
Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

E.

inf: -eć: praes: -eję, -ejesz, -eje, -ejemy, -ejecie, -eją;  praet: -åł, -ała, -eli; imp: -ej; part praes act: 
-ejąc, -ejący; part praet part: -åwszy; regularne użycie part praet ai: -ały, -ała, -eli; part praet pass b. rzadkie: -ony;  
sb: -enié.
Obok regularnej formy part praes -ejący  występuje też 4 razy odmianka -ący (zawsze od zakończonych na  -nieć, a  
więc  -niący).
Formacje bprzedr. impf, przedr. pf (wyjątkowo impf 4 razy, zob. niżej). 
 

[*babieć]
    pf zbabieć II
bagnieć I
[*bestwieć]
    pf *zbestwieć (-enie I)
bezpiecznieć I
    pf zbezpiecznieć I
bieleć III (+ -ejący I) × bieleć  się II (+ -ejący się I)
    pf pobieleć I (+ -ały III) 
         zbieleć III (+ -enie I)
blednieć III (+ -niący I)
    pf poblednieć I
        zblednieć I
[*bledzieć]
   pf zbledzieć I
[*blesieć] (< blesny `obłąkany’)
    pf zblesieć I
błaźnieć I
[*błędzieć]
    pf obłędzieć I
błotnieć (brak praes) I
bogacieć II
    pf wzbogacieć I
         zbogacieć /-czeć  III
1.boleć IV (+ -ejący II)
    pf odboleć II
         oboleć II
         przyboleć II
         rozboleć I 
         uboleć II (+ -enie I) × uboleć się I
         1.zaboleć II
         zboleć  I (+ -ały III, -enie II)
         × pf rozboleć się II
botwieć / bu- II (+ -ejący I)
    pf nabutwieć I
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         pobutwieć II (+ -ały II)
         zbotwieć /-bu- II (+ -ały II)
brodacieć I 
[*brunacieć]
    pf zbrunacieć I
[*buczeć] `butwieć’
    pf *nabuczeć (-ały I)
         zbuczeć  I (+ -ały I)
bucznieć `butwieć’ II
    pf nabucznieć I
        pobucznieć I (+ -ały I)
        zbucznieć  I (+ -ały I i nie-ały I, -enie I)
[*buczwieć] `butwieć’
    pf *zbuczwieć (-ały II)
[*butnieć] `butwieć’
    pf *zbutnieć (-ały I)
butwieć cf botwieć
chędożeć I
[*chłodnieć]
    pf ochłodnieć I
         schłodnieć I
[*chłopieć]
    pf schłopieć III
[*cholebieć]
    pf rozcholebieć I
chorzeć IV (+ -ejący I)
    pf ochorzeć II (+ -ały III)
        przychorzeć I
        schorzeć II (+ -ały III i nie-ały I)
        zachorzeć IV (+ -ały II i nie-ały I, -enie I)
        × pf rozchorzeć się II (+ -ały I)
[-chramieć] cf [*chromieć]
chrapieć II (+ -enie II)
    pf ochrapieć II (+ -ały /-eły II, -enie III)
[*chromieć / chra-]
    pf ochromieć II (+ -ały I)
         pochromieć /-chra- II
chropawieć I
    pf ochropawieć I
[-*chropieć]
    pf schropieć I
[*chrzęłścieć] (< chrzęsłka)
    pf *schrzęłścieć (-szczenie I)
chudnieć I
[*chytrzeć]
    pf schytrzeć II (+ -ały I)
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 ciemnieć II
    pf *zaciemnieć (-ały I)
cienczeć II
    pf ścieńczeć  III (+ -enie I)
         wycieńczeć  /-cię- II
ciepleć II
ciernieć cf cierznieć
cierpnieć I 
cierznieć I
ciszeć II
cuchnieć  I (+ -enie III)
czczeć cf tczeć
czernieć / czyr- II × czernieć się II
    pf oczernieć I
         poczernieć /-czyr- /-czerz- /*-czyrz- II (+ -ały III, -enie I)
         *przyczyrnieć (-ały I)
         sczyrnieć /-czer- /-czerz- II (+ -ały II, -enie II)
         zaczernieć  (+ -ały I) I
czerstwieć cf czyrstwieć
czerwienieć  II × czerwienieć /-czyr- się II
