)
2.[-puchać] (< -puchnąć}
napuchać II × napuchać się I
opuchać I
spuchać I
zapuchać I
[-puskac] (< -puścić)
opuskać I
[-pustoszać] (< -pustoszyć)
spustoszać I
wypustoszać I
puszczać V (+ -ący II, -any II, -anie V i nie-anie I) × puszczać się IV (+ -ący się II)
dopuszczać V (+ -ący II, -any II, -anie II i nie-anie II) × dopuszczać się IV
1.napuszczać II (+ -any I, -anie I)
odpuszczać V (+ -ący II, -any III, -anie IV)
opuszczać V (+ -ący II, -any I, -anie II) × opuszczać się II
1.popuszczać IV (+ -ący I, -any I, -anie I)
przepuszczać V (+ -any II i nie-any I, -anie II i nie-anie I) × przepuszczać się I
przypuszczać V (+ -any III, -anie I) × przypuszczać się II
1.rozpuszczać IV (+ -ący III, -any I) × rozpuszczać się II
spuszczać V (+ -ęcy I, -any II, -anie III) × spuszczać się V (+ -ący się II, -anie się II)
upuszczać IV (+ -anie II)
wpuszczać IV (+ -any I, -anie I) × wpuszczać się II
wypuszczać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × wypuszczać się I
zapuszczać III (+ -ący II, -any I)
pf 2.napuszczać II
nawypuszczać I
2.popuszczać I
pospuszczać I
2.rozpuszczać I
zodpuszczać I
zwypuszczać I
[-pychać] (< -pchnąć a. -pchać)
dopychać I
napychać I
odpychać IV × odpychać się I
opychać I
popychać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × popychać się I
przypychać II (+ -anie I)
rozpychać II (+ -any I)
spychać IV × spychać się II
upychać III (+ -ący I)
wpychać II
wspychać I
wypychać IV (+ -any I)
zapychać II
pf pospychać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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powpychać I
sprzepychać I
rabiać (< -robić) III
dorabiać I
narabiać IV (+ -ący I)
obrabiać I
2.odrabiać II (+ -anie I)
porabiać II
przerabiać /-ro- II × przerabiać się I
przyrabiać I
rozrabiać I
urabiać I
wyrabiać III (+ -anie II)
zarabiać III
zrabiać I
× (< pf) dorabiać się I
zrabiać się I
[-raczać] (< -roczyć)
*odraczać (-anie I)
uraczać I
radzać (< -radzić) I
doradzać I
1.odradzać III (+ -anie II)
poradzać I
przeradzać II (+ -anie II)
1.rozradzać III
1.uradzać I
1.zaradzać I
× radzać się (< -rodzić) II
obradzać I × obradzać się I
2.odradzać /-ro- III × odradzać /-ro- się III
*porodzać (-ący I)
× przeradzać się I
× przyradzać /-ro- się II
2.rozradzać I (+ -anie I) × rozradzać się II
2.uradzać II × uradzać się III
wradzać II × wradzać się II
× wyradzać się II
2.zaradzać II × zaradzać się I
× zradzać się I
[-rajać] (< -raić)
narajać I
wrajać I
1.[-raniać / ro-] (< -ronić)
1. poraniać /-ro- II
uraniać II (+ -ący I)
zroniać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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2.[-raniać] (< -ranić <rano)
2.poraniać I × poraniać się II
3.[-raniać] (< -ranić < rana)
*rozraniać (-ący I)
zraniać I (+ -ący II)
[-rapiać / ro-] (< -ropić)
*rozrapiać (-ący II) × rozropiać się I
zrapiać I
[-rastać / ro-] (< -rość)
dorastać II (+ -ący I, -anie I)
nadrastać I
narastać III (+ -ący I, -anie I)
obrastać III (+ -ący I
odrastać II (+ -anie I)
podrastać III (+ -ący I, -anie II)
1.porastać III (+ -ący I, -anie I)
przerastać /*-ro- II (+ -ący I /-ały I, -anie I)
przyrastać III (+ -ący I, -anie II)
× rozrastać się IV (+ -ący I, -anie I)
urastać /-ro- II
wrastać II
wyrastać /-*ro- IV (+ -ący II, -anie I)
wzrastać II (+ -ący I)
zarastać II (+ -anie I)
zrastać II × zrastać się III
pf 2.porastać (a. impf) I
powyrastać I
[-raszczać] (< -rościć < rość}
naraszczać II (+ -ący II, -anie II)
*poraszczać (-anie I)
rozraszczać I
uraszczać II (+ -anie I)
wyraszczać I
wzraszczać I
zaraszczać I (+ -ący I)
zraszczać II (+ -ący II)
[-rażać] (< -razić)
Cf też 1.[-obrażać]
dorażać II
narażać II
obrażać V (+ -ący II, -anie II) × obrażać się IV
odrażać III (+ -ący II) × odrażać się III (+ -ący się I, -anie I / się I)
2.podrażać I
porażać IV (+ -ący II × porażać się II
przerażać III (+ -ący II) × przerażać się II
rozrażać II
urażać III × urażać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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wrażać II × wrażać się II
wyrażać IV (+ -ący II, -anie I) × wyrażać się II
wzrażać I × wzrażać się I (+ -anie I)
zarażać IV (+ -ący III) × zarażać się II
zrażać II × zrażać się II
pf poobrażać II (+ -any I) × poobrażać się I
pourażać II × pourażać się II
pozarażać II × pozarażać się II
zobrażać I
zurażać I
[-ręczać] (< -ręczyć)
*obręczać (-anie I)
por(ą)czać {-rącza} I
wyręczać {-rącza} II
zar(ę)czać {-ręcza} II × zar(ę)czać się {-ręczając} I
[-robiać] cf rabiać
[-roczać] (< -roczyć por. „urok”)
przyroczać I
[-rodzać[ cf radzać się
[-roniać] cf 1. [-raniać]
[-ropiać] cf [-rapiać]
[-rostać] cf [-rastać]
rowniać (< rownać, rownić) I
[-rożniać] (< -rożnić)
rozrożniać I × rozrożniać się I
[-rucać] cf rzucać
1.[-ruczać] (< -ruczyć)
poruczać V (+ -any I, -anie I) × poruczać się IV (+ -anie II)
zaruczać I
2.[-ruczać] `rzucać?’
