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H.

Inf i odmiana bez samogłoski tematycznej; rdzeń łączy się bezpośrednio z końcówką. 

W rodzinach, w których zachodzi któraś z niżej opisanych rdzennych alternacji samogłoskowych,  przedstawiam ją  
po haśle nadrzędnym za pomocą zapisu formy reprezentatywnej  dla danej kategorii (zwykle praet sg m, sg f i pl m  
pers);  o  ile  w materiale  hasła  bprzedr.  brak  odpowiedniej  formy,  zapis  pochodzi  z  któregoś  z  czasowników 
prefiksalnych i jest ujęty w klamrę [-…]; o ile obok alternacji -e- : -o- zachodzi też możliwość pochylenia, lecz z  
tekstu niewyróżniającego tej głoski  w swoim systemie graficznym,  samogłoska wzięta jest w nawias (zob.  s.v 
mieść); o ile w materiale w ogóle brak przykładu na formę z daną alternacją, nie ma go i w materiale ilustracyjnym.

H.a.

Temat rdzenny zakończony na spółgłoskę przedniojęzykową oraz 1 raz na spółgłoskę wargową (grześć); inf: -ść (-
źć); praes: 1.sg, 3.pl: końcowa spółgłoska rdzenna twarda + -ę, -ą; 2.sg – 2.pl: końcowa spółgłoska fonetycznie  
miękka + -‘esz, -‘e, -‘emy, -‘ecie; praet: spółgłoska twarda + -ł, -ła, -li;
imp: spółgłoska miękka bez końcówki lub -i (-y) (spółgłoska wargowa zwykle z zaznaczonym zmiękczeniem, np. 
skub’); part praes  act: spółgłoska twarda (jak w 1 sg praes) + -ąc, -ący; part praet act: spółgłoska twarda + -szy 
/-wszy/ -łszy / a nawet -łwszy (zob. też niżej uwaga o -wszy); part praet pass: spółgłoska miękka fonetycznie lub 
funkcjonalnie + -ony, -ona, -eni (zob. jednak s.v. trząść); sb: spółgłoska miękka fonetycznie lub funkcjonalnie +  
-enié. 
W part praet act przed końcówką -wszy zdarza się eliminacja osatniej spółgłoski rdzennej:  splowszy od spleść,  
wylåwszy od wyleźć, i szczególnie często w rodzinie nieść, np. podniowszy 32 r. (wobec  72 podniosszy i 40  
ponioswszy), przeniowszy 7 r.

W rdzeniach zakończonych na -d, -t  w formach praes 2.sg – 2.pl nasępuje alternacja z  -dż-,-ć-.
W rdzeniach z samogłoską -e- zakończonych na -d, -s, -t, -z w formach praes 1.sg i 3.pl oraz praet sg występuje  
alternacja z -o-, w rodzinie leźć z -a.
W rdzeniach z nosówką w inf oraz praet 3.sg m występuje -ą-, w pozostałych formach oraz w -ony,
 -enie: -ę-.
Praet  sg m czasowników tej  odmiany wykazuje  regularnie  pochylenie  samogłoski  rdzennej   przed spółgłoską 
dźwięczną (przed bezdźwięczną różnie:  niósł i pasł); zwracam uwagę, że pochylenie utrzymuje się zwykle także w 
1. i  2. sg (i  tak np. przyniósłem,  -em przyniósł,  przyniósłeś, -m przyniósł  – ale: przywiodłem,  -m przywiódł).  
Natomiast  w  part  praet  act  samogłoska  ta  może,  lecz  nie  musi  ulegać  pochyleniu  (przypominam  jednak,  że 
wyróżnianie o i e pochylonego występuje w bardzo nielicznym odsetku naszych tekstów źródłowych, więc może 
się zdarzyć, że zaświadczenia tych zjawisk  przypadkowo w całej rodzinie nie wystąpiło; zwłaszcza dotyczy to part  
praet act).

Częste w tym typie odmiany jest pochylenie samogłoski rdzennej w inf, ale tym zagadnieniem  zdecydowałam się  
tu nie zajmować.

Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

 bość {bódł, bodła} IV (+ bodący I, -dziony I, -dzienie /-dzenie  II) × bość się II   
    pf dobość  II  
        × obość się I  
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        odbość II  
        pobość II  
        przebość III (+ -dzony /-dziony /-dzieny III) × przebość się I  
        rozbość II (+ -dziony I)  
        ubość II (+ -dziony I)  
        wbość I  
        wybość II × wybość się II  
        zabość II  
        zbość IV (+ -dziony /-dzony  II, -dzienie I) × zbość się I  
       × pf dobość się I  
gąść  {gędę, gędzie; gądł, gędły} IV (+ gędzienie II) × gąść się II  
    pf wygąść I  
         zagąść {brak inf; -gędę} II  
gnieść {gniotę, gniecie; [-gniótł, -gniotła]} IV (+ -ciony II, -cienie II) × gnieść się II  
   pf dognieść I  
       odgnieść II (+ -ciony II, -cienie II)  
       pognieść II (+ -ciony I) × pognieść się I  
       przegnieść I (+ -ciony I)  
       przygnieść II  
       rozgnieść I  
       ugnieść II (+ -ciony II)   
       wgnieść I (+ -cienie I)  
       wygnieść III × wygnieść się II  
       zagnieść II (+ -cony I, -cenie I)  
       zgnieść II (+ -ciony II, -cienie II) × zgnieść się I  
gryźć / grzyźć (1) {gryzł-a, -żli} V (+ -ący II, -ziony II, -zienie  IV)  × gryźć się IV  
    pf dogryźć I  
         *obgryźć (-ziony I)  
         odgryźć I × odgryźć się II  
         ogryźć II (+ -ziony /-zony II /-zły I, -enie I)  
         podgryźć I (+ -ziony I)
         pogryźć III × pogryźć się II
         przegryźć II × przegryźć się I
         przygryźć I (+ -enie I) × przygryźć się II
         rozgryźć I
         ugryźć II (+ -enie II) × ugryźć się I
         wygryźć /-grzyźć II (+ -ziony I) × wygryźć się I
         zagryźć II (+ -enie I)
          zgryźć III (+ -ziony II, -enie I)
         × pf dogryźć się II 
                 nagryźć się II
grześć {grzebę, grzebie; grzebł-a} IV (+ -biący / -bący II, -biony I i nie-ony I, -bienie II) × grześć się II
    pf nagrześć I 
        odgrześć I × odgrześć się I
        pogrześć V (+ -ony V i nie-ony II, -enie II × pogrześć się I (+ -ony II, -enie II)
        wgrześć I
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        wygrześć II × wygrześć się I
        zagrześć  IV (+ -ony III, -enie I × zagrześć się I
        zgrześć I (+ -ony I)
        ×  pf dogrześć się I
kłaść {kłådł, kładła } VI (+ -ący II, -dziony /-dzony IV i nie-dziony I, -dzienie /-dzenie 
           IV) × kłaść się IV (+ -ący się I)
    pf nakłaść V (+ -dziony II)
         obkłaść I (+ -dziony II)
         okłaść II (+ -dziony II) × okłaść się I
         pokłaść II × pokłaść się II
         przykłaść  I
         rozkłaść II × rozkłaść się I
         skłaść IV × skłaść się II
         ukłaść II (+ -dzienie I) × ukłaść się IV (+ -dły I)
