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G.

inf: -‘eć;  praes: -‘ę, -isz, -i, -imy / rzadziej -emy, -icie, -ą (lub 2.sg – 2.pl ‘-ysz…); praet: -åł, -ała, -eli; imp:  bez  
końcówki lub -i (-‘y); part praes act –‘ąc, -‘ący; part praet act: -åwszy; part praet pass: -any, -ana, -ani (inaczej s.v  
pomnieć: -ony); sb: -‘enié.
W 1.sg i 3.pl praes, w imp, part praes act, part praet pass i rzeczowniku  zmiana końcowej spółgłoski rdzennej z  
miękkiej na funkcjonalnie miękką: lecieć – lecę, lecąc(y), lecenie, widzieć – widzę …, wisieć – wiszę…, mierzieć  
– mierżę …, chręścieć – chrzęszczę …
Formacja bprzedr. impf, przedr. pf  (wyj. s.v. leżeć i siedzieć).

*barczeć (-ący I)
beczeć II (+ -enie I)
    pf zabeczeć I
bęczeć  III (+ -enie I)
   pf nabęczeć I
bieżeć  V (+ -ący IV, -enie (może od biec) II)
     pf   dobieżeć  III
            nabieżeć II × nabieżeć się I
            nadbieżeć  III (+ -enie I)
            obbieżeć  II
            obieżeć II (+ -any I)
            odbieżeć V (+ -any II /-ały II, -enie II)
            pobieżeć  IV 
            podbieżeć  II (+ -enie I)
            pozabieżeć  I
            przebieżeć  IV (+ -any I, -enie II)
            *przedbieżeć (-enie I)
            przybieżeć  V
            rozbieżeć  I × rozbieżeć się IV (+ -any I /-ały I, -enie II)
            ubieżeć IV 
            wbieżeć IV 
            wybieżeć IV (+ -enie II)
            zabieżeć V × zabieżeć się II
            zbieżeć IV (+ -any II,  -enie III) × zbieżeć się IV
bleszczeć  I (+ -ący I) × bleszczeć się  I 
błyszczeć / bli- II (+ -ący II) × błyszczeć  się IV (+ -ący się II)
    pf zabłyszczeć I × zabłyszczeć się I
2.boleć V (+ -ący V, -enie V)
    pf 2.zaboleć III
bruczeć I
brzęczeć II
brzmieć / -nieć V (+ -ący IV, -enie IV)
    pf zabrzmieć IV
brznieć cf brzmieć
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! bździeć  {brak inf i praet} II (B.)
    pf zabdzieć I
chełścieć (brak praes i praet) I × chełścieć się {brak inf i praet} I
! chrzęścieć / chrę-  II (+ -szczenie /-ścienie II)  (B.)
2.cierpieć / cir-/ cierz- VI (+ -ący IV i nie-any I, -any III, -enie IV) × cierpieć  się I
    społcierpieć I
    pf docirpieć I
        odcirpieć /-cier- IV   
        pościerpieć I
        przecierpieć II
        przycierpieć /-cir- II  
        ścierpieć /-cierz- IV (+  -any I, -enie I) × ścirpieć się I
        ucierpieć V (+ -enie III i nie-enie I)
        wycierpieć /-cir- /-cierz- IV (+ -ący, -any II, -enie III i nie-enie I)
        zacirpieć /-cier- II
        × pf nacirpieć /-cier- się III
cierzpieć, cirpieć cf cierpieć
[-czynieć] (< -czynąć)
    pf odpoczynieć {praet -nieli) I
drżeć / drzż- V  (+ -ący IV, -enie V)
    pf udrżeć I
         wezdrżeć II
         zadrżeć IV (+ -enie II) 
         × pf nadrżeć się I
dyszeć IV (+ -enie I)
    pf  wzdyszeć I
         zdyszeć I
         × pf udyszeć się I
dzierżeć /-yć (1) /-ać (1) VI (+ -ący III, -any IV, -enie V i nie-enie I) × dzierżeć się  V (+ -ący się I)
    pf dodzierżeć II (+ nie-any I,-enie II)
         obdzierżeć II    
         × oddzierżeć się I
         odzierżeć V (+ -any II, -enie II) × odzierżeć się III (+ -enie się I)
         podzierżeć II
         pozadzierżyć I
         przedzierżeć II (+ -enie I)
         przydzierżeć I × przydzierżeć się II
         × rozdzierżeć się I
         udzierżeć  I (+ -enie I)
         wydzierżeć III (+ -any I, -enie II)
          wzdzierżeć I (+ -enie I × wzdzierżeć się II
         zadzierżeć /-yć (-yć  tyko inf)  IV (+ -any III i nie-any I, -enie IV) × zadzierżeć się II 
         zdzierżeć /-dzir- IV (+ -ący I, nie-enie I) × zdzierżeć się III
[-dzirżać] cf dzierżeć
dźwięczeć / źwię- / zwię-  III (+ -ący II)
fuczeć I
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grzmieć IV (+ -ący II, -enie IV)
    pf zagrzmieć IV (+ -enie I)
huczeć IV (+ -acy I, -enie II)
    pf zahuczeć II
jęczeć III (+ -enie I)
2.[-jrzeć], [-jzdreć], [-jzreć], [-jźrzeć], [-jżrzeć] cf 1.źrzeć.
kawęczeć II
kipieć II (+ -ący II)
    pf rozkipieć I
         skipieć II (+ -enie I)
         *uskipieć (-enie I)
         wskipieć I (+ -ały I)
         wykipieć II
klęczeć IV (-ący II, + -enie  I)
korzyścieć I
kruczeć II (+ -enie II)
krzyczeć V (+ -ący II)
    pf zakrzyczeć I
    × pf rozkrzyczeć się I
kwiczeć III (+ -ący I, -enie II)
lecieć  (i pf praet) V (+ -acy IV, -enie II)