wyruczać I
[-rumieniać] (< -rumienić]
*zarumieniać (-ący I) × zarumieniać się II (+ -ący się I)
ruszać (< ruszyć) V (+ -ący III, -any II i nie-any II, -anie IV) × ruszać się IV (+ -ący się I)
naruszać IV
obruszać II × obruszać się II
poruszać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × poruszać się III
1.rozruszać III × 1.rozruszać się I
wzruszać IV (+ -ący I, -any II, -anie I) × wzruszać się II
zruszać II (+ -anie II) × zruszać się II
pf 2.rozruszać I × 2.rozruszać się I
× wyruszać się I
[-ruwać] (< -rwać)
*obruwać (-any I)
[-rybiać] (< -rybić}
narybiać I × narybiać się II
× zrybiać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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[-ryjać] (< -ryć)
pf powyryjać I
rykać (< -ryczeć) II (+ -anie I)
obrykać I
przyrykać I
1.[-rywać] (< -rwać)
× dorywać się I
obrywać II
odrywać IV (+ -ący I, -any II) × odrywać się IV (+ -anie I / się I)
podrywać II (+ -any I, -anie II)
porywać IV (+ -anie II) × porywać się III (+ -ący się I, -anie I)
przerywać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × przerywać się II
przyrywać II
rozrywać IV (+ -ący I, -anie II) × rozrywać się III
urywać III (+ -ący I, -any I, -anie I) × urywać się II
× wrywać się III (+ -anie się II)
wyrywać IV (+ -any I, -anie II) × wyrywać się IV
wzrywać II (+ -any I, -anie I)
zarywać I
1.zrywać II × zrywać się I (+ -anie I)
pf porozrywać I
pourywać II
powyrywać I
zurywać I
2.[-rywać] (< -ryć)
2.zrywać I
[-ryzać] (< -r-zać `rżeć’)
poryzać II (+ -anie I)
[-rzadzać] cf [-rzedzać]
[-rządać] cf [-rzędać]
rz(ą)dzać (< -rządzić) {rządzał} I
W całej odmianie, też imp -ąnarządzać III (+ -ący I, -anie I) × narz(ą)dzać się I
porz(ą)dzać II (+ -anie I)
*przynarządzać (-anie I)
przyrządzać II (+ -any II, -anie II) × przyrz(ą)dzać się II
rozrządzać IV × rozrzędzać się II
sporządzać II
urz(ą)dzać I
wyrządzać /-rzę- (1) } V (+ -rządzający II, -any IV, -anie IV) × wyrządzać się II
zrz(ą)dzać II (+ -ący I) × zrz(ą)dzać się I
× pf nawyrz(ą)dzać się I
[-rzedzać / rza-] (< -rzedzić)
przerzedzać /-rza- II (+ -any I)
rozrzedzać I × rozrzedzać się I
pf sprzerzedzać I
rzekać (< rzec) III (+ -any I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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narzekać V (+ -ący II, -anie V)
× odrzekać się IV (+ -anie II)
przerzekać I
przyrzekać IV (+ -anie II)
× sprzyrzekać się I
urzekać I (+ -ący I)
wyrzekać II × wyrzekać się IV (+ -ący się I, -anie II)
× zarzekać się III (+ -anie II / się II)
[-rzepielać] (< -rzepielić)
podrzepielać I
[-rzewniać] (< -rzewnić)
× porzewniać się I (+ -anie I)
roźrzewniać I
[-rzędać] (< -rządzić)
rozrz(ą)dać I
wyrzędać I
[-rzędzać] cf rządzać
rzucać (< rzucić) IV (+ -ący II, -any II) × rzucać się II
dorzucać I (+ -anie I)
nadrzucać I
narzucać I
obrzucać I × obrzucać się II
odrzucać V (+ -ący I, -any II, -anie II) × odrzucać się II
podrzucać II (+ -any I, -anie I)
1.porzucać III (+ -any I) × porzucać się I
przedrzucać I
przerzucać I
przyrzucać II × przyrzucać się I (+ -ący się I)
rozrzucać III (+ -anie I)
wrzucać III (+ -ący II, -any II, -anie I) × wrzucać się II
wyrzucać V (+ -ący II, -any II, -anie III) × wyrzucać się II
zarzucać /-*ru- IV (+ -ący I, -any I, -anie II)
zrzucać /-ru- IV (+ -ący I, -anie I)
pf 2.porzucać I
powyrzucać II
pozrzucać I
*sporzucać (-any I)
[-rzynać] (< r-znąć)
dorzynać I
narzynać I (+ -any I)
obrzynać II (+ -any II, -anie II)
odrzynać II
podrzynć II (+ -any I)
przerzynać II
przyrzynać II (+ -any I, -anie I)
rozrzynać II (+ -any I, -anie I)
urzynać III (+ -anie I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zarzynać I
zrzynać I (+ -any I)
pf poobrzynać I
porozrzynać I
pourzynać II
zurzynać II
[-sabiać / so-] (< -sobić)
posabiać I
przyposabiać II
wsabiać I × wsabiać /wso- się II
[-sadowiać] (< -sadowić)
× sposadowiać się I
sadzać (< -sadzić) IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × sadzać się I
1.nasadzać II (+ -anie I) × 1.nasadzać się II
obsadzać I × obsadzać się I
odsadzać II × odsadzać się II
osadzać IV (+ -any I, -anie I) × osadzać się II
podsadzać II × podsadzać się II
1.posadzać II × posadzać się II
przesadzać III (+ -any II) × przesadzać się III
przysadzać IV (+ -ący I, -any I, -anie I) × przysadzać się II
rozsadzać III (+ -anie I)
usadzać II × usadzać się II
wsadzać IV (+ -any II, -anie II)
zasadzać IV (+ -ący I, -any I) × zasadzać się III (+ -ący się I)
zsadzać II
pf 2.nasadzać II
naosadzać I
poosadzać I
porozsadzać I
2.posadzać III (+ -any II)
sposadzać II
zosadzać I
× pf 2.nasadzać się I
[-salać] (< -solić}
nasalać II (+ -anie I)
osalać I
posalać I
przesalać I (+ -any I)
przysalać II (+ -any I)
zasalać I (+ -anie I)
[-sączać] (< -sączyć)
W całej odmianie -ą× przes(ą)czać się I
wys(ą)czać II × wys(ą)czać się II
s(ą)dzać (< -sądzić) II
odsądzać /-sę- III (+ -anie I) × ods{ą}dzać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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osądzać IV (+ -anie I) × os(ą)dzać się II
posądzać /-sę- IV (+ -ący II, -any I, -anie III)
przysądzać /-sę- III (+ -any II)
rosądzać /-sę- // ros- / rozs- IV (+ -any IV, -anie II) × rozs(ą)dzać się I
pf poods(ą)dzać I
[-sełać] cf 1.syłać
[-sędzać] cf sądzać
[-sępiać] (< -sępić)
× pos(ę)piać się {-sępia} I
× zas(ę)piać się {-sępia} I
siadać (< sieść) V (+ -ący II, -anie II)
dosiadać II
nasiadać II
obsiadać II
osiadać IV (+ -ący I, -any I i nie-any I, -anie I) × osiadać się II
podsiadać II
posiadać IV (+ -ący II, -anie II)
przesiadać I
przysiadać II × przysiadać się II
× rozsiadać się II (+ -ały I, -anie III)
usiadać II × usiadać się I
wsiadać IV (+ -ący II, -anie II)
wysiadać II (+ -anie I)
zasiadać IV (+ -anie II)
zsiadać II (+ -anie II) × zsiadać się III (+ -anie II)
pf powsiadać I
pozsiadać I × *pozsiadać się (-anie I)
*sposiadać (-any I)
zosiadać I
zusiadać I
[-sidlać] (< -sidlić)
usidlać I
siekać (< siec) III (+ -ący I, -any III, -anie II) × siekać się II
1.nasiekać II (+ -anie I)
1.obsiekać I
odsiekać II (+ -ący I) × odsiekać się I
osiekać I
podsiekać II
1.posiekać II
przesiekać I
przysiekać I
1.rozsiekać II
wsiekać I
wysiekać II × wysiekać się I
zasiekać I
pf 2.nasiekać II
nawysiekać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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2.obsiekać II (+ -any I)
porozsiekać I
2.posiekać III (+ -any II)
2.rozsiekać III (+ -any III, -anie II) × rozsiekać się II
sprzesiekać I
zsiekać IV (+ -any II)
zwysiekać I
[-sielać] cf [-silać]
[sierocać / siro- / siera-] (< sierocić)
osierocać /-siera- /-siro- III (+ -anie I)
siewać (< siåć) II
nasiewać I
obsiewać I
odsiewać I
osiewać II (+ -any I, -anie I)
podsiewać II
przesiewać II (+ -any II, -anie I)
przysiewać II
rozsiewać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × rozsiewać się II
wsiewać II
wypodsiewać I
wysiewać II (+ -anie II)