         wkłaść II
         zakłaść II (+ -dziony I)
leźć (lezę / lazą, lezie; låzł, lazła, leźli) IV (+ lazący II, lezienie II)
    pf doleźć {brak 1.sg i 3.pl} II
         1.naleźć I
         obleźć {-lazą} II (+ -lazły III,  -enie I)
         podleźć {brak 1.sg i 3.pl}  II
         poleźć {-lazą} II
         przeleźć  {brak 1.sg i 3.pl} II
         × rozleźć się (-lazą;  -leźli /-laźli) II (+ -lazły I)
         uleźć II
         wleźć {brak 1.sg i 3.pl; part -lazszy} IV (+ lazły I) 
         wyleźć {-lazą} IV (+  -lazły I, -enie I)
         zaleźć {-lezą} I (+ -lazły II)
         zleźć III (+ -liźcie I)
      Cf też naleźć S.
mieść  {[-miotę], miecie, brak praet} I    
    pf omieść  II (+ -ciony I)
        podmieść I
        *pomieść (-ony I)
        rozmieść  {-miecie} I
        umieść  {-miecie} II (+ -ony II i nie-ony I)
        wymieść { -miece} II
        zamieść  {-miece} II
        zmieść  {part -mi(o)tszy; imp -miec} II × zmieść się {-miecie} I
nieść / niejść (1) (i pf nie praes) {niosę, niesie; niósł, niosła, nieśli} V (+ -ący III,  -siony IV, -sienie II) × 
           nieść się IV (+ -ący się I)
    pf donieść IV (+ -ony II, -enie I) × donieść się II
        nadnieść I
        nanieść II (+ -ony I) × nanieść  się I
        obnieść I (+ -ony I)
        odnieść V (+ -ony IV, -enie III) × odnieść się II (+ -enie się I)
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        podnieść V (+ -ony IV i nie-ony I /-sły II, -enie IV) × podnieść się V (+ -ony IV, -enie IV)
        ponieść IV (+ -ony II) × ponieść się I
        przenieść  V (+ -ony IV i  nie-ony I, -enie IV) × przenieść się IV (+ -ony III, -enie II / się I)
        przynieść VI (+ -ony V, -enie II) × przynieść się II
        roznieść IV (+ -ony III) × roznieść się IV
        unieść IV (+ -ony IV, -enie III) × unieść się IV
        wnieść V (+ -ony IV i nie-ony I, -enie III) × wnieść się II
        wynieść /-niejść (1) V (+ -ony IV, -enie III) × wynieść się IV 
        wznieść IV (+ -ony III, -enie II) × wznieść się II
        zanieść IV (+ -ony IV, -enie II) × zanieść się III
        znieść V (+ -ony IV, -enie III i nie-enie I) × znieść się IV (+ -enie się I)
    1.paść {pasę / paszę 1; pasł-a, -śli} V (+ -ący II, -siony II, -sienie /-szenie IV) × paść się IV (+ 
             -ący się II, -sienie się I)
       pf  1.napaść II (+ -ony I i nie-ony I, -sienie I)                
            podpaść I
           1.popaść III (+ -sienie I)
           1.*przepaść (nie-ony I)
           × 1.rozpaść się I                      
           1.spaść II (+ -sienie II)
           × wpaść się II
           1.wypaść II (-ony II, -sienie II) × wypaść się II
           × pf napaść się II   
  pleść  {plotę, plecie; pl(o)tł, plotła,  pletli} V (+-ący II , -ciony III, -cienie II)  × pleść się IV (+ -enie I)
