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B.

inf: -ić (-‘yć); praes: -‘ę, -isz (-‘ysz), -i, -imy / rzadziej -‘emy, -icie, -‘ą; praet: -ił (-‘ył …), -iła, -ili / czasem -‘eł, 
-‘eła, -‘eli; imp: bez końcówki  / -i (-‘y); part praes act: -‘ąc, -‘ący; part praet act: -iwszy; part praet pass: -‘ony, 
-‘ona, -‘eni ;  sb:  -‘enié.
W 1.sg i 3.pl praes, w part praes act (przysłówkowym i przymiotnikowym), part praet pass i rzeczowniku zmiana 
końcowej spółgłoski rdzennej miękkiej na funkcjonalnie miękką:  płacić – płacę, płacąc(y), płacony, płacenie, 
chodzić – chodzę …, nosić – noszę …, grozić – grożę… Od bezokoliczników zakończonych na -ścić omawiane 
formy zachowują się różnie: część tworzy je z  wymianą w -szcz- (tak  np. korzyścić, pieścić, puścić), część w 
postaciach obocznych typu -szczę /-ścię  (tak np. czyścić) lub z wymianą tylko w formacjach imiennych, jak mścić 
– mszczę /zemścienie; w czasowniku krzcić   wymiana przybiera postać krzczę // krzcę / krcę. Wyjątkowe od -sić 
part praet pass i rzeczownik -siony /-sony, -senie cf okęsić i zawiesić. W niżej prezentowanym wykazie przy 
odpowiednich czasownikach podaję formacje imienne w skrócie rozszerzonym o poprzedzającą grupę 
spółgłoskową (np. -szczący, -szczony, -szczenie); czynię to tylko przy pierwszym zapisie, co ma oznaczać, że 
następne mają tę samą postać fonetyczną.
Formacje bprzedr.: impf i pf (przedstawione są w oddzielnych układach); przedr.: pf z wyjątkiem: -chodzić, 
-jeździć, -nosić, -wodzić, -wozić  i  włoczyć, w których przedr. w zasadzie impf, pf tylko w formacjach 
„ilościowych” oraz zwrotnych zintegrowanych; wyjąkowo impf  też sprzeciwić się (może od sprzeciwny)  i z 
rzadkim przedrostkiem społ-.

Bprzedr. impf
[*aksamicić]
    pf *uaksamicić (-ciony I)
babić II
baczyć  VI (+ -ący II, -ony II, -enie V i nie-enie II) × baczyć się IV
    pf obaczyć VI (+ ony IV i nie-ony I, -enie IV i nie-enie I) × obaczyć  się  V × (+ -enie IV i 
          nie-enie  I)
        pobaczyć IV (+ -ony II, -enie II) × pobaczyć się I
        przebaczyć IV (+ -ony II, -enie II)
        *przeobaczyć (-ony I)  
        rozbaczyć II (+ -enie I) × rozbaczyć się II
        ubaczyć IV (+ -ony II) × ubaczyć się II 
        wzbaczyć II
        zabaczyć IV (+ -ony I, -enie II) × zabaczyć się I
        zbaczyć I
         × pf dobaczyć się I
bałwochwalić I
barcić I
[*barłożyć]
    pf × obarłożyć się I
barwić II (+ -enie I) × barwić się I
    pf *obarwić (-ony I)
        przybarwić I (+ -ony I)
        ubarwić  I (+ -ony II)
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        zabarwić I (+ -ony I)
bawić IV (+ -ony I) × bawić się V (+ -ący się III, -enie I / się I)  
    pf nabawić IV × nabawić się II
         obawić I × obawić się II
         odbawić I
         × pobawić się I
         pozbawić IV (+ -ony III, -enie I)
         przybawić III (+ -ony II, -enie I) × przybawić się II
         *przypozbawić (-ony I)
         ubawić II
         wybawić V (+ -ony V, -enie V) × wybawić się III
         wzbawić I
         zabawić IV (+ -ony IV, -enie III) zabawić się IV
         zbawić V (+ -ony V, -enie IV) × zbawić się II
[*bażyć] `pragnąć’
    pf zabażyć I × zabażyć się II   
[-besermanić] cf s.v. bisurmanić
[*bestwić]
    pf zbestwić I × zbestwić się II (+ -ony I)
× besurmanić się cf bisurmanić się
bezpieczyć I × bezpieczyć się I 
    pf ubeśpieczyć III (+ -ony II, -enie II) × ubeśpieczyć się III
*bębnić (-enie I)
    pf zabębnić I
× [*bękarcić się]
    pf × *zbękarcić się (nie-ony I)
× biedzić się IV (+ -ący się I, -enie I / się I)
    pf pobiedzić I (+ -ony I)
bielić III (+ -ony I, -enie III) × bielić się II
    pf nabielić I
         obielić I (+ -ony I)
         *pobielić (-ony III, -enie II)
         ubielić I (+ -ony II, -enie I) × ubielić się I
         wybielić II (+ -ony II i nie-ony I) × wybielić się II
         zbielić II (+ -ony II)
× [*biesić się]
    pf × rozbiesić się I
          × zbiesić się I  
× bisurmanić / be- się II
    pf × pobisurmanić się I
         × zbesermanić się I  
× bliżyć /-zić się II
    pf przybliżyć II (+ -ony?, -enie?) × przybliżyć się V (+ -ony II, -anie II / się I)
        ubliżyć /*-bliższ-  IV (+ -ony II, -enie IV)
bluźnić V (+ -ący III, -ony III, -enie IV)
    pf nabluźnić  I
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         zbluźnić III (+ -ony II, -enie II)  
        × pf nabluźnić się I
błazgonić I (+ -enie I)
błaźnić IV (+ -enie I)  × błaźnić się II
    pf pobłaźnić III × pobłaźnić się II (+ -ony II)
        × zbłaźnić się III (+ -ony II, -enie I)
[-błażyć] cf błożyć
błądzić / błę- {błądzi-ł; imp błądź} V (+ -ący IV, -enie II)
W całej odmianie -ą-
        pf obłędzić II  × obłądzić /-błę /*-błu- się V (+   -ony  IV, -enie IV)
            pobłądzić IV  (+-enie I)
            ubłądzić /-błę  II (+ -ony I, -enie II)
            × wybłędzić /-błą- się II
            *wzbłądzić (-enie I)
            zabłądzić /-błę-  V (+ -ony  II) × zabł(ą)dzić się I
            zbłądzić /-błę- V (+ -ony II, -enie II) 
            × pf nabł(ą)dzić się  II
*błękicić (-cenie I)
błocić I
    pf ubłocić I × *ubłocić się (-ony I)
błogosławić / bogo- /*boho-  V (+ -ący II, -ony VI i nie-ony I, -enie IV)
    pf ubłogosławić /*-bogo- IV (+ -ony IV, -enie III)
błożyć I (+ -enie I)
    pf pobłożyć  /-bła- II (+ -enie I)
         ubłożyć I
[*błyszczyć]
    pf × *zabłyszczyć się (-ony I)
[* boczyć]
    pf × uboczyć się (i impf)  II
        wyboczyć I
        × zaboczyć się I
× bodacić się `pragnąć’ I
bogacić IV × bogacić się III
    pf nabogacić I
        ubogacić IV (+ -ony IV, -enie II) × ubogacić się III
        × wzbogacić się II (+ -enie I)    
        zbogacić III (+ -ony II, -enie I) × zbogacić się III (+ -enie się I)
bogosławić, bohosławić cf błogosławić
borzyć cf burzyć
× bożyć się I 
× bracić się IV
    pf × pobracić I × pobracić się III (+ -ony I, -enie I)
        × rozbracić się I
         zbracić II × zbracić się IV (+ -cenie II /-się I)
bredzić / bry- III (+ -ący I)
    pf nabredzić I
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         pobredzić I
× broczyć się I
    pf × pobroczyć się I (+ -ony I)
brodzić IV (+ -ący I)
    pf *pobrodzić (-ony I)
         przebrodzić I (+ -ony I)
         zabrodzić II 
         zbrodzić II (+ -ony I)
         × pf nabrodzić się I
broić V (+ -ący I, -enie II i nie-enie I) × broić się IV
    pf nabroić IV (+ -ony I) 
         pobroić III
         wybroić II (+ -ony I)
         zabroić II × zabroić się I
         1.zbroić IV (+ -enie II) 
         × pf nabroić się I
bronić VI (+ -ący III, -ony IV, -enie IV) × bronić się V (+ -ący się II, -enie się I)
    pf obronić V (+ -ony IV, -enie IV i nie-enie I) × obronić się IV (+ -enie I)
        *odbronić (-ony I)
        ubronić II (+ -ony I)
        wzbronić I × wzbronić się I
        zabronić IV (+ -ony III i nie-ony II, -enie II)
        zbronić II × zbronić się I   
browarzyć I 
broździć I
brudzić I
    pf × ubrudzić się II
         *zabrudzić (-ony II)
          zbrudzić I
*brunacić (-cenie I)
[*brusić]
    pf *wybrusić (-szony I)
bruździć cf broździć
× *bryżyć się (-ący się I)
× brzedzić się cf brzydzić się
*brzeżyć  `świtać’ (-żenie I)
brzydzić  III × brzydzić / brze- się V (+ -ący się II, -enie II)
    pf obrzydzić IV (+ -ony II, -enie III) × obrzydzić się II
        × ubrzydzić się I 
        zbrzydzić II (+ -ony I)  × zbrzydzić się III (+ -enie I)
× bucić /-czyć się III (+ -enie II)
budzić IV (+ -enie II) × budzić się I
    pf obudzić IV (+ -ony II, -enie II) × obudzić się IV
        pobudzić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × pobudzić się II (+ -enie I)
        przebudzić II (+ -ony II) × przebudzić się I (+ -ony?)
        × przybudzić się I
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        *rozbudzić (-ący I)
        wzbudzić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie III) × wzbudzić się III
         zbudzić III (+ -ony II, -enie II)
        × pf dobudzić się I
burzyć / bo- V (+ -ący IV, -enie III) × borzyć się IV (+ -ący II, -enie II)
    pf  oburzyć I × oborzyć /-bu- się IV (+ -enie II)
         poborzyć /-bu- IV (+ -ony III, -enie I) × *poburzyć się (-enie I)
         podburzyć /-bo- III (+ -enie I)
         rozborzyć /-bu- II (+ -ony II), -enie II) × rozburzyć się I
         *wyburzyć (-enie I)
         wzburzyć IV (+ -ony II, -enie III) × wzburzyć się IV
          zaburzyć II (+ -any III, -eni e IV) × zaburzyć się III
          zburzyć /-bo- IV (+ -ony IV, -enie V) × zburzyć się III 
         × zoborzyć się I
bydlić II (+ -ący I)
    pf *obydlić (-enie I)
         pobydlić  I (+ -enie II)
bystrzyć I × bystrzyć się I
cadzić cf cedzić
[-calić]
    pf scalić I (+ -ony I)
[-capić] cf [-czapić]
catwić I
cedzić / ca- II (+ -ący I, -ony I, -enie I) × cedzić się II
    pf odcedzić /-ca- II (+ -ony I)
        przecedzić /-ca- V (+ -ony I)
        scedzić I
        wcedzić I
        wycedzić /-ca- II (+ -enie I) 
ceglić I
1.cenić IV (+ -ony II, -enie I)
    pf zacenić III (+ -ony II, -enie II)
2.[*cenić] (< cena `cyna’)
    pf *pocenić (-ony I)
× chełpić się IV (+ -acy się I, -enie III)
    pf × pochełpić się I
[-chęcić]
    pf *przychęcić (-enie I)
chędozyć IV (+ -ący II, -enie II) × chędożyć  się II
    pf obchędożyć I
         ochędożyć IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × ochędożyć się II (+ -ony?)
         pochędożyć II (+ -ony I)
         podchędożyć I
         przychędożyć II (+ -ony IV i nie-ony I)
         przyochędożyć II (+ -ony II, -enie I)
         schędożyć I 
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         uchędożyć II (+ -ony II, -enie II) × uchędożyć się II
         wychędożyć III (+ -ony II, -enie II)
         zachędożyć II    
1.chlebić `pochlebiać’ I
    pf pochlebić III 
        × przypochlebić się II (+ -enie I)
2.[-chlebić] (< chleb)
    pf *schlebić (-enie II)
         × *wchlebić się (-ony II, -enie II)
[-chlewić] (< chlew)
    pf schlewić I
× chlubić się cf chłubić się
chłodzić V (+ -ący IV, -enie II) × chłodzić się IV (+ -enie się I)
    pf ochłodzić IV (+ -ony II, -enie IV) × ochłodzić się IV (+ -ony III, -enie  II)
         przechłodzić II × przechłodzić się II (+ -enie I)
         wychłodzić I
chłościć II × chłościć się I
    pf dochłościć I
         pochłościć I
         schłościć I
         wchłościć  {-szczę może od wchłostać) I
         *wychłościć (-szczony I) × wychłościć się I
chłubić / chlu- się IV (+ -enie się I)
    pf pochłubić /-chlu- się III
[*chmielić]
    pf *ochmielić (-ony I)
          podchmielić II (+ -ony I)
          *uchmielić (-ony I)
[*chmurzyć]
    pf × zachmurzyć się I (+ -ony II, -enie III)
chodzić  (i pf imp) VI (+ -ący V, nie-ony I, -enie IV)
    impf
    1.dochodzić V (+ -ący II, -enie V, -ony II) × dochodzić się I
    nachodzić III (+ -enie I) ×  1.*nachodzić się (+ -ący I / się I)
    1.nadchodzić IV (+ -ący III, -enie I) × nadchodzić  się I
    obchodzić / oby- V (+-ący II, -ony II, -enie III) ×  obchodzić / oby-  się  V (+ -ący się II, -enie II / się II)
    1.odchodzić V (+ -ący IV, -enie III)
    1.pochodzić V (+ -acy V)
    podchodzić IV (+ -ący I)
    przechodzić  V (+ -ony II, -enie II i nie-enie I) × 1.przechodzić się IV (+ -enie I)
    przedchodzić  I (+ -ący I)
    przychodzić VI (+ -ący V, -enie II) × przychodzić się II
    × 1.rozchodzić się IV (+ -ący się II, -enie II / się I)
    1.schodzić  V (+ -ony II, -enie III) × 1.schodzić się V
    uchodzić V (+ -ący II, -enie II)
    wchodzić V (+ -ący III, -ony (taniec) I, -enie II)
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    wschodzić V (+ -ący III, -enie II)
   1. wychodzić V (+ -ący IV, -enie III)
    zachodzić V (+ -ący II, -enie II) × 1.zachodzić się II
    × znachodzić się I
    pf 2.dochodzić I (+ nie-ony I)
         2.nadchodzić I 
         2.odchodzić I
         2.pochodzić IV (+ -ony II, -enie II)
         2.*rozchodzić się (-enie się I)
         2.schodzić  III × 2.schodzić się II (+ -enie I)
         sprzechodzić I
         2.*wychodzić  (-ony I)
         × pf 2.nachodzić się II
                 3.rozchodzić się II
                 uchodzić się II
                 wchodzić się I
                 wychodzić się I (+ -ony I)
                 2.zachodzić się II
chrcić cf krzcić
chromić II
    pf ochromić IV (+ -ony III, -enie III) × ochromić się II
        pochromić III (+ -ony I) × pochromić się I
        *schromi ć (-ony I)
chronić II (+ -enie II) × chronić się V
    pf ochronić III (+ -enie II) × ochronić się I
         pochronić II (+ -enie I) 
         schronić I) × schronić się IV (+ -enie I / się II)
         uchronić II (+ -ony I, -enie II) × uchronić się IV (+ -enie się I)
chrościć I 
× chrtunić się cf krtunić się
chrzcić cf krzcić
chudzić I
    pf ochudzić I
         schudzić II
         zachudzić I (+ -ący IV, -ony V, -enie IV)
chwalić VI  × chwalić się IV (+ -ący się I)
    pf pochwalić V (+ -ony V, -enie IV) × pochwalić się II
        przechwalić I 
        schwalić III (+ -ony II)
        uchwalić /-fa- IV (+ -ony IV, -enie II)
        *zachwalić (-enie I)
          × pf nachwalić się I
                  wychwalić się II (+ -ony II, -enie II)  
chwaścić się I
chylić II × chylić się IV 
    pf nachylić IV (+ -ony II i nie-ony II, -enie II) × nachylić się IV (+ -ony IV, -enie II)
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        ochylić II
        odchylić II × odchylić się IV (+ -ony I)
        pochylić II (+ -ony?, -enie?) × pochylić się II (+ -ony III, -enie II)
        × podchylić się II
        *przechylić (-enie I)
        przychylić II (+ -ony I) × przychylić się IV (+ -ny II, -enie II)
        schylić  IV (+ -ony II) × schylić się IV (+ -enie I / się II)
        uchylić III (+ -enie I) × uchylić się IV
        wychylić I × wychylić się IV  
[-chytrzyć]
    pf ochytrzyć I (+ -ony I)
         przechytrzyć I
         schytrzyć II (+ -ony I)
         wychytrzyć I
[*ciaszyć] `ryć’
    pf *ociaszyć (-enie I)
ciążyć  / cię- {cięży-ł; imp ciąż} III (+ -ący I, -ony I, -enie II)
     pf  obciążyć /-cię- {-ciąży-ł /-ciężył 1} IV (+  -ciążony /-cię- V i nie-ciążony  II, -ciążenie /-cię- (1) 
             IV i  nie-ciążenie I) × obciężyć  się {-ciążył} III
          oci(ą)żyć  {-ciąży-ł}  II (+ -ciążony /-cię 1]  IV, -ciążenie II) × oci(ą)żyć  {-ciążył 1 /-ciężył 1} II
          *pociążyć  (-ony I)
          ści(ę)żyć {-ciężył} II
          uci(ą)żyć {-ciąży-ł /-ciężył} II (+ -ciążony IV, -ciążenie IV)
[-cieplić]
   pf *ocieplić (-ony I)
[-cielić] (< ciało)
    pf *przycielić (-ony I)
         wcielić II (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V) × wcielić się IV
× cielić się (< cielę) I (+ -enie I, -ony I)
    pf × ocielić się I (+-ony I,  -enie II)
ciemić cf [*cimić]
ciemiężyć II
    pf pociemieżyć I
         *rozciemieżyć (-ony I)
[*ciemnić /*cim-]
    pf *zaciemnić /*-cim-  (-ony II, -enie I)
cienczyć / cień- II  (+ -enie II) × cieńczyć  się I
    pf ścieńczyć I (+ -ony I)
        *zacieńczyć  (-ony I)
[-cienić] (< cień)
    pf przecienić I
         zacienić II
cieńczyć cf cienczyć
[-cieplić]
    pf *ocieplić × ocieplić się I
        wycieplić I
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[*cierślić] `piłować’?
    pf pocierślić I
cieszyć  V (+ -ący II, -ony I, -enie II) × cieszyć  się V
    pf nacieszyć II × nacieszyć  się III
        pocieszyć  V (+ -ony II, -enie?) × pocieszyć się IV (+ -ony IV, -enie V)
        ucieszyć IV × ucieszyć się IV (+ -ony IV, -enie IV)
[-cieścić] (< ciasto?)
    pf × ucieścić się I
cieśnić II × cieśnić się II
    pf rozciaśnić II
         ścieśnić II (+ -ony II, -enie I) × ścieśnić się II
         ucieśnić I × ucieśnić się I
         zacieśnić II (+ -ony II)
 [*cimić] `ciemnić’
    pf × zacimić się  I (+  -ony I)
[*-cimnić] cf [*-ciemnić]
ciszyć II × ciszyć się I
    pf uciszyć II (+ -enie II) × uciszyć się III (+ -ony I)
        zaciszyć  I (+ -enie I)
clić II × clić się I
    pf oclić I
         odeclić II
         × wyclić się I
× cnić się I
    pf zecnić I × zecknić /-cnić się II
[*cucić / *czu-] 
Cf też -sucić
    pf ocucić IV (+ -ony II i nie-ony I) × ocucić /-czu- się IV
         przecucić II × przecucić się I
         zacucić II
cudzić III (+ -enie I) × cudzić się I
    pf wycudzić I (+ nie-ony I)
cudzołożyć IV (+ -ący II, -ony I) × cudzołożyć  się II
    pf scudzołożyć II (+ -ony II i nie-ony I, -eni e II) × scudzołożyć się IV (+ -enie I)
*cukrzyć (-enie I)
    pf pocukrzyć I (+ -enie I)
[-cwierdzić] cf twierdzić
cyganić I
    pf przecyganić II
cynić cf 2.[*cenić]
czadzić I
× czaić się I
    pf × uczaić się I (+ -ony I)
         × zaczaić się I
1.[-czapić]
    pf 1.oczapić I
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         poczapić /-ca- II
         przyczapić I
         zaczapić /-ca- II
2.[-czapić] (< czapka)
   pf 2.oczapić I
czarzyć  (< czary) II (+ -enie I)
1.czcić / ćcić / tcić / tczcić IV  (+ -czczący / czcią- II, czczony / czcio-/ ćcio- /-tcio- / czco- / tccio- IV, czczenie / 
czcie- / czce- / tcie- IV i nie-enie I) × czcić się II
    pf odeczcić II
         poczcić /-ćcić /-tczcić /-tcić  /-tczyć III (+ -czczony /-cczo- /-czcio- II) × poczcić /-tcić się II
         uczcić /-ćcić V (-czciony /-czczo- /-ćcio- /-czco-/-cczo- IV i  nie-ony II, -czczenie III i nie-enie II)
         × pf naczcić się I

2.czcić / tcić / ćcić `czytać’ (imp czci cf czyść H.a. III  (+ czczony / tczony III, czcenie / ćcie- / tcie- / 
           tcze- II) 
    pf doczcić  I 
         przeczcić /-ćcić /-tcić IV (+ --czciony II, -czcienie I)
         wyczcić  /-ćcić II 
         × pf dotcić się I          
*czczyć  (< czczy) (-enie I) × czczyć się I
    pf *wytszczyć (-ony I)
[*czepić]
    pf odczepić I
[-czepierzyć]
    pf rozczepierzyć I
czernić II (+ -enie II) × czernić  się II
    pf poczernić /-czyr- II (+ -ony II, -enie I)
         sczerznić /*-czyr- I (+ -ony I) × sczernić się I
         uczernić I (+ -ony I, -enie I) × uczyrnić się I
         wyczyrnić I
         *zaczernić (-enie I) × zaczernić się I
[-czerstwić] cf czyrstwić
czerwić I
    pf zaczerwić II
czerwienić II (+ -enie I) × czerwienić / czyr- się III + (-ący się I)
   pf poczyrwienić /*-czer-  I (+ -ony  I)
        *sczerwienić (-enie I)
        uczyrwienić /*-czer- I (+ -ony II)
        zaczerwienić I × zaczerwienić się II (+ -enie I)
czępić I
[-częścić]
    pf uczęścić I (+ -ścienie I)
czmić cf ćmić
[*czucić] cf [*cucić]
× czwarzyć się I
[-czwierdzić] cf twierdzić
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× *czwierzyć się (-ący się I)
czynić VII (+ -ący V, -ony V, -enie V i nie-enie II) × czynić się V (+  -ący się II)
Cf też przyczynić
    pf doczynić I (+ -ony I i nie-ony I)
         naczynić IV (+ -ony II) 
         odczynić II
         poczynić V (+ -ony III, -enie I × poczynić się II   
         *podczynić (-enie I)
         przeczynić II (+ -ony II, -enie II)
         sczynić II (+ -ony I) × sczynić się II (+ -ony I)
         uczynić VII  (+ -ony VI i nie-ony II, -enie V i nie-enie II) × uczynić się V
         zaczynić II (+ -ony II, -enie II) × zaczynić się II 
        × pf naczynić się II
[-czyrnić] cf czernić
czyrstwić I
    pf oczerstwić /-czyr-/*-czyrz-  II (+ -ony I, -enie I) × oczerstwić się I (+ -enie I)
        *odczerstwić (-enie I)
czyrwienć cf czerwienić
[-czyrzstwić] cf czyrstwić
czyścić {-szczę /-ścię} V (+ -ściący III,  -ściony II I nie-ściony /-szczo- II, -ścienie  IV) × czyścić  się {-ścię /
         -szczę}  IV (+-ścienie  II)
 Cf też nieczyścić
    pf oczyścić {-szczę /-ścię} V (+-ściony /-szczony V,  -ścienie /-szczenie V) × oczyścić się {-ścię} IV (+
          -ścienie IV)
         przeczyścić {brak 1.sg i 3.pl} III (+ -ściony /-szczony II, -ścienie I)
         uczyścic II (+ -ściony II) × uczyścić się I (+ -ścienie się I)
         wyczyścić IV (+ -ściony /-szczony III, -ścienie /-szczenie III) × wyczyścić się III  
ćmić / czmić II (+ -enie I) × ćmić się II
    pf  zaćmić IV (+ -ony IV, -enie V) × zaćmić się IV
ćwiczyć V (+ -ący się II, -ony V, -enie III) × ćwiczyć się V (+ -ący się II, -ony  IV i nie-ony IV, -enie V i 
            nie-enie I)
    pf poćwiczyć II (+ -enie II) × poćwiczyć się I
        *przećwiczyć (-ony I) × przećwiczyć się II
        przyćwiczyć II × przyćwiczyć się I (+ -ony I) 
        wćwiczyć I (+ -ony I) × wćwiczyć się II
        wyćwiczyć IV × wyćwiczyć się II (+ -ony IV i nie-ony II, -enie III)
        zaćwiczyć I
ćwierdzić, ćwirdzić cf twierdzić
[*dalić]
    pf oddalić V (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV) × oddalić się IV (+ -ony III, -enie II)      
         *powzdalić (-enie I)
         zadalić I
darzyć II × darzyć się II
    pf nadarzyć III (+ -ony II, -enie I)
         obdarzyć IV (+ -ony V i nie-ony I, -enie II)
         odarzyć I
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         podarzyć II
         pozdarzyć I × pozdarzyć się II
         zdarzyć IV × zdarzyć się IV (+ -enie III i nie-enie I)
dawić IV (+ -ony III, -enie II × dawić się II
    pf dodawić I
         *oddawić (-ony I, -enie II)
         podawić II × podawić się II (+ -ony I)
         przydawić I
         udawić IV (+ -ony III, -enie II) × udawić się II
         zadawić II (+ -ony II, -enie II) × zadawić się II
         zdawić II
 [*dążyć / dę-]   
    pf dodężyć I
         nadążyć  {-dąży} II
         zdążyć (1) /-dę- (1)  {-dąży} II Cf też zdużyć s.v.  [-dużyć]
 [*deżdżyć ] (< deszcz)
    pf odeżdżyć I
dębić I
dężyć cf [*dążyć]
 [*dlić] (< długi)
    pf *przedlić (-enie I)
dławić /-bić III × dławić się I
    pf × oddławić się I (+ -ony II, -enie II)
         podławić /-bić II  
         przedławić I
         udławić /*-bić II (-ony I, -enie I)
         wydławić I (+ -ony I)  
         zadławić /-bić II × zadławić się I
         zdławić I 
dłazić /-żyć III  
    pf 1.podłazić II
         zdłażyć II
        × pf nadłazić /-żyć- się II
dłażyć cf dłazić
× 1.dłużyć się (< długi) II
    pf  przedłużyć IV (+ -ony II, -enie II) × przedłużyć się III (+ -ony III, -enie III)
         × przydłużyć się I
         1.*zadłużyć (-enie I) × 1.zadłużyć się (-enie się I)
         × 1.*zdłużyć się (nie-ony I)
dłużyć  (< dług) I × 2.dłużyć  się II
    pf nadłużyć się I
        × odłużyć się I (+ -ony I)
        × podłużyć się I
        2.zadłużyć I × 2.zadłużyć się IV (+ -ony II, -enie II)    
        × 2.zdłużyć się II
× [*dnić się]
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    × rozednić się I
dobrorzeczyć IV 
dobrosławić I
dobrzesławić I (+ -enie I)
dobrzyć I
    pf nadobrzyć I
        × rozdobrzyć się I
        × udobrzyć się I
doić IV (+ -ący I, -pny I, -enie II) 
    pf oddoić I (+ -ony I)
        poddoić I
        wydoić II (+ -ony I, -enie II) 
        × pf nadoić się I
[*dolić]
    pf podolić `podołać’ I
[*dostatczyć] 
Cf też  niedostatczyć
    pf zdostatczyć I
drapić I
   pf rozdrapić I (+ -enie II)
drapieźyć III 
    pf rozdrapieżyć I
draźnić /-żnić /-znić  IV (+ -ący II, -ony I, -enie II) × draźnić /-żnić  się II
    pf nadraźnić I 
         podraźnić I 
         *rozraźnić (-ony I)
         zdrażnić I (+ -ony II)  
         × pf nadraźnić się I    
drążyć cf [*drężyć] 
dręczyć  {dręczy-ł} V (+ -ący II, -ony IV, -enie IV) × dr(ę) czyć się {dręczył} III 
W całej odmianie -ę-
    pf udręczyć IV (+ -ony IV, -dręczenie /-drą- V) × udr(ę)czyć się I
         zdr(ę)czyć II (+ -ony II, -enie I)
         × pf nadr(ę)czyć się I
drobić II (+ -ący I,  -enie I) × drobić się I
    pf nadrobić II
         1.podrobić II × podrobić się I 
         przydrobić I    
         udrobić I
         wdrobić I  
          × zadrobić się I (+ -ony I)  
         zdrobić II (+ -ony I, -enie I) × zdrobić się I
[*drobnić]
    pf *zdrobnić (-ony I)   
1.drożyć (< drogi) II × drożyć się II
    pf przedrożyć II
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         wzdrożyć I × wzdrożyć się I
         × zadrożyć się I
         zdrożyć II 
2.drożyć  `drążyć’ II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) 
    pf wydrożyć II (+ -ony IV, -enie II)
3.[-drożyć] (< droga)
    pf × wdrożyć się I
[*drużyć] (< druh)
    pf podrużyć II
drwić II × drwić się I
    pf podrwić II
        × pf nadrwić się I
[-drzeźnić] 
    pf *podrzeźnić (-ony I) 
 [*drzębić?]
