
Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

Formacje pochodne od różnych tematów utworzone za pomocą : -awać, -ywać, -ewać, -uwać.
Wszystkie  formacje  (bprzedr.  i  przedr.):  impf.  z  wyjątkiem  podwójnie  prefigowanych  z  przedrostkiem 
dystrybutywnym po- (np. pozastawawać)  i  raz z takimże z-. 
Formacje bprzedr., jeżeli istnieją, są zwykle iteratywne.

A.b.
-iwać / -ywać

 [-baczywać] (< -baczyć)
    obaczywać IV (+ -any I, -anie I) × obaczywać  się I
    przeobaczywać I  
    zabaczywać I
[-badywać] (< -badać)
    *wybadywać  (-anie II)
[-biegiwać] (< -biegać)
    *przebiegiwać (-anie I)
    × ubiegiwać się I
[-bieliwać] (< -bielić)
    × zabieliwać się I
[-bierywać] (< -brać)
    nazbierywać I
[-błagiwać] (< -błagać)
    ubłagiwać II
[-boiwać się] (< -bać się)
     × przyboiwać się I
boliwać (< -boleć ,-eję) I
    odboliwać I
    uboliwać I
broniwać (< bronić) I
[-buchywać] (< -buchać) 
    wybuchywać I
[-budowywać] (< -budować)
    dobudowywać I
[-budywać] (< budować)
    przybudywać I  
    wbudywać I  
całowywać  (< -całować) I
chodzywać  a.-dzi- (< chodzić) II 
    wchodzywać a. -dzi-  I
chowywać (< chować) II
    dochowywać II
    odchowywać I (+ -any I)
    pochowywać II (+ -anie I)
    przechowywać IV (+ -any II, nie-anie I) × przechowywać się II
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    przychowywać I × przychowywać się II
    wychowywać IV (+ -any II, -anie II) × wychowywać się II
    zachowywać V (+ -any II, -anie I) × zachowywać się V (+ -ący się I)
chramywać  (< chramać)I
    nachramywać I
[-chrapywać] (< chrapać)
    wychrapywać I
[-chuchywać] (< -chuchać)
    podchuchywać I
[-chwaliwać] (< -chwalić)
    pochwaliwać I
    uchwaliwać II
[-chwatywać] (< -chwatać)
    rozchwatywać I
ciądzywać (< ciądzać) I
[-ciągiwać] (< -ciągnąć)
    zaciągiwać I
[-ciążywać (< -ciążyć)
    obciążywać I
   × ociążywać się I
[-ciekiwać] (< -ciec)
    wyciekiwać I
cierpiwać (< cierpieć) I
    ścierpiwać /-ywać II
    ucierpiwać I (+ -any I)
    wycierpiwać /-cirpywać  II
[-ciesywać /-ciosy- /-cieszy-] (< -ciosać)
    ociesywać /-ciosy-/-cieszy- II
    pociosywać /-ciesy- II
[-ciskiwać] (< ciskać)
    wyciskiwać I
[-cuchiwać] (< -cuchnąć)
    przycuchiwać I  
[-czekiwać] (< -czekać)
    oczekiwać IV (+ -ący I, -any II, -anie II)
    poczekiwać I 
   ×  (< pf) doczekiwać się I
 [-czerwieniwać] (< -czerwienić)
    zaczerwieniwać I
[-czołgiwać] (< -czołgać)
    × wczołgiwać się I
czyniwać (< czynić) III
czytywać (< czytać) II
    doczytywać I
    przeczytywać I
    rozczytywać I
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    × (< pf) doczytywać się I
[-ćmiwać] (< -ćmić)
    zaćmiwać I
[-ćwiczywać] (< -ćwiczyć)
    wyćwiczywać I
[-darowywać] (< -darować)
    podarowywać I (+ -ący I)
 [-deptywać] (< deptać)
    nadeptywać I
    podeptywać II
    zdeptywać I
[-dniwać] (< -dnieć)
    × rozedniwać się  II
[-doływać] (< -dołać)
    podoływać I
    zdoływać I
[-drapywać] (< -drapać)
    rozdrapywać I
[-drukiwać] (< -drukować)
    przydrukiwać I
[-dumiwać] (< -dumieć)
    × zdumiwać się I
działywać  (< działać) II
    oddziaływać II (+ -anie I)
    zadziaływać II (+ -anie I)
[-dzieliwać] (< -dzielić)
    oddzieliwać I
    zadzieliwać I
dzierżywać (< -dzierżeć) II
    odzierżywać I
    × przydzierżywać się II
    wzdzierżywać I    
    zadzierżywać II (+ -any I, -anie I) × zadzierżywać się V
dzwoniwać  (< dzwonić) I
[-folgiwać] (< folgować)
    ufolgiwać I
× frasowywać się (< -frasować) I
[-fukiwać] (< -fukać]
    ofukiwać I
    sfukiwać I
[-gabywać] (< -gabać)
    przenagabywać II (+ -any I)
[-gadywać] (< gadać)
    odgadywać I
    ugadywać II (+ -anie I)
    zagadywać I
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    × {< pf) dohadywać /*-ga-  się I (+ -anie I)
[-gardzywać] (< -gardzić)
    pogardzywać I
[-gaszywać] (< -gasić)
    zagaszywać I
[-ględywać] (< -ględać)
    oględywać II
[-głaskiwać] (< -głaskać)
    ogłaskiwać II  
[-głodywać] (< -głodać)
    ogłodywać I  
[-głoszywać] (< -głosić)
    rozgłoszywać I
[-gnoiwać] (< -gnoić)
    *nagnoiwać (-anie I)
    rozgnoiwać I
[-gorszywać] (< -gorszyć)
    × pogorszywać się I
gorywać (< -gorzeć) I
    dogorywać I 
    pogorywać II
    × rozgorywać się II
    ugorywać I
    wygorywać /-rzy- II
    zagorywać I × zagorywać się I
    zgorywać II
 [-gotowywać] (< -gotować)
    przygotowywać II × przygotowywać się I
    * wygotowywać (-anie I)
    zgotowywać I
[-gotywać] (< -gotować)
    przygotywać II
[-grabywać] (< -grabić)
    *wygrabywać (-anie I)