    pf napleść II (+ -ony I) 
        odpleść I (+ -enie I)
        opleść  {-pletły} II (+ -ony II) × opleść się I
        popleść II (+ -ony I) × popleść się II
        *powpleść (-ony I)  
        przepleść II (+ -ony II, -enie I)
        przypleść I (+ -onie I)
        rozpleść II (+ -ony I, -enie I) 
        spleść  {-pletli /-plotli} II (+ -ony II i nie-ony I, -enie I) × spleść się II
        upleść IV (+ -ony IV, -enie I)
        wpleść II (+ -ony II, -enie I) × wpleść się I
        wypleść I × wypleść się III
         zapleść II (+ -ony II /-plotły II) × zapleść się II
        × pf napleść się I
prząść  / przęść (1)  {przędę, przędzie; prządł, przędła}  IV (+ -ący I, -dziony I i nie-ony I, -dzienie I)
    pf doprząść II
        naprząść II
        oprząść I (+ -enie I)
        poprząść I
        rozprząść {-przędł} I
        sprząść I 
        uprząść II (+ -ony III)
rość  {rostę, roście; rósł, rosła, -śli}  VI (+ -ący IV, -ścienie /-szczenie II / roście I)
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    pf dorość  IV (+ -sły II,  -szczenie I) × dorość się I
        nadrość I
        narość II  (+ -sły I) × narość się I
        obrość II (+ -sły III i nie-sły II)
        odrość II (+ -sły II)
        podrość IV  (+ -sły IV)
        porość  III (+ -sły IV)
        przerość II (+ -sły II)
        przyrość III (+ -sły II)
        rozrość I × rozrość się III (+ sły I, -ścienie I)
        urość V (+ -sły IV i nie-sły I, -ścienie /-stcienie II)
        wrość II (+ -sły II × wrość się I
        *wyrość (-sły II)
        wzrość III  (+ -sły II) × wzrość się I
        zarość III (+ -sły III, -ścienie /-szczenie  II)
        zrość III (+ -sły III i nie-sły I)  × zrość się III (+ -sły III)
skuść {skubę/-bię, skubie; skubł} IV (+ -biony I,  -bienie I) × skuść się {-bią} II
    pf doskuść {-bę} II
        obskuść {-bię} I
        oskuść {-bą}} III (+ -ony II) × oskuść się  II
        podskuść  II (+ -ony II)
        przeskuść  I
        uskuść  I × uskuść się  I
        wyskuść {-bę} II (+ -biony II)  × wyskuść się  II
        × pf naskuść się {-bę} II
trząść  {trzęsę, trzęsie; trząsł, trzęsła, -śli; imp trząś; part trzęsąc / trząsąc}} IV (+ -ący II, -siony /-sony 
       II i nie-siony I, -sienie IV) × trząść się {trzęsę, -sła, -śli; imp trzęś} IV (+ -ący się II)
    pf praet może od -trząsnąć D.
         × dotrząść się I
         natrząść II (+ -siony II)
         otrząść {imp -trzęś}  II (+ -siony I, -enie II)
         podtrząść I
         potrząść III (+ -siony II, -enie II) × potrząść się II
         przetrząść I  
         *przytrząść (-ony II)
         roztrząść II (+ -siony II, -enie I) × roztrząść się II  
         strząść II (+-enie II) × strząść  się {-trząsło} II (+ -enie I)
         *utrząść (-enie I)
         wstrząść  II (+ -siony I, -enie I) × wstrząść się  {-trzęsła} II