    pf sczerwienieć /*-czyr-  II (+ -ały  II)
         × zaczerwienieć się (+ -ały I) II
[-czerznieć], czyrnieć cf czernieć
czyrstwieć / czer- II
    pf obczyrstwieć I (+ -enie I)
        oczerstwieć I
czyrwienieć cf czerwienieć
[-czyrznieć] cf s.v.  czernieć
ćmieć II
[*dłużeć]
    pf podłużeć I
dnieć III × dnieć się I
    pf odnieć I × odnieć się I
         rozednieć II × rozednieć się {-dnieje /-dni} II
dobrzeć  I
    pf zdobrzeć I
dojrzewieć cf dozrzewieć
[*domaczeć] (< domacy `domowy’)
    pf zdomaczeć I    
dozrzewieć I
drewnieć II
    pf *odrewnieć (-ały I) 
        zdrewnieć II (+ -enie II)
drętwieć  / trę- II 
    pf otrętwieć II (+ -ony I /-ały II, -enie II)
         podrętwieć I
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         strętwieć /-drę- III (+ -ały II, -enie II)
         *zadrętwieć (-ały I) 
drobnieć II
    pf zadrobnieć II
          zdrobnieć I (+  -ały II, -enie I)
[*drożeć]
    pf przydrożeć I
        zdrożeć II (+ -ały II, -enie I)
*drzewieć cf rdzewieć
[*duchownieć]
    pf zduchownieć I
dumieć I (+ -enie I)
    pf × podumieć się I
         × pozdumieć się I
         × wzdumieć się II
         × zadumieć się (+ -enie I)
         zdumieć  / zu-II × zdumieć / zu- / zhu- się IV (+ -ały III, -any I, -enie /-anie IV // się I)
dużeć II
    pf zdużeć I
[*dworzeć]
    pf *zdworzeć (-ały I)
dychawiczeć I
    pf zdychawiczeć I
dziczeć I
    pf *rozdziczeć (-ały I)
         zdziczeć II (+ -ały I)
[*dziecinieć]
    pf zdziecinieć I
dziurawieć  I (+ -ejący I)
    pf zdziurawieć I (+ -ały I)
dziewieć I   
    pf odziwieć I
[*gałęzieć]
    pf zgałęzieć I
[-gardzieć] cf s.v. hardzieć
 [*garlecieć] (< garleta `galareta’)
    pf zgarlecieć I
[*gębcieć] (< gębka `gąbka’)
   pf zgębcieć (-ały I)
[*gębieć (< gębka `gąbka’)
   pf *zgębieć (-ały I)
[*gęstnieć]
    pf zgęstnieć II (+ -ony I, -enie może od -nąć D. III) × zgęstnieć się II
gęścieć I
gładzieć I
głodnieć I
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    pf *ogłodnieć (-ały I)
         zgłodnieć II (+ -ały III)
[*głośnieć}
    pf ogłośnieć I
głupieć I
    pf pogłupieć II
         zgłupieć III (+ -ały I, -enie I) 
głuszeć I
    pf ogłuszeć II (+ -enie I)
gnuśnieć II
    pf zagnuśnieć I
         zgnuśnieć II
goleć I
   pf *wygoleć (-ały I)
[*gołocieć]
    pf zgołocieć II (+ -ały I)
gorszczeć (< gorzki) I
    pf zgorszczeć I
gorzknieć I
    pf zgorzknieć II (+ -enie I)
grubieć I
    pf zgrubieć II
grzybieć I (+ -ały I)
    pf zgrzybieć II (+ -ały II)
hardzieć I
    pf zhardzieć /-gar- IV
[*heretyczeć]
    pf zheretyczeć II
[*jadowieć]
    pf zjadowieć I
[*jastrzębieć]
    pf zjastrzębieć I
jaśnieć III (+ -ejący I, -enie I)
    pf objaśnieć I
         rozjaśnieć II (+ -enie II)
         wyjaśnieć I
jędrnieć I
    pf rozjędrnieć /-jędrz-  II
[*kamieć] 
    pf okamieć II (+ -ały I)
         skamieć II (+ -ały II)
         zakamieć II (+ -ały IV)
kamienieć II
    pf *okamienieć (-ały I)
        skamienieć II (+ -ały II)
         *zakamienieć (-ały II)
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kędzierzawieć I
kiernozieć I
[*kijczeć]
    pf skijczeć I
[*kopcieć]
    pf okopcieć I (+ -ały III)
         przykopcieć I
kosmacieć I
[*kostnieć]