[-grążywać] (< -grążyć)
    pogrążywać I
[-grywać] (< -grać)
    odegrywać I
    wygrywać I
[-grzebywać] (< -grześć)
    pogrzebywać I
    zagrzebywać I
[-grzywać] (< -grzać)
    przygrzywać I
[-haftywać] (< -haftować)
    przyhaftywać I  
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[-igrywać] (< -igrać)
    poigrywać II (+ -anie I)
    × zigrywać się I
 [-iskiwać /-ysk-] (<- iskać) 
Cf też zyskiwać
    doiskiwać I
    odiskiwać /*-ysk- I (+ -anie I)
[-jadywać] cf [-jedywać]
[-jdywać] (< -jć)
    wynajdywać I
[-jednywać] (< -jednać)    
    × pojednywać się I
    przejednywać II
    zajednywać II (+ -anie I)
[-jedywać] (< -jeść)    
    objedywać I
jeżdżywać  a.-zdzy- (< -jeździć) I
[-jrzeniwać] (< -jrzenić)
    dojrzeniwać I
2.[-jźrzywać (< -jrzeć `patrzyć’)
    dojźrzywać /-zrewać  II
    przejźrzywać /-zrzy-  II  
[-kadziwać] (< -kadzić)
    *podkadziwać (-anie I)
[-kaliwać] (< -kalać)
    pokaliwać I
 [-kapywać] (< -kapać)
    przekapywać I  
[-karmiwać] (< -karmić)
    dokarmiwać I
1.kazywać (< kazać) II
    dokazywać I
    okazywać II × okazywać się II
    × pokazywać się I
    1.*przekazywać (-any I, -anie I)
    rozkazywać II
    *wskazywać  (-anie I)
    *zakazywać (-any I)
2.[-kazywać] (<-kazić)
    2.przekazywać II × przekazywać się I
[-kęsywać] (< -kęsać)
    okęsywać I
[-kiełznywać] (< -kiełznać)
    okiełznywać I
[-kipywać] (< -kipieć)
    przekipywać I  
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[-kisywać] (< -kisać)
    rozkisywać I
[-klęskiwać] (< -kląskać)
    poklęskiwać I
[-kładywać] ( -kłaść)
     × dokładywać się I
     odkładywać I
[-kłusywać] (< -kłusać)
    × przekłusywać się I
[-kochywać] (< -kochać}
    × rozkochywać się II
    × zakochywać się I
[-koływać] (< -kołować <koło)
    zakoływać I
[-konywać] (< - konać)
    dokonywać III (+ -anie I) × dokonywać się II
    pokonywać II
    przekonywać III
    ukonywać I × ukonywać się I
    wykonywać IV (+ -ący I, -any II, -anie II) × wykonywać się II
[-kończywać] (< -kończyć)
    dokończywać II × dokończywać  się I
    skończywać II × skończywać się I
[-kopywać] (< -kopać)
    dokopywać I
    odkopywać I (+ -anie I)
    okopywać I (+ -anie II) × okopywać się II
    podkopywać II (+ -anie I) × podkopywać się II
    przekopywać II
    przykopywać II
    rozkopywać III   
    wkopywać II × wkopywać się I
    wykopywać II (+ -any II, -anie II)
       × (< pf) dokopywać się I
          pf porozkopywać I
               powykopywać I
               spodkopywać I
[-kosztywać] (< -kosztować)
    pokosztywać I
[-kowywać] (< -kować)
    okowywać I
    *przekowywać (-anie I)
      pf pookowywać I
[-kradywać] (< -kraść)
    × wkradywać się I
[-krocywać] (< -krocić `poskramiać’)
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    ukrocywać I
[-kroiwać] (< -kroić)
    zakroiwać I
kropiwać (< kropić) I
 [-krzosywać / krze-] (< -krzosać)
   okrzosywać /*-krze- I (+ -anie I)
[-krzykiwać] (< -krzyczeć)
    pokrzykiwać I
[-ksykiwać] (< -ksykać)
    wyksykiwać I
[-kupywać] (< -kupić)
    wykupywać I
[-kurczywać] (< -kurczyć)
    skurczywać I
[-kurzywać] (< -kurzyć)
    podkurzywać I
kuszywać (< -kusić) I
    pokuszywać I
[-latywać] (< -lecieć)
    oblatywać I
    odlatywać II
    polatywać I
    przelatywać I
    przylatywać I
    wylatywać II
leczywać (< leczyć) I × leczywać się I
    uleczywać I
[-liczywać] (< -liczyć)
    rozliczywać I
[-lżywać] (< -lzyć)
    ulżywać II (+ -ący I) × ulżywać się II
    zelżywać II
łaiwać  (< łajać) I
    odłaiwać II
[-łamywać] (< -łamać)
    × wyłamywać się II
 [-łapiwać] (< -łapić)
    obłapiwać I
[-łgiwać] (< -łgać)
    przyłgiwać I
1.[-łupywać] (< -łupać)
    × wyłupywać się I
1.[łupywać] (< -łupić)
    złupywać I
[-macywać] (< -macać) 
    pomacywać I
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    *wymacywać (-anie I)
    × (< pf) domacywać się I
[-maczywać] (< -maczać)
    omaczywać I  
[-malewywać] (< -malować)
    przymalewywać I
[-markotywać] (< -markotać)
    odmarkotywać I
    przymarkotywać I (+ -anie I  ) 
[-mar-zywać] (< -marznąć)
    umar-zywać I
[-mazywać] (< mazać)
    namazywać II (+ -anie II)
    pomazywać II
    wymazywać II
[-mdliwać] (< -mdleć)
   omdliwać I
    zemdliwać I
[-miatywać] cf [-mietywać]
[-mierzywać] (< -mierzyć < miara)
    zamierzywać I
mieszkiwać / mię- (< mieszkać) II
    omieszkiwać /-mię- IV 
    pomieszkiwać I
    przemieszkiwać /-mię- IV
    zamieszkiwać /-mię- III
[-mieszywać / mię-] (< -mieszać)
    przemieszywać II × przemieszywać się I