sięgać (< -siąc) {sięga-ł / siąga} IV (+ -ący I) × si(ę)gać się I
Cf też przysięgać
dosięgać {-sięga /-siąga; -sięgał} IV
obsi(ę)gać {-sięgał} I
osięgać {-sięga-ł /-siąga} IV (+ -sięgający /-sią- (1) IV, -sięgany I)
posięgać {-sięga} II (+ -anie I)
przesięgać {-sięga-ł /-siągał} III
1.przysi(ą)gać {-siągał} I
wysięgać I
zasi(ę)gać {-sięga} I
[-siękać] (< -siąknąć)
W całej odmianie -ąosiękać II
wsiąkać II
wysi(ą)kać II
[-silać /-sie-] (< -silić)
posilać /-sie- V (+ -ący IV, -any II, -anie II) × posilać się IV
× przesilać się I
usilać I
*wysilać (-anie I)
[-sirocać] cf [-sierocać]
[-skaczać] (< -skoczyć)
przeskaczać I
zaskaczać I
skarżać (< -skarżyć) I
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obskarżać I
oskarżać IV (+ -ący II, -anie II) × oskarżać się I
przyskarżać I
uskarżać I × uskarżać się V (+ -ący II / się II, -anie III / się I)
× wskarżać się I
[-skąpiać] (< -skąpić)
[-sklepiać] (< -sklepić)
zasklepiać II
pf pozasklepiać I
usk(ą)piać {-skąpia} I
skłupiać (< skłupić) I
skowyczać (< skowyczeć) I
zaskowyczać I
[-skrabiać] (< -skrobać)
odskrabiać I
[-skramiać /-skro-] (< -skromić)
uskramiać /-skro- IV (+ -anie II)
[-skromiać] cf [-skramiać]
skrzeczać (< skrzetać) I
[-skrzynać] (< -skrzynąć)
przyskrzynać I
*skubać (< skuść) (-anie I)
1.oskubać I × oskubać się I
podskubać II (+ -ający I)
wyskubać II
pf 2.*oskubać (-any I)
skwarzać (< -skwarzyć) I
zaskwarzać II
[-skwierać / skwi- ] (< *skwrzeć)
doskwierać /-skwi- II
naskwierać I
przyskwierać /-skwi- II
*uskwierać (-any I)
[-słabiać] (< -słabić)
osłabiać II
posłabiać II
[-sładzać / sło-] (< -słodzić)
osładzać /-sło- II
przysładzać I
[-słaniać] (< -słonić)
odsłaniać II
zasłaniać IV (+ -ący II) × zasłaniać się I (+ -anie się I)
pf pozasłaniać I
sprzesłaniać I
[-sławać] (< -sławić)
wysławać I
[-sławiać] (< -sławić)
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osławiać III × osławiać się II
rozsławiać / ros- IV (+ -any I) × rozsławiać się II
wsławiać I × wsławiać się I
wysławiać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × wysławiać się II
[-słodzać] cf [-sładzać]
[-sługać] (< -służyć) (+ -ały I)
przesługać I
*przysługać (-ący I)
słukać cf stłukać s.v. tłukać
służać (< służyć) I
posłużać II
przysłużać I (+ -ący I) × przysłużać się I
zasłużać I
słychać (< słyszeć) V (+ -any IV i nie-any I)
pf wysłychać I
× pf nasłychać się II
[-słynać] (< słynąć)
rozsłynać I
[-smalać / smo-] (< -smolić)
obsmalać I
osmalać I
usmalać I
zasmolać /-sma- II
[-smażać] (< -smażyć)
przysmażać I
wysmażać I
[-smęcać] (< -smęcić)
zasm(ę)cać {-smęca; imp -smącaj} II
[-smolać] cf [-smolić]
[-smrodzać / smra-] (< -smrodzić)
zasmrodzać /-smra- II
[-smucać] (< -smucić)
zasmucać IV (+ -ący I, -anie I) × zasmucać się II
smykać / z-? (< smyknąć) II (+ -anie I) × smykać się II (+ -ący się I)
osmykać I (+ -any I)
posmykać I (+ -anie I)
× wysmykać się I
× zsmykać się I
sobać (< -sobić) I
× wsobać się I
[-sobiać] cf [-sabiać]
[-sorowiać] (< -sorowić)
odsorowiać I × odsorowiać się I
[-spaczać] cf [-szpecać]
[-sparzać] (< -sporzyć)
przysparzać V × przysparzać się II
× spikać się (< spiknąć się) I (+-ący się I, -anie się I)
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[-spokajać] (< spokoić)
uspokajać /-poko- /-paka- V × uspokajać /-paka- /-poko- się II
spolać (< spolić) III × spolać się I
sposobiać /-sa- (< -sposobić) III (+ -ący I, -any II, -anie I) × sposabiać /-so- się II
przysposobiać /-sposa- /*-spasa- II (+ -anie I) × przysposabiać się II
wsposobiać I
[-sprawiedliwiać] (< -sprawiedliwić)
usprawiedliwiać V (+ -ący III, -any II, -anie II) × usprawiedliwiać się III (+ nie-anie się I)
[-sprzawać] (< -sprzać)
posprzawać I
[-sromocać /-ma-] (< -sromocić)
posromacać /-mo- II × posromacać się II
zasromocać I
zesromocać /-ma- II
stanawiać / stano- (< -stanowić) II (+ -any I)
ostanowiać I
postanawiać /-no- V (+ -ący I, -any I, -anie II) × postanowiać się II
ustanawiać /-no- II
zastanawiać /-no- V (+ -ący II, -any I, -anie II) × zastanawiać /-no- się III
× zostanawiać się I
× zstanawiać się I
pf napostanawiać I × napostanawiać się I
× pf zostanawiać się I
stanowiać cf stanawiać
[*starać] (<stary)
pf × ostarać się I
× 2.zastarać się I
[-starczać] (< -starczyć)
dostarczać I
ustarczać I
1.[-starzać] (< -starzeć)
× ostarzać się I
× zastarzać się I
2.[-starzać] (< -storzyć)
nastarzać II × nastarzać się I
[-statczać] (< -statczyć)
dostatczać II
wystatczać II
stawiać (< stawić) V (+ -ący II, -any III, -anie II) × stawiać się II (+ -ący się II)
nadstawiać II × nadstawiać się II
1.nastawiać II × nastawiać się I
1.obstawiać II
odstawiać II
ostawiać III × ostawiać się II
podstawiać II
1.postawiać II (+ -any I) × postawiać się II (+ -any?)
przestawiać II × przestawiać się I
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przystawiać II (+ -anie I)
rozstawiać /*ro- II (+ -any II)
ustawiać V (+ -ący I, -any II, -anie II i nie-anie I) × ustawiać się I
wstawiać III (+ -any II) × wstawiać się III (+ -anie się I)
wystawiać V (+ -any II, -anie II) × wystawiać się II
zastawiać IV (+ -ący II, -any II, -anie II i nie-anie I) × zastawiać się V (+ -anie się II)
zostawiać V (+ -ący II, -any I)
zstawiać I
pf 2.nastawiać IV
naustawiać I
nazastawiać I
2.obstawiać I
poostawiać I
2.postawiać II (+ -any I)
pozastawiać I
pozostawiać I
spostawiać II
[-starczać] cf [-styrczać]
stąpać / stę- {stąpa-ł} (< -stąpić) IV (+ -ący II, -anie II)
przest(ę)pać (a. pf) {imp -stępaj} I
przyst(ą)pać (a. pf) (imp -stąpaj} I
zstąpać II
[-stąpiać] (< -stąpić)
rozstąpiać I × rozstąpiać się {-stąpia} II
[-strajać / -stro-] (< -stroić)
× nastrajać się I
przystrajać /-stro- II × przystrajać się I
*wystrajać (-any I)
straszać (< -straszyć) II
odstraszać III (+ -any I) × odstraszać się I
postraszać I
przestraszać II × przestraszać się I
× ustraszać się II
zastraszać II
[-stręczać] (< -stręczyć)
nastr(ę)czać {-stręcza} I
[-strojać] cf [-strajać]
[-strychać] (< -strychnąć)
odstrychać I (+ -any I, -anie I)
wystrychać II
strzegać (< strzec) II
× dostrzegać się I
× odstrzegać się I
ostrzegać IV (+ -any II, -anie II) × ostrzegać się IV
podstrzegać III (+ -anie I)
postrzegać II (+ -any I, -anie I)
przestrzegać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × przestrzegać się IV (+ -anie II / się II)
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przystrzegać V (+ -ący II, -any II, -anie II)
ustrzegać I × ustrzegać się II
wystrzegać IV (+ -any I, -anie III) × wystrzegać się V (+ -ący się I, nie-anie się I)
strzelać (< strzelić) V (+ -ący II, -any I, -anie IV) × strzelać się I
nastrzelać I
1.odstrzelać I × odstrzelać się IV (+ -ący się II)
× przystrzelać się I
1.rozstrzelać I × 1.roztrzelać / ros- się II (+ -any I)
1.wystrzelać III
zastrzelać I
pf nastrzelać I
2.odstrzelać II
postrzelać II (+ -any I, -anie I) × postrzelać się I