    pf skostnieć I
[*kościeć]
   pf skościeć (nie-ały I)
[*koźleć]
    pf skoźleć I
kraśnieć I
    pf wykraśnieć I
krostawieć I
    pf okrostawieć II (+ -ały II, -enie II)
[*krotnieć]  (< krotki `pokorny’)
    pf ukrotnieć I
krupiarzeć I
[-krzeć] (< krzew) 
   pf × rozekrzeć się I
krzepieć I
[*krzepnieć]
    pf *skrzepnieć (-ały I)
[-krzeźwieć] cf s.v. trzeźwieć
[*kulawieć]
    pf okulawieć I
kwaśnieć II (+ -ały I)
    pf nakwaśnieć I (+ -ały I)
        okwaśnieć I 
        pokwaśnieć I
        skwaśnieć III (+ -ały I, -enie I) 
        ukwaśnieć I
        zakwaśnieć II (+ -ały II)
kwitnieć II (+ -ejący I)
    impf? pokwitnieć I  
lekczeć I
lenieć III
    pf polenieć I
         *zalenieć (-ały I)
         zlenieć  III (+ -ały II) × zlenieć się I 
leniwieć I
lepszeć I
leśnieć I
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letnieć I
   pf *poletnieć (-enie I)
linieć I (+ -enie I)
    pf oblinieć I (+ -ały I)
[*lipczeć] (< lipki `lepki’)
    pf zlipczeć I
lisieć I
lisowacieć I
[*liszajeć]
    pf zliszajeć I
liszeć (< lichy) I
    pf obliszeć I
         zaliszeć I (+ -ały I)
         zliszeć I
lodowacieć I
     pf *zlodowacieć (-cienie I)
[*lutrzeć] (< luter)
    pf zlutrzeć I 
[*łacnieć] (<  łacny `łatwy’)
    pf złacnieć I
łacznieć (< łaczny `głodny’) II
    pf złacznieć I
łsnieć  / 1.ślnieć II × łsnieć  się II
łysieć II
    pf obłysieć II (+ -ały I)
         *ołysieć (-ały I)
         *przełysieć (-ały I)
         *wyłysieć (-siony I [może od wyłysić B.])
[*maleć]
    pf zmaleć I
martwieć III
    pf obmartwieć I
         *omartwieć (-ały I)
         pomartwieć I
         zmartwieć III (+ -ały II)
mar-znieć I
    impf zamar-znieć I
mdleć  / mg- V (+ -ejący II, -enie II)
    pf nadmdleć I
         namdleć II
         obemgleć I
         omdleć /-mg- IV // omdlejeć I (+ -ały II, enie III)
         pomdleć /-mg- (i impf) III (+ -enie I)
         *przyzemgleć (-ony I)
         zemdleć /-mg- // *se- IV  (+ -ały II i nie-ały I, -enie IV)
melankoliczeć I
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    pf zmelankoliczeć  I (+ -enie I)
mędrzeć I
    pf zmędrzeć I
mężeć I
    pf *zmężeć (-ały /-eły II)
mężnieć I
mgleć cf mdleć
miąszeć / miąższ- a. mię- {miąszeje / mię-} II
    pf nami(ę)ższeć {-mięższeje} I (+ -ały I)
         wzmi(ą)ższeć {-miąższał} II 
         zmięższeć {-mięższeje, -ał} II (+ -enie I)
mienieć cf niemieć
miękczeć II
mięknieć I
    pf zmięknieć II
mięszeć cf miąszeć
[-minieć] cf niemieć
mlecznieć I
[*młodnieć]
    pf odmłodnieć I
[*młodzieć]
    pf odmłodzieć I
 [*mniejszeć]
    pf zmniejszeć I
mocnieć I
    pf wzmocnieć I
         zmocnieć II (+ -ały I)
[*modrzeć]
    pf*pomodrzeć (-ały I) 
        zmodrzeć II
mokrzeć II
[*możnieć]
    pf zmożnieć I
[*mszeć] (< mech)
    pf *zemszeć (-enie I)
nędzieć II
    pf znędzieć I (+ -ały I)
nędznieć II
    pf *nadnędznieć (-enie I)
         ponędznieć I
         wynędznieć I
         znędznieć II (+ -ony I /-ały I, -enie I)
[-niczemnieć] cf s.v.  nikczemnieć
 [*nieczyścieć]
    pf znieczyścieć I
[*niemczeć]
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    pf zniemczeć I
 1.[*niemieć / mienieć]