    pf *zdrzębić (-ony I)
dusić IV (+ -ący II, -ony I, -enie II)  × dusić  się I
    pf podusić /-szyć II × podusić się I (+ -ony I)
         udusić III (+ -ony I, -enie I) × udusić się II
         wydusić II (+ -ony I)
         zadusić IV (+ -ony III, -enie IV) × zadusić się II
         zdusić I
[-duszyć] cf dusić
[-dużyć] 
  pf zdużyć II (niektóre może wariant fonetyczny do zdążyć)
dwoić III (+ -eni e II) × dwoić się II
    pf *odwoić (-ony I)
         podwoić II (+ -enie I)
         ×  rozdwoić się III (+ -ony I i nie-ony I)
         zdwoić I
1.dworzyć I
    pf *wydworzyć (-ony I)
2.[dworzyć] cf 2.[*tworzyć]
dymić II (+ -enie I) × dymić się II
    pf zadymić I
[-dziawić] cf [*ziewić]
dziedziczyć IV (+ -ący I, -enie I i nie-enie I) × *dziedziczyć się (-ący się I)
    pf odziedziczyć IV
         udziedziczyć I
         × wdziedziczyć się I 
         wydziedziczyć II (+ -ony II, -enie II) × wydziedziczyć się I
         impf *społdziedziczyć (-ący I)
1.dzielić V (+ -ący III, -ony II i nie-ony I, -enie  III i nie-enie I) × dzielić się V
    pf nadzielić I
        1.oddzielić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × oddzielić się IV (+ -ony II, -enie II / się I)
         *podrozdzielić (-enie I)
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         podzielić IV (+ -ony II, -enie II) × podzielić się III
         przedzielić II (+ -ony II, -enie I)
         rozdzielić V (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV ) × rozdzielić się IV (+ nie-ony II)
         udzielić IV (+ -ony II, -enie II)
         wydzielić IV (+ -ony III i nie-ony II, -enie I) × wydzielić się I
        *zdzielić (-ony II i nie-ony I) × zdzielić się I
2.[*dzielić] (< działać)
    pf *2.oddzielić (-enie I)
(*dzienić) (< dzienie `barć’)
    pf *wydzienić (-ony I)
[*dzierżawić]
    pf *wydzierżawić (-enie II)
[-dziewczyć]
    pf przedziewczyć I (+ -ony I)
[-dziewić] cf [*ziewić]
dziewosłębić II
dziurawić II × dziurawić się I
    pf podziurawić II
          zdziurawić /-dzio-  II (+ -ony II) × zdziorawić się I
dziwić I × dziwić się IV (+ -ący się I)
    pf × podziwić się II
         × rozdziwić się I 
         × wydziwić się III
         × zadziwić się III (+ -ony I, -enie II)
         × zdziwić się IV (+ -enie I)
dziwoczyć I
dzwonić / zwo- IV (+ -ący I, -enie III)
    pf wydzwonić /-zwo- II
         zadzwonić /-zwo- II
dżdżyć II
    pf × zadżdżyć się II
[-falić] cf chwalić
farbić I
[-flarzyć]
    pf przeflarzyć I
         rozflarzyć II × rozflarzyć się I
[-fortelić]
    pf przefortelić I
fortunić / -nnić III  (+ -enie I) × fortunić się II
    pf pofortunić I × pofortunić się II (+ -enie II)
         × sfortunić się I 
frymarczyć / wry- / wrzy- (i pf) IV (+ -ący I, -ony I, -enie I) × frymarczyć  się II
    pf podfrymarczyć I
         przefrymarczyć II
         rozfrymarczyć I × rozfrymarczyć się I
         wyfrymarczyć I
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         zafrymarczyć I (+ -ony II, -enie I)
fundzić I
furmanić II
    pf przefurmanić I
gacić II
    pf *nagacić (-ony I)
gaić II (+ -enie III)  × gaić się II
    pf wgaić I
         *wygaić (-ony I, -enie I)
         zagaić III (+ -ony IV, -enie I)
galić II (+ -ący I)
    pf nagalić I
[-gałuszyć]
    pf zagałuszyć I
gamracić I
ganić V (+ -ący II,  -ący IV, -enie III) × ganić się II
    pf naganić IV (+ -ony IV, -enie IV)
         1.poganić IV (+ nie-ony I, -enie II)
         *wyganić (-ony I)
         zganić IV (+ -ony IV, -enie III) × zganić się I
         × pf wyganić się I
gańbić cf hańbić
× garbić się I
     pf *× wzgarbić się (-ony I)
           zgarbić I × zgarbić się II (+ -ony II)
[-gardlić]
    pf × zagardlić się I
gardzić V (+ -ący III, -dzenie II) × gardzić  się I
    pf pogardzić IV (+ -dzony II, -dzenie II)
         wzgardzić / wgar- V (-dzony V, -dzenie V) × wzgardzić się I
         zgardzić III (+ -dzony III, -dzenie /-dzienie II) 
gasić V (+ nie-ony III, -enie III) × gasić  się II
    pf pogasić II
         ugasić IV (+ -ony II, -anie II) × ugasić się III
         wygasić II (+ -ony II) 
         zagasić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × zagasić się I
         zgasić IV (+ -ony III, -enie I) × zgasić się I
× gdobić się cf głobić się
gęstwić (gęstwi) I (+ -enie I)
W całej odmianie -ę-
    pf zagęstwić II (+ -ony I) × zag(ę)stwić się I
         zgęstwić I × zg(ę)stwić się I (+ -enie II)
gęścić  {gęści} II (+ gęszczenie I) × gęścić się {gęści} I (+ gąszczenie I)
W całej odmianie -ę-
    pf zagęścić  II + -ściony /-szczony II, -szczenie II)  × zagęścić się II
        zgęścić  I (+ -gąszczenie II)
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giemzić a. się I (+ -enie I)
glejchwić I
[*glijić]
    pf × zglijić się I
[*glinić] (< glina)
    pf × zglinić się I
gładzić V (+ -ący II, -ony II, -enie II) × gładzić  się II
    pf *ogładzić (-ony I)
         × podgładzić się I
         pogładzić III (+ -enie II)
         przygładzić I
         *ugładzić (nie-ony I)
         wygładzić V (+ -ony IV, -enie III) × wygładzić się I
          *wzgładzić (-ony I)
           zagładzić IV (+ -ony II)
           zgładzić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) 
*głaszczyć (-ony I) I
[*głębić]
    pf pogł(ę)bić {-głębi}  I
         ugł(ę)bić {-głębił}  I
× głobić / gdo- się II
    pf odgłobić I
        *ogłobić (-ony I)
        × pogłobić się I
        *rozgłobić (-ony II, -enie I) × rozgłobić się I
        wygłobić I
        zagłobić II
        zgłobić I (+ -ony II, -enie II)   
*głodzić (-ący I) × głodzić się I
    pf ogłodzić II (+ -ony?, -enie II) × ogłodzić się I (+ -ony II)
         *przegłodzić (-enie I) 
         ugłodzić I (+ -ony II) 
         wygłodzić II
         zagłodzić I
         zgłodzić I (+ -ony II, -enie I)
głosić II × głosić  się I
    pf ogłosić II (+ -ony II, -enie I) × ogłosić się II
         rozgłosić /-szyć  III (+ -ony III, -enie II) × rozgłosić się II
         × wzgłosić się I
[-głoszyć] cf głosić
[-głowić]
    pf ogłowić I
głuszyć II
    pf ogłuszyć II (+ -ony II)
         pogłuszyć I
        *rozgłuszyć (-enie I)
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         zagłuszyć III (+ -ony II)
głużyć I
gnąbić {gnąbi-ł / gnębili} III (+ -enie I)
    pf wygn(ą)bić  {-gnąbi} I
         zagn(ę)bić {-gnębił}  I 
gnieździć II × gnieździć się II (+ -żdżący się I, -ździenie I)
    pf ugnieździć I
gnoić III (+ -ący II, -ony I, -enie I) × gnoić się II (+ -ący  I, -enie  II)
    pf *nadgnoić (-ony I)
        nagnoić II (+ -ony II, -enie I) × nagnoić się I
        *ognoić (-ony I)
        pognoić I
        przegnoić I
        rozgnoić  I (+ -ony I, -enie I) × rozgnoić się II
        ugnoić I
        wygnoić I
        zagnoić I (+ -ony I, -enie II) × zagnoić się II
        zgnoić II (+ -ony II, -enie I) 
godzić  V × godzić się VI (+ -ący się II) 
Cf też 2.[*pogodzić]
    pf dogodzić IV
        nagodzić II × nagodzić się IV (+ -enie I)
        × odgodzić się I
        1.pogodzić IV (+ -ony II, -enie II) × pogodzić się III (+ -ony I)
        × przygodzić się V (+ -enie I)
        rozgodzić II (+ -enie I)
        ugodzić V (+ -ony I, -enie II) × ugodzić się III
        uzgodzić I
        *wygodzić (-ony I)
        zgodzić IV (+ -ony III) × zgodzić się V (+ -enie II / się I i nie-enie I)
goić V (+ -ący IV, -enie I, -enie I) × goić  się IV (+ -enie III)
   pf dogoić I
       × podgoić się I
       pogoić I × pogoić się II
       × ugoić się I
       wgoić I
       wygoić II × wygoić się II
       zagoić II (+ -ony II, -enie II) × zagoić się III
       zgoić IV (+ -enie II) × zgoić się IV (+ -ony II)
golić IV (+ -ony I i nie-ony I) × golić się II (+ -ony I)
    pf dogolić I
         × odgolić się I
         ogolić IV(+ -ony II i nie-ony I, -enie II) × ogolić się II (+ -enie?, -ony?)
         podgolić II (+ -ony II)
         pogolić II
         przegolić II (+ -ony II)
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         ugolić I
         wygolić II × wygolić się II
         zgolić I
gołocić I × gołocić  się I
    pf ogołocić II (+ -ony II)
         zgołocić I (+  -ony I, -enie I) × zgołocić się II
gomonić I × gomonić się II
    pf × pogomonić się I
gonić V × gonić się IV
   pf dogonić / -ho- IV (+ -ony I)
        nagonić I (+ -ony II)
        pogonić IV (+ -ony II, -enie I)
        przygonić IV
        rozgonić I
        ugonić IV (+ -ony I) 
        wygonić I
         zagonić I × zagonić się II (+ -ony II)
         zgonić II
gorgolić I × gorgolić się I
gorlić I × gorlić się I
    pf × rozgorzlić się I
gorszyć IV (+-ący II) × gorszyć się IV (+ -ący się II, -enie I)
    pf pogorszyć II (+ -enie I a. IV) × pogorszyć się II (+ -ony II, -enie III a. IV)
         ugorzszyć I
         wzgorszyć II (+ -ony II, -enie II) × wzgorszyć się II
         zgorszyć IV (+ -ony II, -enie IV) × zgorszyć się IV
[*gorzczyć] (< gorzki)
    pf zagorzczyć I
[-gorzszyć] cf gorszyć
[*gorzyć]
    pf 1.ugorzyć I
gościć II × gościć się I
    pf × rozgościć się II
         × wgościć się I
         × zagościć się I
gotowić I × gotowić się I 
    pf nagotowić II
         przygotowić I × przygotowić się I
         zgotowić II (+ -ony II) × zgotowić się I 
goworzyć I
[-goździć] (< `gwóżdż’)
    pf *rozgoździć (-dziony I)
grabić II (+ -ony I, -enie I)
    pf odgrabić I
         pograbić II   
         *ugrabić (-enie I)
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         zagrabić II
         zgrabić I (+ -enie I)
× grabolić się I
    pf × dograbolić się I
graniczyć IV (+ -ący II, -ony I, -enie II)
    pf *obgraniczyć (-ony I) 
          odgraniczyć II (+ -ony II) × odgraniczyć się I         
           ograniczyć III (+ -ony IV i nie-ony I, -enie   III)
           przygraniczyć II
           rozgraniczyć II (+ -ony II i nie-ony I, -enie IV)
           wygraniczyć  I (+ -ony II, -enie I) × wygraniczyć się I
           zagraniczyć II (+ -ony II i nie-ony I)
[*grażyć] `powodować dreszcze’
    pf *ograżyć (-enie I)
grązić I × gr(ą)żyć się {grążył} I
W całej odmianie, też imp -ą-
    pf pogrążyć /-grę- //-zić  III (+ -enie I) × pogrążyć się II (+ -grążony /-grę- IV)
        × wgr(ą)żyć się I
         zagrążyć I × zagr(ą)żyć się II (+ -ony I, -enie I)
grążyć cf grązić
[-gręzić] (< gręzy `męty’)
   pf  × zagr(ę)zić się {-gręził}  I
grodzić III (+ -acy I, -ony I, -enie II) × grodzić się I
    pf nadgrodzić II (+ -enie II)
         nagrodzić V (+ -ony IV, -enie IV)
         *obgrodzić (-ony I)
          odgrodzić I
          ogrodzić IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × ogrodzić się II
         *pogrodzić (-ony I)
          przegrodzić II (+  -ony II) × przegrodzić się I
          przygrodzić II (+ -ony I)
          rozgrodzić II (+ -enie I)
          ugrodzić I (+ -ony I)
          wygrodzić I
          zagrodzić IV (+ -ony II, -enie I) × zagrodzić się II
gromadzić IV (+ -enie I) × gromadzić  się II
    pf nagromadzić I (+ -enie I) × nagromadzić  się I
        przygromadzić I
        przyzgromadzić I
        zgromadzić V (+ -ony V, -enie V) × zgromadzić się IV 
gromić V (+  -ący I, -ony II, -enie II) × gromić się I
    pf odgromić II (+ -ony I)
         ogromić II (+ -enie I )
         pogromić IV (+ -ony II, -enie I)
         rozgromić IV (+ -ony II, -enie I)
         zgromić IV (+ -ony II, -enie II)
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grozić V (+ -acy II, -enie II × grozić się IV (+ -acy się I)
    pf odgrozić II (+ -enie I)
         pogrozić III (+ -ony I, -enie II) × pogrozić się II
         przegrozić I (+ -enie I)
         przygrozić II (+ -enie I)
         ugrozić I
         × wgrozić się I (+ -enie się I)
         wygrozić I
         zagrozić IV (+ -ony II, -enie II)
[-grudzić]
    pf × ogrudzić się I
         *zgrudzić (-ony I)
grzeszyć V (+ -acy IV, -enie IV i nie-enie I)
    pf ogrzeszyć I 
        *przegrzeszyć (-enie I)
        rozgrzeszyć IV (+ -ony III, -enie V) × rozgrzeszyć się I
        ugrzeszyć II
        zgrzeszyć V (+-ony I,  -enie IV)
        × pf nagrzeszyć się I
gubić / hu- V (+ -ący II, -enie II) × gubić się II
    pf pogubi IV × pogubić się II
         wygubić IV (+ -ony I, -enie II)
         zagubić /-hu-  IV (+ -ony II, -enie III) × zagubić się I
         zgubić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × zgubić się I
guślić II (+ -enie II) 
× guzowacić się I
gwałcić V (+ -ący I, -ony II i nie-ony I, -enie III)
    pf pogwałcić III (+ -ony II)
         pozgwałcić I
         zgwałcić V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV i nie-enie I)
gwarzyć II
[*gwieścić] (< gwieśny `pewny’)
    pf ugwieścić I
× gzić się II (+ -enie I) 
[*haczyć]
    pf × nahaczyć się I
hańbić / gań- V (+ -ący II, -ony II, -enie II)
    pf pohańbić /*-gań-  III (+ -ący I, -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × *pohańbić się (-enie I) 
         *spohańbić (-ony I)   
         zahańbić I (+ -ony I, -enie II) × zahańbić się I
         zgańbić /-hań- III
hatlić II
hetmanić II
[-hidzić] cf hydzić
[-hojnić]
    pf rozhojnić I × rozhojnić się II
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[-honić] cf gonić
hubić cf gubić
hydzić IV (+ -enie I) × hydzić się III
    pf obhydzić I
         ohydzić /*-hi-  IV (+ -ony II, -enie II) × ohydzić się II
         pohydzić I  
         zhydzić II (+ -ony I) × zhydzić się I
[-ikrzyć]
    pf wyikrzyć I (+ -ony I) × wyikrzyć się II (+ -enie I)
[*inaczyć]
    pf × przeinaczyć się I
         zinaczyć II (+ -ony I) × zinaczyć się II
× iskrzyć się I (+ -enie I)
    pf roziskrzyć I × roziskrzyć się I
[-istoczyć]
    pf *przeistoczyć (-ony I, -enie II)
iścić {iszczę; part iszcząc / iściąc / iścąc / iścząc / iszcąc}  IV (+ iszczony I, iszczenie I) × iścić się{iszczę /
            iścię;  part iszcząc}  IV
    pf poiścić I (+ -szczony I)
        *przeiścić (-szczenie I)
        uiścić {-iszczę} IV (+ -iściony /-szczo-  II, -iszczenie I) × uiścić /-szczyć się  {-iszczę} IV
        wyiścić I (+ -iszczenie II) × wyiścić się I
        ziścić / zy-  {brak 1.sg i 3.pl} IV (+ -ony II, -ścienie /-szczenie II i nieiszczenie I) × ziścić / zy- się 
          {-iszczę}  IV
[*jadowicić]
   pf  zajadowicić I (+ -enie I) 
         zjadowicić I 
× jadowić się I
    pf × rozjadowić się II (+ -enie I) 
         × zajadowić się I (+ -ony I)
 [*jadrzyć] (< jadro `część sieci’)
    pf *najadrzyć (nie-ony I)
[-jarzmić]
    pf ojarzmić I
jaśnić I × jaśnić się II 
    pf objaśnić V (+ -ony IV, -enie III) × objaśnić się IV (+ -ony III, -enie IV)
         × przejaśnić się I
         rozjaśnić  II (+ -ony I) × rozjaśnić się III
         *ujaśnić (-ony I)
         wyjaśnić II (+ -ony II, -enie II)× wyjaśnić się II
jawić I × jawić się (pf / impf) II
    pf objawić V (+ -ony V, -enie IV i nie-enie I) × objawić się IV (+ -enie IV)
        odjawić I
        × pojawić się III (+ nie-ony I)
         wyjawić III (+ -ony II, -enie I) × wyjawić się III
         wzjawić II (+ -ony II, -enie II) × wzjawić się II
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         zjawić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie V) × zjawić się V
[-jądrznić] cf jędrznić
 [-jądrzyć]
    pf *rozjądrzyć (-ony I)
         wyj(ą)drzyć  {-jądrzył} I (+ -ony II, -enie I)
jątrzyć II × *jątrzyć się (-enie I)
    pf  objątrzyć I (+ -ony I)
          pojątrzyć II (+ -ony I)  
          rozjątrzyć I (+ -enie I) × rozjątrzyć się II
          wyjątrzyć I
          zajątrzyć II (+ -ony II, -enie III) × zajątrzyć się I 
          zjątrzyć II (+ -ony II, -enie II) × zjątrzyć się II
jednocić III (+ -cenie I) × jednocić  się I
    pf *ujednocić (-cenie I)
         *wyjednocić (-cenie I) 
         zjednocić  / s- II (+ -cony II, -cenie II) × zjednocić się II
jednoczyć III × jednoczyć  się III
    pf przyjednoczyć II (+ -ony II) × przyjednoczyć się II
        *ujednoczyć (-ony I)
        zjednoczyć IV (+ -ony IV, -enie V) × sjednoczyć / z-  się II
[-jednomyślnić]
    pf × zjednomyślnić się I
[*jedwabić]
    pf ujedwabić I (+ -ony I)
jeździć V (+ -ący III,  -enie II i nie-enie I, -ony I)
    impf
    dojeździć I
    najeździć II 
    odjeździć (i pf?) II
    1.przejeździć II × 1.przejeździć się II
    1.przyjeździć  III
    1.wjeździć II (+ -ący I)
    1.wyjeździć III
    1.zjeździć II × 1.zjeździć się II (+ -enie I)
         pf objeździć  II (+ -ony II i nie-ony III, -enie I)
             *ojeździć (nie-ony I)
              pojeździć II (+ -ony I)  
              2.przejeździć II × 2.przejeździć się II
              2.przyjeździć (a. impf) II
              × rozjeździć się II
              ujeździć I (+ -ony II i nie-ony II) × *ujeździć się (-enie I)
              2.wjeździć II 
              2.wyjeździć I
              2.zjeździć III × 2.zjeździć się I  
              × pf najeździć się II
jeżyć II × jeżyć  się III

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – B. str. 23/93



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    pf najeżyć II (+ -ony?) × najeżyć  się III (+ -ony II)
        × *pojeżyć się (-ony I)
        wzjeżyć II (+ -ony I) × wzjeżyć się I
        zjeżyć / ź- II (+ -ony I) × zjeżyć się I
j(ę)drznić  I
    pf *naj(ą)drznić (-jądrzniony I, -jądrznienie I)
         *wyj(ę)drznić (-jędrznienie I)
judzić I
× juszyć się II
    pf pojuszyć I (+ -ony I)
        × rozjuszyć się I (+ -ony II, -enie I)
        *ujuszyć (-ony I)
        zajuszyć II (+ -ony II) × zajuszyć się II (+ -enie I
        zjuszyć I × zjuszyć się II (+ -ony II)
[-kabacić]
    pf przekabacić I
kadzić IV (+ -ący I, -ony I, -enie IV) × kadzić  się II
    pf okadzić II (+ -ony II, -enie II)
         podkadzić II   
         pokadzić I
         wkadzić I 
         zakadzić II (+ -enie I)
[*kaliczyć]
    pf okaliczyć II
kalić I × kalić się I
    pf pokalić II (+ -enie II) × pokalić się I (+ -ony II)
         *skalić (-ony I)
         *ukalić (-ony I)  
         *zakalić (-ony I) × zakalić się I (+ -enie II)
 [*kalwinić]
    pf × skalwinić się I
kapłunić II (+ -enie I)
    pf okapłonić  I (+ -ony I, -enie II)
         *wykapłonić (-ony I)
[*kapturzyć]
    pf *okapturzyć (-ony I)
[*karcić]
    pf skarcić I
[-karczmić]
    pf przekarczmić I
karmić IV (+ -ący II, -ony IV i nie-ony I, -enie II i nie-enie I) × karmić  się IV (+  -ący się I)
    pf *dokarmić (nie-ony I)
          nakarmić V (-ony III, -enie II) × nakarmić się II
          odkarmić I
          okarmić II (+ -ony II)
          podkarmić I
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          pokarmić II
          skarmić II (+ -ony I) × skarmić się I
          ukarmić II (+ -ony I, -enie II) × ukarmić się I
          wkarmić I
          wykarmić II (+ -ony I)
1.kazić IV (+ -ący II, -ony II, -enie II) × kazić się IV
    pf nadkazić I
         nakazić I (+ -ony I i nie-ony II, -enie?) × nakazić się II (+ -ony IV, -enie III)
         okazić I (+ -ony I) × okazić się I
         pokazić V(+ -ony IV, -enie II) × pokazić się III (+ -ony?, -enie II)
         przekazić IV (+ -ony II i nie-ony I, -enie II)
         skazić V (+ -ony V i nie-ony II, -enie V i nie-enie II) × skazić się IV
         *wykazić (-enie I) 
          zakazić I (+ -ony IV, -enie III) × zakazić się II
2.[*kazić] `kazać’
    pf ukazić {-ono} I
kaźnić II
[*kąsić / kę-]
    pf obk(ą)sić {-kąsił} I (+ -kąszony I)
        odksić a. –kę- (pisownia niepewna) I
        okęsić  {-kęsił /-kąszono} II (+ -kęszony /-siony / -sony III, -senie I)
        × pok(ę)sić  się {-kęsił} I
        przekąsić {-kąsi-ł} II
        rozkąsić I
        *skęsić (-kęszony I)
        ukąsić /-kę- {-kąsi-ł} IV (+ -ony IV, -enie V) × ukąsić się {-kąsi-ł; imp -kąś 1 /-kęś 1}  II
        zak(ą)sić  {-kąsi}  I (+ -ony I, -enie I)
kędzierzawić I (+ -enie I)  × kędzierzawić się I
    pf *ukędzierzawić (-ony I)
kędzierzyć I
[*kęsić] cf [-kąsić]
kiernozić I
klecić I
    pf naklecić I 
        sklecić I (+ -ony I)
        *uklecić (-ony I) × uklecić się I 
kleczyć  `wybierać miód’ I
[-kleić] cf klijić
[*kleszczyć]
    pf wkleszczyć I
kleśnić II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
    pf okleśnić II
         ukleśnić II
[*klęczyć] cf [*kłęczyć]
 [*klęśnić]
    pf sklęśnić I
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klijić II (+ -enie I) × klijić się II (+ -ący się I)
    pf *odklijić się (-enie I)
        oklijić II (+ -ony II)
        poklijić /-kle- II
        przyklijić I
        rozkleić I × rozklijić się I
        sklijić /-kle-II (+ -ony II, -enie I) × sklijić się I
        uklijić I × uklijić się I  
        × wyklijić się II
        *zaklijić (-ony I)
[-klinić] (< klin)
    pf odklinić I
         *zaklinić (-ony I)
klubić I
kluczyć I
    pf ×*skluczyć się (-ony II)
[*kładzić] (< -kłaść)
    pf × okładzić się I
[*kłęczyć / klę-]
    pf skłęczyć I × sklęczyć się I  (+ -ony I)
         *zaklęczyć (-ony I)
 [*kłobić]
    pf × pokłobić się I  
         *skłobić (-ony I)
kłocić I (+ -ący I) × kłocić się I
    pf skłocić I  
         × ukłocić się I  
         zakłocić I
kłodzić (< -kłoda)  I
    skłodzić  I  
kłonić I × kłonić się I
    pf nakłonić V (+ -ony I,  -enie II)  × nakłonić się IV (+  -ony IV i nie-ony I, -enie I)
        odkłonić I × odkłonić się I    
        pokłonić I × pokłonić się V (+ -enie I)
        przekłonić I
        przykłonić III (+ -ony?) × przykłonić się III (+ -ony II)
       skłonić V (+ -ony III, -enie II) × skłonić się V
       × ukłonić się IV 
       × wpokłonić się I
× kłopocić się I
kłosić I
 [*kłuszyc]
    pf pokłuszyć I
kmanić I
kocić I × kocić się II
    pf × okocić się II (+ -enieI)
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        × pokocić się I
 [*koić]
 Cf też  niepokoić, (*niespokoić), pokoić, spokoić
    pf skoić I
         ukoić III (+ -any II, -enie I) × ukoić się II
× kojarzyć się I
[*kolić]
    pf okolić II (+ -ony I, -enie I)
         zakolić I (+ -enie I) × zakolić się I
[*komozić]
    pf ukomozić I
kończyć (i pf? ) V (+ -ący I, -ony II, -enie II) × kończyć  się IV (+ -ący się II, -enie I)
    pf dokończyć V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V) × dokończyć  się IV
        *doskończyć (-enie I)
         skończyć V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V i nie-enie I) × skończyć się V (+ -ony?, -enie?)