         wtrząść I
         wytrząść  {imp -trzęś} II × wytrząść się I
         zatrząść  II (+ -siony I, -enie III) × zatrząść się  III
wiąźć  `dziać’ (więżę; wiązł} II (+wiąziony II)
wieść  {wiodę, wiedzie;  wiódł / wiodł, wiodła, wiedli} VI (+ -ący IV, -dziony  /-dzony IV, 1.-dzenie /
          -dzienie IV) × wieść  się IV
    pf dowieść  V (+ -dziony II, -dzenie / -dzienie II) 
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        nawieść IV (+ -dziony /-dzony  IV)
        napowieść I
        obwieść III (+-dziony /-dzony II, -dzienie/ -dzenie II)
        odwieść V (+ -dziony /-dzony  IV, -dzienie /-dzenie II) × odwieść się IV
        podwieść IV (+ -dziony I, -dzenie /-dzienie II)
        powieść IV (+ -dziony II) × powieść się IV
        przewieść V (+ -dziony /-dzony III, -dzienie /-dzenie II)
        przywieść VI (+ -dziony V, -dzienie /-dzenie IV) × przywieść się III
        rozwieść IV (+  -dziony II, -dzienie 1 /-dzenie 1 II) × rozwieść się IV
        sprzywieść I
        uwieść V (+ -dziony IV, -dzienie /-dzenie II) × uwieść się IV
        wwieść V (+ -dziony /-dzony IV, -dzienie /-dzenie II)
        wywieść V (+ -dziony IV, -dzienie III) × wywieść się IV
        wzwieść II (+ -dziony I)
        zawieść V (+ -dziony III i nie-dziony I, -dzienie /-dzenie IV) × zawieść się IV
        zwieść / s- V (+ swiedziony /-dzony II i niezwiedziony I) × zwieść się IV
wieźć {wiozę, wiezie; wiózł, wiozła, wieżli} V  (+ -ący II, -ziony II, -zienie /-zenie II)
    pf dowieźć II (+ -ony I)
        *nadwieźć (-ony I)
         nawieźć III (+ -ony I)
         obwieźć I (+ -zienie I)
         odwieźć III (+ -ony II, -zienie I) × odwieźć się II
         powieźć II (+ -ony I) × powieźć się I
         przewieźć III (-ony II, -zienie II × przewieźć się IV (+ -ony I)
         przywieźć IV (+ -ony IV, -zienie II) × przywieźć się II
         rozwieźć  I (+ -ony I) × rozwieźć się I 
         uwieźć I × uwieźć się II 
         wwieźć II
         wywieźć IV (+ -zienie II) × wywieźć się I  
         zawieźć III (+ -ony II, -zienie I)
         zwieźć III (+ -ony I, -zienie I) × zwieźć się II
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
czyść  / cześć (1) {cztę, czcie; czedł / czetł, cztła / czła; imp czci / ćci może od 2.czcić B.} V (+ cztący I, 
           czciony  II,  czcienie II) 
    pf doczyść {-czedł} II 
        odczyść I    
        poczyść {-czedł; -czedszy; imp -ćci} II
        przeczyść  {-czedł; -czli; -czedszy} IV
        przyczyść  {-czedł /-czetł} III (+ -ćciony /-czciony /-ćściony II)   
        wyczyść {-czedł} II
       × pf doczyść się  {-czedł} III
               naczyść się {-czedszy}  II
               zaczyść się I
kwiść (kwcie / kczcę; kwitł) II
    pf zakwiść {-kstą} I
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H.b.