    pf omienieć / oniemieć  /*-omi- IV (+  -ały II, -enie II)
         *pomienieć (-ały I)
         zaniemieć II
         zniemieć II
[*niemocnieć]
    pf zniemocnieć II
[*niepożytecznieć]
    pf zniepożytecznieć I
[*nieprawieć]
    pf znieprawieć I
niewieścieć II
    pf zniewieścieć II (+ -ały II)
[*niezbożnieć]
    pf zniezbożnieć I
nikczemnieć II
    pf znikczemnieć /-niczem-  II
niszczeć IV (+-ejący I, -enie II)
     pf poniszczeć II
         wyniszczeć II
         zaniszczeć II
         zniszczeć  IV (+ -ały II)  
[*obłudnieć]
    pf zobłudnieć I
occieć I
okręgleć I
okrutnieć I
[*orleć]
    pf zorleć I
[*oskomieć]
    pf zoskomieć  I
[*ostrzeć]
    pf zostrzeć I (+ -ały I)
parchowacieć I
[*parcieć]
   pf *sparcieć (-ały I)
[*parszeć]
    pf sparszeć I
parszywieć II
    pf *oparszywieć (-ały I)
         sparszywieć I (+ -ały I)
 [*pełznieć]
    impf? spełznieć I
pęcznieć I
    pf napęcznieć /-pęc- II (+ -ały I)
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         rozpęcznieć /-pęc- II
         *spęcznieć (-ały I)
         wypęcznieć I (+ -ały I)
[*pęzieć] `wyrastać w pień’
    pf zapęzieć II (+ -ały II) 
1.[*pierszeć] 
    pf *opierszeć (-ały I)
pirszeć cf pierszeć
pleśnieć III
    pf *nadpleśnieć (-ały I)
        *opleśnieć (-ały) I
        popleśnieć II (+ -ały III, -enie I)
        spleśnieć I (+ -ały III, -enie I)
        zapleśnieć I (+ -ały I, -enie I)
plugawieć I
płonieć (< płony) II (+ -enie I)
    pf spłonieć II (+ -ały I) 
         wypłonieć I (+ -ały II) 
płowieć II
    pf *opłowieć (-ały I, -enie I)
         *popłowieć (-ały I)
         spłowieć  I (+ -ały II, -enie I)
podleć II
    pf spodleć I
[*poganieć]
    pf spoganieć II
[*popieleć]
    pf spopieleć I
[*pospolicieć]
    pf spospolicieć II
potnieć II (+ -niący I)
   pf *spotniecć (-ały I)
[*poważnieć]
    pf spoważnieć I
[*poździeć] (< pozdny ‘późny’)
    pf *spoździeć (-ały I)
prochnieć / pru- IV (+ -ejący II, -ały II, -enie III)
    pf podprochnieć I
         *poprochnieć (-ały I)
         sprochniecć /-pru- II (+ -ały IV i  nie-ały I, -enie II)
         *wyprochnieć (-ały II, -enie II)
prożnieć I  
    pf poprożnieć I
pruchnieć cf prochnieć
[*przewrotnieć]
   pf sprzewrotnieć I
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[*psieć]
    pf zepsieć I
[*ptaszeć] (< ptak)
    pf poptaszeć I
*pulchnieć (-enie I)
pustoszeć II
    pf opustoszeć II (+ -ały II)
         popustoszeć II
         spustoszeć IV (+ -ały IV)
[*puszeć]
    pf *napuszeć (-enie I)
         opuszeć I (+ -enie II)
[*puścieć]
    pf opuściejeć /*-puścieć  I (+ -ściały /-szczały III)
         spuścieć II (+ -ały I)
pypcieć II
[*pysznieć / pyś-]
    pf spysznieć II
         *zapyśnieć (-ały I)
rdzeć (< rdza) I  
    pf *zerdzeć (-ały I)
rdzewieć II (+ -ały I, -enie I)
    pf *ordzewieć (-ały I)
        pordzewieć II (+ -ały I)
        zardzewieć /-rdzie- I/*-drze- I (+ -ały II i nie-ały I, -enie I)
[-rdziewieć] cf s.v. rdzewieć
robaczywieć I (+ -enie I)
rogacieć I
rumienieć II
    pf porumienieć I
rysawieć I
[*rzednieć]
    pf zrzednieć I
rzedzeć II
    pf przerzedzieć I
         zrzedzieć II 
[*rzeźwieć]
    pf roźrzeźwieć I
[*samieć]
    pf *osamieć (-ały I)
[-serowieć] cf s.v.  surowieć