    przymieszywać II (+ -anie I) × przymieszywać /-mię- się II (+ -anie się I)
    wmieszywać I (+ -any I)
    zamieszywać I × zamieszywać się I
[-mietywać  /- mia- /-mio-] (< -mieść)
    namiotywać I
    odmietywać I
    pomiatywać I
    rozmietywać I
    wymiatywać /-mie- II × wymiatywać się I
    zamietywać I
[-miękczywać] (< -miękczyć)
    odmiękczywać I
    zmiękczywać I
[-mięszywać] cf [-mieszywać]
[-milczywać] (< -milczeć)
    przemilczywać I  
    zamilczywać I
[-milkiwać] (< -milknąć)
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    umilkiwać II
[-miłowywać] (< -miłować)
    × rozmiłowywać się I
[-miotywać] cf [-mietywać]
 [-mnażywać] (< -mnożyć)
    przymnażywać I  
[-mniemywać] (< -mniemać)
    *domniemywać (-any I, -anie I)
 [-mocniwać] (< -mocnić)
    zmocniwać I
modliwać się (< modlić) I
[-mordowywać] (< -mordować)
    × zmordowywać się I
[-mordywać] (< -mordować)
    zamordywać I
 [-motywać] (< -motać)
    rozmotywać II
    × wmotywać się I
[-murywać] (< -murować)
    odmurywać I
[-muskiwać] (< -muskać)
    przymuskiwać I
[-myśliwać] (< -myślić)
    obmyśliwać II (+ -any I, -anie I)
    omyśliwać I
    pomyśliwać I
    rozmyśliwać I
   × (< pf)  domyśliwać się I
[-nękiwać] (< -nękać)
    ponękiwać I
[-nichczemniwać] cf [-nikczemniwać]
[-niechywać /-chi-] (< -niechać)
    poniechywać I
    zaniechywać /-chi- IV
[-niemocniwać] (< -niemocnić)
    zniemocniwać I
[-nikczemniwać /-nich-] (< -nikczemnieć)
    znikczemniwać /-nich- II
[-nocowywać] (< -nocować)
    przenocowywać I
[-nocywać] (< -nocować)
    przenocywać I  
[-noszywać] (< nieść)
    znoszywać I
obiecywać  (< obiecać) I
obiedwywać  (< obiedwać) I
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orywać (< -orać) II (+ -any I)
    odorywać I
    przeorywać II
    worywać II × worywać się II
    zaorywać III
    zorywać I 
[-padywać] (<-paść)
    opadywać I
    spadywać I
paliwać (< palić) I
    rozpaliwać II (+ -anie II) × rozpaliwać się I 
    × zapaliwać się I (+ -anie I)
pamiętywać (< pamiętać) I
    rozpamiętywać IV (+ -any I, -anie IV) × rozpamiętywać się I
    upamiętywać I × upamiętywać się I
    wspamiętywać I (+ -anie I)
    *zapamiętywać (-ący I) × *zapamiętywać się (-anie się I)
[-panywać] (< -panować)
    opanywać I  
× pasywać się (< paść się, -sę) I 
 [-patrywać] (< -patrzyć)
    opatrywać II (+ -any II, -anie I)
    przepatrywać I
    × przypatrywać się I
    upatrywać II
patrzywać (< patrzyć) II
    przepatrzywać II
    × przypatrzywać się II
    *upatrzywać (-anie I)
    wypatrzywać I (+ -anie I)
    × (< pf) napatrzywać się I
                  zapatrzywać się I 
[-pełniwać] (< -pełnić)
    wypełniwać I
pisywać (< pisać) II
      wpisywać I (+ -anie I) ×  wpisywać się I  
[-pletywać] (< -pleść)
    odpletywać I
płacywać  / może płaci-  (< -płacić) II
    opłacywać I
[-płakiwać] (< -płakać)
    opłakiwać III (+ -ący I, -anie II)
[-płokiwać  /-płu-] (< -płokać)
    opłokiwać I
    podpłukiwać I  
[-pływywać] (< -płynąć)
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    przepływywać I  
    przypływywać I  
pochutnywać /-ni- (< ?) II (+ -anie I)
[-podobywać] (< -podobać)
    przypodobywać III × przypodobywać się II (+ -anie II)
[-pomogiwać] (< -pomoc)
    podpomogiwać I
potakiwać (< tak) I
[-powiadywać]
    wypowiadywać I
[-praszywać /-pro-] (< -prosić)
    napraszywać I
    sproszywać I
[-prawywać] (< -prawić)
    poprawywać I
[-proszywać] cf [-praszywać]
[-przątywać] (< -przątnąć)
    odprzątywać I
    sprzątywać I
[-przedywać] (< -przedać)
    *zaprzedywać (-any I)
[-przykrzywać] (< -przykrzyć)
    × uprzykrzywać się I
[-psowywać] (< -psować)
    zapsowywać I
[-pytywać] (< -pytać)
    opytywać II
    × przepytywać się II
    × przypytywać się III
    rozpytywać I
    *wypytywać (-anie I)
    × (< pf)  dopytywać się II
rachowywać (< -rachować) I
    × porachowywać się I
    zrachowywać I
raniwać I
[-rastywać] (< -rość)
    dorastywać I
    narastywać I
[-rażywać] (< -razić)
    porażywać I
[-rębywać /-rą-] (< -rębać)
    wyrębywać I
    pf powyrąbywać I
[-rownywać /-niwać] (< rownać)
    narownywać II
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    porownywać  III × porownywać /-niwać się II (+ -anie I)
    przerownywać I
    zarownywać I
    zrownywać II × zrownywać się I
× rozkoszywać się  (< rozkoszować) I
[-rumieniwać] (< -rumienić)
    zarumieniwać I
[-ruchywać] (< -ruchać)
    rozruchywać I
[-ruszywać] (< -ruszyć) 
    poruszywać I (+ -anie I) × poruszywać się II (+ -anie I)
    wzruszywać I
 [-rzezywać /-rza-] (< -rzezać)