Temat rdzenny zakończony na spółgłoskę tylnojęzykową k-, g-; inf: -ec;  praes: 1.sg, 3.pl: -kę, (-gę), -ką (-gą), 2.sg  
– 2.pl : -czesz (-żesz), -cze, -czemy, -czecie; imp: -cz  (-ż) /-czy (-ży);  part praes act: -kąc (-gąc), -kący (-gący);  
part praet act: -kszy (-gszy) /-kwszy / -kłszy; part praet pass: -czony (-żony), -czona, -czeni; sb: -czenie ( -żenie). 
W rdzeniach z nosówką wymiana -ą- : -ę- jak w grupie poprzedniej.
Formacje bprzedr. impf (jedynie nieistniejącemu [-siąc] przypisałam aspekt pf); przedr. pf.

impf
ciec  {ciekę, ciecze} V (+ -ący V, -czenie IV)
    pf naciec I (+ -kły II)
         ociec II (+ -kły II,  -enie I)
         oduciec I
         pociec IV
         przeciec II (+ -enie II)
         rozciec I (+ -enie I) × rozciec /*roś- się II (+ -kły II)
         ściec  II (+ -enie II) × ściec się I
         uciec VI (+ -kły II, -enie II) × uciec się V 
         *wciec (-enie I)
         × wściec się IV (+ -kły V i nie-kły I -enie II)
          wyciec IV (+ -czony II /-kły I, -enie II)
          zaciec II (+  -kły II, -enie II)
ląc  {lęgę,[-lęże];  [-lągł, -lęgli]} II (+ lężenie II) × ląc się (i pf? 1) {lęże; lęgli / lą-} IV (+ lęgący się II)
praet -lągł może od lągnąć D.
    pf (doląc) cf lec S. 
        naląc {-lągł, -lęgły} II
         uląc {-lągł} II × uląc się I
         wyląc {-lągę, -lęże;  -lągł-a, , -lęgli; part -lęgszy} III (+ -lężony I, -enie II) × wyląc się {-lągą;
          -lągł, -lęgła /-lągła;  part -lągszy} III (+ nie-lężony I /-gły I)
         zaląc {-lęgli} I × zaląc się {-lęgę, lęże; -lągły /-lęgły} III (+ -enie I)
moc {mógł / mogł, mogła } VII (+ mogący IV, -żony I i nie-ony I)
    1.przemoc II
    pf dopomoc IV (+ -żenie II)
        nadmoc I
        obmoc I (+ -enie I) × obmoc się I
        podpomoc IV (+ -ony III, -enie IV) × podpomoc się I
        pomoc VI
        2.przemoc V (+ -ony IV, -enie I) 
        przepomoc III (+ -enie II)
        rozmoc I × rozmoc się I
        spomoc III (+ -ony II, -enie IV) × spomoc się II
        wspomoc V (+ -ony IV, -enie V) × wspomoc się IV
        wymoc III  (+ -ony I) × wymoc się I
        wzmoc II (+ -ony I, -enie II) × wzmoc się II
        × zamoc się IV (+  -gły I, -ony I, -enie II)
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        zapomoc III (+ -ony II, -enie I) × zapomoc się III
        zmoc IV (+ -ony I) × zmoc się II 
        × pf domoc się I
niemoc IV (+ -ący II)
    pf oniemoc I
         przeniemoc I
         × rozniemoc się IV (+ -gły II, -żenie II)
         zaniemoc II
piec  IV (+ -czony V i nie-ony I, -czenie II) × piec się II
    pf × dopiec się II
        napiec II
        opiec I × opiec się I
        popiec I
        *przepiec (-ony I i nie-ony I / -kły II) × przepiec się III (+ -kły II) 
        przypiec II (+ -ony II, -enie I) × przypiec się II (+  -ony?, nie-ony I)
        spiec II (+ -ony II /-kły II) × spiec się II
        upiec  {-piékszy} IV (+ -ony IV, -kły II,  -enie I) × upiec się III
        × wypiec się I (+ -kły II, -enie I)
        × zapiec się II (+ -kły II, -enie II)
[-prząc] {-przęgę, -przęże; -przągł, -przęgli}
    pf przyprząc II (+ -przężenie I)
         rozprząc II × rozprząc się II
         sprząc II (+ -żony II, -enie II) × sprząc się II
         wprząc II (+ -ony II)
         wyprząc II × wyprząc się I
         zaprząc {imp -prząż /-przęż} IV (+ -ony II) × zaprząc {-przągszy; imp  -prząż} II
siec  {siekę} V (+  -ący II, -czony III i nie-ony II, -czenie II i nie-enie I) × siec się III
    pf dosiec I (+ -ony I, -enie I)