2.roztrzelać I × 2.rozstrzelać się III
ustrzelać II (+ -any II)
2.wystrzelać II
[-strzępać] (< -strzępić)
nastrz(ę)pać {-strzępa} I
strzygać (< -strzyc) II
odstrzygać I
ostrzygać II
*podstrzygać (-any I)
postrzygać II (+ -any I i nie-any I, -anie II)
przestrzygać I
przystrzygać II
rozstrzygać / ro-, roz- II (+ -any I)
ustrzygać II
1.wystrzygać I
zestrzygać I
pf *nastrzygać (-any I)
2.wystrzygać (a. impf) I
[-studać] (< -studzić)
ostudać I
[-stygać / styd-] (< -stygnąć)
ostydać I
przestygać I
wystygać I
[-styrczać / -ster- (< -starczeć ‘sterczeć’)
odstyrczać I
*wysterczać (-anie I)
[-suniać] (< -sunąć)
× wysuniać się I
[-supiać] (< *-supić)
posupiać I
[-surowiać] cf [-sorowiać]
suszać (< -suszyć) I
dosuszać I
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osuszać II × osuszać się II
przesuszać II (+ -anie I) × przesuszać się II
przysuszać I
ususzać I
wysuszać V (+ -ący IV, -anie II) × wysuszać się II
zasuszać II
[-suwać] (< -sunąć)
wysuwać I × wysuwać się II
zasuwać II
[-swabadzać] cf [-swobodzać]
[-swarzać] (< -swarzyć)
× poswarzać się I
[-swędzać] (< -swędzić)
przysw(ę)dzać {-swędza} I
zasw(ę)dzać {-swędza} I
[-swobodzać /-swoba- /-swaba- /-świebo-/-świeba-] (< -swobodzić)
oswobodzać /-swoba-/-swaba- II
wyswobadzać /-swaba-/-swobo-/-świebo-/-świeba- IV II × wyswobadzać /-swa- się II
[-sycać] (< -sycić)
nasycać IV (+ -ący I, -anie I) × nasycać się II
podsycać I
rozsycać I
[-sychać] (< -schnąć)
obsychać I
podsychać II
posychać I
przesychać II
przysychać I
× rozsychać się I
usychać II
wsychać I
wysychać IV
zasychać II
× zsychać się II (+ -anie II)
pf × porozsychać się I
powysychać I
sykać (< syczeć) I
1.syłać (< -słać, ślę) III (+ -any I)
nadsełać I
obsyłać /-se- III (+ -any I, -anie II) × obsełać się I
odsyłać /-se- V (+ -any II, -anie II)
posyłać /-se- V (+ -ący I, -any III, -anie III) × posyłać się I
przesyłać /-se- III (+ -any I, -anie II) × przesyłać się I
przysyłać /-se- III
rozsyłać IV (+ -anie II)
wsyłać II
wysyłać /-se- IV (+ -any II, -anie II)
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zasyłać II
pf oposyłać I
2.[-syłać] (< -słać, ścielę)
*podsyłać (-anie I)
1.sypiać (< spać) IV (+ -ący I, -anie II)
dosypiać III (+ nie-any I, nie-anie I)
odsypiać I
osypiać I
przesypiać II × przesypiać się II (+ -anie II)
1.usypiać II (+ -ący I, nie-anie I)
wysypiać II × wysypiać się I (+ nie-anie I)
zasypiać II (+ -ący II)
pf pousypiać I
× pf rozsypiać się II
2.[-sypiać] (< -śpić)
2.usypiać II
[-sysać] (< -ssać)
posysać I
wysysać III (-anie I, -any I)
× (< pf) ossysać się I
[-szczepiać /-szczy-] (< -szczepić)
obszczepiać I
× odszczepiać się II
podszczepiać I
przeszczepiać I
przyszczepiać II
rozszczepiać II
wszczepiać III (+ -ący I, -anie I) × wszczepiać /-szczy- się II
[-szczerbać] (< -szczerbić)
uszczerbać I
[-szczerbiać] (< -szczerbić)
uszczerbiać I × *uszczerbiać się (+ -ący się I)
[-szczerzać /-szczy-] (< -szczerzyć)
oszczerzać /-szczy- II (+ -anie II) × oszczyrzać /-szcze- się II
wyszczerzać II (+ -anie II)
*zaszczerzać (-ący I) × zaszczerzać się I
[-szczędać] (< szczędzić)
oszczędać I (+ -szczędanie /-szczą-) II) × oszcządać się {-szcząda, -szczędał} II (+ -ący się I)
[-szczędzać] (< szczędzić)
oszcz(ę)dzać się {-szczędza; imp -szczędzaj; part -szcządzając} II (+ -szcządzanie II)
[-szczęściać] (< -szczęścić)
poszczęściać II × poszczęściać się II
[-szczęściwiać] (< *-szczęściwić)
uszczęściwiać I
[-szczęśliwiać] (< -szczęśliwić)
poszczęśliwiać I
[-szczuwać] (< -szczwać)
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podszczuwać III (+ -anie II)
wyszczuwać I
[-szczybać] cf [-ścibać]
[-szczycać] (< -szczycić)
zaszczycać I
szczykać (< szczknąć) II (+ -anie II)
uszczykać I
wyszczykać II (+ -any I)
zszczykać I
[-szczymiać] (< -szczmić)
oszczymiać I × oszczymiać się II
wyszczymiać II (+ -anie I) × wyszczymiać się II
[-szczyniać] (< -szczynić)
wyszczyniać II (+ -anie I) × wyszczyniać się II
[-szczypiać] cf [-szczepiać]
[-szczyrzać] cf [-szczerzać]
[-szczytać] (< -szczycić)
× oszczytać się I
szepluniać (< szeplunić) I
× szerzać się (< szerzyć) I
poszyrzać I
rozszerzać /-szy- IV (+ -ący II, -anie III) × rozszerzać się IV (+ -ący się I)
[-szkadzać] (< -szkodzić)
przeszkadzać V (+ -ący II, -anie II)
uszkadzać II
zaszkadzać II (+ -ący I, anie I)
[-szkaradzać] (< -szkaradzić)
oszkaradzać I
[-szlachcać, -szlachciać] cf [-ślachcać]
[-szpecać /-szpacz-/-spacz-] (< -szpecić)
oszpecać /-szpa- II × oszpecać się I
wyspaczać /*-szpacać I (+ -anie I)
zeszpacać /-szpe- II
[-szwiegacać] (< -świegotać)
wyszwiegacać I
szydzać (< -szydzić) I
oszydzać I
wyszydzać I
[-szyrać] (< -szyrzyć)
rozszyrać I
[-szyrzać] cf szerzać
szywać (< szyć) I
nadszywać I
*naszywać (-any I)
obszywać II × obszywać się I
oszywać I (+ -anie I)
podszywać II (+ -any I, -anie I) × podszywać się I
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poszywać II (+ -anie I)
przeszywać II (+ -any II)
przyszywać II (+ -any II, -anie I) × przyszywać się I
wszywać II
wyszywać II (+ -any IV, -anie II
zszywać III (+ -ący I, -any I i nie-any II)
pf pozszywać I (+ -any I)
sposzywać I
× pf naprzyszywać się I
[-ścibać /-szczyb-/-ścip-] (< -ścibić)
wścibać /-szczybać II × *wścipać się (+ -anie I)
[-ścibiać] (< -ścibić)
× wścibiać /-piać się II (+ -anie I)
wyścibiać /-szczy- II
zawścibiać I
[-ścielać] (< -słać, -ścielę)
naścielać II
prześcielać I (+ -any I)
przyścielać I
rozścielać II
zaścielać II
ściełać (< -słać, ścielę) I
1.naściełać II (+ -any I, -anie II)
obściełać II
ościełać I
podściełać /+-ści- II (+ -anie I)
rozściełać / roś- I
× uściłać się I
wściełać I
zaściełać II
pf 2.*naściełać (-any I)
[-ściłać] cf ściełać
[-ścipać] cf [-ścibać]
[-ślachcać /-ślachciać /-szlachciać /-szlachcać] (< -ślachcić)
oślachcać /-szlachciać /-szlachcać II (+ -ący II)
poślachcać /-ciać II
przyszlachciać /-śla- II
uślachciać /-szla- II
[-śladać] (< -śledzić)
ośladać I
[-śledzać] (< -śledzić)
ośledzać I
wyśledzać II
[-ślepiać] (< -ślepić)
oślepiać II
zaślepiać IV
[-ślinać] (< -slinić)
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oślinać I
[-ślubiać] (< -ślubić)
poślubiać I × poślubiać się I
[-śmierdać] (< -śmierdnąć)
przyśmierdać I (+ -ący I)
× wśmiardać się I
[-śmierdzać] (< -śmierdzieć)
przyśmierdzać I (+ -ący I)
[-śmierzać /-śmi-] (< śmierzyć)
uśmierzać /-śmi- V (+ -ący II, -any II, -anie I)
[-śmieszać] (< -śmieszyć)
rozśmieszać I
zaśmieszać I
1.[-śmiewać] (< śmiać się)
naśmiewać I × naśmiewać /-śmia- się V
odśmiewać I × odśmiewać się I
ośmiewać I
pośmiewać II (+ -ący I, -any II, -anie II) × pośmiewać się IV
× uśmiewać się I
wyśmiewać II × wyśmiewać się I
pf napośmiewać I
2.[-śmiewać] (< śmieć)
dośmiewać I
[-śmirzać] cf [-śmierzać]
[-śniecać] (< -śniecić < śnieć `śniedź’)
× zaśniecać się I
[-śpiać] (< -śpić)
uśpiać II (+ -ący I)
[-śpieszać] (< -śpieszyć)
pośpieszać IV (+ -anie I) × pośpieszać się IV (+ -anie?)