serwatczeć I
    pf zserwatczeć I
sękowacieć I
*sirocieć  (-ały I)
    pf 1.osierocieć /-si- III (+ -ały IV i nie-ały I)
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[*sierszeć] `jeżyć się’
    pf *nasierszeć (-ały I)
sinieć II (+ -ały I)
    pf nasinieć I (+ -ały II)
         podsinieć I (+ -enie II)
         posinieć II (+ -ały II)  
         zasinieć I (+ -ały I, -enie I)
         zsinieć IV (+ -ały III)
siwieć II
    pf osiwieć II (+ -ały I, -enie I)
         posiwieć I
         *zasiwieć (-ały I)
[*skąpieć]
    pf zskąpieć I
[*skorupieć]
    pf przyskorupieć I
        *zeskorupieć (-ały II)
[*skromieć]
    pf uskromieć II
[*skromnieć]
    pf uskromnieć I
słabieć IV (+ -ejący I)
    pf *nadsłabieć (-ały I)
         nasłabieć I
         osłabieć  III (+ -ały III)
         posłabieć II
         przysłabieć I
         *rozsłabieć (-enie I)
         zesłabieć  / zs- II (+ -ały I, -enie I)   
słodczeć I
słodnieć II (+ -ejący I)
    pf osłodnieć I
słodzieć I
    zasłodzieć I
    pf osłodzieć II
         zsłodzieć I
[*słonieć]
    pf *słonieć (-ały I)
smrodzieć I
    pf *przysmrodzieć (-dzenie I) 
        zasmrodzieć I
[-sorowieć] cf s.v.  surowieć
sowieć I
    pf *osowieć (-ały I)
spokojnieć I
srożeć I  (+ -ejący I)
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    pf *rozsrożeć (-ały II)
starzeć II × starzeć  się IV (+ -enie II / się I)
    pf × dostarzeć się I (+ -ały I)
         × nadstarzeć się I
         × ostarzeć się I (+ -ały II)
         podstarzeć II (+ -ały II) × podstarzeć się II (+ -ały?)
         × postarzeć się I
         × przestarzeć się I
         × wystarzeć się I (+ -ały I)
         × zastarzeć się (i impf 1) IV (+ -ały VI i nie-ały I, -enie II)
         × zstarzeć się IV (+ -ały II)
statecznieć I
[*strupieć ]
    pf *ostrupieć (-enie I)
subtylnieć II
surowieć II
    pf odsurowieć /-se- II)
         osorowieć I
         *zasurowiec (-ały I)
[*suszeć ]
    pf osuszeć I
[*swowoleć]
    pf zswowoleć I
szaleć / sze-  V (+ -ejący III, -enie IV)
    pf oszaleć /-sze- IV (+ -ały II, -enie IV)
         podszaleć I
         poszaleć /-sze- III 
         wyszaleć II
         × pf naszaleć się I
                 wyszaleć się I
szarzeć II × szarzeć się I
szczupleć II
[*szedzieć] (< szady `siwy’)
    pf *oszedzieć (-ały II)
         poszedzieć II
szeleć cf szaleć
[*szkapieć]
    pf poszkapieć I
         zszkapieć II
[*szpetnieć / szpa-]
    pf oszpetnieć I
         zszpatnieć I
szrenieć cf śrzenieć
ślepieć I
[*ślepnieć]
    pf zaślepnieć I
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1.ślnieć cf łsnieć
2.śmierdzieć I
śniedzieć  /*śmle- I (+ -ały I)
    pf pośmiedzieć /-śmle-/-śnie- II (+ -ały II)
         *zśmiedzieć (-ały I)
 [*śrzenieć] (< szron)
    pf *ośrzenieć (-ały I)
1..świerzbieć II
świetnieć II
świeżeć I
    pf oświeżeć II (+ -ały II)
tanieć II
    pf potanieć II (+ -ały I)
         stanieć  II (+ -enie I) 
[*taniencieć]
   pf staniencieć (-ały I)
tczeć (< czczy) I
teskliwieć I
tesknieć I
tępieć III
    pf przytępieć I
         stępieć II (+ -enie I)
        *zatępieć (-ały I)
tężeć I
    pf *stężeć (-enie I)
tłuścieć I
    pf otłuścieć I
        stłuścieć I