    obrzezywać /-rza- II (+ -any I, -anie II) × obrzezywać się I
    odrzezywać I
    wyrzazywać /-rze- I  (+ -anie I)
[-rzucywać] (< -rzucić)
    odrzucywać I  
    porzucywać I
[-r-zywać] (< -r-zać `rżeć’)
    przyr-zywać I  
[-sarkiwać] (< -sarkać)
    posarkiwać I  
sądzywać (< -sądzić) I × sądzywać się I
    odsądzywać I
siadywać  (< sieść) I
[-siekiwać] (< -siec)
    posiekiwać I
    rozsiekiwać II (+ -anie I)
[-sięgiwać] (< -sięgać)
    osięgiwać I
[-skakiwać] (< -skoczyć)
    poskakiwać I
    przedskakiwać I  
    przeskakiwać I
    wskakiwać I
[-skarżywać] (< -skarżyć)
    oskarżywać II
    × uskarżywać się I (+ -anie I)
[-skrobywać] (< -skrobać) 
    obskrobywać I
    wyskrobywać I
[-słabiwać] (< -słabić)
    × osłabiwać się I
słuchywać (< słuchać) I
    nadsłuchywać I
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    nasłuchywać I
    podsłuchywać I
    przesłuchywać II (+ -anie I)
    przysłuchywać  II (+ -anie I) × przysłuchywać  się III
    usłuchywać /-chi-  II
    wysłuchywać II
    zasłuchiwać I
    × (< pf)  nasłuchywać /-chi-  się II
[-sługiwać] (< -służyć) 
    *zasługiwać (-any I)
służywać (< służyć) I 
[-sorbywać] (< -sorbać)
    wysorbywać I
 [-ssywać] (< -ssać)
    wyssywać II
[-stalewywać] (-stalować)
    obstalewywać I
× starzywać się (< starzeć) I
    × wystarzywać się I   
    × zastarzywać się I
[-sterkiwać] (< -starczeć)
    wsterkiwać I
stękiwać (< stękać) I
[-stosywać /-szywać] (< -stosować)
    przystosywać /-szy- II × przystosywać się I
[-strachiwać] (< -strachać)
    × wstrachiwać się I
[-stradywać] (< -stradać)
    postradywać I
[-straszywać] (< -straszyć)
    przestraszywać II
stroiwać (< stroić) I
[-strzeliwać] (< strzelić)
    wstrzeliwać I
[-sychiwać] (< -schnąć)
    przesychiwać I
[-szanywać] (< -szanować)
    poszanywać I
[-szarpywać] (< -szarpać)
    rozszarpywać I
    pf porozszarpywać I
[-szczekiwać] (< -szczekać)
    naszczekiwać I
[-szeptywać] (< -szeptać)
    *przyszeptywać (-anie I)
    × zszeptywać się I
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[-szorywać] (< -szorować)
    × zaszorywać się I
[-szukiwać] (< -szukać)
    oszukiwać IV × oszukiwać się II
1.[-szumywać] (< -szumować)
    odszumywać I
2.[-szumywać] (< szumieć)
    zaszumywać I
[-śladywać] (< -śladować)
    naśladywać I
[-śniwać] (< -śnić)
    × przyśniwać się I
śpiewywać (< -śpiewać) II
    dośpiewywać I 
    odśpiewywać I
    przyśpiewywać I
    wyśpiewywać II (+ -anie I)
 [-świtywać] (< -świtać)
    oświtywać I
 [-targiwać] (< -targać)
    odtargiwać I
    przytargiwać I
    roztargiwać II (+ -anie I)
    × utargiwać się II
    wtargiwać I (+ -anie I)
    *wytargiwać (-anie I)
teskniwać (< tesknić) I
 [-tkiwać] (< -tkać)
    dotkiwać  I
    nadtkiwać I
    natkiwać I
    przytkiwać I
    wtkiwać I
 [-toczywać] (< -toczyć)
    otoczywać II × otoczywać się I
[-trzęsywać i może -trzęsi-] (< -trząść)
    natrzęsiwać a. -sy-I
    × wstrzęsywać się I
trzymywać (< -trzymać) II
    strzymywać I × strzymywać się II
    × *wstrzymywać się (-anie się I)
    zatrzymywać II
    pf × pozatrzymywać się I
[-twardziwać] (< -twardzić)
    zatwardziwać II
[-uczywać] (< -uczyć)
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    × nauczywać się I
udobruchiwać (< udobruchać) I  
[-walczywać] (< -walczyć)
    zwalczywać I
[-warowywać] (< -warować)
     obwarowywać II
warzywać (< warzyć) I
     wywarzywać I
[-ważywać] (< -ważyć)
    rozważywać I
[-wiadywać /-wie- ] (< -wiedzieć)
    ×*wywiadywać się (-anie II)
    zawiedywać I
[-wiązywać] cf [-więzywać]
widywać (< widzieć) II
[-wiedywać] cf [-wiadywać]
[-wiertywać] (< -wiercieć)
    wywiertywać I
[-wietrzywać] (< -wietrzyć) 
    wywietrzywać I
[-więzywać /-wią-] (<  -więzać)
    obowiązywać /*-wię- I (+ -any I)
    × wwięzywać się I
woiwać (< wojować) I
[-woływać] (< -wołać)
    obwoływać IV (+ -ący II, -any I) × obwoływać  się I
    odwoływać III (+ -any I, -anie I) × odwoływać się II
    powoływać IV (+ -anie II)
    przywoływać II (+ -any I)
    rozwoływać I
    wywoływać IV (+ -any I, -anie I) ×wywoływać się I
    zawoływać II
    zwoływać III × zwoływać się II
woziwać a. -zywać (< wieźć) II
    zwozywać I
[-yskiwać] cf [-iskiwać]
zaniedbywać  (< zaniedbać) II
[-zieleniwać] (< zielenić)
    × zazieleniwać się I
[-znajmiwać /-ywać] (-znajmić}
    oznajmiwać /-ywać II)
[-znywać] (< znać)
   rozeznywać I
[-zyskiwać] (< -zyskać)
    pozyskiwać I
[-żegnywać] (< -żegnać)
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    × odżegnywać się I
    przeżegnywać I
[-żnywać] (< -żąć)
    zżnywać I

A.c.