przyśpieszać III (+ -ący I)
× wśpieszać się I
[-śpiewać (> śpiać)
nadśpiewać I
2.przyśpiewać I
[-świadczać /-dszać /-czszać /-czać] (< -świadczyć)
doświadczać /-dszać /-czszać V (+ -ący II, -any II, -anie II) × doświadczać /-czczać się III
oświadczać /-dszać /-czać IV (+ -anie II) × oświadczać /-dszać /-czać się IV (+ -anie się I)
poświadczać /-dszać /-czać V (+ -ący II, -any I, -anie II)
przeświadczać I (+ -any I)
przyświadszać /-dczać II (+ -anie I)
wyświadczać /-dszać IV (+ -anie I) × wyświadczać się II
[-świącać] cf święcać
[-świcać] cf świecać
[-świebadzać /-świebo-] cf [-swobodzać]
świecać (< -świecić) I
odświecać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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oświecać V (+ -ący III, -any I) × oświecać się II
przyświecać II
× roświecać / roz- się II
wyświecać /*-świ- II (+ -any I, -anie I)
zaświecać II
[-świegacać] cf [-szwiegacać]
[-świetlać] (< -świetlić)
wyświetlać I
święcać (< -święcić) I (+ -anie I)
odświ(ą)cać {-świąca} I
poświącać /-świę- {-świąca-ł /-świę-; imp –święcaj /-świą-} V (+ -świącający /-świę- II, -świącany /-świę
II i nie-świącany I, -świącanie /-świę- V) × poświącać się (-świąca /świę-; -ścięcał /-świą-} III (+
-świącanie I)
zaświ(ę)cać {-święca} I
[-świtniać] (< -świtnąć]
*oświtniać (-ący I)
taczać(< -toczyć) III (+ -ący I, -any II, -anie II) × taczać się III
obtoczać I
odtaczać II
otaczać II
podtaczać I
potaczać II (+ -anie II) × potaczać się II
przetaczać II (+ -any II, -anie I)
przytaczać IV (+ -any I) × przytaczać się II
roztaczać II × roztaczać się I (+ -ący się I)
staczać IV (+ -any I, -anie II) × staczać /-to- się II
utaczać I
wtaczać III × wtaczać się II
wytaczać II × wytaczać się II
zataczać II × zataczać się III
pf obtaczać IV (+ -ący II) × obtaczać się II
sprzytaczać I
[-tajać] (< -taić)
zatajać II (+-anie I) × zatajać się I
pf pozatajać I
[-tapiać /-to-] (< -topić)
*natapiać (-any I)
potopiać I × potopiać się I
*przetapaić /-to- (-any II) × przetapiać się I
roztapiać /-to- II (+ -ący I) × roztapiać /-to- się III
stapiać I × stapiać się II
utapiać /-to- II
wytapiać `zatapiać’ II
zatapiać/-to- III (+ -ący II) × zatapiać się II
[-tawać] (< tajać)
roztawać I
[-tążać] (< -tążyć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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odt(ą)żać {-tąża} I
[-terczać] (< *-terczyć)
poterczać I
[-tęchać] (< -tęchnąć)
pot(ę)chać {-tęcha} II
*przyt(ę)chać (-tęchający I)
st(ę)chać {-tęcha} II
2.tępać (< tępić) II
t(ę)piać (< -tępić) {tępia} I
potępiać {-tępia-ł /-tąpia-ł-; imp -tępiaj /-tą-} V (+ -ący II, -anie II) × pot(ę)piać się {-tępia} II
st(ę)piać {-tępia} I
[-tłaczać /-tło-] (< -tłoczyć)
natłaczać I
otłaczać I
potłaczać /-tło- II (+ -nie-any I)
przytłaczać II
roztłaczać I
wtłaczać II × wtłaczać się I
wytłaczać II
zatłaczać I
[-tłoczać] cf [-tłaczać]
[-tłomiać] cf [-tłumiać]
tłuczać (< tłuc) I
tłukać (< -tłuc) II × tłukać się I
dotłukać I
natłukać I
*obtłukać (-any) I
odtłukać I
otłukać II (+ -any I) × otłukać się I
podtłukać I
potłukać II
przetłukać I
przytłukać II
roztłukać II
stłukać / słu- II
utłukać II
wtłukać I
wytłukać II
zatłukać I
pf powytłukać I
[-tłumaczać] (< -tłumaczyć)
przetłumaczać II (+ -anie I)
[-tłumiać /-tłomiać] (< -tłumić)
potłumiać /-tło- III
stłumiać I (+ -ący I)
zatłumiać /-tło- IV
[-tłuszczać] (< -tłuścić)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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natłuszczać I
[-toczać] cf taczać
[-topiać] cf [-tapiać]
towarzyszać (< -towarzyszyć) I
potowarzyszać II
stowarzyszać II × stowarzyszać się I
[-tracać] (< -tracić)
potracać I
stracać II
utracać V (+ -ący I, -anie I)
wytracać II
zatracać IV (+ -ący II)
pf poutracać II
zutracać II
1.trafiać / tre- (< 2.trafić pf) IV (+ -anie I) × trafiać / tre- się IV (+ -ący się I)
natrafiać I
potrafiać II × potrafiać się I
przytrafiać I × przytrafiać /-tre- się III (+ -ący się I)
× strafiać się I
2.{-trafiać] (< 1.-trefić impf)
utrafiać I
[-trapiać] (< -trapić)
utrapiać I
[-trawiać] (< -trawić)
przetrawiać II
strawiać I
wytrawiać I (+ -ący I)
tr(ą)cać (< trącić) {trąca-ł} II × tr(ą)cać się {trąca} II
W całej odmianie -ąnatrącać III (+ -ący I) I
odtrącać (1) /-trę- (1) II × odtrącać się II
otr(ą)cać II × otrącać się III (+ -ący się I, -anie I)
podtr(ą)cać I × podtr(ą)cać się I
potręcać II
przetr(ą)cać II
1.roztrącać III (+ -anie I) × roztr(ą)cać się I
str(ą)cać II × str(ą)cać się I
utrącać II
wstr(ą)cać I × wstr[ą]cać się I
wtrącać (2) /-trę- (1) IV (+ -any I) × wtrącać się IV
wytrącać /-trę- (1) III (+ -anie I)
pf poroztr(ą)cać II
2.roztrącać I
trefiać cf 1.trafiać
[-trętwiać] (< -trętwić)
str(ę)twiać {imp -trętwiaj} I
[tronać] (< -tronąć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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utronać I
[-truchłać] (< -truchleć)
struchłać I
[-trudniać] (< -trudnić)
zatrudniać IV (+ -ący II, -ony II) × zatrudniać się II
[-trudzać] (< -trudzić)
utrudzać I
[-trwożać /-trwa-] (< -trwożyć)
strważać I
zatrwożać II
[-tryskać] (< -trysnąć)
wytryskać II
trz(ą)sać (< -trząść) {trząsa-ł} II
natrz(ą)sać {-trząsa} I × natrzęsać się {-trząsa-ł} III (+ -ący się I, -anie III)
obtrz(ą)sać {-trząsa} I
otrząsać {-trząsa-ł} II × otrząsać się {-trząsał} II
potrząsać /-trzę- {-trząsa-ł} IV (+ -any I) × potrząsać się {-trząsa} I
przetrzęsać /-trzą- {-trząsa-ł} III
przytrząsać I
roztrząsać /-trzę- 1 {-trząsa-ł} III (+ [-any I, -anie I)
strząsać (1) /-trzę- (1) {trząsa-ł /-trzęsał} III (+ -ący I, -any I) × strz(ę)sać się {-trzęsa} I
utrzęsać I × utrz(ą)sać się {-trząsa} II
wstrząsać {-trząsa-ł} II (+ -ący I, -anie I)
wytrzęsać /-trzą- (1) {-trząsa} II (+ -anie II)
zatrząsać {-trząsa-ł} III (+ -ący I, -anie II)
[-trzebiać] (< -trzebić)
otrzebiać I
[-trzeszczać] (< -trzeszczyć)
wytrzeszczać II
[-trzeźwiać / krze-] (< -trzeźwić)
otrzeżwiać /-krze- II
pokrzeźwiać I × pokrzeźwiać się I
wytrzeźwiać I × wytrzeźwiać się I
[-trzęsać] cf trząsać
[-trzęszać] (< trząść)
× natrz[ę]szać się {-trzęsza} I
[-tuchlać] (< *-tuchlić)
potuchlać I
[-tuczać] (< -tuczyć)
natuczać I
[-tukać] (<?)