tnieć `cienczeć’ I
topnieć II (+  -niący II)`
    pf roztopnieć II (+ -ały I) 
        stopnieć II
[*trędowacieć]
    pf otrędowacieć II (+ -ały I)
         strędowacieć I
trętwieć cf drętwieć
tropnieć (może: topnieć) I
truchleć IV
    pf potruchleć I
         struchleć  IV (+ -ony I, -ały III i nie-ały II, -enie II) × struchleć się I
         zatruchleć I 
[*trwożeć]
   pf *zatrwożeć (-ały I)
trzeźwieć I 
    pf otrzeźwieć /-krze- IV (+ -enie I)
         potrzeźwieć I
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         przetrzeźwieć I
         wytrzeźwieć I × wytrzeźwieć się I
[*tucznieć]
    pf roztucznieć I
[*turczeć]
    pf*poturczeć (-ały I) 
        sturczeć I
twardnieć II
    pf stwardnieć II (+ -enie I) × stwardnieć się I
         zatwardnieć I
twardzieć III
   pf *natwardzieć (-ały I)
        *otwardzieć (-ały I)
        stwardzieć III (+ -ały II)  
        zatwardzieć III (+ -ały IV)
ubożeć II
    pf podubożeć II (+ -ały I)
         poubożeć I
         zubożeć IV (+ -ały I, -enie II)
wątleć  {wąśtleje, wątlał} II
    pf naw(ę)tleć {-wętlał} I (+ -wętlały I)
         obw(ą)tleć {-wątleje} I
         pow(ą)tleć  {-wątlał} I
         *zwątleć (-ały I)
 [*wdowieć]
    pf owdowieć II (+ -ały II, -enie I)
wieśnieć (< wieśny <wieś) I
wietrzeć II
    pf wywietrzeć III (+ -ały II, -enie I)
         zwietrzeć  III (+  -ały II i nie-ały I, -enie I)
wietszeć cf wiotszeć
więdnieć II
    pf powiędnieć I (+ -ały I)
         wywiędnieć I
         zwiędnieć I
wilgotnieć I
[*wilżeć]
    pf odwilżeć I (+ -enie II)
wiotszeć / wie- (< wiotchy `zniszczony ze starości’) II
    pf powiotszeć I
         zwiotszeć  /-wie- II (+ zwiotszały II)
[*wiszeć]
   pf *wywiszeć (-ały I)
[*włoszeć]
    pf zwłoszeć  I (+ -ały I)
wodnieć I
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    pf zwodnieć I (+ -ały I, -enie I)
wonieć II (+ -niący? (może od woniać A.) II)
    pf zawonieć II
[*wrzedzieć]
    pf owrzedzieć II (+ -ały III, -dzienie II)
        *zewrzedzieć  / z- (-dzenie /-dzie- II)
 [*wrzodowacieć]
    pf owrzodowacieć I
        zewrzodowacieć I
wszetecznieć I
    pf zwszetecznieć II
[*wydrzeć] (< wydra)
    pf zwydrzeć I
*zdobieć 
   pf *wzdobieć  (-ały I)
zdrowieć II
    pf ozdrowieć  IV (+  -ały I, -enie II)
         wyzdrowieć II (+ -ały I, -enie I)
zhumieź się cf s.v. dumieć
zielenieć II (+ -enie I)  × zielenieć się III (+ -ejący się II)
    pf od-zielenieć I
        *pozielenieć (-ały I)
         rozzielenieć I × rozzielenieć się I
         *zazielenieć (-ały I)  
ziębieć I
   pf pood-ziębieć I
        *przeziębieć (-enie)
ziębnieć II
    pf *oziębnieć (-ały I)
zimnieć I
    pf *ozimnieć (-ały II)
         *zazimnieć (-ały )
zuchwaleć I
    pf zzuchwaleć I
zumieć cf s.v.  dumieć
[*zwierzeć]
    pf ozwierzeć I
źrzenieć `dojrzewać’ II
    pf uźrzenieć I (+ -ały I)
[*żaleć / że-] (< żal)
    pf ożaleć /-że- II
 1.[*żeleć] `przypalać się’
    pf nażeleć I
         zżeleć I
2.[-żeleć] cf [*żaleć]
żołcieć II
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    pf *pożołcieć (-ały II)
         × zażołcieć się I
żołknieć I
    pf pożołknieć I
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