         wykończyć I (+ -ony I) × wykończyć się II
         zakończyć II (+ -ony II)
× kopcić się I (+ -ący I)
    pf okopcić II
         pokopcić się I
kopić I × kopić się I
   pf × rozkopić się I
         skopić I
kopienniczyć I
[*korcić]
    pf × skorcić się I
korzenić  (i pf) II × korzenić  się III
    pf okorzenić II
         przykorzenić I
         rozkorzenić II (+ -ony II, -enie I) × rozkorzenić się IV
         ukorzenić I
         wkorzenić II × wkorzenić się IV (+ -ony IV, -enie II)
         wykorzenić V (+ -ony IV, -enie III) × wykorzenić się II
         zakorzenić I (+ -ony II) × zakorzenić się I
korzyć  (i pf?) II × korzyć  się IV (+ -ący się II)
     pf × 1.pokorzyć się I
          ukorzyć II (+ -ony II, -enie II) × ukorzyć się IV (+ -enie się I)
          *wykorzyć (może błąd zam. wykorzenić) (-enie I)
korzyścić II (+ -szczący I)
    pf skorzyścić II (+ -szczony I)
1.kosić (< kosa) II (+-enie I)
    pf nakosić II
         pokosić II (+ -ony II)
         skosić I
*2.kosić (<  `ukos’) (-ony I)
[-koszyć] (< kosz) 
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    pf okoszyć I × okoszyć się I
1.[-kościć] (< kość)
    pf wykościć I
2.*kościć (< pokost) (-szczony I)
    pf pokościć II (+ -ony II, -enie I)
× koźlić się I
kpić I
[*kracić] (< krata)
    pf zakracić II
[*kraczyć]
    pf rozkraczyć II (+ -ony I) × rozkraczyć się I 
krasić III (+ -ony II, -enie I)
    pf okrasić IV (+ -ony IV, -enie II) × okrasić się I (+ -ony?)
          *przykrasić (-ony I)
          *ukrasić (-ony I)
krasomowić I
krącić cf kręcić
krążyć  (1) / krę-(1)  {krąży-ł} IV × kr(ą)żyć się {krąży} II (+ -ący się II)
    pf *obkrążyć (-ony I)
         okrężyć  (1) /-krą- (1) {krąży-ł} IV  (+- krążony /-krę-} III, -enie II)
          skr(ą)żyć {-krąży; imp -krąż} II (+ -ony II)
          wykr(ę)żyć {imp -kręż} I
          zakr(ą)żyć {-krążywszy} I × zakr(ą)żyć się {-krąży} I (+ -ony II, -enie II)
[-krcić] cf chrzcić
kresić / kry- II (+ -szony I)
    pf nakrysić /-kre- II
         pokrysić I
         przekresić /-kry- II (+ -szony II, -szenie II)
         *skrzysić (-szony I)
         zakrysić /-kre- II (+ -ony II, -enie I)
kreślić cf kryslić 
× krewnić się I
     pf pokrewnić I
          × *skrewnić się (-ony I, -enie II)
kręcić {kręci -ł/ krąci} IV (+ kręcony / krą-  IV, -enie II) × kręcić / krą- się  {kręci-ł / krącił (1)} IV 
            (+ kręcący / krą- się II,  -enie się I)
    pf nakręcić {-kręci-ł; imp -kręć} II (+ -ony I)
          okręcić  {-kręcił} II × okr(ę)cić się {-kręcił}  I
          pokr(ę)cić   {-kręci} I × pokr(ę)cić się {-kręcił} I (+ -ony II)
          *rozkręcić (-ony I, -enie I)
          *skr(ę)cić  (-kręcony /-krą- II) 
          ukręcić {-kręcił}  II × ukr(ę)cić się {-kręcił}  I 
          *wkręcić (-ony I) × wk(ę)cić się {-kręcił a. -krą- {pisownia niepewna)}  I
          wykręcić {-kręci-ł}IV (+ -ony II, -enie I) × wykręcić się {-kręci-ł} IV
          zakr(ę)cić {-kręci-ł /-krącił}  II (+ -krącony II, -kręcenie I) × zakr(ą)cić się {-kręcił a. -krą- (pisownia 
            niepewna} I
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krężyć cf krążyć
1.krocić `skracać’ II × krocić się III
     pf 1.przykrocić I 
          1.skrocić IV (+ -ony II, -enie I) × 1.skrocić się III  
          1.ukrocić IV (+ -ony II i nie-ony II, -enie III)
2.krocić `powściągać’ IV (+ -ony I)
    pf okrocić II (+ -ony II, -enie I)
         pokrocić II
         2.przykrocić I
         2.skrocić /-czyć IV (+-ony III i nie-ony I, -enie II) × 2.skrocić się II
         2.ukrocić /-krotcić IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie II)
         *wykrocić (-enie I)
3.krocić `pomnażać’ I
1.kroczyć IV (+ -enie I)
    pf odkroczyć II × odkroczyć się I
         okroczyć II
         pokroczyć I (+ -enie I)
        *przewykroczyć (-enie I)
         przykroczyć I
         wkroczyć III (+ -enie II)
         wskroczyć I
         wykroczyć V (+ -enie II) 
         zakroczyć I
2.[-kroczyć] cf 2.krocić
[*kroić]
    pf obkroić I
         odkroić II
         okroić II (+ -ony I)
         podkroić II
         przekroić II (+ -ony II)
         przykroić II (+ -ony I)
         rozkroić II (+ -ony II, -enie I)
         skroić I
         ukroić II
         wkroić I
         wykroić II (+ -ony I)
         zakroić II
krokorzyć I
[*krolić] (< król)
   pf ukrolić I
kropić IV (+ -ący II, -ony II, -enie  III) × kropić  się III
    pf nakropić I
         *okropić (-ony II)
         pokropić IV (+ -ony IV, -enie IV) × pokropić się II 
         przekropić I (+ -ony I)
         przykropić II
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         skropić III (+ -ony III, -enie I)
         ukropić I
         wkropić II (+ -ony I)
         wykropić II
         zakropić II (+ -ony I) × zakropić się I
 [-krostawić]
    pf × skrostawić się I
[-krotcić] cf 2.krocić
krotochwilić  /-fi- /-wi- III (+ -enie III)
    pf pokrotochwilić /-fi- II
krszyć / 1.krzyć `kruszyć’ II × krszyć się I
    pf nakrzyć I
         × rozekrzyć się II
krtanić cf krtunić
[*krtęczyć] `dręczyć’
    wykrtęczyć  I (+ -ony I)
    × pf nakrtęczyć się I
× krtunić / chrtu- / krta- się III
× krtusić się cf krztusić się
× kruczyć się I
[*krulić] `mrużyć’
    pf zakrulić I
[-krupić] (< krupy)
    pf *skrupić (-ony I)
kruszyć IV (+ -ony I) × kruszyć  się III
    pf nakruszyć I (+ -enie II) × nakruszyć się I
         pokruszyć IV (+ -ony II, -enie I) × *pokruszyć się (-enie I)
         skruszyć IV (+ -ony III, -enie II) × skruszyć się II  
         *wykruszyć (-ony I, -enie I) × wykruszyć się II
krwawić II (+ -ony I) × krwawić się I
    pf okrwawić II (+ -ony II, -enie II)
         pokrwawić  II (+ -ony II i nie-ony I)
         rozkrwawić II × rozkrwawić się II (+ -ony II, -enie II)
         skrwawić / ze- II (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × skrwawić / ze- się II
         ukrwawić I × ukrwawić się I (+ -ony II, -enie I)
         *zakrwawić (-ony III, -enie II) 1

 [-krwić]
    pf ukrwić I
krysić cf kresić
kryślić / kre- / krze- III (+ -enie I)
    nadkreślić I
    pf  nakreślić /-krzy- II
         okryślić /-kreś- /-krysz- II (+ -enie II) 
         pokryślić II
         przekryślić /*-kre- II (+ -ony I) × przekreślić się I

1 
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         skryślić /-kre-  II 
         *wykreślić (-ony I)
         zakryślić II
[-kryszlić] cf kreślić
krzcić / chrz- /*chr-  {krzczę /krzcę; -czono /-cono 1; part krzcząc / krcąc} V (+ -czący II, -czony IV i
           nie-czony I,  -czenie II i nie-czenie I) × krzcić się (i pf) {krzczą /-cą 1; part krzcząc / krcąc 1} V
    pf nakrzcić I
        × odekrzcić się I
         okrzcić/-chrz- /-chr- /-kr-  {-krzczą}  IV (+ -czony /-cony V i nie-czony /-cony II, -czenie /-cenie II) × 
           okrzcić /-chrz- /-chr- /-kr-  /-krzś- się {-krzczą}  V (+ -czenie /-cenie II)
         pokrzcić /-chrz- /-kr- I {-czono} V (+ -czony /-cony IV) × pokrzcić /-chrz- /-kr-  się IV (+ -ony?)
         przechrzcić /-chr- /-krz-/*-krś-  II (+ -czony II, -czenie  II) × przekrzcić  /-kr- się II
         ×  zekrzcić / se- się II (+ -czony II) 
krzepczyć I × krzepczyć się II
    pf nakrzepczyć I
         pokrzepczyć II (+ -enie I) × pokrzepczyć się II (+ -ony I)
        skrzepczyć I
         × ukrzepczyć się I (+ -enie II)
krzepić II (+ -ący I) × krzepić się I
    pf × okrzepić się II
        pokrzepić II (+ -ony I, -enie?) × pokrzepić się III (+-ony ?, -enie II)
        skrzepić II
        ukrzepić II × ukrzepić się II
krzesić (-sono} III
    pf nakrzesić I
         skrzesić III (+ -ony I, -enie II)
         wskrzesić  /-kresić /-krzeszyć  {imp wskrześ / weskrześ (1)} V (+ -ony IV, -enie IV) × wskrzesić się 
          II
[-krzeszyć] cf krzesić
krześlić cf kreślić
× krzewić się III (+ -enie I / się I)
    pf × okrzewić się I
         rozkrzewić II (+ -enie II) × rozkrzewić się II (+ -ony II)
         × skrzewić się I
         × ukrzewić /*-krzy- się I (+ -ony I)
         × wkrzewić się I
         × zozkrzewić się `zroz-‘ I
[-krzeźwić] cf trzeźwić
[-krzścić] cf krzcić
× krztusić / krt- się II (+ -enie II)
1..krzyć cf krszyć
[-krzyślić] cf kreślić
krzywdzić IV
     pf  odkrzywdzić II
           *okrzywdzić (-ony I)
           skrzywdzić II (+ -ony I, -enie I) × skrzywdzić się I
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           ukrzywdzić III (+ -ony IV, -enie III)
           zakrzywdzić I
1.krzywić IV (+ -ący II, -ony I, -enie II) × krzywić się II 
    pf nakrzywić III (+ -enie II) × nakrzywić się II (+ -ony III i nie-ony I)
          × *obkrzywić się (-ony I)
          × *odkrzywić się (-ony I)
          × *okrzywić się (-ony I)
          × pokrzywić się II (+ -ony II)  
          przekrzywić I 
          *rozkrzywić (-enie I)
           skrzywić II (+ -ony IV, -enie II) × skrzywić się II
           *wykrzywić  (-ony II)  
           zakrzywić II (+ -ony III, -enie II) × zakrzywić się II 
2.[-krzywić] cf krzewić
kupczyć  IV (+ -ący II, -enie II)
    × pf dokupczyć się I
1.kupić (< kupa) I × kupić się II
    pf 1.skupić III × skupić się IV (+ -ony II, -enie III / się I)
kurczyć II (+ -ący I,  -enie II) × kurczyć się III (+ -enie II)
    pf pokurczyć I (+ -ony I, -enie I) × pokurczyć się II
         przykurczyć I × przykurczyć się I
         × rozkurczyć się II
         skurczyć II (+ -ony IV i nie-ony II, -enie III) × skurczyć się II
         *zakurczyć (-ony I)
× kurwić się I
    pf × skurwić się II
kurzyć IV (+ -enie IV) × kurzyć się IV
    pf dokurzyć I
        *nakurzyć (-ony I)
        okurzyć II (+ -ony I, -enie I) × okurzyć się I
        podkurzyć II (+ -ony I, -enie II)
        × przekurzyć się I  
        × przykurzyć się I (+ -ony I)
         skurzyć I
         *ukurzyć (-enie I) × ukurzyć się I
         wskurzyć II
         wykurzyć I (+ -ony I) × wykurzyć się I
         zakurzyć III (+ -ony I, -enie II) × zakurzyć się II 
kusić V (+ -ący II, -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × kusić się V
    pf pokusić IV (+ -ony III, -enie IV) × pokusić się V
         skusić IV (+ -ony I i nie-ony I, -enie II) × skusić się II
         ukusić IV (+ -ony I i nie-ony I, -enie III)
         × wkusić się I
         wskusić II
        zakusić IV 
kwapić (i pf) III  (+ -ący I) × kwapić się (i pf) V (+ -ący się II, -ony II, -enie IV)
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    pf × pokwapić się  IV (+ -enie I)
         × skwapić się II (+ -enie II / się I)
         ukwapić I × ukwapić się II (+ -ony I) 
kwasić III  (+ -ony III i nie-ony III) × kwasić się I
   pf nakwasić I 
       *okwasić (-ony I)
        pokwasić I (+ -ony I i nie-ony I) 
        *przekwasić (-ony I)
        *przykwasić (-ony I) 
        skwasić I × skwasić się I (+ -enie I)    
        ukwasić I (+ -ony II i nie-ony I) × ukwasić się I
        zakwasić II (+ -ony II, -enie II) × zakwasić się II
[*kwaśnić]
    pf przykwaśnić I
kwilić / kwie- III (+ -enie I)
    pf rozkwilić /-kwie- II (+ -ony II)
         zakwilić /-kwie-  II
[-lecić]
    pf odlecić II (+ -ony II)
         polecić × (+-ony IV, -enie IV) × polecić się III
         zalecić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × zalecić się III (+ -enie się I) 
         zlecić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie III) × zlecić się I
 leczyć V (+ -ony II, -enie IV) × leczyć  się IV
    pf poleczyć I (+ -ony I) × poleczyć się I
         uleczyć IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × uleczyć się II
         wyleczyć II (+ -ony II, -enie I) × wyleczyć się II
         zaleczyć II × zaleczyć się I (+ -enie I)
         zleczyć IV (+ -ony V, -enie II) × zleczyć się II  
lekczyć II
    pf oblekczyć I (+ -enie I)
         zlekczyć  /-cić II (+ -czony I, -cenie I) 
lenić I × lenić  się IV
    pf × polenić się I
lepić II (+ -ony II) 
    pf nalepić I (+ -ony II)
        oblepić II (+ -ony II, -enie I) × oblepić się I
        polepić II (+ -ony I)
        przylepić II (+ -ony I, -enie I) × przylepić się I
        ulepić III (+ -ony IV, -enie II)
        wlepić III (+ -ony II, -enie I) × wlepić się II
        zalepić III (+ -ony II, -enie I)
        zlepić II (+ -ony II, -enie II) × zlepić się I 
lepszyć II × lepszyć się II (+ -enie I)
    pf *nalepszyć (-enie I) 
         polepszyć III (+ -ony I, -enie IV) × polepszyć się IV (+ -ony II, nie-enie I)
         × wzlepszyć się I (+ -ony I)
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         × zlepszyć się I (+ -enie II)
[*lichmanić]
    pf przelichmanić II
[*lichocić]
    pf *zlichocić (-ony II)
lichwić III (+ -ący I)
    pf nalichwić I
         przelichwić I
         wylichwić II (+ -ony II)
liczyć IV (+ -ący II, -ony II, -enie II)  × liczyć  się IV
    pf doliczyć II (+ -enie I)
         naliczyć IV (+ -enie I, -ony I) 
         obliczyć IV (+ -ony II, -enie I) × obliczyć się II
         odliczyć III (+ -ony II, -enie I)
         policzyć IV (+ -ony IV, -enie II) × policzyć się I
         przeliczyć III (+ -ony II)
         przyliczyć I (+ -ony II)
         rozliczyć II (+ -enie II)
         wliczyć I (+ -ony I)
         wyliczyć V (+ -ony III i nie-ony I, -enie IV) × wyliczyć się III
         zaliczyć II
         zliczyć IV (+ -ony III, -enie II)
         ×  pf doliczyć się II
                 naliczyć się III
                 nawyliczyć się I
× linić się II
    pf oblinić I
         × wylinić się I
          zlinić I   
1.liszyć się (< lichy) I
    pf *zliszyć (-ony I)
lubić IV (+ -ący I, -ony I i nie-ony I) × lubić się III
    pf oblubić II (+ -ony II, -enie I)
         polubić III (+ -ony II, -enie II) × polubić się II
         przylubić II × przylubić się II
         ulubić IV (+ -ony IV, -enie I ) × ulubić się II
         zalubić I × zalubić się I  
         zlubić II × zlubić się II
lżyć V (+ -on II, -enie II) × lżyć się III
    pf obelżyć II (+ -ony II, -enie IV)
         odelżyć II (+ -enie III) × odelżyć się I
         polżyć I (+ -ony I, -enie I)
         *przelżyć (-enie I)
         ulżyć IV (+ -ony II, -enie IV) × ulżyć się III
         zelżyć  IV (+ -ony IV i nie-ony I), -enie IV) × zelżyć się III
[*łacić] (< łata)
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    pf *ułacić (-ony I)
łacnić (a. pf) I × łacnić się I
    pf ułacnić II (+ -ony I, -enie II) × ułacnić się II
[*łacwić]
    pf × ułacwić się I
[-ładzić]
    pf *rozładzić (-ony I)
łagodzić I
    pf złagodzić I
łakomić I × łakomić się II
    pf rozłakomić II 
        × ułakomić się I
[-łamić] cf łomić
 [*łapić]
    pf obłapić IV (+ -ony II, -enie III) × obłapić się III
        połapić III (+ -ony II)
        ułapić IV (+ -ony III, -enie II) × ułapić się I
        załapić III (+ -ony I)
        złapić I
        *zułapić (-ony I)  
× łasić się III (+ -sienie I)
    pf × ułasić się I
         × własić się I (+ -szenie się II)
łaskawić I
[*łatwić]
    pf ułatwić I (+ -ony I)
łazęczyć I
łazić IV (+ -ący II, -enie II)
    impf
    nałazić I
    2.podłazić II
    przełazić II (+ -enie I)
    przyłazić I
    × rozłazić się I
    włazić III × włazić się I
    wyłazić II
łaźbić II
łączyć / łę- {łaczy-ł; imp lęcz} IV (+ -ący I, -ony I, -enie I) × łączyć / łę- się {łączy-ł} III
    pf odłączyć /-łę- /-*łucz-  {-łączy-ł; imp  -łącz /-łęcz 1 }  IV (+ -ony IV, -enie II) ×  odłączyć /-łę- się  
           {-łączy-ł; imp -łącz}  IV (+ -ony?, -enie II / się I) 
        przyłączyć /-łę- {-łączy-ł) V (+ -ony IV, -enie II) × przyłączyć /-łę-  się {-łączy-ł /-łęczył;  imp 
           -łącz /-łęcz 1} IV (+ -ony?,  -enie II)  
        rozłączyć /-łę-  {ą} III (+ -ony III, -enie IV) × rozłączyć  /-łę- się {ą} III (+ -enie się I)
        × włączyć się I (+ -enie II)
        wyłęczyć  /-łą- { -łączy-ł; imp -łęcz} IV (+  -ony IV i nie-ony II, -enie III) × wyłączyć się {-łączył} II
        złączyć (3) /-łę- (3) {łączy-ł; imp -łącz} V (+ -ony V i nie-ony I, -enie V i nie-enie I) × złączyć /-łę- 
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        (1) się {jak złączyć} IV 
[-łąmić] cf  łomić
łęczyć cf łączyć
 [*łoić]
    pf *ułoić (-ony I)
łomić III × łomić się III (+ -ący się I)
    pf dołomić  I × dołomić się I
        nałomić II × nałomić się I (+ -ony  II)
        odłomić I (+ -ony II) × odłomić się I
        połomić II (+ -ony I) × połomić się I
        przełomić V (+ -ony III, -enie II) × przełomić się II (+ -enie I)
        przyłomić I (+ -ony II)
        rozłomić  /-łą-II (+ -enie II)
        ułomić II (+ -ony II, -enie I) × ułomić się II
         × włomić się II 
        wyłomić II (+ -ony II, -enie I) × wylomić /-ła-  się II
        wzłomić I
        załomić I (+ -ony III, -enie II) × załomić się II
        złomić /*-ła- IV (+ -ony II)
[-łonić]
    pf × wyłonić się I
łotrzyć I × łotrzyć  się I
    pf × złotrzyć się II
łowić V (+ -ący II, -ony II, -enie IV)
    pf nałowić II
        obłowić I × obłowić się III
        odłowić I
        1.połowić III (+ -ony II, -enie I) × połowić się II
        przełowić I
        ułowić V (+ -ony III, -enie II) × ułowić się IV
        wyłowić III
        załowić I
        złowić II (+ -ony I, -enie I) × złowić się I
łożyć II (+ -enie I) × łożyć się I (+ -ący się II)
    pf dołożyć  V (+ -ony II i nie-ony I, -enie III i nie-enie II) × dołożyć  się IV
        nadłożyć II
        nałożyć IV (+ -ony III i nie-ony I) × nałożyć się IV (+  -ony II)
        obłożyć IV (+ -ony IV, -enie II) × obłożyć się II
        odłożyć V (+ -ony IV, -enie IV) × odłożyć się II (+ -ony I, -enie  I)
        podłożyć IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) 
        położyć VI (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) × położyć się V (+ -ony IV, -enie III / się I)
       *pozłożyć (-ony I)
        przedłożyć II (+ -ony III)
        przełożyć V (+ -ony IV, -enie IV) × przełożyć się III (+ -enie I)
        przepołożyć I
        przyłożyć V (+ -ony V i nie-ony II, -enie III) × przyłożyć się IV
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        rozłożyć IV (+ -ony IV i nie-ony  I, -enie III) × rozłożyć się  II
        ułożyć IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × ułożyć się I
        włożyć VI (+ -ony V, -enie IV) × włożyć się IV (+ -enie się I)
        wyłożyć  V (+ -ony IV, -enie IV) × wyłożyć się III
        wynałożyć I
        założyć V (+  -ony V i nie-ony I, -enie V) × założyć się IV
        złożyć / s- IV (+ -ony V, -enie IV i nie-enie I) × złożyć się IV
łsnić I (+ -ący II) × łsnić / łsknić /*łś- się II (+  -ący się II)
łszczyć II (+ -ący II, -enie II) × łszczyć się II (+ -ący się II)
łśnić cf łsnić
1.łuczyć (i pf?) IV
    pf ułuczyć II
        załuczyć I
2.[-łuczyć] cf łączyć
łudzić IV (+ -ący II, -enie I) × łudzić się II
    pf obłudzić II (+ -enie I)
         odłudzić II (+ -enie I)
         *ołudzić (-enie I)
         przyłudzić II (+ -ony II, -enie II)
         włudzić II (+ -ony I, -enie I) × włudzić się II
         wyłudzić IV (+ -ony II, -enie I) × wyłudzić się II
        złudzić I (+ -ony I)
łupić V (+ -ący II, -ony II, -enie IV) × łupić się II  (+ -ący II / się II, -enie II)
    pf nałupić IV 
         obłupić IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × obłupić się I
         odłupić I 
         połupić IV (+ -ony I, -enie I) 
         przełupić I 
         rozłupić II (+ -ony II, -enie II)  
         *ułupić (-ony I)
         wyłupić V (+ -ony II, -enie II) × wyłupić się I
         złupić V (+ -ony IV, -enie IV) × złupić się I
         *zwyłupić (-ony I)
łupieżyć I
    pf złupieżyć I
[*łuszczyć]
    pf wyłuszczyć I (+ -ony I)
[*łysić]
    pf obłysić II (+ -ony I, -enie I)
         [*wyłysić (-siony I) cf wyłysieć E.]