-awać

(pierwsze -a - w tym formancie jest, z nielicznymi wyjątkami, pochylone)
[-baczawać] (< -baczyć)
     obaczawać II
     przebaczawać I  
     × (< pf) dobaczawać się I
[-bierawać] (< -brać)
    nazbierawać I
[-błagawać] (< -błagać)
    ubłagawać I
[-błyskawać] (< -błyskać)
    przebłyskawać I × przebłyskawać się I
[-chmielawać] (< -chmielić)
    podchmielawać II  
[-chowawać] (< -chować)
    odchowawać I
    przechowawać II × przechowawać się II (+ -anie I)
    wychowawać  II × wychowawać się II
    zachowawać IV (+ -ący I, -any II, -anie I) × zachowawać się IV
[-chwytawać] (< -chwytać)
    pochwytawać II  
    podchwytawać I
    przechwytawać I  
    rozchwytawać II
    uchwytawać I
[-ciekawać] (< -ciec)
    naciekawać I
    *wyciekawać (-anie I)
[-cierpiawać  (< -cierpieć)
    wycierpiawać II
[-ciskawać] (< -cisnąć)
    rozciskawać I
[-czekawać] (< -czekać)
    oczekawać  V (+ -ący III, -any II i nie-any I, -anie IV)
[-czerpawać] (< -czerpać)
    wyczerpawać I
[-czosawać] (< -czosać)
    oczosawać I

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.b. – A.e. str. 16/29



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

czyniawać (< czynić) I
czytawać (< czytać) II
    poczytawać I
    przeczytawać I
    przyczytawać II (+ -any I)
    rozczytawać I (+ -any I, -anie I)
    wyczytawać I
[-dawawać] (< -dawać)
    rozdawawać I
[-deptawać] (< -deptać)
    podeptawać II
[-druzgotawać] (< -druzgotać)
    podruzgotawać I  
[-drzemawać] (< -drzemać]
    × wzdrzemawać się I
[-działawać] (< -działać)
    oddziaławać II
    podziaławać I
    rozdziaławać I
    zadziaławać I
[-dzielawać] (< -dzielić)
    × udzielawać się I
[-dziergawać] (< -dziergać)
    zadziergawać I
dzierżawać (< dzierżeć) I
    dodzierżawać I
    odzierżawać II (+ -any I) × odzierżawać się II
    przydzierżawać I × przydzierżawać się II
    wydzierżawać I
    × wzdzierżawać się I
    zadzierżawać IV × zadzierżawać się I
    × zdzierżawać się II
[-fukawać] (< -fukać)
    wyfukawać I
[-gabawać] (< -gabać)
    przenagabawać I
[-glądawać] (< -ględać)
    przeglądawać I  
[-głaskawać] (< -głaskać)
    ugłaskawać I
[-głodawać] (< -głodać)
    ogłodawać I  
    przygłodawać I
    wygłodawać I
[-gniewawać] (< -gniewać)
    rozgniewawać I  
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[-gorawać] (< -gorzeć)
    przygorawać I
    wygorawać I
    zgorawać I
[-gotowawać] (< -gotować)
    przygotowawać  I  
grawać (< grać) IV
    nagrawać IV (+ -anie III) × nagrawać się II
    pograwać II (+ -ący I, -anie I)
    przegrawać III
    przenagrawać I
    przygrawać II
    wygrawać IV (+ -ący I, -anie II)
[-gruchotawać] (< -gruchotać)
    pogruchotawać I  
[-gryzawać] (< -gryźć)
     pogryzawać I  
     przegryzawać I 
     rozgryzawać I
igrawać (< igrać) I
    naigrawać III (+ -any II) × naigrawać się II
    poigrawać II
    × wygrawać się (tak!) (= w-i) I
    × wzigrawać się I
    zigrawać się I
[-imawać /-jma-] (< -jąć)
    poimawać  /*-jma-I (+ -ący I)
[-iskawać] cf [-yskawać]
 [-jąkawać] (< -jąkać)
    *zająkawać się (-anie I)
[-jednawać] (< -jednać)
    objednawać I
    pojednawać I × pojednawać się I  
    przejednawać II
    zjednawać II × zjednawać się I
jeżdżawać  (< -jechać) I
    × przejeżdżawać się I
[-jędrzniawać] (< -jędrznić)
    rozjędrzniawać II
{-jmawać] cf  [-imawać]
 [-kasawać] (< -kasać)
    okasawać I  
    podkasawać I
[-kazawać] (< -kazać)
    okazawać I
[-kłamawać] (< -kłamać) 
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    okłamawać I × okłamawać się I
 [-kochawać] (< -kochać)
    rozkochawać I (+ -anie I) × rozkochawać się III
    × zakochawać się I
 [-konawać] (< -konać)
     dokonawać  III × dokonawać się II
     przekonawać I
     skonawać II (+ -any I) × skonawać się I
[-kończawać] (< -kończyć)
     dokończawać się I
[-kopawać] (< -kopać)
    odkopawać II
    okopawać I × okopawać się I
    podkopawać I × podkopawać się I
    przekopawać II  
    wskopawać I
    wykopawać II
    zakopawać II
[korzystawać] (< -korzystać)
    skorzystawać I
[-kowawać] (< kować)
    przekowawać II  
    wykowawać I
[-krzykawać] (< -krzyczeć)
    okrzykawać I  
    pokrzykawać I
    wykrzykawać II
[-kszykawać] (< -kszykać)
    wykszykawać I
[-kuszawać] (< -kusić)
    skuszawać I
[-kusztowawać] (< kosztować? kusić?)