potukać I
[-tulać] (< -tulić)
podtulać I × podtulać się II
przytulać II × przytulać się I
stulać III (+ -ący II, -anie I) × stulać się II
× upotulać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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utulać I (+ -anie I) × utulać się II (+ -ący się II)
zatulać IV (+ -ący I)
[-turczać] (< -turczyć)
× *poturczać się (-ący się I)
[-tuszać] (< -tuszyć)
potuszać II
[-twardzać] (< -twardzić)
stwardzać II
utwardzać II
zatwardzać IV (+ -ący II) × zatwardzać się II
1.twarzać (< -tworzyć) I
potworzać I
przetwarzać /*-two- II (+ -any II, -anie II) × przetwarzać się II
wytwarzać II (+ -ący I, -anie I)
2.[-twarzać/-two-] (< (o)d+wrzeć)
otwarzać / odtwa-/ otwo-/ 1.odwa- V (+ -ący II, -any II, -anie II) × otwarzać / odt-/ od- się IV
rozstwarzać /*roztwa- I (+-any II i nie-any I)
zatwarzać III
pf naroztwarzać I
× pootwarzać się I
[-twierać] (< (o)d+wrzeć)
obtwierać I
otwierać / otwi-/ odtwie-/ odwie- V (+ -ący IV, -any II, -anie II) × otwierać / odtwie- się III (+
-ący się I)
roztwierać II
zatwierać /*-dwie- II (+ -ący I, -anie I)
pf pootwierać II × pootwierać się II
zotwierać I
[-twierdzać / -ćwier-/ -ćwir-] (< -twierdzić)
podtwierdzać /-ćwir- II (+ -ący I)
potwierdzać /-twir- /-ćwier- /-ćwir- //-dziać V (+ -ący IV, -anie II) × potwierdzać /-ćwierdziać się II
śćwierdzać I × stwirdzać się I
utwierdzać /-twir- V (+ -ący II, -anie II) × utwierdzać /-twir- /-ćwier- się III
zatwierdzać /-twir- II (+ -ący II)
[-twirdzać] cf [-twierdzać]
1.[-tworzać] cf 1.twarzać
2.[-tworzać] cf 2.[twarzać]
[-tychać] (< -tchnąć)
natychać I
× zatychać się I
[-tyczać] (< -tykać)
× dotyczać się I
wytyczać I
tykać (< tknąć) IV × 1.tykać się V
dotykać IV (+ -ący II, -any II, -anie IV) × 1.dotykać się V (+ -ący się II, -anie się II)
1.natykać II (+ -any II)
obtykać II × obtykać się I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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odtykać I
otykać I (+ -any I)
podtykać II (+ -anie I)
potykać IV (+ -anie I) × potykać się V (+ -ący się II, -anie IV)
przetykać II (+ -any II)
przytykac III × przytykać się I
1.roztykać II (+ -any I, -anie I)
spotykać II (+ -anie I) × spotykać się II
stykać I × stykać się II
utykać II (+-any I, -anie I) × utykać się I
wtykać IV (+ -any I, -anie I)
wytykać III (+ -anie II) × wytykać się I
zatykać IV (+ -ący II, -anie II) × zatykać się II
pf 2.natykać I (+ -any I)
nawtykać II (+ -any I)
powtykać II
2.*roztykać (-any I)
znatykać I
[-tywać] (< -tyć)
otywać II
utywać I
[-uczać] (< -uczyć)
nauczać V (+ -ący II, -any II, -anie IV) × nauczać się II
oduczać II (+ -any I) × oduczać się II
× poduczać się I
przynauczać II (+ -anie I)
× wuczać się I
wyuczać II × wyuczać się II
wynauczać I
[-użdżać] (< -uzdać]
oużdżać I
[-wabiać] (< -wabić)
odwabiać II (+ -anie I)
powabiać III (+ -anie I) × powabiać się I
przewabiać II
przywabiać III (+ -any II)
wwabiać I
wywabiać IV (+ -anie II) × wywabiać się I
zwabiać II (+ -ący I)
1. [-wadzać] (< -wadzić)
obwadzać I
powadzać I × powadzać się I
rozwadzać II (+ -anie I)
zawadzać IV (+ -ący II, -anie II) × zawadzać się IV
2.wadzać (< -wodzić) II
przewadzać I
przywodzać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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× rozwodzać się I
wywadzać II × wywodzać się I
walać (< walić) II (+ -any II, -anie II) × walać się IV (+ -ący się I, -anie się I)
obalać IV (+ -ący I) × obalać się III
1.obwalać II
odwalać II (+ -anie I) × odwalać się I
podwalać I (+ -any I)
powalać II (+ -anie I) × powalać się II
przewalać I × przewalać się II
przywalać II
rozwalać IV (+ -anie I) × rozwalać się I
wwalać II
wywalać II
zawalać II × zawalać się II
1.zwalać II × 1.zwalać się II
pf 2.obwalać II
poobalać II × poobalać się II (+ -any I)
porozwalać I
× pozawalać się I
uwalać II
zobalać II × zobalać się II
walczać (< walczyć) I
zwalczać II
[-wałaszać] (< -wałaszyć)
owałaszać I
uwałaszać I
× wałkuniać się (< *wałkunić) I
warczać (< warczeć) I
warkać (< -warczeć) I
odwarkać II (+ -ący I
wartać (< wiercieć) II × wartać się II
× zawartać się I
[-wartałczać] (< *-wartałczyć < wartałka}
pf *uwartałaczać (-any I)
warzać (< -warzyć) II
nawarzać I
obwarzać II (+ -any I)
2.odwarzać I (+ -anie I)
przewarzać II
*przywarzać (-any I)
uwarzać II
wywarzać II
wzwarzać I
zawarzać I
zwarzać II (+ -ący I)
1. [-ważać] (< -ważyć)
Cf też [-nieważać]
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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doważać I
1.naważać I
1.odważać II
podważać I
1.poważać IV (+ -any I, -anie II) × poważać się I
przeważać II
rozważać V (+ -acy II, -any II, -anie IV)
uważać V (+ -ący II, -any III, -anie IV)
1.wyważać II (+ -anie I) × wyważać się I
2.ważać (< -wieźć) I
2.naważać I
2.odważać II
2.poważać I
× przeważać się I
przyważać I
2.wyważać II (+ -any I)
zważać II
[-wątlać] (< -wątlić) I
W całej odmianie -ąnadw(ą)tlać II
× naw(ą)tlać się I
zw(ą)tlać II
[-wątpiać] (< -wątpić)
zw(ą)tpiać {-wątpia} II
[-wdzięczać] (< -wdzięczyć)
zawdzięczać I
[-weselać (< -weselić)
obweselać II
podweselać II
rozweselać III × rozweselać się II
uweselać IV (+ -ący II) × uweselać się II
[-wędzać] (< -wędzić)
wyw(ę)dzać {-wędza} I
[-wiadać /-wie-] (< -wiedzieć)
Cf też powiedać
× dowiadać się II
× wywiadać /-wie- się II
zawiedać II (+ -anie I)
[-wichlać] (< -wichłać)
pf uwichlać się II
[-wichrzać] (< -wichrzyć)
× zawichrzać się I
widać (< widzieć) V (+ -any III i nie-any III, -anie II) × widać się II
[-wiedzać] (< -wiedzić)
nawiedzać V (+ -ący II, -any II, -anie III) × nawiedzać się I
zwiedzać I
pf pozwiedzać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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znawiedzać I
[-wielbiać] (< -wielbić)
uwielbiać II
[-wielżać] (< -wielżyć)
przewielżać I
uwielżać I
[-wieńczać /-win- ] (< -wieńczyć)
przywieńczać I
zwinczać I
1.wierać (< -wrzeć, wrzał) I
dowierać I
podwierać I
przewierać I
1.przywierać II
uwierać I
wzwierać II
2.[-wierać /-wi-] (< -wrzeć, -warł)