[*malić] (< mały)
    pf umalić I
mamić IV (+ -enie I)
    pf obmamić I (+ -ony I, -enie I)
         omamić III (+ -ony III, -enie III)
         podmamić I
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         pomamić II (+ -ony II)
         wymamić I (+ -ony I)
         zmamić III (+ -ony III, -enie II)
[*manić]
    pf podmanić I
marnotrawić I (+ -ący I, -enie I)
marszczyć II (+ -ony II, -enie I) × marszczyć  się II
    pf pomarszczyć I × pomarszczyć się I (+ -ony I) 
        zamarszczyć /-ścić II × *zamarszczyć się (nie-ony I)
        zmarszczyć / s- II (+ -ony III i nie-ony II, -enie II) × zmarszczyć  się II 
martwić IV (+ -ący I, -ony I, -enie I) 
    pf *namartwić (-ony I)
         *pomartwić (-ony I)
         umartwić II (+ -ony III, -enie IV)
         *zamartwić (-ony I)
         zmartwić I (+ -ony II, -enie II)
marzyć II (+ -enie II)
    pf rozmarzyć I 
        × zamarzyć się I
[-maszkarzyć]
    pf *przymaszkarzyć (-ony I)
maścić II
    pf omaścić I (+ -szczony II)
         pomaścić I
         przymaścić I
        *umaścić (-ony I)
        zamaścić I
mącić (1)/ mę-(1) {mąci-ł; imp mąć} III × mącić się / mę- {mąci} II
    pf nam(ą)cić {-mąciwszy} I
         pom(ą)cić {-mąci-ł} II (+ -enie I)
         rozmęcić  {-mąci; -męcił; imp -mąć /-męć } IV (+ -ony II)
         wzm(ę)cić {imp  -męć}  I × wzm(ę)cić się {-męci} I
         zamącić (1) /-mę- (1)  {-mąci-ł; imp -męć} II (+ -ony II, -enie II)
         zmącić I (+ -ony II) 
(-mądrzyć)  cf [-mudrzyć]
mdlić / mg- IV × mdlić się I
    pf namdlić /*-mg- II (+ -ony II)
         *podemglić (-ony I)
         pomdlić II × pomglić się I (-ony  II)
         umdlić II
         wymdlić I
         zemdlić /-mg-  IV (+ -ony IV) × zemdlić się II
[*melankoliczyć]
    pf × zmelankoliczyć się I
melić cf mylić
męcić cf mącić
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męczyć V (+ -ący II, -ony IV, -enie IV) × męczyć się II (+ -ący się I, -enie się I)
    pf domęczyć  I 
        pomęczyć II (+ -ony II) × pomęczyć się I
        przymęczyć II (+ -ony II, -enie I)
        umęczyć IV (+ -ony IV, -enie IV) × umęczyć się I
        wymęczyć II
        *zamęczyć (-ony I)
        zmęczyć III (+ -enie II) × zmęczyć się II
        × pf domęczyć  się II
                namęczyć się II
1.[*mglić] (< mgła)
    pf *zamglić (-enie I)
2.mglić cf mdlić
[*miedzić] (< miód)
    pf omiedzić III (+ -dziony I)
1.mienić `zmieniać’ V (+ -ący się I, -ony III,  -enie I) × 1.mienić się V
    pf 1.obmienić I
        odmienić V (+ -ony III, -enie IV) × odmienić się V (+ -ony IV, -enie II)
        przemienić IV (+ -ony II, -enie IV) × przemienić  się IV (+ -ony IV, -enie IV / się I)
        × wmienić się I  
        1.wymienić I
        wzmienić I 
        zamienić II (+ -ony I)
        zmienić V (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × zmienić się V  
        zodmienić I
2.mienić / mi- (1)`nazywać, mówić’ IV (+ -ący II, nie-ony I) × 2.mienić się V (+ -ący się I, -ony III, -enie I)
    pf nadmienić I
        namienić IV (+ -ony V, -enie II)
        2.obmienić I
        omienić  /-*mi- II (+ -ony  IV)
        pomienić /-mi- IV (+ -ony IV, -enie II)
        umienić V
        2.wymienić  III (+ -ony II, -enie II)
mier-zęczyć I × mier-zęczyć /-żę- się II
mierzić /*mir- III  × mierzić  się II (+ -ziony /-żony V, -zienie I)
    pf obmierzić II (+ -żony /-ziony II,  -żenie /-zienie IV)
         omierzić IV × omierzić się II
         wymierzić I
         wzmierzić I (+ -żony I)
         zmierzić II (+ -ziony I)
[*mierzienić] (< mierziony)
    pf omierzienić I
         zmierzienić I
 [*mierzwić / mirz- / mierż-]
    pf namirzwić I
         *pomierzwić (-ony I)
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         zamierźwić /*-mierz-  I (+ -ony I)
          *zmierzwić (-ony I)  
1.mierzyć  (< miara) V (+ -ący I, -ony II i nie-ony I, -enie II) × mierzyć się II
    pf domierzyć I
        namierzyć III (+ -ony I)
        odmierzyć IV (+ -ony III, -enie II) × odmierzyć się I
        1.pomierzyć  IV (+ -ony II i nie-ony I, -enie II)   
        1.przemierzyć II (+ -ony I) 
        1.przymierzyć II (+ -ony I)   
        rozmierzyć II (+ -enie III) × rozmierzyć się II
        1.umierzyć III    
        wymierzyć IV (+ nie-ony I) × wymierzyć się II
        zamierzyć IV (+ -enie IV)
        1.zmierzyć  IV (+ -ony II, -enie II)
2.mierzyć (< mir) I 
Cf też śmierzyć
    pf 2.pomierzyć /-mi- II × pomierzyć /-mi- się II (+ -ony I, -enie II)
         2.przemirzyć I × *przemierzyć się (-enie I)
         2.przymierzyć /-mi- II (+ -enie II)
         2.umirzyć /-*mie- I (+-ony I, -enie II) 
         2.zmierzyć / zmi-  II (+ -ony II)  × zmierzyć  /zmi- się II
mierżęczyć cf mier-zęczyć
[-mierżwić] cf [*mierzwić]
miesić / mi- II
    pf namiesić I 
        rozmiesić I (+ -ony I)
        zamiesić I (+ -szony I)
[*mieścić]
    pf domieścić  IV (+ -szczony II, -szczenie II) × domieścić  się I
        pomieścić I (+ -ony I) × pomieścić się I
        przymieścić I
        × umieścić się I
        × wmieścić się II
        zmieścić I × zmieścić się II
[*międlić]
    pf nami(ę)dlić {-międlono a. -mią- (pisownia niepewna)}  I
miękczyć IV (+ -ący III, -enie II)
    pf odmiękczyć III (+ -ony II, -enie III) × odmiękczyć się I
         rozmiękczyć / oz- II (+ -ony I, -enie I) × rozmiękczyć się I
         umiękczyć  II (+ -ony II, -enie I) × umiękczyć się I
        *wymiękczyć (-ony I)
        zmiękczyć  IV (+ -ony III, -enie II) × zmiękczyć się II
[*mięszyć] (< miąszy `gruby’)
    pf zmięszyć I
× milić się I
    pf omilić I
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         przymilić I × przymilić się II
         × umilić się I
         zmilić / s- II × smilić się I
[-miłosierdzić]
    pf × umiłosierdzić się I
[-miłościwić]
    pf umiłościwić I × umiłościwić się II
[-minić] cf 2.mienić
mirzić cf mierzić
[*mirzwić] cf [*mierzwić]
[-mirzyć] cf 2.mierzyć
misić cf miesić
młocić IV (+ -ący II, -ony II, -enie II)
   pf domłocić I
        namłocić II
        omłocić I (+ -ony II, -enie II)
        pomłocić II (+ -ony I)
        przemłocić I (+ -ony I)
        wymłocić II (+ -ony I)
        zmłocić II (+ -ony I)
młodzić I × młodzić się I
    pf odmłodzić II (+ -ony I, -enie II) × odmłodzić się I
mniejszyć II
    pf umniejszyć IV (+ -ony III i nie-ony II, -enie IV i nie-enie I) × umniejszyć się III
         zmniejszyć I (+ -enie I)
mniszyć II
    pf *omniszyć (-ony I, -enie I)
         umniszyć I
mnożyć V (+ -ący II, -enie IV) × mnożyć  się V (+ -ący się II)
    pf namnożyć IV × namnożyć  się IV (+ -enie II)
        omnożyć I 
        pomnożyć IV (+ -enie V) × pomnożyć się III (+ -enie?)
        przymnożyć IV (+ -ony II, -enie III) × przymnożyć się II  
        rozmnożyć V (+ -ony V, -enie V) × rozmnożyć się IV
        umnożyć IV (+ -enie II) × umnożyć się IV 
        wymnożyć I
        zamnożyć II (+ -enie I) × zamnożyć się IV (+ -ony I)
        zmnożyć I × zmnożyć się I
mocnić II (+ -enie II) × mocnić się III
Cf też niemocnić
    pf *podmocnić (-ony I)
         pomocnić I × pomocnić się I   
         umocnić V (+ -ony IV, -enie II) × umocnić się III
         *wzmocnić (-ony II)
          zmocnić IV (+ -ony III, -enie II) × zmocnić się V 
moczyć IV (+ -ący I, -ony II i nie-ony I, -enie I) × moczyć się I
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    pf domoczyć I
         namoczyć IV (+ -ony III, -enie I) × namoczyć  się II
         odmoczyć I
         omoczyć IV (+ -ony II, -enie I) × omoczyć  się II
         *podmoczyć (nie-ony I)
         pomoczyć I (+ -ony I)
         przemoczyć I
         rozmoczyć / oz-  II (+ -ony I, -enie II)
         umoczyć I
         wmoczyć II (+ -ony I, -enie I)  
         wymoczyć II  (+ -ony II i nie-ony I)
        zamoczyć II (+ -ony II, -enie I)
        zmoczyć II (+ -ony II)
modlić I (+ -ony I) × modlić  się VI (+ -ący /-ęcy się IV, -enie IV / się II)
    pf × pomodlić się II
         × wmodlić się I 
         wymodlić II (+ -ony II, -enie II) × wymodlić się I
         × wzmodlić się I
*modrzyć (-enie I)
    pf × *pomodrzyć się (-enie I)
         × zamodrzyć się I
mokrzyć II (+ -ący II, -ony I, -enie I)
    pf *namokrzyć (-ony I)
         pomokrzyć I (+ -ony I)  
        *umokrzyć (-ony II, -enie II)
         × wymokrzyć się I 
         zmokrzyć I × zmokrzyć się I
morzyć IV (+ -ący II, -ony II, -enie III) × morzyć się II
    pf nadmorzyć I
         pomorzyć III (+ -ony I, -enie II) × pomorzyć się I
         przemorzyć II × przemorzyć się II (+ -ony I, -enie II)
         umorzyć V (+ -ony IV, -enie II) × umorzyć się II
         wymorzyć II × wymorzyć się I
         zamorzyć I (+ -enie I) × zamorzyć się I
         zmorzyć III (+ -ony IV, -enie II) 
mościć I
    pf umościć I
mowić /-eć ? (1) VII (+ -ący V, -ony IV, -enie V i nie-enie I) 
    pf domowić  III (+ nie-ony II) 
        namowić V (+ -ony IV, -enie II) × 1.namowić się IV
        obmowić II (+ -ony II, -enie I × obmowić się II
        odmowić IV (+ -ony II, -enie II × odmowić się II
        omowić II × omowić się II
        podmowić I × podmowić się II
        pomowić IV (+ -ony I, -enie I) 
        przemowić IV (+ -enie II)
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        przymowić IV (+ -enie II)  × przymowić się II
        przypodmowić się I
        rozmowić I × rozmowić się III (+ -enie II / się I) 
        umowić  V (+ -ony  IV, -enie II) × umowić się I
        wmowić III × wmowić się II
        wymowić V (+ -ony IV, -enie II) × wymowić się V
        zamowić I (+ -ony I) × zamowić się II
        zmowić / s-  IV  (+ -ony IV, -enie II) × zmowić / s-  się V
        ×  pf domowić się II
                 2.namowić się IV    
[-możyć]
     pf × rozmożyć się I         
mroczyć I × mroczyć się II
    pf × zamroczyć się I (+ -ony I)
× mroszczyć się I
mrozić I
    pf *odmrozić (-enie I)
         pomrozić I
         umrozić II
         zamrozić II (+ -ony I)
         zmrozić I (+ -enie I)
mrużyć I
    pf zamrożyć I (+ nie-ony I)
         zmrużyć II (+ nie-ony II)
mszczyć cf mścić
1.mszyć  (< msza) II (+ -enie I)
2. [*mszyć] (< mech)
    pf *omszyć (-ony I, -enie I)
         umszyć II
3.*mszyć  „m. sól”  (-ony II i nie-ony I)
mścić / mszczyć II (+ -szczący I, -szczony I, -szczenie II,) × mścić się V (+ -ący się II, -enie się I i nie-enie 
     się I)
    pf pomścić  IV  (+ -ony II i nie-ony I, -enie II i nie-enie I) × pomścić się V
        zemścić się III (+ -ony II i nie-ony I, -mszczenie II / -mścienie się II)
[-mudrzyć ]`mądrzyć’
    pf przemudrzyć I
mudzić II
    pf zmudzić II
mulić I × mulić się II
    pf × *namulić się (-enie I)
        pomulić I (+ -ony I)
        przymulić I (+ -ony I, -enie I)
        wmulić I
        zamulić II  (+ -ony II i nie-ony II, -enie III) × zamulić się I
murzyć `czernić’ I
musić `zmuszać’ II (+ -ony II) 
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    pf przymusić IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV)
        *zmusić (-ony I)
mycić I
    pf odmycić I
         przemycić II (+ -ony I)
[-myczczyć] (< mycka)
    pf *umyczczyć (-ony I)
mydlić II
    pf zamydlić II (+ -ony I, -enie I)
mylić IV (+ -ony I) × mylić / me-  się  V 
    pf omylić /-me- V (+ -ony IV, -enie II) × omylić /-me- się V (+ -ony IV i nie-ony I,  -enie II)
        pomylić IV (+ -ony I) × pomylić się II
        umylić II × umylić się I
        zamylić I (+ -ony I, -enie I)
        zmylić II × zmylić / s-  się II
myślić /-eć  (1) {-ę, -isz; praet -ił /-ał 1 cf też inf} VI (+ -ący III, -enie IV, -ony I)
    pf namyślić I 
        obmyślić III (+ -ony I, -enie I)
        odmyślić II
        omyślić II (+ -enie I)
        pomyślić V (+ ony II, -enie III i nie-enie I)
        × porozmyślić się I
        przemyślić II (+ -enie I)
        rozmyślić IV (+ -ony II i nie-ony I) × rozmyślić się V (+ nie-enie I)
        umyślić V (+ -ony II)
        wymyślić V (+ -ony V, -enie III) × wymyślić się II
        zamyślić III  (+ -ony I, -enie II)
        zmyślić /s- IV  (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV) × zmyślić się II (+ -enie II)
        × pf domyślić się V (+ -enie II)
                namyślić się III (+ -ony I)
                zamyślić się III (+ -ony I, -enie II)  
[*nadzić] (<nagi)
    pf *obnadzić (-dzony I)
[*naglić]
    pf *przynaglić (-enie I)
× namiecić się (< namiot) I
namięcić a. -mią-  - (pisownia niepewna)   (< namiętny) I
[*narowić]
    pf znarowić I
nażyć (< nagi) I
    pf obnażyć III (+ -ony IV) × obnażyć się II (+ - ony?)
         znażyć I (+ -ony I)
nęcić II (+ -ony I, -enie I) × nęcić  się I
    pf odnęcić II
         ponęcić I × ponęcić się II
         przynęcić II (+ -ony II)  
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         wnęcić I (+ -enie I) × wnęcić się II  
         wznęcić I
         znęcić I × znęcić się I
nędzić III (+ -ący I, -ony II, -enie I)
    pf ponędzić II (+ -ony II) × ponędzić się I
         przynędzić I  
         *unędzić (-ony I)
         wynędzić I (+ -ony II)
         znędzić III (+ -ony I, -enie I) × znędzić się I
[*nędznić]
    pf znędznić I
niecić III (+ -ący I) × niecić się II
    pf naniecić II (+ -ony I)
         podniecić II × podniecić się II (+ -ony I)
         rozniecić II (+ -ony II) × rozniecić się I 
         wzniecić III (+ -ony II, -enie II) × wzniecić się II 
         zaniecić I
         zniecić I (+ -ony I) × zniecić się II
nieczyścić II
    pf *ponieczyścić  (-szczony I)
         *zanieczyścić (-ściony II, -ścienie I)
         znieczyścić I
niedostatczyć  (< niedostatek) I
[-niedzielić] (< niedziela)
    pf × uniedzielić się I
[-niemić]
    pf *oniemić (-ony I)
         zaniemić I
[-niemocnić]
    pf × oniemocnić się I
niepokoić II (+ -ony I)
(-nieprożnić /-proz-)
    pf *zanieprożnić /-proz- /-praz-  (-ony II, -enie I)
[*nieprzyjaźnić]
    pf × *zanieprzyjaźnić się (-ony I)
[*niespokoić]
    pf × zniespokoić się I
[*nieważyć]
    pf znieważyć II (+ -ony II, -enie II)
× [*niewierzyć się]
    pf × przeniewierzyć się II (+ -enie I)
         × zniewierzyć się I (+ -enie I)
 [-niewieścić]
    pf zniewieścić I
× niewinić się I
    pf × uniewinnić się I
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niewolić IV (+-ący I, -ony II, -enie I)
    pf poniewolić II (+ -ony II, -enie II)
         przyniewolić II (+ -ony II, -enie I) 
         sponiewolić I
         zniewolić IV  (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × zniewolić się II
niszczyć V (+ -ący I, -ony I, -enie II) × niszczyć  się II
    pf × *nadniszczyć się (-ony I)
         poniszczyć II (+ -ony II, -enie I) × poniszczyć się I
         wyniszczyć IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × wyniszczyć się III (+ -enie się I)
         zaniszczyć III (+ -ony I)
         zniszczyć / s- V (+ -ony V, -enie IV) × zniszczyć się II
niżyć II × niżyć się I
    pf poniżyć IV (+ -ony IV, -enie III) × poniżyć się I (+ -ony II, -enie III / się I)
         sponiżyć I
         uniżyć IV (+ -ony IV, -enie IV) × uniżyć się IV (+ -enie się I)
         zniżyć IV (+ -ony IV, -enie II) × zniżyć się III
nocić  `nucić’ I
    pf *przynocić (-enie I)
norzyć cf nurzyć
×  [*nosacić się]
    pf × znosacić się I
nosić VI (+ -ący IV, -enie IV, -ony IV) × nosić  się IV (+-ący się I)
    impf
    1.donosić IV
    obnosić II (+ -ony I, -enie I)
    odnosić V (+ -ący II, -ony II, -enie II) × odnosić się III
    podnosić V (+ -ący I, -ony II, -enie IV) × podnosić się V (+ -ący się II, -enie I)
    1.ponosić II
    1.przenosić IV (+ -ący I, -ony II, -enie II) × przenosić się IV (+ -ący się II, -enie II / się II)
    przynosić V (+ -ący IV, -ony II, -enie II)
    roznosić IV (+ -ący II, -ony I, -enie II) × roznosić się II
    1.unosić IV (+ -ący I, -ony I, -enie I) × 1.unosić się V (+ -ący się I) 
   wnosić V (+ nie-enie I)
    1.wynosić V (+ -ący II, -ony II, -enie II) × wynosić się IV (+ -ący się II, -enie się I)
    wznosić IV (+ -enie II) × wznosić się II (+ -ący się I)
    zanosić III (+ -enie I) × zanosić się IV (+ -ący się I)
    1.znosić V (+ -ący II, -ony III, -enie IV) × znosić się II
    pf 2.donosić III (+ nie-ony II, nie-enie II)
        nanosić IV 
        2.ponosić I (+ -ony I)
        poroznosić I
        × poznosić się I
        2.przenosić I (+ -ony II)
        2.unosić II (+ -ony I i nie-ony I) × 2.unosić się II
        2.wynosić II
        2.znosić IV 
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         zwynosić I
         × pf nanosić się I
                 naodnosić się II
[-nowić]
    pf obnowić II (+ -ony I, -enie II)
        odnowić V (+ -ony IV, -enie IV) × odnowić się  IV (+ -enie III)
        ponowić III (+ -ony II, -enie III) × ponowić się II
        wznowić IV (+ -ony II, -enie III) × wznowić się II
        znowić II (+ -ony II, -enie I) × znowić się II
1.nucić `dręczyć, pobudzać’ II
    pf ponucić I 
        przynucić  /*-czyć II (+ -cony /-ciony II, -cenie /-czenie II)
2.nucić cf nocić
1.nuczyć `uciekać’ I × nuczyć się I
2.[-nuczyć] cf 1.nucic
nurzyć / no- II 
    pf ponurzyć /-no- IV (+ -ony III, -enie IV) × ponurzyć /-no- się II (+ -ony III, -enie?)