         nasiec II (+ -ony I, -enie I)
         obsiec I (+ -ony II, -enie I)
         odsiec II (+ -ony II, -enie I)
         osiec II (+ -ony II, -enie I)
         podsiec II (+ -ony II)   
         posiec IV (+ -ony II, -enie II) × posiec się II
         przesiec I
         rozsiec /*ro- II (+ -ony I, -enie II)
         usiec IV (+ -ony II, -enie I)
         wysiec IV (+ -ony II, -enie II) × wysiec się I
         zsiec II (+ -ony I)
strzec {strzegę; strzégł, strzegli} IV (+ -ący /-ęcy III, -żony III, -żenie IV) × strzec się II  (+ -enie się I)
    pf dostrzec I × dostrzec się I
        nastrzec I
        ostrzec  {-strzegę  /-żę 1} IV (+ -ony II, nie-enie I) × ostrzec się III
        podstrzec II (+ nie-ony I) × podstrzec się II
        postrzec  III (+ -ony II, -enie II i nie-enie I) × postrzec się II 
        przestrzec IV (+ -ony II, -enie IV) × przestrzec się III
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        przystrzec II
        ustrzec  IV (+ -ony II i nie-ony I) × ustrzec się IV (+ -enie się II)
        wystrzec III (+ -ony II, -enie II) × wystrzec się II
strzyc {strzygę} IV (+ -gący I /-żący I, -żony II i nie-ony II, -żenie III i nie-enie I) × strzyc się II
    pf nastrzyc I (+ -ony I)
         ostrzyc III (+ -ony II i nie-ony I, -enie II) × ostrzyc się I
         podstrzyc I
         postrzyc {-strzygą /-żę}  III (+ -ony II) × postrzyc się I (+ -ony II)
         przystrzyc I (+ -ony II)
         *rozstrzyc / ro- (-enie II)
         ustrzyc II
         *zastrzyc (-enie I)
tłuc {tłukę}  V (+ -czony V i nie-ony I, -czenie II) × tłuc się IV (+ -ący się II)
   pf dotłuc II
        *nadtłuc (-ony I)
        natłuc IV (+ -ony I, -enie I)
        *obtłuc (-ony I)
        × odtłuc się I
        otłuc II (+ -ony II)
        potłuc V (+ -ony II, -enie V) × potłuc się II (+ -ony II)
        przetłuc III (+ -ony II)
        przytłuc II × przytłuc się II
        roztłuc II (+ -ony II)
        stłuc  / słuc V (+ -ony V i nie-ony I, -enie III) × stłuc /słuc się IV 
        utłuc V (+ -ony III, -enie I) × utłuc się I
        wtłuc I (+ -ony II, -enie II)
        wytłuc II × wytłuc się I
        zatłuc I × zatłuc się II
        ×  pf natłuc się I
1.wlec {wlokę / wlekę, wlecze; wlókł / wlok, wlokła, wlekli; part wlokąc} IV (+ wlekący I, -czony II, 
          -czenie I) × 1.wlec się {wlokę / wlekę 1; wlokł, wlokła / wlekła, -li; part wlekąc} IV (+ wleczący się I) 
           (alternacja samogłoskowa według wieźć – wiozę, wieziesz)
    pf dowlec {-wlecze} II
        *nalwec (-ony I) × nawlec się {-wlokło} II
        2.oblec / obwlec  (1) / [obewlec ] (3) {-lokę, -lecze; -lokł-a /-lekł; -lokszy /-lekszy // oblecze, 
             olokł, oblecz / obewlecze, obewlokł, obewlecz} V (+ -ony V, -enie II) × oblec się {-lekę,  -lecze /
             -loką; -lokł-a  /-lekł-a; -lokszy /-lekszy} V (+ -enie I)
        odwlec {-wlokę, wlecze; -wlokł-a III (+ -enie II) × odwlec się {-wlecze; -wlokła /-wlekła} IV
        podwlec {-wlokszy} I
        powlec  {-wlokę, wlecze; -wlokł} III (+ -ony III i  nie-ony I) × powlec się {-wlokę, -wlecze; 
           -wlekły} II
        × przeoblec się I
        przewlec {-wlokę /-wlekę, -wlecze;  -wlokł, -wlekła} III × przewlec się {-wlokę, -wlecze;  -wlokł-o
           /-wlekła; -wlokszy}  II (+ -ony I)
        przyoblec  /-eć (1) {-lokę, -lecze; -lokł-a/-lekł-a; -lokwszy} IV (+ -ony IV i nie-ony I, -enie II) × 
           przyoblec się {-lokł-a /-lekł; -lecz; -lokszy} II (+ -ony II, -enie II)