    pf dolecieć II
         nadlecieć I
         oblecieć II (+ -cenie / -cienie II)
         polecieć III
         przelecieć II
         przylecieć IV (+ -cenie I)
         × rozlecieć się IV
         ulecieć III (+ -cenie I)
         wlecieć III
         wylecieć IV (+ -cenie I)
         wzlecieć IV
         zalecieć III (+  -ały I, -cienie I)
         zlecieć III × zlecieć się III
         × pf nalecieć się I
leżeć / -yć  (1) VI (+ -ący V, -enie IV)
Cf też należeć
    nadleżeć II (+ -ący)
    1.obleżeć I
    1.przeleżeć  (a. pf) II × 1.przeleżeć się (a. pf)  I
    1.przyleżeć III (+ -ący II)
    1.zależeć V
         pf doleżeć II
              2.obleżeć I 
              poleżeć III
              2.przeleżeć II
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              2.przyleżeć I
              uleżeć III × uleżeć się I  (+ -ały I)
              wyleżeć I (+ -ały I,  -enie I)   
              wzleżeć I
              2.zależeć II (+ -enie II) 
              zleżeć I
              × pf doleżeć się II
                      1.należeć się I
                      odleżeć się II (+ -ały I, -enie I)
                      2.przeleżeć się II
                      rozleżeć się I
                      wyleżeć się II
                      zależeć się II (+ -ały I)
                      zleżeć się II
mamruczeć I
mierzieć IV (+ -żący I)  × mierzieć się I
    pf *obmierzieć (-żenie / -zienie III)
milczeć V (+ -ący IV, -any II, -enie V)
    pf × odmilczeć się I
         pomilczeć III (+ -enie II)
         przemilczeć II (+ -enie II)
         wymilczeć II
        zamilczeć V (+ -any III, -enie III) × zamilczeć się I
        zmilczeć II (+ -enie I) 
mnieć II
Cf  też pomnieć
mniemieć / mni- / nie- IV
mruczeć IV (+ -ący I, -enie II)
    pf wymruczeć I
         zamruczeć I
musieć  {praet -siał /-sił} VI (+ -ący I,  -enie III)
mżeć II (+ -enie I)
należeć VI (+ -ący V) × 2.należeć  się II 
     przynależeć V (+ -ący V, -enie I)  
       *znależeć (-ący I)
nawidzieć II
2.niemieć cf mniemieć
nienajrzeć  /-jzrzeć /-zrzeć /-jźrzeć /-źrzeć  `nienawidzić’ (i pf?) IV (+ -ący II, -enie I)
pierdzieć / pir- III (+ -enie I)
    pf odpierdzieć I
         spierdzieć I
         wypierdzieć I
         zapierdzieć I
2.pierszeć / pir- II
piszczeć IV (+ -ący I, -enie III)
pluszczeć / płu-  II (+ -ący I)
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     pf spluszczeć (brak praez i przet} I 
pomnieć V (+ -ący I, -ony I, -enie I) × pomnieć /-mnić  (1) się III
    pf napomnieć IV (+ -ony IV,-enie IV) × napomnieć się I
         przepomnieć  /-ić (1) IV (+ -ony I i nie-ony I, nie-enie I)
         przypomnieć V (+ -any I /-ony I /-ały II, -enie III)
         rozpomnieć IV × rozpomnieć się IV 
         spomnieć III (+ -enie II) × spomnieć się I
         upomnieć IV (+ -ony III, -enie II) × upomnieć się III
         wspomnieć V (+ -any II i nie-ony II, -enie II) × wspomnieć się II
         zapomnieć V (+ -any II, -ony II, -enie IV) × zapomnieć się IV
1.przeć `przeczyć’ {1 pl przemy / przymy} V (+ -ący II, -enie I) × przeć się V (+ -ący się II)
    pf 1.zaprzeć  IV (+ -any I, -enie IV) × 1.zaprzeć się VI  (+ -ący się I, -enie się II)
ryczeć IV (+ -ący IV, -enie II)
    pf odryczeć I
         poryczeć I
         zaryczeć II
sapieć II (+ - ący I, -enie I)
siedzieć VI (+ -ący V, -dzenie /-dzienie V)
    nasiedzieć  II (+ -enie II)
    1.*posiedzieć `posiadać’ (-ący I)
    1.przesiedzieć II
    *przyposiedzieć (-dzenie I) 
    *przysiedzieć (-ący I)
    społsiedzieć II
    pf dosiedzieć II + (-dzenie II)
         obsiedzieć I
         odsiedzieć I
         *osiedzieć (-ony I) 
         2.posiedzieć IV (+ -dzenie II)
         2.przesiedzieć II (+  -ały I, -any I)
         usiedzieć II (+ -dzenie II) × 1.usiedzieć się I
        wysiedzieć II (+ nie-ały I,  -dzenie I)
        zasiedzieć  II
         × pf nasiedzieć się I
               osiedzieć się III (+ -dzenie /-dzienie II)
                rozsiedzieć się I 
               2.*usiedzieć się (-dzenie I)
               wysiedzieć się IV
               zasiedzieć się I
2.[sierocieć] (< -sierocić)
    pf 2.osierocieć [transit] {praet -ał} I
skowyczeć II
skrzeczeć II
skrzypieć  {-pią /-pą 1} IV (+ -enie II)
    pf zaskrzypieć I
skwierczeć / skwir- II (+ - ący I)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – G. str. 5/8