         *przenurzyć (-ony I)
          wnurzyć II (+ -ony I) × wnurzyć się I
          wynorzyć /-nu- II (+ -ony I, -enie II) × wynurzyć /-no- się IV
          zanorzyć /-nu- II (+ -ony II, -enie II) × zanorzyć /-nu- się IV
          × znurzyć się I 
obalić cf walić
obiesić cf wiesić
obłoczyć cf włoczyć
1.[-obrazić] (< obraz)        
    pf × przeobrazić się I
        wyobrazić II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × wyobrazić się II
obrocić cf wrocić
*occić (< ocet) (oczczony I)
[-oczyć]
    pf przeoczyć I × przeoczyć się I 
         zoczyć II × zoczyć się II 
× oleić się I
onaczyć I
    pf poonaczyć I
[-osobić]
    pf *wyosobić (-enie I)
ostrzyć IV (+ -ony I, -enie I) × ostrzyć się III
    pf naostrzyć II (+ -ony I)
         obostrzyć II (+ -ony I, -enie II) × obostrzyć się I (+ -ony I)
         poostrzyć I
         wyostrzyć II (+ -ony II) × wyostrzyć się I 
         zaostrzyć III (+ -ony III, -enie II) × zaostrzyć się II
         zostrzyć II (+ -enie I) × zostrzyć się II
ożdzić (< ozd) II (+ -ony I, -enie I)
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pachołczyć II
pactwić się, pacwić się cf pastwić się
[*paczyć]
    pf × *pospaczyć się (-ony I)
         spaczyć I × spaczyć się I
palić V (+ -ący III, -ony V i nie-ony I, -enie III) × palić się III (+  -ący się I, -enie I) 
    pf *nadpalić (-ony I)
          napalić IV (+ -ony II)
          opalić III (+ -ony III, -enie II) × opalić się I (+ -ony I, -enie I)
          podpalić II (+ -ony II, -enie II)
          popalić V (+ -ony IV, -enie II ) × popalić się I
          przepalć IV (+ -any II, -anie II) × przepalić się I
          przypalić III (+ -ony II, -enie I) × przypalić się II (+ -enie II)
          rozpalić IV (+ -ony IV, -enie II) × rozpalić się IV
          spalić V (+ -ony V, -enie IV) × spalić się III
          upalić IV (+ -ony III) × upalić się II
          wypalić IV (+ -ony IV, -enie II) × wypalić się I
          zapalić V (+ -ony V i nie-ony I, -enie V) × zapalić się V
panoszyć II × panoszyć się II
    pf × spanoszyć się I
         wspanoszyć I × wspanoszyć się  I
[-panowić]
    pf *opanowić (-enie I)
[*paproszyć] cf [*patroszyć]
[-parkanić] (< parkan)
    pf oparkanić II (+ -ony II, -enie II)
        zaparkanić /*-parcha- I (+ -enie I)
partolić I
parzyć IV (+ -ący II, -enie IV) × parzyć się III
   pf × doparzyć się I
        naparzyć II (+ -ony II, -enie II) × naparzyć się II
        *odparzyć (-ony I)
         oparzyć II (+ -ony I, -enie II) × oparzyć się II (+ -ony?, -enie?)
         poparzyć II (+ -ony {pl -oni} I × poparzyć się I  
         przyparzyć I 
         rozparzyć II (+ -ony II) × rozparzyć się II
         sparzyć II (+ -ony II, -enie II) × sparzyć się III  
         uparzyć I × uparzyć się I
         wyparzyć II (+ -ony I) × wyparzyć się I
         zaparzyć I
 [-pasieczyć]
    pf *opasieczyć (-enie I)
[*paskudzić]
    pf spaskudzić I
pastwić I × pastwić  /-cwić /-ctwić się IV (+ -ący się I, -enie I / się II)
    × pf napastwić /-cwić się II
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[*patroszyć / papro-]
    pf wypatroszyć /-papro- II
patrzyć VI (+ -ący IV, -ony II, -enie III) × patrzyć się I
     pf dopatrzyć  II (+-enie II) 
          opatrzyć V (+ -ony V i nie-ony II, -enie V i nie-enie II) × opatrzyć się IV (+ -ony i nie-ony?, -enie i  i
            nie-enie?) 
         podpatrzyć I
         popatrzyć II   
         przepatrzyć IV (+ -ony II, -enie I) × przepatrzyć się I (+ -enie I)
         przypatrzyć I (+ -enie I) × przypatrzyć się V (+ -ony I, -enie II / się II)     
         rozpatrzyć I
         spatrzyć III × spatrzyć się I   
         upatrzyć V (+ -ony II, -enie )
         wypatrzyć IV (+ -ony I) 
         *zaopatrzyć (-ony I, -enie I)
         × zapatrzyć się III (+ -enie I)
         zopatrzyć I
         × pf dopatrzyć się III
                 napatrzyć się IV
                 wypatrzyć się I
 [*pawęzić /-po-] (< pawęza)
    pf przypowęzić I
        *upawęzić (-ziony I)
[-pchlić]
    pf *napchlić (-ony I)
pełnić V (+ -ący II + -ony II, -enie IV) × pełnić się IV (+ -enie II)
    pf dopełnić  II (+ -ony II, -enie II) × dopełnić  się II
        napełnić V (+ -ony V, -enie IV) × napełnić /-poł- (1) się IV
        popełnić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × popełnić się II
        przepełnić I × przepełnić się I
        spełnić IV (+ -ony II, -enie II) × spełnić się V
        wypełnić V  (+ -ony IV, -enie V i nie-enie II) × wypełnić się V
[-perlić]
    pf × uperlić się II (+ -ony I)
× perzyć się II
    pf naperzyć I (+ -ony I)
         × zaperzyć się II
pewnić II
    pf upewnić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) 
        zapewnić I
pędzić  {pędzi  / pądzi; pędził / pądził  1 może błąd; imp pędź / pądź może błąd } V (+ -ący II, -ony II, 
          -enie II) × p(ę)dzić się {pędzi} I
W inf zawsze -ę-
   pf dopędzić {-pędzi} II
       napędzić {-pędzi-ł; imp  -pądź} III (+ -ony I)
       odpędzić {-pędzi-ł; imp -pądź} IV (+ -pędzony /-pą-  III, -enie III)
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       *podpędzić (-ony I)
       popędzić  {-pędzi-ł; imp -pądż} III (+ -ony II, -enie II) III × popędzić się {-pędzi-ł} II     
       przepędzić  {-pędzi-ł}  II (+ -ony II)
       przypędzić  {-pędzi-ł; imp -pądź}  IV (+ -ony IV i nie-ony I, -dzenie /-dzienie III)   
       rozpędzić {-pędzi-ł; imp -pądź} IV (+ -ony II, -enie II) × rozpędzić się {-pędziwszy; imp -pądź} II
       spędzić {pędzi-ł /-pądzi 1; imp -pędź} IV (+ -ony I, -enie I)
       wpędzić {-pędzi} III 
       wypędzić  {-pędzi-ł; imp -pądź} V (+  -ony V, -enie IV) × wypędzić się {pędzi-ł} II
       zapędzić  {-pędzi-ł; imp -pądź} III (+ -ony II, -enie II) × zapędzić się {imp -pędź} I
pienić II   × pienić się II (+ -ący się II)
    pf spienić I × spienić się I
         × *upienić się (-ony I)
         × wspienić się I 
         × zapienić się I
[-pieniężyć]
    pf spieniężyć II (+ -ony I)
[*pieprzyć}
    pf opieprzyć II (+ -ony II)
         zapieprzyć I (+ -ony I)
pierdolić I (+ -enie I)
 [*pierszyć] `prószyć’
    pf × wypierszyć się I
 1.[-pierzyć (< pióra, też `stroszyć’) × pierzyć się II 
   pf  napierzyć /-pi- II × napierzyć  się II
         opierzyć I (+ -ony I) × opierzyć się II (+ -ony II)
         przypierzyć I  
         rozpierzyć I
         × upierzyć się II (+ -ony II) 
         1.wypierzyć I × wypierzyć się I
         *zapierzyć (-ony I, -enie I)   
2. [*pierzyć] `palić’
    pf 2.wypierzyć I
pieścić IV (+ -szczący I, -szczony I, -szczenie II ) × pieścić się III (+ -ący II
     pf popieścić I
         rozpieścić II (+ -ony II) × rozpieścić się II
         upieścić II (+ -ony II)
piękrzyć  / piększ- II × piękrzyć się I (+ -enie I / się I)
    pf *opiękrzyć (-ony II)
        *popiękrzyć (-ony I)
         przypiękrzyć II (+ -ony II, -enie I)
         upiękrzyć II (+ -ony I)    
1.pilić `piłować’ II
    pf  1.przypilić II
2.pilić (< piła `kulka’) I
3.[*pilić] `pilnować’
     pf 2.przypilić II
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[*pilśnić]
    pf *spilśnić (-ony I)
[-pirzyć] cf pierzyć
[-piździć]
    pf × opiździć się I
(-plecić) (< plecy)
     pf *wyplecić (-cony II, -cenie II)
1.plenić II (+ -ony I)
    pf poplenić I
2.[plenić] (< płony)
     pf × przeplenić się I
         uplenić I × uplenić się I
         wyplenić  II (+ -ony I, -enie I)  
         zaplenić I (+ -ony II) × zaplenić /-plo- się II
plewić II (+ -enie I)
    pf wyplewić I
plugawić IV (+ -ony I) × plugawić się II
    pf naplugawić II
         poplugawić II (+ -ony II, -enie II)
         splugawić  IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie III) × splugawić się  III (+ -enie się I)
         *uplugawić (-ony I)
         zaplugawić II (+ -ony III, -enie II) × zaplugawić się II
płacić V (+ -ący II, -ony IV, -enie IV i nie-enie I)
    pf dopłacić  III (+ nie-ony II)
         × nadpłacić się I
        odpłacić III (+ -ony II, -enie II × odpłacić się II (+ -enie?)
        opłacić II (+ -ony II, -enie I) × opłacić się III
        popłacić IV (+ -ony II)
        przepłacić II   
        przypłacić IV (+ -ony I)
        spłacić III (+ -enie I i nie-enie I) 
        wypłacić III (+ -ony I, -enie II) × wypłącić się II
        zapłacić V (+ -ony IV, -enie IV) × zapłacić się III
płaszczyć I × płaszczyć się II
pławić  III (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × pławić się IV (+ -ący się I)
    pf × dopławić się I
         × odpławić się I
         przepławić II (+ -ony II, -enie I) × przepławić się II (+ -enie I)
         przypławić II (+ -ony II) × przypławić się III
         rozpławić I
         spławić I (+ -ony I)
         *upławić (-enie I)
         wpławić I   
         wypławić II (+ -ony II) × wypławić się I
płazić cf płozić
płodzić V (+ -ący II, -enie II) × płodzić się III
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    pf napłodzić II × napłodzić  się II (+ -ony I)
         popłodzić II (+ -ony I) × popłodzić się I
         rozpłodzić II (+ -ony II) × rozpłodzić się III (+ -enie II)
         spłodzić V (+ -ony IV, -enie II) × spłodzić się II
        *wspłodzić (-ony II, -enie II)
         wypłodzić I (+ -ony I)
1.płonić (< płony `jałowy’) II
    pf nadpłonić I 
        *przepłonić (-ony I)
         wypłonić II (+ -ony I, -enie II) × wypłonić się I
         × zapłonić się I (+ ony I, -enie II)
2.*płonić  (< plon `niewola”) (-ący I)
    pf dopłonić I
płoszyć II
    pf napłoszyć I
         odpłoszyć III
         popłoszyć II
         przepłoszyć II (+ -ony II)
         rozpłoszyć IV (+ -ony II) × rozpłoszyć się II
         spłoszyć I (+ -ony I) × spłoszyć się I
         upłoszyć II (+ -ony II) × upłoszyć się I
         *wpłoszyć (-ony I)
         *wspłoszyć (-ony I)
         wypłoszyć III  (+ -ony I, -enie I) 
         zapłoszyć II (+ -ony I)
płozić I × płazić / pło- się II
    pf *popłozić (-ziony I)
           rozpłozić się I
           spłozić I 
płużyć IV
pocić I × pocić się IV (+ -ący się I, -enie IV)
    pf napocić I 
        2.spocić I × spocić się II (+ -ony I, -enie I)
        × *upocić się (-ony I) 
         wspocić I
         wypocić II (+ -enie II) × wypocić się II
[-podobić]
    pf przypodobić II (+ --ony II, -enie I) × przypodobić się II
[-podobnić]
    pf przypodobnić II (+ -ony II) × przypodobnić się III
         wypodobnić I
2.[-poganić]
    pf × spoganić się II
2.[*pogodzić]
    pf upogodzić I
        × wypogodzić się I (+ -enie I)
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1.poić  IV (+ -ony II) × poić się I
    pf dopoić II
        napoić IV (+ -ony IV, -enie II) × napoić się I
        odpoić I
        opoić III (+ -ony III)
        podpoić II
        popoić II × popoić się II (+ -ony II)
        upoić IV (+ -ony II, -enie I) × upoić się I
        wpoić II (+ -ony III) × wpoić się I
    2.[-poić] `łączyć’
     pf przypoić II (+ -ony II, -enie II) × przypoić się II (+ -ony I)
         spoić IV  (+  -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × spoić się IV (+ -enie II)
         wypoić I
pokoić (< pokoj) I
 Cf też niepokoić
    pf upokoić IV (+ -ony II, -enie II) × upokoić się IV (+ nie-ony II)
         × wypokoić się  I (+-enieII)
pokorzyć (< pokora) I   × 2.pokorzyć się II
    pf × *spokorzyć się (-enie I)
         upokorzyć II (+ -ony IV, -enie III) × upokorzyć się IV
[*polszczyć]
    pf *spolszczyć (-ony I)
[-połnić] cf pełnić
połowiczyć (< połowica) II
   pf *rozpołowiczyć (-ony I)
2.połowić (< połowa) I (+ -enie I)
1.popić (< pop) I
posażyć  II (+ nie-ony I, -enie II)
    pf rozposażyć I
         wyposażyć  II (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × wyposażyć się I
1.posobić  (< posob `sposób’) II (+ -ony I, -enie I) × posobić się II
 [*pospolicić]
    pf spospolicić I × spospolicić się I
[-postrzyć]
    pf rozpostrzyć II (cf rozpostrzeć J.) (+ -ony II) × rozpostrzyć się I (+ -enie II)
pościć V  (+ -szczący II, -szczenie III i nie-enie I) × pościć się IV (+ -ący się II, -enie się I)
    pf odpościć I
        × przepościć się II
         wypościć I
pościelić (< pościel>  I
1.[-pośledzić]
    pf  upośledzić II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
 [-powęzić] cf [*pawęzić]
 [-powietrzyć)
    pf zapowietrzyć I (+ -ony II, -enie II) × zapowietrzyć się II
powinowacić II × powinowacić się II
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    pf spowinowacić II × spowinowacić się II (+ -ony II, -enie III)
[-pozdnić] cf [*poźnić]
[*poździć] (< pozdny)
    pf opoździć Ii × opoździć się II
         spoździć I (+ -enie I) × spoździć się II  
[*poźnić / pozdn-] (< pozny)
     pf × opoźnić /-pozdn- się II
         × spoźnić się II
         *wypoźnić (-ony I)
[-prawdzić]
    pf × sprawdzić się I
prawić {w tym: pry – sygnał przytoczenia}  V
    pf doprawić  III (+ -ony II, -enie II)
        naprawić V (+ -ony IV, -enie IV) × naprawić  się IV
        odprawić V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV)  ×  odprawić się IV
        oprawić V (+ -ony IV, -enie II) × oprawić się II
        podprawić II (+ -ony II, -enie I)
        popoprawić I
        poprawić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × poprawić się IV (+ -enie I) 
        przeprawić IV (+ -ony II, -enie II) × przeprawić się IV (+ -ony II, -enie II)
        przyprawić × (+ ony V i nie-ony I, -enie II) × przyprawić się IV (+ -ony?)
        rozprawić IV (+ -ony II, -enie II) × rozprawić się III
        sprawić VI (+ -ący I. -ony V i nie-ony II, -enie III) × sprawić się V
        uprawić II (+ -ony II, -enie I i nie-enie I)
        uprzeprawić I
        wprawić V (+ -ony IV, -enie II) × wprawić się IV (+ nie-ony II)
        wyprawić V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V) × wyprawić się V (+ -enie się I))
         zaprawić IV (+ -ony III, -enie II) × zaprawić się II
         zoprawić I
prażyć II (+ -ony II)
    pf *nadprażyć (-ony I)
          uprażyć II (+ -ony I)
          wsprażyć I (+ -ony I)
          zaprażyć I (+ -enie II)
× prężyć się I
    pf × wyprężyć się II (+ -ony I)
prodlić `orać’ I
promienić I × promienić się I
prosić VI (+ -ący IV, -ony IV i nie-ony III, -enie III) × 1.prosić się IV
    nadprosić I
    pf naprosić II (+ -ony I)
         odprosić II (+ -enie II) × odprosić się I
         poprosić II
         przeprosić IV (+ -ony I, -enie II) × przeprosić się II
         *przyprosić (-ony I)  
         uprosić V (+ -ony III, -enie IV) × uprosić się III (+ -enie się I
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         × wprosić się II (+ -ony II)
          wyprosić IV (+ -enie I) × wyprosić się III (+ -enie się I) 
          zaprosić II (+ -ony II, -enie I) × zaprosić się I    
          × pf naprosić się I
× 2.prosić się (< prosię) II
    pf × oprosić się II (+ -enie I)
proszyć I × proszyć się I
    pf naproszyć /*-pru- I (+ -ony I, -enie I) × naproszyć się I
         oproszyć I
         poproszyć I
         przypruszyć /*-pro-  I (+ -ony I i nie-ony I, -enie I)       
         rozproszyć  /*-pru- V (+ -ony II i nie-ony I, -enie III) × rozproszyć się IV (+ , -ony V, -enie III)
         *uproszyć (-ony I) × uproszyć się I
         × wyproszyć się I
         zaproszyć I
prościć II
    pf naprościć II (+ -szczony II, -szczenie II) × naprościć  się I
        rozprościć I (+ -ony I) × rozprościć się II 
        sprościć I (+ -ony I) × sprościć się I
        wyprościć I 
prowadzić V (+ -ący II, -ony IV, -enie IV) × prowadzić się IV
    pf doprowadzić V (+ -ony III, -enie II) × doprowadzić się II
        naprowadzić II (+ -enie I) × naprowadzić się I
        odprowadzić III (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
        poprowadzić IV × poprowadzić się II
        przeprowadzić IV (+ -ony II, -enie II) × przeprowadzić się III (+ -enie II)    
        przyprowadzić IV (+ -ony IV) × przyprowadzić się II
        rozprowadzić II (+ -ony I, -enie I) × rozprowadzić się I
        sprowadzić II × sprowadzić się II
        uprowadzić I
        wprowadzić V (+ -ony IV, -enie II) × wprowadzić się III
        wyprowadzić IV (+ -ony II, -enie II) × wyprowadzić się III
        zaprowadzić IV (+ -dzony II, -dzenie /-dzienie IV) × zaprowadzić się II
prożnić /-proz- II (+ -enie II) 
Cf też  [-nieprożnić]
    pf × *oproznić się (-enie I)
          uprożnić II (+ -enie II) × uproznić /-*proż- się I (+ -enie się I)  
          wyprożnić /-proź- III (+ -ony II, -enie III) × wyprożnić się II
          zaprożnić I (+ -ony I nie-ony I) × zaprożnić się I
[-pruszyć] cf proszyć
*pryszczyć (-ący I) × pryszczyć się II (+ -ący II, -enie I)
    pf × *popryszczyć się (-enie I) 
        spryszczyć II × spryszczyć się II (+ -ony II, -enie II)
         × *wypryszczyć się (-enie I)
przeciwić II × przeciwić się V (+ -ący II, -enie II / się I)
    × 1. sprzeciwić się IV
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    pf sprzeciwić I × 2.sprzeciwić się V (+ -ony II, -enie III / się II)
przeczyć II (+ -enie I)
    pf sprzeczyć I × sprzeczyć się I
przedzić I
    pf poprzedzić Ii (+ -ony I)
         uprzedzić V (+ -ony II, -enie III) × uprzedzić się II
         wyprzedzić II (+ -ony I)
 [-przestronić] (< przestrony)
    pf rozprzestronić II (+ -ony II, -enie I)
*przestrzenić (< przestrony) (-enie I)
    pf rozprzestrzenić III (+ -ony II, -enie I) × rozprzestrzenić się II 
        uprzestrzenić I
[-prześpieczyć]
    pf uprześpieczyć II (+ -enie II) × uprześpieczyć się I
× przyjacielić się I 
    pf × poprzyjacielić się I  
× *przyjaźnić się (-enie I)
Cf też [*mieprzyjaźnić]
    pf × poprzyjaźnić się I  
         × *sprzyjaźnić się (-ony I)
przykrzyć II × przykrzyć się IV (+ -ący się I)
    pf × nadprzykrzyć się I
          × naprzykrzyć się II (+ -enie I)
           oprzykrzyć II × oprzykrzyć się II (+ -enie I) 
           uprzykrzyć II (+ -ony I) × uprzykrzyć się IV (+ -enie II / się I)
× psocić się I
*pstrocić (-enie I)
pstrzyć II (+ -ony I) × pstrzyć się III
    pf napstrzyć I
         *poupstrzyć (-ony I)
         przypstrzyć II
         upstrzyć III (+ -ony IV) × upstrzyć się III       
        *zepstrzyć (-ony II) 
[-pszczyć] 
    pf zapszczyć `wetknąć?’ II
pustoszyć  /*pustu- IV (+ -ący I, -ony II, -enie III)
   pf *nadpustoszyć  (-ony I)
        napustoszyć I
        opustoszyć I (+ -ony II, -enie I)
        popustoszyć IV (+ -ony I, -enie I)
        spustoszyć IV (+ -ony V, -enie V) × spustoszyć się I
        wypustoszyć II (+ -ony I, -enie I)
pustuszyć cf pustoszyć 
puszyć I (+ -enie I)
    pf napuszyć I (+ -ony II) × napuszyć  się II
         opuszyć I
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         spuszyć I    
         *zapuszyć (-ony I) × zapuszyć się I
× pysznić / pyś- się IV
raczyć VI (+ ony I, -enie II) × raczyć się II
    pf uraczyć III (+ -ony III, -enie II) × uraczyć się II
radlić II
    pf zradlić I
radzić VI (+ -ący II, -ony II, -anie II) × radzić się II (+ -ący się II, -enie się I)
     pf doradzić II (+ -ony I) × doradzić się I
         naradzić II (+ -enie II) × naradzić się IV  
         obradzić I
         odradzić II (+ -ony I)
         poradzić V (+ -enie III) × poradzić się IV (+ -enie II)
         przeradzić I (+ -ony II) × przeradzić się I
         rozradzić II (+ -enie I) × rozradzić się I
         uradzić V (+ -ony III, -enie II) × uradzić się I
         wyradzić I × wyradzić się I
         zaradzić I
raić III (+ -ony I, -enie II)
    pf naraić II (+ -ony I, -enie I)
         zraić II
× 1.ranić się (< rano) I 
    pf × 1.poranić się II
[*razić /-żyć]
 Cf też 1.[*obrazić]
    pf dorazić /-żyć II (+ -enie I)
        narazić II (+ -ony I) × narazić się I (+ -ony I, -enie ? I)
        2.obrazić V (+ -ony V i nie-ony II, -enie V i nie-enie I) × obrazić się IV (+ -ony III, -enie II)
        odrazić III (+ -ony II, -enie II) × odrazić się II (+ -ony I, -enie II)
        podrazić II  
        porazić V (+ -ony V, -enie IV) × porazić się II
        × pozarazić się I
        przerazić IV (+ -ony II, -enie II)
        przyrazić II   
        rozrazić II (+ -się I, -ony II, -enie I)
        urazić III (+ -ony II i nie-ony I, -enie II) × urazić się II
        wrazić IV × wrazić się II
        wyrazić V (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV i nie-enie I) × wyrazić się III
        *wzrazić (-ony I)
        zarazić IV (-ony V i nie-ony I, -enie IV) × zarazić się III 
         zrazić IV (+ -ony II, -enie I)
[*razyć] cf [*razić]
rąbić {rąbi-ł} IV (+ -ony II, -enie II)
    pf  nadr(ą)bić (-rąbiwszy} I
         nar(ą)bić {-rąbił} II
         obrąbić {-rąbił} II (+ -ony I) × obr(ą)bić się {-rąbił} I
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         *odrąbić (-rąbienie I)
         podr(ą)bić {-rąbił} II (+ -ony II)
         porąbić {-rąbi-ł} III (+ -ony I)   
         przer(ą)bić  {-rąbił}  I 
         rozrąbić {-rąbiono} II
         urąbić {-rąbi-ł; imp -ręb} II
         wyrębić {-rąbi} II (+ -rębiony I i nie-rąbiony  I)
         *wzr(ą)bić (-ony II) 
         zarębić {-rąbił /-rę-} II (+ -rąbiony II)
         zrębić {-rąbi} II (+ -rąbiony II)
[-reżyć]
    pf *nareżyć (< reż `żyto’) (-ony I)
[-r ębić] cf rąbić
ręczyć  V (+ -ący II, -ony I, -enie II i nie-enie I) × ręczyć się II
    pf obręczyć II (+ -ony I) × obręczyć się II
         poręczyć II (+ -enie II)
         przyporęczyć I 
         przyręczyć II
         *uręczyć (-eny I) 
         wyręczyć II (+ -ony I, -enie II)
         zaręczyć II (+ -enie I) × zaręczyć się I
× robaczyć się I
robić V (+ -ący IV, -ony IV i nie-ony II, -enie III) 
    pf dorobić II  (+ -ony I i nie-ony II) 
         narobić II 
         *obrobić (nie-ony I) × obrobić się I
         odrobić III
         2.podrobić II 
         porobić III (+ -ony II, -enie I)
         przerobić II (+ -ony I, -enie I) × przerobić się II
         przyrobić II
         rozrobić II (+ -ony I) × rozrobić się I
         urobić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II)
         wrobić I)
         wyrobić III (+ -ony II, -enie I)
         zarobić IV  (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
         zrobić IV 
         × pf dorobić się II               
                 narobić się I
                 urobić się II
                 zrobić się II (+ -ony II i nie-ony II)
                 impf  społrobić I (+ -enie I)
rocić (< rota) I × rocić się I
1.[-roczyć]
    pf odroczyć I  
2.[-roczyć] (< urok)
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         *przyroczyć (-enie I)
rodzić V (+ -ący V, nie-ony II, -enie V) × rodzić się V
    pf *nadrodzić się (-ony I)
         narodzić IV × narodzić się  V (+ -ony V i nie-ony I,  -enie V)
         obrodzić I × obrodzić się III
         odrodzić II (+ -enie I) × odrodzić się IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV)
         porodzić V (+ -ony III, -enie V) × porodzić się IV (+ -ony II, -enie IV)
         przerodzić I × *przerodzić się (-enie I)
         × przyrodzić się II
         rozrodzić II (+ -ony II, -enie II) × rozrodzić się IV
         urodzić V (+ -ony V i nie-ony III, -enie V) × urodzić się V
         wrodzić I × wrodzić się II (+ -ony IV, -enie II)
         × wyrodzić się III (+ -ony I i nie-ony I, -enie I)
         zarodzić I × zarodzić się II
         zrodzić IV (+ -ony IV, -enie II) × zrodzić się IV
roić II × roić się IV (+ -ący się II, -enie I)
    pf × wyroić się I (+ -enie I)
ronić I (+ -ony I)
    pf nadronić I
         poronić II (+ -ony II)
         uronić II (+ enie I)
         wyronić I 
         × zaronić się I
         zronić II
ropić (< ropa) II × ropić się II (+ -enie II)
    pf × podropić się I
         × *rozropić się (-ony I, -enie I)
         × uropić się (-ony I)
         zropić I × zropić się I (+ -ony I)
rosić II
    pf *urosić (-ony II) × urosić się I
         *zrosić (-ony I)
         × pf rozrosić się I 
rościć (< rość) IV (+ -ący II, -enie II)
   pf narościć I
       odrościć I
       porościć I (+ -szczenie I)   