    × pokusztowawać się I  
[-kwitawać] (< -kwiść)
    okwitawać I   
    rozkwitawać I   × rozkwitawać się II
[-latawać] (< -latać)
    zalatawać II
[-leczawać] (< -leczyć)
    wyleczawać I
legawać (< legać) I
[-liczawać] (< -liczyć)
    × policzawać się I
[-lutowawać się (< lutować `litować’ się) 
    × zlutowawać się I
[-łamawać] (< -łamać)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – A.b. – A.e. str. 19/29



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    × wyłamawać się I (+ -anie I)
[-łupawać] (< -łupać)
    × odłupawać się I
[-łyskawać] (< -łyskać)
    połyskawać I
[-macawać] (< -macać)
    obmacawać I
    omacawać I
[-miatawać] cf [-miotawać]
[-mierzawać] (< -mierzyć < miara)
    wymierzawać I
    zmierzawać II
 [-mieszawać] (< -mieszać)
    pomieszawać I
    przemieszawać I  
    przymieszawać II × przymieszawać się I (+-anie się I
    wmieszawać II
    zamieszawać III × zamieszawać się I
    × zmieszawać się I
mieszkawać / mię- (< mieszkać) II (+ -ący I)
    obmieszkawać II
    omieszkawać /-mię- IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × omieszkawać się II
    pomieszkawać I
    przemieszkawać /-mię- IV (+ -ący II, -anie II
    zamieszkawać /-mię- IV (+ -any II) × zamieszkawać się I (+ -ący się I)
    zmieszkawać I
[-mietawać] cf [-miotawać]
milczawać (< milczeć) I
    zamilaczawać II (+ -any I) × zamilczawać się I
    zmilczawać I
[-miotawać /-mia- /-mie-] (< -miotać)
    podmiotawać I  
    wymiatawać /-mio- II
    zamietawać /-mia- II × zamietawać się I
[-mniemawać] (< mniemać)
     domniemawać  II × domnimawać /-mnie-  się IV
[-motawać] (< -motać)
    wmotawać I
    zamotawać II
[-mruczawać (< -mruczeć) 
    odmruczawać I
[-mrukawać] (< -mruczeć) 
    odmrukawać I
[-muskawać] (< -muskać)
    omuskawać I  
    pomuskawać II
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    wymuskawać I
myślawać (< -myślić) I
    obmyślawać III (+ -any I, -anie III))
    omyślawać II
    pomyślawać I (+ -anie I)
    przemyślawać II
    rozmyślawać II (+ -anie II) × rozmyślawać się I
    zamyślawać II (+ -anie I)
    × (< pf) domyślawać się I
                  zamyślawać się I
 [-niechawać] (< -niechać)
    zaniechawać III (+ -any I, -anie I)
[-nukawać] (< -nukać)
    przynukawać /-nę- II
ofiarawać (< ofiarować) I
[-orawać] (< -orać)
    przeorawać I  
   × worawać się I
    zaorawać I
[-padawać] (< -padać)
    opadawać I  
[-palawać] (< -palić)
    wypalawać I
[-pamiętawać] (< -pamiętać)
    przepamiętawać I
    przypamiętawać II
    rozpamiętawać III (+ -ący I, -any I, -anie II) × rozpamiętawać się II
    spamiętawać I
    upamiętawać II × upamiętawać się II (+ -anie I)
    wspamiętawać II
    zapamiętawać II (+ -ący I)
[-pasawać] (< -pasać)
    × rozpasawać się I
[-patrzawać] (< -patrzyć)
    opatrzawać II
    przepatrzawać II × przepatrzawać się I  
    wypatrzawać I
[-pętawać] (< -pętać]
    upętawać I
    wypętawać I
pierawać (< prać) I
[-piewawać] (< -piać)
    opiewawać I
pisawać (< pisać) I
    odpisawać I
    opisawać I (+ -any I, -anie I)
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    spisawać I
    wypisawać I
[-pluskawać] (< -pluskać) 
    zapluskawać II × zapluskawać się II
[-płakawać] (< -płakać)
    opłakawać IV (+ -any II, -anie II)
[-płokawać] (< -płokać)
    opłokawać II
pochutnawać (< ?) II (+ -anie II)
[-podobawać] (< -podobić)
    przypodobawać I  
[-podobnawać] (< -podobnić)
    przypodobnawać I
poduszczawać < poduszczyć) I
[-polerawać] (< -polerować)
    wypolerawać I
[-pominawać] (< -pomnieć)
    napominawać I
[-powiedawać] (< -wiedzieć)
     rozpowiedawać I
[-pryskawać] (< -pryskać)
    wypryskawać I  
[-przątawać] (< -przątać)
    sprzątawać I
[-przymierzawać] (< -przymierzyć < przymierze)
    × sprzymierzawać się I
[-przysięgawać] (< -przysiąc)
    poprzysięgawać I
 [-puszczawać] (< -puścić)
    odpuszczawać I
    przepuszczawać I
 [-pychawać] (< -pchać)
     przypychawać I