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

    pf poskwirczeć I
         zaskwierczeć I
skwirczeć cf skwierczeć
1.[-słuszeć] `słuchać’
    pf wysłuszeć I
słyszeć VI (+ -ący III, -any IV, nie-enie I)
    pf dosłyszeć II (+ nie-enie I)
         *osłyszeć (-enie I)
         posłyszeć III (+ -enie I)
         przesłyszeć II (+ -any II, -anie II)
         przewysłyszeć I
         usłyszeć VI (+ -any II, -enie II)
         wysłyszeć IV (+ -any I, -enie II)
         zasłyszeć I
         × pf nasłyszeć się I
                 osłyszeć się III 
starczeć `sterczeć’ II
szumieć IV (+ -ący II)
    pf zaszumieć III (+ -enie )
ślęczeć II
1.śmierdzieć V (+ -ący IV, -dzenie /-dzienie III)
    pf × wśmierdzieć się I
        zaśmierdzieć  II (+ -ały I, -dzenie II) I × zaśmierdzieć się II
2.świerzbieć / świrz-/ świer- II i (+ -ący I, -enie III)
    pf zaświerzbieć II
świędzieć  (swę-) II 
świrzbieć cf świerzbieć
świszczeć II (+ -ący I)
[*tęsknieć]
    pf × stęsknieć się I
! tkwieć {-ały, -eli} IV (B.)
    pf utkwieć  {brak inf i praet} I
trzeszczeć IV (+ -ący I, -enie I)
warczeć II (+ -ący I)
widzieć {imp widz}  VI (+ -ący IV, -dziany /-dziony / -dzony V i nie-dziany III, -dzenie /-dzienie V) × 
       widzieć  się V (+ -enie się I) 
Cf też nawidzieć, zawidzieć
        pf × zwidzieć się II
! wiercieć IV (+ -ący II, -any II i  nie-any I, -cenie II) × wiercieć się IV (+ -ący się II, -cenie I / się I) (B.)
    pf nawiercieć IV (+  -any I)
         przewiercieć II (+ -any II, -cenie II)
         rozwiercieć II   
         uwiercieć IV (+ -any II)
         wwiercieć I 
         × wzwiercieć się I
         zawiercieć I (+ -ciony I) × zawiercieć się II 
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         zwiercieć IV (+ -any II) × zwiercieć się II
wisieć V (+ -ący IV, -sienie /-szenie II)
    pf powisieć I
woleć V (+ -enie I)
wrzeszczeć IV (+ -ący II, -enie I)
    pf zawrzeszczeć I
         × pf nawrzeszczeć się I
zawidzieć II
zwięczeć cf dźwięczeć
1.źrzeć `widzieć’ {part zrąc} I × źrzeć się I 