       urościć II (+-szczony I, 1.-ścienie /-stcenie II) × urościć się II 
       wyrościć IV (+ -szczenie I)
       wzrościć II
       zrościć II (+ -szczenie /-ścienie II)
rownić I
rownoważyć II
× 1.roznić się I
    pf rozrożnić /-*roz- I {+ -ony II, -enie II) × rozrożnić się III
× rożnić  się cf roznić się
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 [*ruczyć]
    pf poruczyć V (+ -ony IV, -enie IV) × poruczyć się IV (+ -enie I)
         przyporuczyć I
         zruczyć I
rumienić II (+ -ący I) × rumienić się III
    pf *przyrumienić (-ony I)
         urumienić I (+ -ony II)
         zarumienić II (+ -ony I) × zarumienić się I
         *zrumienić (-ony I) 
rybić II (+ -enie II) × rybić się I
    pf narybić II (+ -enie II, -ony II i nie-ony I) × narybić się I
        *zarybić (-ony I)
         × zrybić się II
[-rychlić]
    pf urychlić I
rzadzić cf rzedzić
[*rzasić]
    pf zrzasić `przestraszyć’? I
rządzić  /-rzę- {rządzi-ł} V (+ -ony IV, -enie V)  × rządzić / rzę-  się {rządzi-ł} V
    pf narządzić /-rzę- {-rządzi-ł} IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie III)
         obrządzić {rządził} II 
         porządzić /-rzę- {-rządził} II (+ -ony II)    
         przyrządzić /-rzę- 1  {-rządzi-ł; imp -rzędź} III (+ -ony II, -enie II) × przyrz(ą)dzić się {-rządził} I
         rozrządzić  {-rządził; imp -rządź} II (+ -enie I) × rozrz(ą)dzić się {-rządził} IV
         sporządzić   {-rządził; imp -rządź} } II (+ -ony II, -enie III) × sporz(ą)dzić się I
         urządzić {-rządzi-ł} II (+ -ony II) × urz{ą}dzić się {-rządzi-ł} II
         wyrządzić /-rzę- 2 {rządzi-ł} IV (+ -ony II, -enie I)
         zrządzić  / zdrzą- {-rządzi-ł}  IV (+ -ony IV, -enie IV) × zrządzić się {-rządzi-ł} II
         × pf dorz(ą)dzić się {-rządzi-ł II
                 narządzić się {-rządził;  imp -rządź}} II
rzedzić / rza- II
    pf przerzedzić II (+ -enie I) × przerzedzić /-rza- się II
         *rozrzedzić (-ony I, -enie I)   
         zrzedzić I × zrzedzić się I
rzepić I
    pf narzepić I (+ -ony I)
        wrzepić I × wrzepić się I
[-rzepielić]
    pf podrzepielić  `lekko się upić’ I
× rzewnić się I
    pf × zarzewnić się II (+ -ony I)
[-rzeźniczyć]
    pf × urzeźniczyć się I
rzeźwić I
rzędzić cf rządzic
[*saczyć]
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    pf *nasaczyć (-ony I)
         osaczyć I
         zasaczyć I
sadnić (< sadno)  I (+ -enie I) × sadnić się I
    pf osadnić I (+ -ony I)
         *posadnić (-ony I)  
         zsadnić I (+ -ony I)
sadowić  II × sadowić się II
    pf × osadowić się II
          posadowić I × posadowić się II    
          × usadowić się II
sadzić  V (+ -ący I, -ony IV i  nie-ony I, -enie II) × sadzić się V (+ -ący się I, -enie się I)
    pf dosadzić I
         nadsadzić I 
         nasadzić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × nasadzić się IV (+ -ony I,  -enie II)
         obsadzić I (+ -ony II) × obsadzić się I       
         osadzić V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie III) × osadzić się III
         odsadzić III (+ -ony II, -enie II) × odsadzić się II (+ -ony II)
         podsadzić II (+ -ony II, -enie I) × podsadzić się II
         posadzić IV (+ -onv IV, -enie III) × posadzić się III
        *przedsadzić (-ony I)
         przesadzić III (+ -ony III, -enie II) × przesadzić się II
         przysadzić IV (+ -ony III, -enie II) × przysadzić się I
         rozsadzić IV (+ -ony IV, -enie II) × rozsadzić się II
         usadzić III (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × usadzić się IV
         wsadzić V (+ -ony V, -enie III) × wsadzić się II  
         wysadzić IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × wysadzić się III
         zasadzić V (+ -ony IV, -enie II) × zasadzić się IV
         zsadzić II (+ -ony II) × zsadzić się I 
s(ą)czyć {sączył} II × sączyć się  {sączy-ł} II (+ -ący się I)
    pf wys(ę)czyć {imp –sęcz} I × wys(ą)czyć się  {-sączy} II (+ -enie I)
sądzić / sę- {sądzi-ł; imp sądź}  VI (+ -ony V i nie-ony I, nie-enie II) × sądzić / sę- się {sądzi-ł; imp sądź} 
       IV
    pf dosądzić {-sądzi} II (+ nie-ony I)
         *nasądzić (-enie I)
         odsądzić /-sę- {-sądzi-ł; imp -sądź} IV (+ -ony IV, -enie III) × ods(ą)dzić się {-sądził} II
         osądzić /-sę- {-sądzi-ł; imp  -sądź}} V (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV) × osądzić /-sę-  się {-sądzi-ł}  
           IV
         posądzić {sądzi-ł} II (+ -ony II, -enie II)
         przes(ą)dzić  {-sądził} I (+ -ony III i nie-ony I, -enie I)
         przysądzić /-sę-  {-sądzi-ł} IV (+ -ony IV, -enie II) 
         rozsądzić /-sę- // rozs- / ros- {-sądzi-ł; imp -sądź /-sędź}} V (+  -ony IV, -enie II) × rozsądzić /-sę-  
            się {-sądzi-ł} IV
         us(ą)dzić {-sądził} I (+ -ony I, -enie I)
         *wysądzić  (-ony II)
         *zas(ą)dzić (-enie I)
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         zs(ą)dzić {-sądzi} I 
seplenić cf szeplunić
sędzić cf sądzić
× sępić się I
W całej odmianie -ę-
    pf × os(ę)pić się I 
         zas(ę)pić II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × zas(ę)pić się I
*siarczyć (-enie II)
    pf *usiarczyć (-ony I)
sidlić II (+ -ący I, -enie II) × sidlić się II
    pf osidlić I (+ -ony I)
         usidlić II (+ -ony II, -enie II) × usidlić się II
         wysidlić I
[-siecić] (< sieć)
    pf × osiecić się I
siedlić I × siedlić się I (+ -enie się I)
    pf × osiedlić się I
         posiedlić I (+ -ony II, -enie II) × posiedlić się I
         × przesiedlić się I
sierdzić I × sierdzić się III
sierocić I
    pf osierocić /-si- II (+ -ony II, -enie II) × osierocić /-si- się II
         *zasierocić (-enie I)
[*sierszyć] `jeżyć’
    pf *nasierszyć się (-ony I)
silić II × silić się IV (+ -enie II)
    pf × nasilić się I
        posilić IV (+ -ony ? I, -enie V) × posilić się IV (+ -ony ? IV, -enie II)
        × przesilić się II (+ -enie II)
        × rozsilić się I
        × wsilić się I
        wysilić I × wysilić się II (+ -ony II, -enie II)
[-sirocić] cf sierocić
× skalić się `odszczepiać się’ I
skarbić IV × skarbić się I
    pf naskarbić II (+ -ony I)
        *uskarbić (-ony II)
        zskarbić I
skarżyć V (+ -ący II, -enie II) × skarżyć się V (+ -ący II) 
    pf oskarżyć IV (+ -ony V, -enie IV)
         poskarżyć I (+ -enie I) × poskarżyć się II
         przeskarżyć I
         × uskarżyć się III (+ -enie III)
         wyskarżyć I
skępić / ską- {skąpi-ł; imp skęp / skąpi} III  (+ -enie I)
     pf posk(ę)pić  {-skępił}} I
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          *usk(ą)pić (-skąpienie I)
sklepić II 
    pf *usklepić (-ony I)
         zasklepić II (+ -ony II, -enie II) × zasklepić się I
skolić II
[-skorupić]
    pf poskorupić II × poskorupić się I
        zaskorupić I
[*skorżyć] `gmatwać’
    pf naskorżyć I
[-skramić] cf skromić
skrodlić `bronować’ I
skromić IV (+ -ony II) × skromić się II
    pf × oskromić się I
         poskromić I (+ -enie I) × poskromić się I (+ -ony I)
         uskromić /-*skra- IV (+ -ony III, -enie III) × uskromić się III
         zeskromić I
skromnić I
    pf uskromnić II (+ -enie I)
× skrzyć się I (+ -enie I)
[-skrzydlić]
    pf × wskrzydlić się I
skwarzyć II (+ -ony II) × skwarzyć się I
    pf przyskwarzyć I × przyskwarzyć się I
        × wyskwarzyć się I
słabić II
    pf nasłabić II (+ -ony II)
         osłabić III (+ -ony III, -enie III) × osłabić się I
         posłabić II (+ -ony I) × posłabić się I
[-słapić]
    pf × zasłapić się I
sławić V (+ -ony II, -enie II) × sławić się III
    pf *nasławić (-ony I)
         osławić IV (+ -ony IV, -enie III) × osławić się III
         rozsławić / ro- IV (+ -ony IV, -enie II) × rozsławić się IV
         usławić I
         wsławić IV (+ -ony IV, -enie II) × wsławić się IV
         wysławić IV (+ -ony III, -enie III)
słodzić III × słodzić się II
    pf osłodzić IV (+ -enie II)
         podsłodzić I
         przysłodzić II (+ -ony II)
         rozsłodzić I × rozsłodzić się I (+ -enie I)
[-słonić]
    pf nasłonić (-ony I)
        obsłonić I
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        odsłonić II (+ -ony I, -enie I)
        × osłonić się I
        przysłonić I (+ -ony I)
         rozsłonić I
        *wsłonić (-ony I)
        zasłonić IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × zasłonić się II
słowić (< słowo) I × słowić się II
    pf osłowić I
         wysłowić II (+ -ony II, -enie II)
[-słupić]
    pf dosłupić I 
        *osłupić (-ony I)
służyć VI (+ -ący V, -enie III i nie-enie I)
    pf dosłużyć  II 
         nadsłużyć  I
         odsłużyć III (+ -enie II)
         posłużyć IV (+ -ony I, -enie I)  
         przesłużyć I
         przysłużyć I × przysłużyć się IV
         usłużyć III (+ -ony I)
         wysłużyć IV (+ -ony II, -enie II)  × wysłużyć się II
         zasłuzyć  V (+ -ony V i nie-ony III, -enie I) × zasłużyć się II
        × pf dosłużyć się II
smażyć IV (+ -ony IV, -enie II) × smażyć się III
    pf nasmażyć II
         posmażyć II × posmażyć się I
         przysmażyć III (+ -ony II, -enie I) × przysmażyć się I
         usmażyć IV (+ -ony II)
         wysmażyć II (+ -ony II × wysmażyć się II
smęcić {smęci} II × smęcić się {smęci-ł; imp smęć / smąć 1} IV (+ -ący się I)
    pf *osmęcić (-ony I)
         × posm(ę)cić się {-smęcił} I
         × *usmęcić się (-ony I)
         zasmęcić {-smęci-ł} II (+ -ony II, -smęcenie /-smą-  II) × zasm(ę)cić się {-smęci-ł} II
smolić II (+ -ony I, -enie I)
    pf osmolić I (+ -ony II)
         posmolić II (+ -ony I)
         *usmolić (-ony II) × usmolić się I
         zasmolić I (+ -ony II)
smrodzić II
    pf osmrodzić I
        posmrodzić I (+ -ony I)
        przesmrodzić II  
        przysmrodzić I (+ -ony I)
        zasmrodzić II (+ -ony I, -enie I) × zasmrodzić się II 
        zesmrodzić I
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smucić III  × smucić się IV (+ -ący się I)
    pf zasmucić IV (+ -ony IV, -enie IV) × zasmucić się IV
[*smurzyć] `chmurzyć’
    pf zasmurzyć I (+ -ony I)
snażyć I
    pf wysnażyć I
sobić II × sobić się II
    pf *2.posobić (-ony II)   
          × wsobić się II (+ -ony II, -enie I)
soczyć  `oskarżać’ II (+ -enie I) 
    pf  osoczyć III (+ -ony II, -enie I) × osoczyć się I
× soczyć się (< sok) I
     pf 1.posoczyć I
solić IV (+ -ący I, -ony III i nie-ony III, -enie II)
    pf nasolić II (+ -ony II, -enie I)
        osolić III (+ -ony II, -enie I)
        posolić II (+ -ony II)  
        przesolić II (+ -ony II) 
        przysolić II
        wsolić II
2.spocić cf szpocić
spokoić II × spokoić się (pf) II (+ -enie się I) 
Cf też [*niespokoić]
    pf uspokoić V (+ -ony IV, -enie IV) × uspokoić się III
 [*spolić]
    pf × zspolić się I
sporzyć II × sporzyć się III
    pf nasporzyć II
         posporzyć I (+ -enie I) × posporzyć się I
         przysporzyć IV (+ -ony I, -enie II) × przysporzyć się I
sposobić (i pf)  IV (+ -ony II i nie-ony I, -enie III i nie-enie I) × sposobić się III
    pf przysposobić II (+ -ony II, -enie II) × przysposobić się II
         *usposobić (+ -ony I) × usposobić się I 
          wsposobić II (+ -enie I) × wsposobić się I
sprawiedliwić I (+ -ony I)
    pf usprawiedliwić IV (+ -ony V, -enie V) × usprawiedliwić się IV (+ -enie się I)
sromocić / sra- V (+ -ący II, -ony II, -enie IV) × sromocić się II
    pf nasromocić I 
         osromocić /-sru- /*-sra-  II (+ -ony II, -enie I) 
         posromocić IV  (+ ony IV i nie-ony I, -enie IV 
         *usromocić (-ony II)
         *zasromocić (-enie I)
         zesromocić / z- IV (+ -ony IV, -enie III)
         × pf nasromocić się I
[-srebrzyć] cf śrebrzyć
srożyć I × srożyć się IV
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    pf osrożyć I × osrożyć się I
         × posrożyć się I
         × rozsrożyć / ro- się II (+ -ony II)
[-srumocić] cf sromocic
[-srzebrzyć] cf śrebrzyć
stalić (< stal) I (+ -enie II
    pf *ustalić (-ony I)
         × wystalić się I (+ -ony I)   
stanowić V  (+ -ący I, -ony IV i nie-ony I, -enie IV i nie-enie I) × stanowić się IV
    pf *nastanowić (-enie I)
         ostanowić II
         postanowić VI (+ ony /-eny  (1) V, -enie V) × postanowić się IV
         *przystanowić (-ony I)
         *pozostanowić (-ony I) 
          ustanowić IV (+ -ony II, -enie II) × ustanowić się II
          wystanowić I
         zastanowić IV  (+ -ony III, -enie IV i nie-enie I) × zastanowić się IV
          × zstanowić się II (+ -ony II i nie-ony I)
× starzyć się I
statczyć II
 Cf też [*dostatczyć], niedostatczyć
    pf dostatczyć II
         nastatczyć I
         wystatczyć II
[-sterczyć] cf [*styrczyć]
stolczyć (< stolec) I
[*stoperczyć]
    pf nastoperczyć I
storzyć  `jeżyć’ II
    pf nastorzyć II (+ -ony II, -enie I)
stozyć (< stóg) I
straszyć V (+ -acy II, -ony I, -enie I) × straszyć się II
    pf dostraszyć I
         nastraszyć II × 1.nastraszyć się I
         odstraszyć IV (+ -ony III)
         ostraszyć I × ostraszyć się III
         postraszyć III (+ -ony I)
         przestraszyć IV (+ -enie I) × przestraszyć się III (+ -ony IV)
         przystraszyć I
         ustraszyć IV (+ -ony IV, -enie II) × ustraszyć się IV
         wstraszyć II (+ -ony II) × wstraszyć się I
         wystraszyć III (+ -ony I)
         zastraszyć  III (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × zastraszyć się I
         zstraszyć I (+ -ony II)
         × pf 2.nastraszyć się I
stręczyć II
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    pf nastręczyć  II
[-strmić]
    pf *ustrmić  `usztywnić?’ (-ony I, -enie I)
[-strnożyć] cf strożyć
[*stroczyć] `odbierać dobrą opinię’
    pf ostroczyć  I
stroić V (+ -ący II, -ony I, -enie II) × stroić się IV (+ -enie się I)
    pf dostroić I
         nastroić III (+ -ony III, -enie II) × nastroić się II
        *odstroić (-enie I) × odstroić się I (+ -ony I)
         przestroić II
         przystroić IV (+ -ony III) × przystroić isę II (+ -ony II)
         rozstroić /*ro- I (+ -ony I) 
         ustroić II (+ -ony II) × ustroić się II
         wystroić II (+ -ony II) × wystroić się II
stronić III  (+ -ący I) × stronić się II
    pf odstronić I (+ -ony I)
         ustronić II
× stropić się  cf strupić się
 × strożyć się II
    pf nastrożyć /-strno- II (+ -ony I) × nastrożyć  się I
         ostrożyć I (+ -ony II, -enie II)
× strupić /*stro- się I (+ -enie I)
    pf × zastrupić się II (+ -ony I, -enie I)
[*styrczyć / ster-]
    pf *odstyrczyć (-ony I)
         wsterczyć II (+ -ony I)
         wystyrczyć I    
[-strzelczyć]
    pf postrzelczyć `zobaczyć’ w żargonie złodziejskim  I
[*strzembić] `trąbić?’
    pf *wystrzembić (-enie I)
strzeszyć (< strzecha) I
[*strzeżyć]
    pf *ostrzeżyć `ogrodzić’ (1.-ony I)
× strzępić się I (+ -ony II)
    pf nastrzępić  II (+ -ony II)
         przystrzępić  I   
         ustrzępić I (+ -ony II) × ustrzępić się I
studzić II (+ -dziony I, -dzenie I)
    pf ostudzić II (+ -dzony I, -dzenie I) × ostudzić się I
         przestudzić I
stydzić się cf wstydzić się
 [-sucić]
   pf × odsucić się `obudzić się’ [bład zam. ocu-?] I
[-suknić]

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – B. str. 67/93



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    pf *usuknić (-ony I)
× surowić się I
    pf × odsurowić się I
suszyć V (+ -ący II, -ony IV, -enie II × suszyć się II
    pf dosuszyć I
         nasuszyć II (+ -ony I)
         osuszyć IV (+ -ony II, -enie II) × osuszyć się II
         posuszyć II (+ -ony I)
         przesuszyć II
         przysuszyć II
         ususzyć IV (+ -ony IV, -enie I) × ususzyć się I
         wysuszyć  V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie III) × wysuszyć się I
         zasuszyć II (+ -enie I) × zasuszyć się I
× swacić się I
swadźbić I
swarzyć I × swarzyć się V (+ -ący się I)
   pf poswarzyć I × poswarzyć się III
        przeswarzyć II
        wyswarzyć II 
        × pf naswarzyć się II
             wyswarzyć się II
swawolić cf swowolić
swędzić (< swąd) I × swędzić się II
    pf *przyswędzić (+ -ony I, -enie I)
swobodzić / świe-II (+ -dziony I)
    pf oswobodzić IV (+ -dzony III, -dzenie II) × oswobodzić  się I (+ -dzony?)
         uswobodzić I (+ -dzony II)
         wyswobodzić  /-świe- V (+ -dzony IV, -dzenie IV) × wyswobodzić /-świe- się II  
swowolić I
sycić II (+ -enie I) × sycić się I
    pf nasycić IV (+ nie-ony I, -enie I i nie-enie I) × nasycić  się IV (+ -ony V,  -enie się I)
        × *osycić się (-enie I)
        *podsycić (-ony I)
         *rozsycić (-ony I)
         usycić II × usycić się I 
 [-szacić] (< szata)
    pf *uszacić (-ony I)
[*szafranić]
    pf oszafranić II (+ -ony II)
        *uszafranić (-ony I)
szalbić I
    pf oszalbić I
szalić IV × szalić się I
    pf oszalić II (+ -ony II) × oszalić się I
          poszalić II
          *uszalić (-ony II)
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          wyszalić I
          *zoszalić (-ony I)
[*szarłacić] (< szarłat `szkarłat’)
    pf × uszarłacić się II (+ -ony I)  
[*szarzyć] (< szary)
    pf uszarzyć I
× szatrzyć się `baczyć’ I (+ -enie I)
× [*szczenić się]
    pf × oszczenić się II (+ -enie I)
szczepić / szczy-  V (+ -ący II, -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × szczepić się II
    pf doszczepić  I
         naszczepić /-szczy- III (+ -ony II) × naszczepić się I
         *obszczepić (-enie I)
         odszczepić I × odszczepić się III (+ -ony II i nie-ony I, -enie II)
         podszczepić II (+ -ony II, -enie I)
         poszczepić I
         przeszczepić II (+ -enie I)
         przyszczepić I (+ -ony I, -enie I)
         rozczepić /-szcze- II (+ -ony II, -enie II) × rozszczepić się I
         uszczepić II (+ -ony II, -enie I) × uszczepić się I 
         wszczepić /-*szczy-  IV (+ -ony IV, -enie II) × wszczepić się II
         zaszczepić I (+ -enie II)
× szczerbić się I
    pf naszczerbić /-szczyr- II (+ -ony I, -enie II) × naszczerbić się I
         uszczerbić  /-szczyr- III (+ -ony II, -enie III) × uszczerbić się II (+ nie-ony I)
         wszczerbić I 
         wyszczerbić I
× szczerzyć się I
    pf *zaszczerzyć (-enie II, -ony I)
szcześcić cf szczęścić
× szcześnić się I
szczędzić  II × szczędzić się I
    pf poszczędzić I
szczęścić / szcze- IV × szczęścić / szcze-  się IV
    pf poszczęścić /-szcze-  IV (+ -ściony II) × poszczęścić się /-szcze- IV (+ -ścienie II)
[-szczęśliwić]
    pf *poszczęśliwić (-enie II)
          uszczęśliwić I
szczmić `ściskać; skąpić’ I (+ -ący I, -enie I)
[-szczuplić]
    pf *uszczuplić (-ony I)
[*szczwarzyć] `biec’?
    pf × poszczwarzyć się I
szczycić /-czyć IV (+ -ony I, -enie II) × szczycić się IV
    pf zaszczycić III (+ -cony /-ciony II, -cenie /-cienie II) × zaszczycić się I
szczyczyć cf szczycić
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[-szczynić]
    pf wszczynić `wetknąć’ I
         wyszczynić II (+ -ony I) × wyszczynić się II
szczypić cf szczepić
[-szczyrbić] cf szczerbić
szeleścić I
szeplunić II (+ -enie I)
szerzyć / szy- III × szerzyć się IV (+ -ący się II)
    pf rozszerzyć /-szy-  // roz- / ro- IV (+ -ony IV, -enie IV) × rozszerzyć  /-szy- się IV
[-szkapić]
    pf × poszkapić się I
szkaradzić III × szkaradzić się I
    pf oszkaradzić II (+ -ony II, -enie II)
         poszkaradzić II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
        *uszkaradzić (-ony I)
         zeszkaradzić I (+ -ony II, -enie I))
szkodzić V (+ -ący IV, -ony II, -enie III) × szkodzić się II
    pf poszkodzić II (+ -ony II i nie-ony I)
         przeszkodzić IV (+ -ony I)
         uszkodzić IV (+ -dzony /-dzien III i nie-ony I, -enie II × uszkodzić się I
         zaszkodzić V (+ -enie II)  
         zeszkodzić I (+ -enie I)
szlachcić cf ślachcić
szlubić cf ślubić
szpecić / szpo- / szpa- /-spo- /*-szpu- IV (+ -ony II) × szpocić się II
    pf *naszpocić (-ony I)
         oszpecić /-szpa- III (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × oszpecić /-szpa- się II
         podszpocić I × podszpocić się I
         poszpecić /-szpa- II (+ -ony II)
         *uszpocić (nie-ony I)
         wyszpocić III  (+ -ony II, -enie II) × wyszpocić się I
         *zaszpecić (-enie I)
         zeszpacić /-szpe- /-szpo- // z-  III (+ -ony II) × zeszpecić się I
szpocić cf szpecić
 [-szpotawić]
    pf *zeszpotawić (-ony I)
szpucić cf szpecić
szudzić cf szydzić
szwabić II
    pf oszwabić II
szydzić / szu- //-ić /-eć (1 tylko inf) IV (+ -ący /-ęcy II, -enie II) × szydzić / szu- się II
    pf *naszydzić (-ony I)
         odszydzić I
         oszydzić /-szu- II (+ -enie II) × oszydzić się I
         poszydzić I
         wyszydzić II  
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         × pf naszydzić się II
szyrzyć cf szerzyć
[*ścibić]
    pf podścibić I
         wścibić I
         wyścibić I (+ -enie I)
         zaścibić I
         zawścibić I
[-ścić]
    pf odścić `?’ I
[*ścielić] (< -słać,  ścielę)
   pf *naścielić (-ony I)
        *obścielić (-ony I)
[-śklenić]
    pf pośklenić /-szkle- I (+ -ony II)
ślachcić / szla- II × ślachcić się II
    pf oślachcić /-szla- IV (+ -ciony /-cony IV) × oślachcić się I
        poślachcić II (+ -ciony I)
        *prześlachcić (-ciony I)
         przyszlachcić /-śla- II (+ -ciony /-cony II, -cenie II)
         uślachcić /*-szla- II (+ -cony /-ciony II  i nie-cony I, -cenie I)
         × wyślachcić się I
śledzić III (+ -ący II) 
Cf też 1.[*pośledzić]
    pf *ośledzić (nie-ony I)
          2.pośledzić I   
          wyśledzić I (+ -enie II) 
ślepić II (+ -ący II) × ślepić się I
    pf doślepić III
         oślepić IV (+ -ony IV, -enie II)
         poślepić II (+ -ony I)
         zaślepić IV (+ -ony V, -enie IV)
ślinić I (+ -enie I) × ślinić się I (+ -ący się)
    pf oślinić I    
         poślinić I
         *uślinić (-ony I)
× śliwić się I
    pf × *zaśliwić się (-ony I, -enie I)
[-ślizić ]
    pf wślizić I
ślubić / szlu- {i pf?}  V (+ -ony II, -enie I) 
    pf poślubić /*-szlu- IV (+ -ony V i nie-ony I, -enie III) × poślubić się II 
        przyślubić II (-ony I)
        wyślubić I
        zaślubić IV (+ -ony IV, -enie IV) × zaślubić się II  
        ześlubić I
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[*śmiecić]
    pf *zaśmiecić (-ony I
[-śmiedzić] cf śniecić
 [-śmielić]
   pf ośmielić I × ośmielić się II
śmierzyć I (+ -ony I, -enie I) × 1.śmierzyć się I
     pf rozśmierzyć II
         uśmierzyć /-śmi- V (+ nie-enie I) × uśmierzyć się II   
śmieszyć III (+ -ący I) × śmieszyć się I
    pf naśmieszyć II
         rozśmieszyć III
         zaśmieszyć II
[-śmirzyć] cf śmierzyć
śnić II (+ -ący I) × śnić się IV
śniecić (< śnieć `śniedź’) I (+ -enie II)
    pf *zaśniecić /-śniedzić /-śmiedzić (-dziony /-cony  II, -cienie I)
[-śniedzić] cf śniecić
śnieżyć I
[-śpiczyć] (< szpic)
    pf *zaśpiczyć (-czenie I)
śpić I
    pf uśpić III (+  -ący II, -ony II, -enie II) × uśpić się I
śpieszyć II × śpieszyć się V (+ -ący się I,  -enie II)
    pf dośpieszyć I 
         pośpieszyć IV (+ -enie I i nie-enie I) × pośpieszyć się IV (+ -enie?)
         przyśpieszyć II
          *uśpieszyć (-enie I) 
         wśpieszyć I
*śrebrzyć (-ony I)
    pf posrebrzyć /-srze- /-śrze- II (+ -ony II)
        usrebrzyć I
[-śrzebrzyć] cf śrebrzyć
świadczyć /-dsz- VI (+ -enie II) × świadczyć się II
    pf doświadczyć / -dsz- / -czcz-  V  (+ -ony i nie-ony II,  -enie V i nie-enie I) × doświadczyć /-dsz- /
          -czcz-  się IV
         oświadczyć /-dsz- IV (+ -ony /-eny II) × oświadczyć /-dsz- /*-czsz- się III (+ -enie IV)
         podświadczyć I
         poświadczyć /-dsz- IV (+ -ony II, -enie II) × poświadczyć się I
         przeświadczyć /-cz- /-dsz-  III (+ ony III, -enie II)
         przyświadszyć I
         wyświadczyć /-dsz-  IV (+ --ony II) × wyświadczyć się II
         zeświadczyć I
świdrzyć I
świebodzić cf swobodzić
świecić V (+ -ący IV) × świecić się IV (+ -ący się II)
    pf oświecić V (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) × oświecić się IV (+ -ony?, -enie?)