obwierać I
2.przywierać /*-wi- II (+ -any I, -anie I)
rozwierać I × rozwierać się I
wywierać III
zawierać /-wi- V (+ -ący II, -any I, -anie I) × zawierać się IV
zwierać II (+ -ący II, -anie I) × zwierać się I
pf pozawierać II × pozawierać się I
zzawierać I
× wierać się (< wierzyć) I
[-wiercać] (< -wiercieć)
przewiercać II
zwiercać I
[-wiertać] (< -wiercieć)
*nawiertać (-anie I)
przewiertać I
wywiertać I
wierzać (< -wierzyć) II (+ -anie I)
Cf też [-niewierzać]
dowierzać IV
powierzać II × powierzać się II (+ -any I)
uwierzać I
zwierzać III (+ -any II) × zwierzać się IV
[-wierzgać /-wirz-] (< -wierzgnąć)
przewierzgać /-wi – II (+ -anie II) × przewierzgać /-wi- się II
wieszać (< wiesić) IV (+ -any II) × wieszać się IV
1.obwieszać II × obwieszać się II
1.powieszać I
przywieszać I
1.rozwieszać I
uwieszać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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wywieszać II (+ -any I)
zawieszać IV (+ -ący II, -any II, -anie II) × zawieszać się IV (+ -ący się II)
1.zwieszać II × zwieszać się I (+ -ący się I)
pf nawieszać III (+ -any I)
2.obwieszać I
2.powieszać II (+ -any I) × powieszać się I
2.rozwieszać II
spowieszać II
2.zwieszać II
[-wieszczać] (< -wieścić)
obwieszczać II (+- ący I, -any I, -anie I)
rozwieszczać I
wietrać (< -wietrzeć) I
wywietrać I
[-wietrzać] (< -wietrzeć)
wywietrzać I
zawietrzać I
zwietrzać I
wiewać (< wiåć) I × wiewać się I
nawiewać I
obwiewać I (+ -anie I)
odwiewać II
owiewać II
podwiewać II
powiewać III (+ -ący I, -anie II × powiewać się I
przewiewać III (+ -ący II, -any I, -anie II i nie-anie I)
przywiewać I
rozwiewać II
wwiewać I
wywiewać II
zawiewać /-wi- II
[-więdać] (< -więdnąć)
uwiędać I
[-więziać] (< -więznąć)
uwięziać I
[-więźbiać] (< -więźbić)
zawięźbiać I
1.wijać (< wić) I (+ -any I) × wijać się I
dowijać I
nawijać II × nawijać się II
obwijać IV (+ -any II, -anie I) × obwijać się II (+ -ący się I)
odwijać I
*owijać (-anie I) × owijać się I
powijać II (+ -any I)
przywijać III (+ -any I, -anie I)
rozwijać II × rozwijać się I
uwijać III (+ -any II) × uwijać się II (+ -ący się I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.

str. 85/92

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

wwijać I
wywijać II (+ -any I, -anie I) × wywijać się I
zawijać II (+ -anie II) × zawijać się II
zwijać III (+ -anie I) × zwijać się II
2.wijać (< wiåć) I
[-wilgać] (< *wilgnąć)
odwilgać I
*wilżać (-wilżyć) (-ący I)
odwilżać /-dzać IV (+ -ący III, -any I, -anie II) × odwilżać się I
rozwilżać I
zawildzać I
[-winać] (< wić)
zwinać I
[-winczać] cf [-wieńczać]
1.[-winiać] (< -winić)
obwiniać II (+ -anie I) × obwiniać się I
przewiniać II × przewiniać się I
2.[-winiać] (< ?)
× zwiniać się `kończyć się’ I
[-wirać] cf 2.[-wierać]
[-wirzgać] cf [-wierzgać]
wisać (< wisieć) II (+ -ący II)
*wiszać (< wisieć) (-ący I)
[-wlekać /-wli-] (< -wlec)
oblekać I × *oblekać się (-ący się I)
*powlekać (-any I)
przyoblekać I × przyoblekać się I
uwlekać I
zwlekać /-wli- II
[-wlikać] cf [-wlekać]
× właczać się (< -włoczyć) I
*nawłaczać (-czany /-cany II)
obłoczać I
odwłaczać IV (+ -ący I, -anie I) × odwłaczać się II
*podwłoczać (-any I)
powłaczać II × powłaczać się II (+ -anie II / się I)
przewłaczać II (+ -any II, -anie II) × przewłaczać się I
przyobłaczać /-bło- II
przywłaczać I
rozwłaczać I
uwłaczać IV (+ -ący I, -any I, -anie II)
× wywłaczać się I
zawłaczać I (+ -ący I)
zwłaczać II (+ -anie II) × zwłaczać się II
[-włakać] (< -włoczyć)
*przewłakać (-anie I)
[-właszczać] (< -właszczyć)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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odwłaszczać I
przewłaszczać I
przywłaszczać V (+ -ący II, -any II, -anie III) × przywłaszczać się II
uwłaszczać II (+ -ący I)
pf poprzywłaszczać I
[-włoczać] cf właczać
[-wnątrzać] (< -wnętrzyć)
wywnętrzać {-wnętrza /-wną- 1} II
[-wodniać] (< -wodnić)
rozwodniać II × rozwodniać się I
[-wodzać] cf wadzać
[-woszczać] (< -woszczyć)
obwoszczać I
owoszczać II
uwoszczać I
wracać (< wrocić) V (+ -ący I, -any II, -anie V i nie-anie II) × wracać się V (+ -ący się III, -anie się I)
nawracać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × 1.nawracać się IV (+ -ący się II, -anie I)
obracać /-ro- V (+ -ący II, -any IV, -anie III) × obracać się V (+ -anie II-ący II / się II)
odwracać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × odwracać się IV
podwracać II (+ -ący I, -any I)
1.powracać II (+ -anie I)
przewracać IV (+ -ący I, -any I, -anie II) × przewracać się III (+ -anie II)
przywracać IV (+ -ący I, -any II, -anie I) × przywracać się I
uwracać I
wywracać V (+ -ący I, -any II, -anie II) × wywracać się II
zawracać II (+ -anie III) × zawracać się II
zwracać / zewra- / wzra- / swra- (i pf? 1} II (+ -anie II) × zwracać się II
pf × 2.nawracać się (a. impf) I
× poobracać się I
poprzewracać II
2.powracać II (+ -any I)
powywracać II
spodwracać II
sprzewracać III (+ -any I, -anie I) × sprzewracać się I
zobracać I (+ -any I)
[-wrewać] (< -wrzeć, -wrzał)
*zawrewać (-anie I)
[-wrykać] (< -warczeć)
odwrykać II
wrywać (< wrzeć, wrzał) I
[-wrzać] (< -wrzeć, -warł)
*zawrzać (-anie I)
wrzaskać (< wrzeszczeć) I (+ -anie I)
[-wrzedzać] (< -wrzedzić)
owrzedzać I
[-wrzewać] (< -wrzeć, -warł)
*zawrzewać (-anie I)
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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× wspaczać się (< wspaczyć <wspak) I
wsteczać (< wsteczyć) I
[-wstydzać] (< -wstydzić)
zawstydzać II
[-wtarzać /-wto- ] (< -wtorzyć)
powtarzać /-wto- V (+ -ący I, -any II, -anie IV) × powtarzać się II
wyci(ę)żać (< -wyciężyć) {-cięża} II
przewyciężać /-cią- {-cięża-ł /-ciąża 1} III (+ -ący I, -any I)
przezwyci(ą)żać {-ciążą} I
zwyciężać {-cięża-ł /-ciąża-ł} IV (+ -ący II, -anie I) × zwyciężać się II
pf pozwyci(ę)żać {-ciężał} I
[-wykać] (< -wyknąć)
odwykać II
przywykać III (+ -anie I)
zwykać I
[wysszać /-szszać /-ższać /-szać] (< -wysszyć)
podwysszać /-szszać /-ższać /-szać IV × podwyższać /-szszać /-sszać /-szać się III