[-pytawać] (< -pytać)
     opytawać I
     popytawać I
     przepytawać II × przepytawać się I
     × przypytawać się II (+ -ący I, -anie II)
      wypytawać II (+ -anie I) × wypytawać się II
     × (< pf) dopytawać się III
[-rachowawać] (< -rachować)
    porachowawać I  
[-rownawać (< -rownać)
    narownawać II
    porownawać III × porownawać się II 
    przyrownawać IV (+ -ący I, -any IV, -anie III) × przyrownawać się II
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    urownawać I
    wyrownawać I × wyrownawać się I
    zrownawać III × zrownawać się II
rozkoszowawać (< rozkoszować) I
[-ruchawać] (< -ruchać)
    poruchawać II  
[-ruszawać] (< -ruszać)
    poruszawać I
    wzruszawać I
[-rykawać] (< -ryczeć)
    zarykawać I
[-rzekawać] (< -rzekać)
    wynarzekawać I
[-sarkawać] (< -sarkać)
    posarkawać I  
[-siekawać] (< -siec)
    obsiekawać  I  
    rozsiekawać II
    wysiekawać I (+ -any I)
[-sięgawać] (< -sięgać) 
Cf też  [-przysięgawać]
    osięgawać I
 [-skarżawać] (< -skarżyć)
    oskarżawać I
[-skrobawać] (< -skrobać)
    odskrobawać I
    oskrobawać I
 [-sławać] (< -słać, ślę)
    przesławać I
słuchawać (< słuchać) I
    nadsłuchawać I   
    nasłuchawać III (+ -ący I)
    podsłuchawać II
    przesłuchawać II (+ -anie I)
    przysłuchawać II (+ -anie I) × przysłuchawać się IV (+ -anie?) 
    rozsłuchawać I
    usłuchawać I
    wysłuchawać IV (+ -any II)
    × (< pf) nasłuchawać się III
                  osłuchawać się I   
słychawać (< -słychać) II
    wysłychawać II
    × (< pf) nasłychawać się I
[-smucawać] (< smucić)
    zasmucawać I
[-sprzyjawać] (< -sprzyjać)
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    posprzyjawać I 
[-srawać] (< -srać)
    posrawać I 
    wysrawać I
[-sromawać] (< -sromać)
    zasromawać I
[-starzawać] (< -starzeć) 
    × zastarzawać się I
[-stawawać] (< -stawić)
    pf pozastawawać I
[-stękawać] (< -stękać)
    postękawać I
[-stępawać] (< -stąpić)
    postępawać I  
[-stradawać] (< -stradać)
    postradawać I  
[-strychnawać] (< -strychnąć)
    odstrychnawać I
[-strzegawać] (< -strzec)
    podstrzegawać I  
    przestrzegawać I
[-strzelawać] (< -strzelać) 
    odstrzelawać II × odstrzelawać się II
[-strzygawać] (< -strzyc)
    postrzygawać I  
    przestrzygawać I
 [-sypawać] (< -sypać)
    rozsypawać I
[-szawać] (< -szyć)
     podszawać I
[-szczekawać] (< -szczekać)
    naszczekawać II
    obszczekawać I
    odszczekawać II
    poszczekawać I  
    przyszczekawać I  
[-szeptawać] (< -szeptać)
    poszeptawać II  
    przyszeptawać I  
    × zszeptawać się II
[-szuflawać] (< -szuflować)
    przeszuflawać I
[-szukawać] (< -szukać)
    oszukawać IV (+ -ący II, -any I, -anie II) × oszukawać się I
    przeszukawać I  
    wyszukawać I
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[-ścigawać] (< -ścigać)
    pościgawać I  
    wyścigawać I
[-śpiewawać] (< -śpiewać)
    odśpiewawać II
    ośpiewawać I
    przyśpiewawać II
    wyśpiewawać III
[-świtawać] (< -świtać )
   × rozświtawać się I
[-targawać] (< -targać)
    roztargawać II
    × utargawać się I
    wtargawać I
    wytargawać I
[-troskawać] (< -troskać)
    zatroskawać I × zatroskawać się II
[-trząsawać] (< -trząść)
    wytrząsawać I
[-trzeźwiawać] (< -trzeźwić)
    × otrzeźwiawać się I
    roztrzeźwiawać I
 trzymawać  (< -trzymać) II
     dotrzymawać II
     otrzymawać IV (+ -ący I, -anie I) × otrzymawać się II
     × potrzymawać się I
     × przytrzymawać się I
     strzymawać II (+ -anie I) × strzymawać się  II (+ -anie II)  
     wstrzymawać II (+ -any II) × wstrzymawać się IV (+ -ący się II, -anie się II i nie-anie I)
     wytrzymawać II (+ -anie I)
     zatrzymawać IV (+ -ący I, -any II, -anie I) × zatrzymawać się II
     pf × pozatrzymawać się I
[-tykawać] (< -tknąć)
    wytykawać I
[-tyskawać] (< -tyskać)
     dotyskawać I
[-uzdawać] (< -uzdać)
    oduzdawać I
[-wąchawać] (< -wąchać)
    powąchawać I  
[-wichławać] cf [-wikławać]