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        roświecić / rozś-  III (+ -ony II) × roświecić / rozś-  się II
        wyświecić II (+ -ony II, -enie I)
        zaświecić /-świ- IV × zaświecić się II
[-świetlić] (< światło)
    pf oświetlić II
         × uświetlić się I
         wyświetlić I (+ -ony I, -enie II)
święcić  V (+ -ący II,  -ony V i nie-ony II, -enie V) × święcić się IV
    pf naświęcić II
        odświęcić I
        oświęcić III (+ -ony II, -enie I) × oświęcić się II
        poświęcić V (+ -ony V i nie-ony II, -enie V) × poświęcić się IV (+ -ony II, -enie II)
        *uświęcić (-ony I, -enie I)   
        *wyświęcić (-ony I)
        zaświęcić II
[-świętobliwić]
    pf uświętobliwić I
taić V (+ -enie II) × taić się IV (+ -ący się II)
    pf *potaić (-ony I)
         utaić I (+ -ony II, -enie I) × utaić się III   
         zataić V (+ -ony IV, -enie III) × zataić się IV (+ -eneie się I)
tańczyć I
tarmosić I
[-tarżyć]
   pf *roztarżyć (-enie I)
tążyć / tu- / 1.tę- `tęsknić’  {tąży-ł} III (+ -ęcy I, -enie II) × t(ą)żyć się {tąży-ł} II
W całej odmianie -ą-
    pf odt(ą)żyć I
         × pot(ą)żyć się I 
         × stężyć się II (+ stążenie II)
         ut(ą)żyć I × ut(ą)żyć się II
         × wst(ą)żyć /-tu- się  II
         × pf rozt(ą)żyć się I
tchorzyć I
1.tcić, tczcić, [-tczyć] cf 1.czcić
2.tcić cf 2.czcić
tesknić / testk- IV (+ -ący ) × tesknić się I
    pf × otesknić się I
          stesknić /-tę-  II × stęsknić się I
          utesknić I × utesknić się II (+ -enie II)
          wtesknić  `ws-‘ II × wstesknić się / wtesk- II
testknić cf tesknić
tesznić I
tępić IV (+ -ący I, -ony I, -enie I) × tępić się II
    pf natępić II
        potępić  V (+ -ony V i nie-ony I, -enie V) × potępić się II
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        przytępić I  (+ -ony II i  nie-ony I) × przytępić się I
        1.stępić  II × stępić się I
       *zatępić (-ony I)
[-tęsknić] cf tesknić
1.tężyć cf tążyć
2.*tężyć (< tęgi) (-enie I)
    pf otężyć I
         stężyć  II
         wstężyć I (+ -enie I)
tlić III
    pf *utlić (-ony I)
         *wytlić (-ony I)
          zetlić I
[-tłamić] cf tłumić
tłoczyć IV (+ -ony II, -enie I) × tłoczyć się II
    pf natłoczyć II (+ -ony II)
        obtłoczyć I
        *odtłoczyć (-enie I)
        otłoczyć I (+ -ony I)
        potłoczyć IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II)
        przetłoczyć II
        przytłoczyc I (+ -ony II)
        roztłoczyć II
        stłoczyć III (+ -ony II) × stłoczyć się I
        utłoczyć  II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
        wtłoczyć II (+ -ony II) × wtłoczyć się I
        wytłoczyć IV (+ -ony II, -enie II)
        zatłoczyć II (+ -ony II)  
        × pf natłoczyć się I
tłumaczyć / tło- IV (+ -ony II, -enie I) × tłomaczyć się II
    pf przetłumaczyć II (+ -ony I, -enie II)
         *wytłumaczyć (-ony I, -enie I)
tłumić / tło- V (+ -ący I, -ony II, -enie II) × tłumić się I
    pf otłumić I
         potłumić /-tło- IV (+ -ony IV, -enie II) × potłumić się I
         przytłumić I
         stłumić /-tło- IV (+ -ony II, -enie II) × stłumić się I
         utłumić  /*-tło- II (+ -enie I)
         zatłumić /-tła- IV (+ -ony IV, -enie II) × zatłumić się II
tłuścić II × tłuścić się I
    pf natłuścić I (+ -ściony I, -szczenie I) × natłuścić się I
         utłuścić II (+ -szczony I)  × utłuścić się II
tnić `rozrzedzać’ II
    pf utnić II (+ -ony I) × utnić się II
toczyć V (+ -ący I, -ony II, -enie II) × toczyć się V (+ -ący się II)
    pf natoczyć II (+ -ony I)
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        obtoczyć IV (+ -ony IV, -enie I) × obtoczyć się II
        odtoczyć II (+ -ony I)
        otoczyć IV (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × otoczyć się II
        potoczyć II (+ -ony I, -enie I) × potoczyć się II
        przetoczyć II (+ -enie I) × przetoczyć się II
        przytoczyć IV (+ -ony II, -enie II) × przytoczyć się III
        roztoczyć IV (+ -ony I) × roztoczyć się I
        stoczyć IV (+ -ony II, -enie II) × stoczyć się IV
        utoczyć II (+ -ony II) × utoczyć się I
        wstoczyć I (+ -ony II)
        wtoczyć III × wtoczyć się II
        wytoczyć II (+ -ony II, -enie II) × wytoczyć się III
        zatoczyć IV (+ -ony II) × zatoczyć się III
tolić II
    pf utolić II × utolić się I
topić IV (+ -enie II, -ony I) × topić się IV
    pf natopić I
         *odtopić (-ony II)
         otopić I
         potopić IV × potopić się II (+ -ony II, -enie II)
         przetopić II (+ -ony II)
         roztopić II (+ -ony II) × roztopić się II
         stopić II (+ -ony I) × stopić się II
         utopić IV (+ -ony IV, -enie II) × utopić się II 
         wytopić II (+ -ony I( × wytopić się I
         zatopić IV (+ -ony II, -enie II) × zatopić się II
towarzyszyć IV × towarzyszyć się II
    pf × przytowarzyszyć się I (+ -ony I)
         stowarzyszyć I × stowarszyszyć się II (+ -ony II, -enie III)
tracić V (+ -ący II, -ony II, -enie II) × tracić się III
    pf nadtracić I
         obtracić I
         potracić V (+ -ony II, -enie I)  
         przytracić II
         roztracić II
         stracić V (+ -ony V i nie-ony I) × stracić się II
         utracić V (+ -ony IV, -enie IV)  
         wytracić V (+ -ony III, -enie III)
         zatracić V (+ -ony IV, -enie V)
         zutracić I
1.trafić `trefić’ II
    pf 1.utrafić /*-tre- I (+ -ony II)
trapić V (+ -ący II, -ony IV)  × trapić się III (+ -enie IV)
    pf potrapić II (+ -ony II)
         strapić III ×  strapić się II (+ -ony II i nie-ony I, -enie II)
         utrapić IV (+ -ony V, -enie V × utrapić się II
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         × pf  natrapić się II
trawić V (+ -ący IV, -enie IV i  nie-enie I) × trawić się IV
    pf *nadtrawić (-ony I)
        natrawić I
        otrawić `otruć’  II (+ -enie I) 
        potrawić III (+ -ony I) × potrawić się I
        przetrawić II (+ -ony I, -enie I)
        roztrawić I
        strawić V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV i nie-enie I) × strawić się IV
        utrawić II
        wytrawić II (+ -ony II)
trąbić / trę- {trąbi-ł; imp trąb} V  (+ -ący II, -enie IV)
    pf otrąbić I
         wytrąbić I (+ -ony II, -enie I)
         zatrębić /-trą- {-trąbi-ł; imp -trąb} IV (+ -enie II) 
1.trącić `śmierdzieć’ III (+ -ący II)
1.[-trefić] cf 1.trafić
trębić cf trąbić
troić I
trudnić II (+ -enie I) × trudnić się II
    pf *strudnić (-ony I)
         zatrudnić III (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × zatrudnić się I)
trudzić III (+ -enie III) × trudzić się IV
    pf *potrudzić (-ony I) × potrudzić się II 
         strudzić II × strudzić się II (+ -ony III, -enie II)
         × *utrudzić się (-ony II, -enie III)
         zatrudzić I × zatrudzić się I (+ -ony I, -enie I)
[*trwanić]
    pf roztrwanić II
trwożyć V (+ -ony I, -enie II) × trwożyć się V
    pf natrwożyć II
         × otrwożyć się I  
         potrwożyć II × potrwożyć się II (+ -ony II)
         *przetrwożyć się (-ony I) 
         roztrwożyć I (+ -ony II)
         strwożyć IV (+ -enie II) × strwożyć się / ze- IV (+  -ony IV i nie-ony I)
          utwrożyć I
          wstrwożyć I (+ -ony I) × wstrwożyć się II
          zatrwożyć IV (+ -ony IV, -enie IV) × zatrwożyć się IV
trzebić II (+ -ony II i nie-ony II) × trzebić się I
    pf otrzebić I (+ -ony I, -enie I)
         utrzebić I
 [-trzeszczyć]
    pf wytrzeszczyć II (+ -ony II)
trzeźwić II (+ -enie I) × trzeźwić się II
    pf otrzeźwić /-krze- /-trzy- II (+ -ony II) × otrzeźwić się I (+ -enie I)
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         pokrzeźwić  II × *pokrzeźwić /-trze- się (-ony II, -enie I)
         przetrzeźwić I × przetrzeźwić się II
         roztrzeźwić I × roztrzeźwić  się I (+ -ony I) 
         × wstrzyźwić się I
         × wytrzeźwić się II (+ -ony II)
[-trzyźwić] cf trzeźwić
[-tszczyć ] cf czczyć
tuczyć IV (+ -ony II, -enie II) × tuczyć się II
    pf dotuczyć I
         *otuczyć (-ony I) 
          potuczyć I
          roztuczyć II × roztuczyć się I (+ -ony I, -enie I)
          utuczyć III (+ -ony III) × utuczyć się II  
          wytuczyć II (+ -ony II) × wytuczyć się I
          zatuczyć II (+ -ony II)
× tulczyć się `uniżać się’ I
tulić II (+ -enie I) × tulić się II
    pf obtulić II
         podtulić I
         przytulić III (+ -ony II) × przytulić się II
         stulić II (+ -ony I) × stulić się II  
         utulić II (+ -ony II) × utulić się II  
         wtulić I × wtulić się I
         zatulić III (+ -ony II)   
turczyć  I × turczyć się I
    pf × oturczyć się II
         × poturczyć się II (+ -ony II)
         sturczyć I × sturczyć się II (+ -ony I)
tuszyć V (+ -acy /-ęcy II) 
    pf otuszyć I
        potuszyć III (+ -ony I, -enie I)
twardzić I (+ -ący I)
    pf *natwardzić (-enie I)
          × *otwardzić się (-enie I) 
          stwardzić I (+ -ony I) × stwardzić się I (+ -enie I)
          zatwardzić IV (+ -ony IV, -enie IV) × zatwardzić się II
[-twarzyć] cf tworzyć
twierdzić / twir- / ćwier-/ ćwir- /-czwier-  V (+ -ony II i nie-ony I, -enie III) × twierdzić się III
    pf × otwierdzić się I
         podtwierdzić /-ćwier- II (+ -ony I, -enie I)
         potwierdzić /-twir- /-ćwier- /-ćwir- /-czwier-? /-cwir-?  V (+ -dzony /-dziony IV, -dzenie V) × 
         potwierdzić /-twir- się II (+ -ony IV)
         przytwirdzić /*-twier- II (+ -ony I)
         stwierdzić  /*-twir- II (+ -ony II, -enie I) × stwierdzić się I
         utwierdzić /-twir- /-ćwier- /-ćwir- V (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) × utwierdzić /-twir- się III 
         *zatwierdzić /-twir- /-ćwier-/-czwier-  (-ony II, -enie II) 
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twirdzić cf twierdzić
1.tworzyć IV (+ -ony II, -enie II)
    pf natworzyć II
        przetworzyć  II (+ -ony II, -enie II) × przetworzyć się /*-twa-I (+ -enie I)
        1.roztworzyć  IV (+ -ony IV i  nie-ony I, -enie II i nie-enie I) × roztworzyć się I
        stworzyć V (+ ony V i nie-ony IV) × stworzyć się II
        utworzyć II (+ -ony II, -enie II)
       *wytworzyć (-ony I, -enie I)
 [-tynić] (< tyn `płot’)
    pf *otynić (-enie I)
ubożyć III × ubożyć się II
    pf zubożyć IV (+ -ony II, -enie II) × zubożyć się II
uczyć VI (+ -ący IV, -ony V i nie-ony IV, -enie IV) × uczyć się V (+ -ący się II, nie-ony II, -enie się II)
    pf douczyć  I × douczyć  się II (+ nie-ony I,  nie-enie I)
        nauczyć V (+ -ony IV, -enie III) × nauczyć się V (+ -enie II)
        *obuczyć (-ony I)
        oduczyć II (+ -ony I) × oduczyć się II (+ -ony I i nie-ony I, -enie I)
        × poduczyć się II (+ -ony II)
        × pouczyć się II
        × przeuczyć się II
        przynauczyć I (+ -ony II, -enie I)
        wyuczyć III (+ -enie II) × wyuczyć się II (+ ony IV i nie-ony I, -enie się I)
        zuczyć II (+ nie-ony I) × zuczyć się II
2.ugorzyć (< ugor) I
uroczyć (< urok) I
wabić IV (+ -ony I, -enie II) × wabić się III
    pf nawabić I
         odwabić II (+ -enie I)
         powabić III (+ -ony II, -enie II) × powabić się I
         przewabić II (+ -ony I)
         przywabić IV (+ -ony II, -enie I)
         uwabić II (+ -enie I) 
         wwabić I
         wywabić IV (+ -ony II, -enie I) × wywabić się II
         zawabić II
         zwabić IV (+ -enie I)× zwabić się II
wadzić V × wadzić się V (+ -ący się II, -enie II)
    pf *obwadzić (-ony I)
          odwadzić I
          powadzić II × powadzić się III
          rozwadzić III
          × uwadzić się II
          wywadzić I (+ -enie I)
          zawadzić (i impf) V (+ -enie I) × zawadzić się II
          zwadzić III (+ -ony I, -enie I) × zwadzić się IV
walczyć V (+ -ący IV, -enie III)
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    pf przewalczyć II
         zwalczyć V (+ -ony III i nie-ony II, -enie III) × zwalczyć się II
walić IV (+ -enie II) × walić się IV (+ -ący się I)
    pf nawalić I (+ -ony I) 
        obalić IV (+ -ony IV) × obalić się IV (+ -enie się I) 
        odwalić III (+ -ony II i nie-ony I, -enie II) × odwalić się I
        porozwalić I
        powalić III (+ -ony I) × powalić się IV (+ -ony II, -enie II)
        × przewalić się III
        rozwalić IV (+  -ony III, -enie II) × rozwalić się II
        uwalić I 
        wwalić II × wwalić się II
        wywalić II (+ -ony II, -enie II) × wywalić się II
        wzwalić I × wzwalić się I
        zawalić Ii (+ -ony II, -enie I) × zawalić się II
        zwalić III (+ -ony I, -enie I) × zwalić się II
wałaszyć II (+ -ony II, -enie I) × wałaszyć się I
    pf owałaszyć II (+ -ony II, -enie I) × owałaszyć się II
         uwałaszyć I (+ -ony I)
         wywałaszyć I
         zwałaszyć II 
warcholić II
    pf powarcholić I × powarcholić się I
warzyć V (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV) × warzyć się I
    pf dowarzyć I (+ nie-ony II) × dowarzyć się I
         nawarzyć IV (+ -ony I)
        obwarzyć II (+ -ony I)
        odwarzyć  II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
        powarzyć IV (+ -ony II)
        przewarzyć II (+ -ony II, -enie I)
        przywarzyć IV (+ -ony II, -enie I)
        rozwarzyć  II (+ -ony I i  nie-ony I, -enie I)
        uwarzyć II (+ -ony V i nie-ony II, -enie IV) × uwarzyć się I
        wywarzyć III (+ -ony II, -enie II) × wywarzyć się I
        wzwarzyć II
        zawarzyć I
        zwarzyć II (+ -ony I, -enie II) × zwarzyć się I 
waśnić II × waśnić się I
    pf × nadwaśnić się I
         powaśnić II × powaśnić się I (+ -enie II / się I)
         × *spowaśnić się (-enie I)
         wzwaśnić II × wzwaśnić się II (+ -ony I)
         × zawaśnić się I (+ -ony II, -enie II)
         zwaśnić II (+ -ony II, -enie I) × zwaśnić się IV
ważyć (i pf praet)  VI (+ -acy IV, -ony IV, -enie IV) × ważyć się (i pf?) V (+ -ący się II, -enie się II)
Cf też  nieważyć, rownoważyć
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    pf doważyć II
        nadważyć I (+ -enie I)
        odważyć IV (+ -ony II, -enie II) × odważyć się II
        × opoważyć się I
        podważyć II
        poważyć IV (+ -ony III, -enie II) × poważyć się II    
        przeważyć III (+ -enie I) × przeważyć się I
        × przyważyć się I
        rozważyć (i impf) {part praes act -ąc 1} IV (+ -ony III, -enie IV) 
        upoważyć I
        uważyć V (+ -ony IV, -enie IV i nie-enie I) × uważyć się I
        wyważyć II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × wyważyć się I
        zaważyć V (+ -enie I)
        zważyć III (+ -ony II) × zważyć się I
× [*wąkronić się]
    pf przywąkronić się  I
wątlić (1) / wę- (1) {wątli-ł} III (+ -ony I, -enie I) × w(ą)tlić się {wątlił} II 
W całej odmianie -ą-
    pf nadw(ą)tlić I × *nadwątlić się (-ony I)
        nawątlić II + (-ony III i nie-ony I, -enie II)
        pow(ą)tlić II (+ -ony II) 
        zwątlić /-wę- IV  (+ -ony III i nie-ony I, -enie II) × zwątlić się II
wątpić / wę-(1) {wątpi-ł / wętpi; imp wątp / wętp} V (+ -ący III, -enie II)
    pf zwątpić /-wę- {-wątpi-ł}  IV (+ -ony II, -enie II)
weselić III (+ -ący I)  × weselić  / wiesie- się V (+ -ący się III, -ony się I, -enie I)
    pf × naweselić się I 
        obweselić II (+ -ony II, -enie I) × obweselić się I
        × oweselić się I
        podweselić II
        poweselić I (+ -ony I) × *poweselić się (-enie I)
        rozweselić IV (+ -ony II, -enie II) × rozweselić się IV
        uweselić IV (+ -ony IV, -enie II) × uweselić się IV
        zwesielić I × zweselić się I
wędzić II (+ -ony III) × wędzić się I
    pf powędzić I (+ -ony I)
         przewędzić II (+ -ony I)
         uwędzić I (+ -ony II) × uwędzić się I
         wywędzić II (+ -ony I)
         *zawędzić (-ony I)
wętlić cf wątlić
wętpić cf wątpić
[-węzić] (< -wąski)
    *zw(ę)zić  (zwęziony (1) / zwą- (1)  II)
[-wiatrzyć] cf wietrzyć
2.wiązić cf 2.więzić
[*wichlić]
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    pf uwichlić I
wichrzyć  III (+ -enie I) × wichrzyć się I (+ -ący się )
    pf powichrzyć II
        rozwichrzyć I
        zawichrzyć II (+ -ony II, -enie III)
[-wiedzić] 
    pf nawiedzić V (+ -dzony /-dziony IV +  dzenie / dzienie V)
        przewiedzić I
        zwiedzić III
wielbić  V (+ -ony III, -enie II) × wielbić się I
    pf uwielbić IV (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) × uwielbić się I
         zwielbić II (+ -ony I)
× wielczyć się I
    pf rozwielczyć I
         zwielczyć I
× wieliczyć się II
    × rozwieliczyć się I
× wielmożnić się I
    pf × uwielmożnić się I
wielmożyć  II (+ -ony II)
    pf rozwielmożyć II × rozwielmożyć się I
         uwielmożyć I (+ -ący I, -ony II)
         zwielmożyć I × zwielmożyć się I
[*wieńczyć]
    pf × przywieńczyć się I (+ -ony I)
         zwieńczyć I
 [-wierszyć] (< `wierzch’)
    pf zawierszyć I (+ -ony I)
wierzyć  VI (+ -ący V, -ony III, -enie IV i nie-enie I) × wierzyć się II 
Cf też [*niewierzyć się]
    pf dowierzyć I
         powierzyć III (+ -ony II) × powierzyć się II
         *przewierzyć się (-enie II)
          uwierzyć V (+ -ony I, -enie II)
          zwierzyć IV (+ -ony V, -enie II) × zwierzyć się IV
wiesić IV (+ -ony II, -enie I) × wiesić się II
    pf obiesić IV (+ -ony IV, -enie II) × obiesić się IV
        *obwiesić (-ony II)
        *odwiesić (-ony II, -enie I)
        powiesić IV (+ -ony II) × powiesić się II (+ -ony I)    
        *przewiesić (-ony II) × przewiesić się I
        przywiesić II
        rozwiesić II (+ -ony II) × rozwiesić się I
        uwiesić II (+ -ony I) × uwiesić się II
        wywiesić III (+ -ony II, -enie I)   
        zawiesić V (+ -szony /-siony V) × zawiesić się III
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        zwiesić IV (+ -ony II, -enie II) × zwiesić /-ższyć  się II
wiesielić cf weselić
wieszczbić I (+ -ony I, -enie I)
wieszczyć / [-wieścić] II (+ -ący I, -enie I)
        pf obwieścić /-szczyć IV (+ -szczony II, -szczenie /-ścienie IV) × obwieszczyć się I
             przewieszczyć I
             *wzwieszczyć a. -ścić (-szczenie I)       
wietrzyć I
    pf *nawietrzyć (-ony I)
         powietrzyć I
         przewietrzyć I × przewietrzyć się I
         zawietrzyć II 
         zwietrzyć /*-wia- I (+ -ony I)
[-więtszyć]
    pf *powiętszyć (-ony I)
          przewiętszyć I
1.więzić {wiązi-ł / więzi-ł} III (+ -ony II, -żenie I) × więzić się {-więzi-ł} II
W inf -ę-
     pf uwięzić {-więzi-ł /-wiązi} II (+ -ony I, -enie I) × uwięzić się {-więzi-ł} II                
2.[więzić] (kauz. do wiąznąć)
    pf owięzić {-więził} I
         powięzić  {-wiązi} I
         zawięzić {-wiąził} I
więźbić I (+ -enie I) × więźbić się II
    pf uwięźbić I  
         zawięźbić I (+ -ony I, -enie I)
więźnić II × więźnić się I
[-wildzić] cf wilżyć
[-wilić]
    pf nawilić I
wilżyć II (+ -ący I) × wilżyć się I
    pf odwilżyć /-dzić III (+ -żony /-dzony  II,  -żenie /-dzenie II)
         *owliżyć (-ony I)
         zwilżyć I
winić IV (+ -ony I, -enie I) × winić się II 
Cf też niewinić się
        pf obwinić IV (+ -ony III i nie-ony I, -enie  IV) × obwinić się I
             powinić I (+ -ony I)
             przewinić IV (+ -ony II i nie-ony I, -enie IV) × przewinić się IV (+ -ony?)
             zawinić III (+ -enie I) × zawinić się I
             × pf dowinić się II
 [-wiotczyć]
    pf *podwiotczyć (-ony I) (może błąd transkrypcji zam. -wietsz-, cf wiotchy, nie „wiotki”!)