powyszać /-szszać /-ższać /-sszać III (+ -ący I, -any I) × powyszszać /-sszać /-ższać się II
przewyszszać /-ższać /-szać /-sszać V (+ -ący IV, -any II, -anie II)
przezwyszać I
*uwyższać (-ący I)
wywyższać /-sszać /-szać /-szszać IV × wywyższać /-sszać /-szszać się III (+ -acy się I)
× pf napodwyższać się I
[-ymać] cf imać
zanieprazniać /-żniać (< *zanieprażnić) II
[-zbrajać / zbro-] (< -zbroić)
przyzbrajać I
uzbrajać /-zbro- II × uzbrojać się II
[-zbrojać] cf [-zbrajać]
[-zdabiać /-zdo-] (< -zdobić)
ozdabiać /-zdo- III (+ -ący I) × ozdabiać się II
przyozdabiać II
[-zdobiać cf [-zdabiać]
zdradzać / zra- (< -zdradzić) V (+ -ący II, -anie II) × zdradzać się III
przyzdradzać I
pf *wyzdradzać (-any I)
[-zdrawiać /-zdro-] (< zdrowić)
ozdrawiać /-zdro- II
pozdrawiać /-zdro- V (+ -ący I, -anie II, -anie III) × pozdrawiać się II
uzdrawiać /-zdro- V (+ -ący II, -any II, -anie III)
[-zdrowiać] cf [-zdrawiać]
[-ziąbać] (< ziębić)
ozi(ą)bać {-ziąba} I
uziąbać I
[-ziąbiać] (< -ziębić)
od-zi(ą)biać {-ziębia 1 /-zią- 1} II (+ -ziąbiający I)
ozi(ą)biać {-ziąbia; -ziębiał} II (+-ziąbiający /-zię- III, -ziąbianie I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zazi(ą)biać {-ziąbia /-zię-; imp -ziąbiaj } II (+ -ący II, -ziąbiany I)
[-ziejać] (< -ziać)
pf × uziejać się I
× zieleniać się (< -zielenić) I
*zazieleniać (-anie) × zazieleniać się I
[-zierać /-zi-] (< -jźrzeć)
dozierać /-zi- III
*obzierać (-anie I) × obzirać /-zie- się II
pozierać /-zi- II
przezierać /-zi- II (+ -anie I)
wyzierać I
wzierać /-zi- II
ziewać / zi- (< ziåć) IV (+ -ący II, -anie II)
poziewać III (+ -ący II, -anie II)
rozziewać II
wyziewać II
1.[-ziębiać] (< -ziębnąć)
przezi(ę)biać {-ziębia} I
2.zazi(ą)biać {-ziąbia /-zię-} II
2.[-ziębiać] cf [-ziąbiać]
[-zinać] (< -zionąć)
wyzinać I
[-zirać] cf [-zierać]
[-złacać] (< -złocić)
pozłacać III (+ -any I, -anie II)
*złorzeczać (< złorzeczyć) {-ący I)
[-znaczać] (< -znaczyć)
naznaczać IV (+ -any I, -anie I)
oznaczać II
podnaznaczać I
pod-znaczać I
poznaczać I
przeznaczać II
zaznaczać II
[-znajać] (< znoić)
uznajać I × uznajać się I
[-znajmiać] (< -znajmić)
oznajmiać /-znamiać IV (+ -any I) × oznajmiać się II
[-znajomiać] (< -znajomić)
oznajomiać II × oznajomiać się I
zradzać cf zdradzać
× zuchwalać się (< zuchwalić) II
[-zuwać] (< -zuć)
rozuwać / rozzu- II × rozuwać się I
wyzuwać II × wyzuwać się II
wzuwać I
zazuwać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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zzuwać II
zwaniać (< -dzwonić) I
wydzwaniać/-dzwo- II
2.zwalać / zwo- (< -zwoilić) IV × 2.zwalać się I
dozwalać IV (+ -ący II, -anie I)
pod-zwalać /-zwo- II
pozwalać /-zwo- V (+ -ący I, -any III, -anie II i nie-anie)
przyzwalać /-zwo- V (+ -ący II, -anie II)
uzwalać I
wyzwalać III (+ -anie I)
wzwalać I
zezwalać / zzwa- V (+ -ący II, -anie I) × zezwalać się I
zwyczajać (< -zwyczaić) II (+ -anie I) × zwyczajać się I
× od-zwyczajać się I
przyzwyczajać II (+ -any II) × przyzwyczajać się II
wzwyczajać I
[-zywać] (< -zwać)
nazywać V (+ -any IV, -anie Ii) × nazywać się IV
od-zywać III (+ -any I, -anie II) × od-zywać się IV (+ -anie II)
× ozywać się IV
pozywać V (+ -ący II, -any IV, -anie IV i nie-anie II) × pozywać się III
przezywać IV (+ -any II, -anie I) × przezywać się II
przypozywać III (+ -any I)
przyzywać IV (+ -ący I, -any II, -anie I)
1.*wypozywać (-any I)
wyzywać IV (+ -ący I, -any II, -anie II i nie-anie I) × wyzywać się I
wzywać V (+ -ący III, -any IV, -anie V) × wzywać się II
zzywać I
pf spozywać II (+ -any II) × spozywać się I
2.wypozywać II
żwi(ą)kać (< dźwięczeć) {żwiąkał} I
[-żalać / że-] (< -żalić}
ożelać I
× *użalać się (-ący się I)
[-żarzać] (< -żarzyć)
*podżarzać (-ący I)
rozżarzać II × rozżarzać się II (+ -anie I)
wżarzać I
[-żdżymać] cf [-żymać]
[-żebrzać] (< -żebrać}
wyżebrzać I
żegać (< -żec) I
dożegać I
ożegać II × ożegać się I
podżegać /-ży- III (+ -anie I) × podżegać się I
pożegać I
przeżegać I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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przyżegać II (+ -acy I)
rozżegać II × rożegać się II
wyżegać I
zażegać II (+ -ący I) × zażegać się II
[-żelać] cf [-żalać]
1.[-żeniać] (< -żenić)
ożeniać II (+ -ący I, -anie I) × ożeniać się IV (+ -ący się I)
pf poożeniać II × poożeniać się II
zożeniać I × zożeniać się II
2.[-żeniać] (< -gnać)
odżeniać I
rozżeniać I
[-żerać] (< -źrzeć)
× obżerać /-ży- się II (+ -anie II)
pożyrać /-że- IV (+ -ący II /-ały I)
wyżerać /*-ży- I (+ -ący I, -anie I)
zżyrać II
× (< pf) ożyrać się II
[-żonać] (< -gnać)
pożonać I
żuwać (< -żwać) I
obżuwać I
ożuwać II
pożuwać I
przeżuwać II (+ -any I)
*rozżuwać (-anie I)
zażuwać I
zżuwać I
życzać (< -życzyć) II
dożyczać II
nażyczać I (+ -any I) × nażyczać się I
pożyczać IV (+ -ący II, -any IV, -anie III)
1.rozpożyczać II
użyczać V (+ -any II, -anie I) × użyczać się I (+ -anie się I, -ący się I)
wypożyczać II (+ -anie I)
× zapożyczać się I
pf napożyczać II
narozpożyczać I
2.rozpożyczać II
[-żydać] (< -żdać)
ożydać II (+ -ący I)
[-żygać] cf żegać
[-żymać /-żdży-] (< -żąć, -żmę)
wyżymać /-żdży- II
zażymać I (+ -ący I)
zżymać / zdży- II (+ -ący I, -anie II) × zżymać się I
żynać (< -żąć, -żnę) I
cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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dożynać I
nażynać I
ożynać I
pożynać II
przyżynać I
użynać II
wyżynać II
zżynać II
1.[-żywać] (< żyć)
odżywać I
ożywać V (+ -ący I, -anie I)
pożywać V (+ -ący II, -any IV, -anie V)
przeżywać I
× rozżywać się I
*spożywać (-anie I)
używać VI (+ -ący IV, -any III i nie-any I, -anie V i nie-anie II)
wyżywać I
zażywać IV (+ -anie I)
pf zużywać I (+ -any I)
× pf naużywać się I
2.[-żywać] (< żwać)
zżywać I
[-żywiać] (< -żywić)
obżywiać IV (+ -ący III) × obżywiać się I
odżywiać II (+ -anie I) × odżywiać się I
ożywiać V (+ -acy IV, -any I) × ożywiać się II
× rozżywiać się I
wyżywiać I
*zażywiać (-ący II)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.a.
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