W postaciach przedr. występują 2 rodzaje oboczności:  w obrębie rdzenia (-jrz-, -jźrz-, -źrz-, -zdrz-, wraz z ich  
wariantami, może tylko graficznymi -jzrz-, -zrz-) oraz na styku z formantem-końcówką:  
 -rzeć i bardzo rzadkie bez zmiękczenia -reć;  zwraca się poniżej uwagę, które z tych ostatnich pojawiały się w inf  
i / lub formach odmiany, gdyż nie można stwierdzić, że stwardnienie w inf rzutuje na resztę paradygmatu lub że  
stwardnienie w odmianie generuje takąż postać inf.

    pf dojźrzeć /-jzrz-/-jrz- / 2.-źrz-/-zrz-/-zdrz- (tak praes)  //-jzreć / -zreć  (tak inf i part) V (+ -any I,
         -enie II i nie-enie I) × dojźrzeć /-zrz- się II
        1.najźrzeć /-źrz- III 
        obeźrzeć /-jźrz- /-jrz- /-jdzrz- //-źreć (tak inf i praes)  IV (+ -any II, -enie III) × 
          obeźrzeć / -jrz- /-jźrz-//-jzreć  /-źreć  się {-reć w praes, praet i imp}  V
        podejźrzeć II (+ -jrzany /-jżrzany /-źrzany /-jźrany /-r-zany /-zrany  IV i nie-any  III/ -jźrzony I /
          -jżrzały I, -jrzenie itd. jak -any /-jrżenie /-jzdrzenie V)
        poźrzeć /-jźrz- /-jrz- /-źdrz- (tak w praes i part) // -jżreć, jzreć (tak w praet i imp) V (+ -enie  IV)
        *przedyźrzeć (-any I)
         1.przeźrzeć /-jrz-/-jźrz- , -jżrz- /-zźrz- /-jzdrz-//-jźreć, /-źreć  (tak inf i praet) V (+ -any IV /
            -źrony  I, -enie IV)  × przeźrzeć /-jrzeć /-jźrzeć się II
         przyźrzeć /-jźrz-/-jrz- III (+ -enie II)
         spojrzeć /-jźrzeć II   
         1.ujrzeć /-zrz-/-jźrz- , -jzrz-//-zreć/ jżreć /-zdreć (tak w praes i praet) VI  (+ -enie II)  × uźrzeć 
           /-jźrzeć /-jźreć się II
         wejźrzeć /-jzrz-/ -źrz-, -zrz- /-jrz- //-jzreć , -jźreć (tak praes i praet} V (+ -enie IV)
        wyźrzeć /-jrz- /-żrz- //-zreć /-jzreć (tak praet)  III (+ -enie II)
        1.zajrz-/-jźrz-/-żrz-//-jzreć (tak praes) IV  × zazreć? się {-zrawszy} I × zazreć się {-zrawszy} I
        1.zejrzeć   II (+ zeźrzenie I) × zejrzeć się I 
         zujrzeć I
        × pf najźrzeć się I
2.*źrzeć  `zazdrościć’ (-ący I)
    2.*najźrzeć  (-enie I) 
    2.zajrzeć  /-jźrzeć /-źrzeć /-jzrzeć {-jrzę, -jrzy itd. /-jzry 1 /-jzdrzy 1; praet -jrzał itd. / -źrał; imp -źrzy 
        itd. /-jzry /-jzdry} V (+ -ący II, -any I, -enie II)

źwięczeć cf dźwięczeć
[-żrzeć] cf 1.źrzeć

Prawdopodobnie też 
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pnieć  `napinać’ II {brak inf, praes; praet pniał) (+ pniący I)
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