[-właczyć] cf włoczyć
[-właszczyć]
    pf przywłaszczyć /-wło- V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV)
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włoczyć  IV (+ -ony II, -enie I) × włoczyć się IV (+ -ący się I)
    impf
    obłoczyć IV (+ -ony I) × obłoczyć się IV (+ -enie I) I
    obwłoczyć I
    odwłoczyć (i może pf) IV (+ -enie II) × odwłoczyć się II
    1.powłoczyć II (+ -ony I, -enie II)  × powłoczyć się II (+ -ony I, -enie II)   
    1.przewłoczyć III (+ -enie II) × przewłoczyć się II
    1.przyobłoczyć II × przyobłoczyć się II
    przywłoczyć I
    1.uwłoczyć  /-wła-  IV (+ -ący I, -enie II)
    1.wewłoczyć  II
    1.wywłoczyć IV
    1.zawłoczyć II 
    zwłoczyć / 1.ze- (i pf?) IV  (+ -ony II, -enie I)
    pf napowłoczyć I
         nawłoczyć I × nawłoczyć  się I
        *podwłoczyć (-ony I)
         2.powłoczyć  I (+ nie-ony I)
         2.przewłoczyć II (+ -ony I) × przewłoczyć się II
         2.przyobłoczyć I × przyobłoczyć się I
         rozwłoczyć I × rozwłoczyć się II
         2.uwłoczyć  II
         2.wewłoczyć  I
         2.wywłoczyć II
         2.zawłoczyć I  (+ -ony II, -enie I)
         2.zewłoczyć II (+ -ony I, -enie I) × zwłoczyć  się (i impf?) II
         zwywłoczyć I
włosić I
 [-wnątrzyć]
    pf wywnętrzyć /-wną- {-wnątrzy-ł; imp -wnątrz}  II (+ -wnątrzony (2) /-wnę- (2) II × wywn(ą)trzyć się 
     {-wnątrzył} I
[-wodnić]
    pf rozwodnić I (+ -ony II)
         zwodnić I
wodzić V (+ -ący I, ony II, -enie II) × wodzić się IV
    dowodzić V (+ -ący II, -enie  II, -ony II)
    obwodzić III (+ -ony II, -enie II)
    odwodzić V (+ -ący II, -ony  II, -enie II × odwodzić się III
    podwodzić III
    1.powodzić II (+ -ony II) × powodzić się IV (+ -enie IV)
    przewodzić IV (+ -ony I, -enie II)
    przywodzić VI (+ -ący III, -ony IV, -enie III) × przywodzić się IV
    rozwodzić IV × rozwodzić się III (+ -enie się I)
    uwodzić IV (+ -ony I, -enie I) × uwodzić się IV
    wwodzić IV (+ -ący II, -ony II, -enie II)
    wywodzić V (+ -ony III, -enie IV) × wywodzić się IV
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    wzwodzić II (+ -enie I)
    zawodzić IV (+ -ący II, -enie II) × 1.zawodzić się III
    zwodzić / s- V (+ -ony I, -enie III) × zwodzić się IV
    pf 2.powodzić I
         pozawodzić I
         × 2.zawodzić się II
[-wolić] 
Cf też zwolić
    pf powolić II (+ -ony I)
        *wywolić (-ony I)
wolnić I
    pf uwolnić II × uwolnić się I
wonić I (+ -enie I) × wonić się I
    pf × nawonić się I
         uwonić I
[*woroszyć]
    pf poworoszyć I
         zworoszyć I
[*woszczyć] (< wosk)
    pf owoszczyć I
         uwoszczyć I (+ -ony I, -enie I)  
wozić V (+ -żony /-ziony III, -żenie III) × wozić się IV (+ -żenie się I)
    impf
    dowozić I
    nadwozić I
    obwozić I × obwozić się I
    odwozić III (+ -enie I)
    podwozić II (+ -enie I)
    1.powozić II (+ -ący I, -ony I, -enie I)
    przewozić III (+ -ący I, -enie II) × przewozić się II
    przywozić IV (+ -ony II, -enie II)
    rozwozić I × rozwozić się I
    1.*wwozić (nie-enie I)
    wywozić IV (+ -ony IV, -enie III i nie-enie I) × wywozić się I
    zawozić I
    zwozić III (+ -enie II) × zwozić się I
    pf nawozić III (+ -ony I)
         2.powozić I
         powywozić I
         2.wwozić II
        ×  pf nawozić się I
[-wrębić] (< wrąb]
     pf zawrębić  {-rąbiwszy} II (+ -wrąbiony I)
wrożyć II
wrymarczyć cf frymarczyć
wrzedzić (< wrzod) I
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    pf *owrzedzić (-ony I)
wrzymarczyć cf frymarczyć
wstydzić II (+ -ony I) × wstydzić / sty-  się V (+ -ący się I, nie-enie I)
    pf × powstydzić się II 
         zawstydzić III (+ -ony IV, -enie IV) × zawstydzić się IV (+ nie-ony II)
[-wszyć] (< wesz)
    pf × nawszyć się II
[*wtorzyć]
    pf powtorzyć IV (+ -ony IV, -enie III) × powtorzyć się II
wyciążyć {part -ciążąc} I
[-wydrzyć] (< wydra?)
    pf ×*przewydrzyć się (-ony I)
wyroczyć (< wyrok) I
[*wysić] (< wysoki)
    pf powysić II
         zwysić I
wysszyć / 1.*wyszyć I  (+ -enie I) × wyszyć się I
   pf  podwysszyć /-wyszsz- /-wyższ- /-wysz- IV (+ -ony IV, -enie IV) × podwyszszyć /-wyższ- /-wyssz- się 
           II
         powyszszyć / -wyssz- /-wysz- /-wyższ- IV (+ -ony IV, -enie IV) × powyszyć się II (+ -ony II, -enie II)
         przewysszyć  /-wysz-/-wyższ-/-wyszsz- IV (+ -ony II, -enie II)
         uwyszyć /-wyszsz- II (+ -ony I)
         wywyższyć /-wysz- /-wyssz- /-wyszsz- IV (+ -ony IV, -enie III) × wywyższyć /-wyszsz- /-wysz- się 
           IV
         zwyszyć /-wyszsz-/-wyższ-  II
[-yścić] cf iścić
zawiścić (< zawiść) II
zazdrościć II
2.zbroić I
    pf przyzbroić II × przyzbroić się II (+ -ony II)
         uzbroić II (+ -ony III) × uzbroić się II
         *wyzbroić (-ony I)
zdobić V (+ -ący II, -ony II) × zdibić się IV
    pf ozdobić V (+ -ony V, -enie II) × ozdobić się IV (+ -ony I i nie-ony II)
         przyozdobić II (+ -ony II, -enie II)
         przyzdobić I (+ -ony I) × przyzdobić się II (+ -ony I) 
         uozdobić I
         *uzdobić (-ony I)  
        zazdobić I
        zozdobić I   
zdrowić II
    pf ozdrowić I
         pozdrowić V (+ -ony V i nie-ony II,  -enie V) × pozdrowić się II  
         uzdrowić /*-zdra-  V (+ -ony V, -enie V) × uzdrowić się II
         wzdrowić I
ziarnić II (+ nie-ony I)
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*zielenić (-enie I) × zielenić się IV (+ -ący II / się II)
    pf *przyzielenić (-enie I)
         × rozzielenić się I
         uzielenić I (+ -ony II)
         zazielenić I × zazielenić się II
[-ziewić]
    pf oziewić I
         rozdziewić  /-dzia- // rozie- / rozzie- //-rozzi- IV (+ -ony II, -enie I) × rozdziewić się I
zi(ę)bić {ziębi}  II (+ -ący II) × zi(ę)bić się {ziębi}  I
W całej odmianie -ę-
    pf × *naziębić się (-enie I)
        od-zi(ę)bić  II (+ -ziąbiony I, -ziąbienie /-zię- II)
        oziębić II × ozi(ę)bić się I (+ -ony II, -enie II)
        uzi(ę)bić I (+ -enie II)
        zazi(ę)bić II (+ -ony III, -enie II)
        zzi(ę)bić I (+ -ony I)
złocić II (+ -ony II, -enie I)
    pf pozłocić III (+ -ony III, -enie II)
         przyzłocić I
         uzłocić II (+ -ony III) × uzłocić się II
złorzeczyć V (+ -ony II, -enie IV)
    pf nazłorzeczyć II
złościć II × złościć się I
[*zmudzić] `brudzić?’
    pf *zazmudzić (-enie I)
znaczyć V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × znaczyć się V
    pf naznaczyć V (+ -ony V, -enie IV i nie-enie I) × naznaczyć się II
        obznaczyć I
        oznaczyć III (+ -ony IV, -enie III) × oznaczyć się I
        poznaczyć II (+ -ony II, -enie II) × poznaczyć się I
        przenaznaczyć II (+ -ony I)
        przeznaczyć II (+ -ony II, -enie II)
        *wyznaczyć (-ony II, -enie I) 
[-znajomić]
    pf oznajomić II (+ -enie I) × oznajomić się I
[-znamienić]
    pf oznamienić I  
× znoić się II
    pf × poznoić się I
         × uznoić się I
[*zolić] (< zoła)
    pf uzolić I
× zuchwalić się II
    pf × uzuchwalić się I
         × zzuchwalić się I
zwonić cf dzwonić 
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zwyczaić  (i pf?) II (+ -ony I, -enie I) × zwyczaić się IV
    pf  × od-zwyczaić się I
          przyzwyczaić II (+ -ony?) × przyzwyczaić się III (+ -ony II i nie-ony I, -enie I)
          wzwyczaić II (+ -ony II, -enie I)
× źlić się  (< zły) I
    pf oźlić I
[*źmindzić] `skąpić’
    pf naźmindzić I
[-źrzebić]
    pf × oźrzebić się II
× żadzić się (< żadny `brzydki’) II (+ -enie I)
    pf ożadzić Ii (+ -ony I, -enie I)
         × zżadzić się I
× żalić się IV
    pf ożalić II
         pożalić I × pożalić się III (+ -enie I)  
         × rozżalić się III (+ -ony II) 
         użalić i × użalić się IV (+ -ony I, -enie III / się I)
         × zażalić się I
żarzyć II × żarzyć się III
    pf podżarzyć I
         rozżarzyć II (+ -ony I, -enie II) × rozżarzyć się II (+ -enie II)
         × wżarzyć się I 
[*żądlić]
    pf × *wyżądlić się (-enie I)
 żenić II × żenić się IV (+ -enie I)
    pf ożenić III × ożenić się IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV)
         pożenić I × pożenić się I
*żołcić (-cienie /-cenie II) × żołcić się {-cię} I (-czący się I)
    pf × zażołcić isę I
× żurzyć się (< żur) I
życzyć V (+ -ący II, -enie II)
    pf dożyczyć III
         nażyczyć II (+ -ony I)
         pożyczyć V (+ -ony III, -enie III) 
         przypożyczyć I
         rozpożyczyć I
         użyczyć V (+ -ony IV, -enie III) × *użyczyć się (-enie się I)
         wypożyczyć I
         × zapożyczyć się I
żywić  {i pf?) V (+ -ący II,  -ony II, -enie III) × żywić się V (+ -ący się II)
    pf obżywić IV (+ -ony III, -anie III)
         odżywić III (+ -ony II, -enie II) × odżywić się I (+ -enie II)
         ożywić  V (+ -ony IV, -enie III) × ożywić się II (+ -enie II, -ony?)
         pożywić II (+ -enie?) × pożywić się III (+ -enie IV)
         przeżywić II × przeżywić się II
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         używić II (+ -ony I, -enie I) × używić się II
         wyżywić II (+ -ony I, -enie III) × wyżywić się II
         zażywić II
 

 Bprzedr.  pf
× chopić się I
    pochopić I (+ -ony II)
[*chwacić] 
Cf też ochwacić się
    pochwacić II × pochwacić się II
    podchwacić I
    uchwacić II (+ -ony I)
    wychwacić I (+ -ony I)
    zachwacić II (+ -ony I) × zachwacić się I
× chwycić się IV
    × dochwycić się I
    ×  ochwycić się I
    pochwycić IV (+ -enie I) × pochwycić się I
    podchwycić IV (+ -ony II, -enie II)
    przechwycić  III (+ -ony I, -enie I)
    rozchwycić III (+ -any I, -enie II)
    schwycić I
    uchwycić /-fy- V (+ -ony III, -enie II) × uchwycić się IV
    wchwycić I
    wychwycić III
    zachwycić IV (+ -ony IV, -enie IV) × zachwycić się I
chybić IV  × chybić się II
    pochybić IV (+ -enie I) × pochybić się I
    schybić II
    uchybić III (+ -enie I)
 × chycić się III
    pochycić I × pochycić się II
    uchycić I × uchycić się I
 [-fycić] cf chwycić
[-derzyć]
    uderzyć V (+ -ony III, -enie IV) × uderzyć się III
dokuczyć II
dokurczyć II
dowcipić się I
2.kupić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV)
    nakupić I
    *obkupić (-ony I)
    odkupić V + (+ -ony IV, -enie V) × odkupić się III
    okupić IV (+ -ony II, -enie II) × okupić się II
    podkupić II
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    pokupić IV (+ -enie I)
    *przekupić (-ony II)   
    przykupić III (+ -ony II)
    2.skupić III (+ -ony II i nie-ony I, -enie II i nie-enie I)
    ukupić II (+ -ony II)
    *wkupić (-ony I) × wkupić się I (+ -enie I)
    wykupić V (+ -ony IV, -enie IV i nie-enie I) × wykupić się III
    zakupić III (+ -ony II)
    *zwykupić (-ony I)
    × pf dokupić się II
*liszyć (-ony I) × 2.liszyć się (i impf?)  II
     poliszyć I
*obiecić (-ony I)
 × ochwacić się (< ochwat) I
okraczyć ‘siąść okrakiem’ II
opaczyć (< opak) I
    wyopaczyć I (+ -ony I, -enie I)
    zopaczyć II × zopaczyć się I
× podstrożyć się (< ostrożny) I
poduszczyć /-ścić  IV (+ -ony III, -enie IV)
*posłuszyć  (< posłuszny) (nie-enie I)
*2.posoczyć (< posoka) (-ony I)
    × sposoczyć się I
potwarzyć II (+ -ony II, -enie II)
    spotwarzyć III (+ -ony II, -enie II)
    wypotwarzyć I
× 2.przechodzić się (< przechod `wypróżnienie’) I
przyczynić V (+ -ony II, -enie III) × przyczynić się V
    naprzyczynić I
*przypowieścić (< przypowiast) (-szczony IV, -szczenie I)  
puścić V (+ -szczony IV i nie-ony I, -szczenie IV i nie-enie II) × puścić się V (+ -enie się I)
    dopuścić  VI (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V i nie-enie II) × dopuścić  się V (+ -ony się I, -enie II)
    napuścić IV (+ -ony II, -enie I)
    odpuścić V (+ -ony V i nie-ony I, -enie V) 
    opuścić VI (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV i nie-enie I) × opuścić się IV
    popuścić IV (+ -ony II, -enie II)
    przepuścić V (+ -ony IV, -enie IV) × przepuścić się II
    przez-puścić  a. prze-spuścić  I
    przypuścić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II i nie-enie I) × przypuśić się II (+ -enie II) 
    rozpuścić V (+ -ony IV, -enie IV) × rozpuścić się IV
    spuścić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie IV) × spuścić się IV (+ -enie się II)
    upuścić IV  (+ -ony II i nie-ony I, -enie II) 
    wpuścić V (+ -ony IV, -enie II) × wpuścić się II
    wspuścić I    
    wypuścić V (+ -ony V i nie-ony I, -enie III) × wypuścić się I
    zapuścić IV (+ -ony II) × zapuścić się II
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ranić (< rana) (i impf) V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × 2.ranić się (i impf) II
    obranić I (+ -ony I)
    poranić III (+ -ony  II) × 2.poranić się I
    uranić II (+ -ony II, -enie I)
    zranić IV (+ -ony IV, -enie III) × zranić się II
rozpaczyć (< rozpacz) III (+ -ony I, -enie I)
[-rucić] cf rzucić
ruszyć  V (+ -ony IV i nie-ony II, -enie IV) × ruszyć się V
    naruszyć IV (+ -ony IV i nie-ony IV, -enie IV i nie-enie II) × naruszyć  się III
    obruszyć IV (+ -ony II, -enie I) × obruszyć się IV (+ -ony II, -enie II)  
    poruszyć V (+ -ony IV i nie-ony IV) × poruszyć  się IV (+ -ony? i nie-ony I, -enie II)
    rozruszyć  II (+ nie-ony I)
    × wruszyć się I
    wyruszyć I (+ -ony I) × wyruszyć się I
    wzruszyć V (+ -ony V, -enie IV) × wzruszyć się IV
    zruszyć IV (+ -ony III, -enie II) × zruszyć się III
rzucić IV (+ -ony III, -enie III) × rzucić się V
    *nadrzucić (-ony I)
    narzucić I (+ nie-ony I)
    × obrzucić się II
    odrzucić  V × (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV) × odrzucić się III (+ -enie II)
    podrzucić IV (+ -ony IV, -enie I) × podrzucić się I
    porzucić /-ru- V (+ -ony IV, -enie IV) × porzucić się II
    przerzucić III (+ -ony I, -enie II)
    przyrzucić II (+ -ony II, -enie II) × przyrzucić się II (+ -enie I)
    rozrzucić /-ru- IV (+ -ony III, -enie II) × rozrzucić się I
    urzucić I
    wrzucić /-ru- V (+ -ony V, -enie III) × wrzucić się II
    wyrzucić V (+ -ony V, -enie IV) × wyrzucić się II
    wzrzucić / -ru- II (+ -ony I)
    zarzucić V (+ -ony II, -enie II)
    zrzucić / zru-  / zdrzu- /*zdru- V (+ -ony IV, -enie IV) × zrzucić się II
skłupić  `pochylić’ I
skoczyć V (+ -ący I, -ony I, -enie I) × skoczyć się II
    doskoczyć I
    nadskoczyć I
    naskoczyć II (+ -enie I)
    obskoczyć III (+ -ony II)
    odskoczyć II
    oskoczyć IV (+ -ony II)
    podskoczyć I
    poskoczyć II
    przeskoczyć III   
    przyskoczyć IV  
    × roskoczyć / rozs- się II (+ -ony I, -enie I)
    uskoczyć II
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    wskoczyć IV (+ -enie I
    wyskoczyć IV
    zaskoczyć IV
    zskoczyć II
spolić I (+ -ony I) × spolić się II
starczyć II 
    pf  dostarczyć I
          nastarczyć I
          ustarczyć  I
          wystarczyć II
stawić (i impf) V (+ -ony IV, -enie IV i nie-enie I) × stawić się (i impf) V (+ -enie się II)
    nadstawić VI (+ -ony I) × nadstawić się I
    nastawić IV (+ -ony II, -enie I) × nastawić się I
    obstawić I × obstawić się I
    odstawić III (+ -ony I)
    ostawić IV (+ -ony III, -enie II)
    podstawić III (+ -ony II)
    postawić V (+ -ony V, -enie IV) × postawić się IV (+ -ony?, -enie II)
    pozastawić I
    pozostawić III (+ -ony III, -enie I)
    *przedstawić (-enie I)
    przestawić II (+ -ony I)
    przystawić IV (+ -ony II, -enie I) × przystawić się I
    rozstawić II (+ -ony II)
    ustawić VI (+ -ony V, -enie III) × ustawić się II
    wstawić IV (+ -ony III, -enie II) × wstawić się II
    wystawić V (+ -ony IV, -enie III) × wystawić się II
    zastawić V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × zastawić się V (+ -enie się I)
    zostawić VI (+ -ony V, -enie II) × zostawić się II
    zstawić II (+ -enie II) × zstawić się II
stąpić / stę- (i impf 1) {stąpi-ł; imp -stąp /-stęp} IV (+ -ony I, -enie III)  
    dostąpić / -stę- {-stąpi-ł} V (+ -ony II, -enie IV i nie-enie I)  × dostępić   się I
    nastąpić /-stę-  {-stąpi –ł /-stępi 1; imp -stąp} V (+ -enie I) ×  nastąpić  się I
    obstąpić /-stę- {-stąpi-ł; imp -stąp} III (+ -ony IV,  -enie II)
    odstąpić /-stę- {-stąpi-ł; imp –stęp /-stąp; part -stępiwszy} V (+ -ony  II, -enie IV) × odst(ą)pić się 
       {-stąpiwszy} I
    ostąpić {-stąpi-ł}} II (+ -ony I)
    podstąpić /-stę- (-stąpi-ł) IV (+ -enie I)
    postąpić /-stę- {-stąpił /-stępił; imp -stap /-stęp} V (+ -stąpiony /-stę- II, -stąpienie /-stę- IV) × 
       post(ą)pić się {-stąpił; imp -stąp} II 
    przedst(ą)pić {-stąpił}  II
    przestąpić /-stę- {-stąpi -ł/-stępi;  imp -stąp 1/-stęp 1} V (+ -ony II, -enie V) × przestępić się 
       {-stąpi} II
    przystąpić /-stę-/-stu- {-stąpi-ł /-stępi 2; imp -stąp /-stęp } V (+ -enie III) × przystąpić /-stę- się 
      {-stąpi-ł;  imp -stąp 1 /-stęp 1} IV 
    rozstąpić {-stąpił} II × rozstępić /-stą-  się {-stąpi-ł; imp -stąp /-stęp 1} IV (+ -ony II, -enie III)
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    ustępić /-stą- {stąpi-ł; imp -stąp / stęp} V (+ -enie III) × ustępić się {stąpi-ł; imp -stęp} II
    wstępić /-stą-  {-stąpi-ł /-stępił 2; imp -stąp /-stęp} V (+ -stąpienie /-stę- V) × wstąpić się {-stąpił} II
    wystąpić /-stę- {-stąpi-ł /-stępił 1; imp  -stęp /-stąp} V (+  -ony II, -enie II)
    zastępić /-stą-  {-stąpi-ł /-stępił 1; imp -stąp 2 /-stęp 1} V (+ -ony I, -enie II)
    zstąpić  {stąpi-ł; imp -stąp /-stęp 1 }  V (+ -enie IV) × zst(ą)pić się {-stąpił} II
strzelić IV (+ -ony I, -enie III)
    dostrzelić I
    odstrzelić II × odstrzelić się IV (+ -ony I)
    postrzelić II (+ -ony II)
    przestrzelić II (+ -ony II i nie-ony I)
    × przystrzelić się I
    × rozstrzelić się I (+ -ony I)
    ustrzelić II (+ -ony I, -enie I)
    wstrzelić II (+ -enie II)
    wystrzelić II (+ -ony II)
    zastrzelić II (+ -ony II, -enie II)
    zstrzelić II
2.trafić / tre- V (+ -ony II, -enie II) × trafić / tre- się V
    natrafić I (+ -ony I) × natrafić się II
    potrafić /-tre- IV (+ -ony I) × potrafić /-tre- się III (+ -enie I)
     × przetrefić się I
     × przytrafić /-tre- się IV
     × strafić /-tre-  się II 
     2.utrafić I
2.trącić {trąci-ł} II (+ -ony II, -enie II)
    dotr(ą)cić {-trącił} I
    natrącić (1) /-trę- (1) {-tąci-ł} II × natr(ą)cić się {-trącił} II
    odtrącić /-trę- {-trącił} II (+ -ony I, -enie II) × odtr(ą)cić się {-trąci-ł} II
    otrącić  {-trącił} II (+ -ony I, -enie?) × otrącić się {-trąci-ł}  IV (+ -enie III)
    potrącić {-trącił;  imp -tręć} II (+ -ony I, -enie I)
    przetręcić {-trąci} II  (+ -trącenie I) × przetr(ą)cić się {-trąci} I 
    przytr(ą)cić { -trącił; imp -trąć} II
    roztrącić {-trąci-ł} IV (+ -enie II) × roztrącić się {-trąci-ł}  II
    strącić /-trę- {-trąci-ł; imp -trąć} IV (+ -ony IV) ×str(ą)cić się {-trącił} I
    utr(ą)cić {–trącił} II  (+ -ony I, -enie I) × utr(ą)cić się {-trącił} I
   *wstrącić (-ony II i nie-ony I) × wstr(ą)cić się {-trąci-ł} II
    wtrącić {-trąci-ł; imp -trąć} IV (+ -ony II, -enie II) × wtrącić się {-trąci-ł} II (+ -enie się I)
    wytręcić /-trą - /-trz(ą)- {-trąci-ł}  III (+ -ony  II)
    zatrącić {-trąciwszy; imp -trąć} II
2.trefić cf 2.trafić
[-trzącić] cf trącići
2.[-tworzyć]  (< (o)d+wierać)
       otworzyć / odtwo- / odwo- V (+ -ony V, -enie IV ) × otworzyć / odtwo- / odwo- się  V (+ -ony?)
       2.roztworzyć I
       zatworzyć  III (+ -ony II i nie-ony I, -eni e I) × zatworzyć się II
wrocić  V (+ -ony V i nie-ony I, -enie IV i nie-enie II) × wrocić się VI
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    nawrocić V (+ -ony I, -enie IV) × nawrocić  się V (+ -ony IV, -enie V / się II i nie-enie I)
    obrocić V (+ -ony V, -enie IV) × obrocić się VI (+ -enie III / się II)
    odwrocić  V (+ -ony III i nie-ony, -enie II) × odwrocić się IV (+ -ony II, -enie II)
    podwrocić III (+ -ony II, -enie III)
    powrocić III (+ -ony II0 × powrocić się II
    przewrocić IV (+ -ony II, -enie II) × przewrocić się III (+ -ony I)
    przywrocić V (+ ony V i nie-ony I, -enie IV i nie-enie I) × przywrocić się IV
    × uwrocić się I
    wywrocić V (+ -ony IV, -enie III) × wywrocić się II
    zawrocić I (+ -ony II, -enie II) × zawrocić się II
    zwrocić IV (+ -ony II, -enie II) × zwrocić się III (+ -enie się I)
× wspaczyć się (< wspak)  II
wsteczyć I (+ -ony I) × wsteczyć się I
wyciężyć  (i impf} II
    przewyciężyć IV (+ -ony III)    
    zwyciężyć V (+ -ony V i nie-ony I, -enie III) × zwyciężyć się III
 Cf też wyciążyć
[*wyczaić]
   × *przywyczaić się (nie-ony I, -enie I)
× zawieruszyć się II
zdradzić / zra- / zdre- V (+ -ony IV, -enie II) × zdradzić się III
    przyzdradzić I
    wyzdradzić I (+ -ony I)
zdredzic cf zdradzić
 znajmić I
    oznajmić /-znamić  V (+ -ony IV, -enie IV i nie-enie I) × oznajmić się IV
    zeznajmić /-znamić się II (+ -enie się I)
-znamić cf znajmic
zradzić cf zdradzić
zwolić  IV (+ -ony II, -enie V i  nie-enie  I) × zwolić się IV + (-enie się I) 
Cf też [*wolić]
      dozwolić IV (+ -ony IV i nie-ony II, -enie V i nie-enie II)
      pod-zwolić I (+ -enie II) × pod-zwolić się I
      pozwolić V (+ -ony IV, -enie V i nie-enie I)
      *przyzwolić (nie-enie I)
      wyzwolić V (+ -ony /-eny V, -enie IV) × wyzwolić się II
      zezwolić V (+ -ony II) × zezwolić / zzwo- się  IV

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – B. str. 93/93