widawać (< widzieć) II × widawać się I
 [-wiertawać] (< -wiercieć)
    wywiertawać I
wieszawać  (< wiesić) I
    rozwieszawać I
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    zawieszawać I
[-wikławać /-wichła-] (< -wikłać)
    × obwikławać się I
    odwikławać I
    uwikławać I
    wwikławać II  
    wywikławać /-chła- II
    zawikławać /-chła- II
    zwikławać I
[-witawać] (< -witać)
    przywitawać I  
[-woławać] (< -wołać)
    odwoławać II (+ -ący I) × odwoławać się II
    powoławać II
    przywoławać I  
    wywoławać III 
    wzwoławać I
    zawoławać II
    zwoławać II
[-wstydawać] (< wstydać)
    zawstydawać I × zawstydawać się I
[-yskawać] (< -iskać) 
Cf też zyskawać
    odyskawać I
*zaniedbawać (< zaniedbać) (-anie I)
znamienawać (< znamionować) I
[-znawawać] (< -znać)
    × przyznawawać się I
[-zwyczajawać] (< -zwyczaić)
   × przyzwyczajawać się I  
zyskawać (< zyskać) I
    pozyskawać II
    przezyskawać I
[-żałowawać] (< -żałować)
    obżałowawać  I
 [-żegnawać] (< -żegnać)
    × odżegnawać się I
    pożegnawać II
[-żuchławać] (< -żuchłać)
    ożuchławać I  
[-zyczawać] (< -życzyć)
    pożyczawać I
    użyczawać II (+ -ący I × użyczawać się II (+ -ący się I, -anie się I)
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A.d.
-ewać

bolewać (< boleć, boli) II
    *pobolewać (-anie I)
    wybolewać I
× chciewać się (< chcieć) I
    × dochciewać się I
    zachcewać I (+ -anie I) × zachciewać /-chce- się II (+ -anie I)
[-chowewać] (< -chować)
    zachowewać I
[-chrapiewać] (< -chrapieć)
    ochrapiewać I
 [-cierpiewać] (< -cierpieć)
    wycierpiewać I
[-ckniewać] (< -cknąć)
    × ockniewać się I
[-czerniewać] (< -czernieć)
    poczerniewać I
[-ćmiewać] (< -ćmić)
    zaćmiewać III
[-dniewać] (< -dnieć)
    odniewać I
    × rozedniewać / rozdnie- się II
[dolewać] (< -dołać)
    zdolewać I
 [-drewniewać] (< -drewnieć)
    zdrewniewać I
[-dumiewać /-hu- /-u-] (< -dumieć)
    × zdumiewać / zhu-  / zu- się IV (+ -anie I)
[-dzierżewać] (< -dzierżeć)
    zadzierżewać I
    zdzierżewać I
[-gorewać] (< -gorzeć)
    dogorewać I
    ogorewać I
    pogorewać I
    przygorewać I
    wygorewać I
    × (< pf) rozgorewać się I (+ -anie I)
[-humiewać] cf [zdumiewać]
 [-jaśniewać] (< -jaśnić)
    × przejaśniewać się I
[-jędrzniewać] (< -jędrznieć]
    rozjędrzniewać I
[-jzrewać] cf [-jźrzewać]
[-jrzewać] cf [-źrzewać]
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[-konewać] (< -konać)
    pokonewać I
    wykonewać I
 [-lżewać] (< -lżyć)
    ulżewać II
1.[-mdlewać /-mgle-] (< -mdleć)
     omdlewać /-mgle-   IV (+ -ący I, -anie  IV)
     pomdlewać II
     1.zemdlewać /-mgle- II
     pf poomdlewać I
2.[-mdlewać] (< -mdlić)
    2.zemdlewać II
[-mieniewać] (< -mienić `zmieniać’)
    wymieniewać I
mowiewać (< mowić) I
[-myślewać] (< -myślić)
    obmyślewać I
[-patrewać] (<- patrzyć)
    opatrewać I
[-pomniewać] (< -pomnieć)
    zapomniewać I
[-przysięgiewać] (< -przysięgać)
    *poprzysięgiewać (-anie I)
[-rownewać] (< -rownać)
    przyrownewać I
[-rozumiewać] (< -rozumiéć)
    × dorozumiewać się II
    porozumiewać II × porozumiewać się II (+ -anie I / się I)
    wyrozumiewać III (+ -any I)
    zrozumiewać III
 [-siodlewać] (< -siodłać)
    przesiodlewać I
× starzewać się (< starzeć) I
[-szalewać] (< -szaleć)
    wyszalewać I
 [-śpiewać] (< -śpić)
    uśpiewać I  
[-tchniewać] (< -tchnąć)
    × zachtniewać [tak!} się I
[-topniewać] (< topnieć)
    *roztopniewać  (-ący I)
[-umiewać] cf [-dumiewać]
[-wątpiewać] (< -wątpić)
    przywątpiewać II
[-woniewać] (< -woniać)
    zawoniewać I
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 [-zieleniewać] (< -zielenić)
    zazieleniewać I
[-źrzewać /-źdrze- /-źdre-/ -jźrze-/-jzre-] (< -źrzeć)
    doźrzewać /-źdrze- /-źdre- /-źrze- /-jzre-  /-zre- III

A.e.
-uwać

całuwać  (< całować) II
    pocałuwać I
działuwać (< działać) I

-ować - -owam  cf C.
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