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – H. – R. str. 9/32



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

        przywlec {-wlokę, imp wlecz} II × przywlec się {-wloką; -wlokł} II
        rozwlec {-wlecze} II (+ -ony I, -enie I) × rozwlec się {-wlecze, -wloką; -wlokła /-wlekły 1}  II
        uwlec {-wlecze, -wlokł-o} III (+ -enie II)
        wewlec {-wlokę, -wlecze; -wlekł-y /-wlokł; -wlokszy} IV (+ -ony II)  
        wywlec {-wlekę, wlecze; -wlekł-o /-wlokł; -wlokszy} IV (+ -ony II, -enie II) × wywlec się {wlokł-o} II
        zawlec {-wlecze,- wloką; -wlekł} III (+ -ony II) × zawlec się {-wlokł-a; imp wlecz) II
        zewlec /-eć  {z(e)wlecze, z(e)wloką; z(e)wlokł-a / z(e)wlekł, -li;  z(e)wlokszy /-wlek-}   IV (+ -ony II, 
           -enie I) × zewlec / se- się {zwlecze}  II
żec {żgą, żże; żegł; imp żży} II (+ żgący II,  żżenie I) [praet z tekstów nieoznaczających é]
    pf nażżec {nażegł}  II
         obżec {-żegł, -żegli} II
         ożec I (+ ożżony / ożony II) (+-żgły II)
         podżec {podżeże, podeżgą; imp podeżży} II
         pożec {-żże;  -żegł, żgła,-żgli; imp -żży} II (+ -żżony I)
         przeżec {imp -żży} II
         rozżec  {imp -żży} II (+ -żeżony I)
         *użec (-żżony I) 
         wyżeć (tak!) {-żgli} II (+ -żżony I)
         zazżec /-eć {-żgą 1 /-żegą 1; -żże; -żegł, -żgła; -żegszy} II (+ -zżony /-żżony II, -żżenie I) × zażec się 
           {-żże; żegł, -żgło} II
         zeżżeć (tak!) {zeże} I (+ -żżony I)

pf
[-siąc] [siąc] {-sięgę; -siągł, -sięgła, -gli} 
Cf też niżej przysiąc
    dosiąc V
    osiąc II (+ -ony I, -enie I)
    posiąc II
    przesiąc III 
    przysiąc cf niżej
    zasiąc {-siągł /-sięgł} II
przysiąc {-sięgę, -sięże; -siągł, -sięgła, -gli}  V (+ -enie II, -ony I) × przysiąc się I   
    odprzysiąc Ii (+ -enie II) × odprzysiąc się III (+ -ony II, -enie się I)
     poprzysiąc IV (+ -ony IV /-gły I, -enie III)
     sprzysiąc I × sprzysiąc się IV (+ -ony II, -gły II, -enie IV / się I)
     wyprzysiąc I
     zaprzysiąc III (+ -ony I, -enie II) × zaprzysiąc się II
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H.c.

Temat rdzenny z samogłoską (w inf, praet, part praet, part pass i rzecz.) i spółgłoską (w praes, imp i part praes)  
nosową: inf:  spółgłoska miękka + -ąć; praes: spółgłoska twarda + -nę (-mę), -niesz, -nie,
 -niemy, -nienie, -ną; praet: spółgłoska miękka + -ął, -ęła, -ęli; imp: spółgłoska twarda + -ni  (-mi) / -nij  (inaczej w  
jąć, cf); part praes act: spółgłoska twarda + -nąc (-mąc), -nący; part praet act: spółgłoska miękka + -ąwszy; part  
praet pass: spółgłoska miękka f + -ęty, -ęta, -ęci; rzecz: sółgłoska miękka + -ęcié (w kląć, 1.żąć, 2.żąć, [-cząć], jąć  
oczywiście we wszystkich pozycjach miękka).
W rodzinie ciąć spółgłoska miękka wymienia sią w (-)t- w 1.sg – 2.pl  praes  (part praes act w materiale nie  
wystąpiło).
nad-, ob-, od-,  pod-, przed-, przez-, roz- wz-, z- w praes rozszerzają się o -e- przed częścią rdzenną.

Formacje bprzedr.: impf i rzadziej pf (w ciąć zróżnicowanie aspektowe pokrywa się ze znaczeniowym, cf niżej);  
przedr. pf

impf
ciąć (i pf w zn. `zadać cios czymś ostrym’) {tnę, tnie; ciął, cięła} IV (+ cięty II, cięcie II) × ciąć się I
    pf nadciąć I
        obciąć III (+ -ty III i nie-ty II, -cie II)  
        ociąć II (+ -ty II)
        odciąć IV (+ -ty IV, -cie III) × odciąć się II (+ -ty II)
        pociąć II (+ -ty II × pociąć się I
        podciąć III (+ -ty II)
        przeciąć IV (+ ty II, -cie II)
        przyciąć II (+ -ty I)
        rozciąć IV (+ -ty II i nie-ty I, -cie I) × rozciąć się I
        ściąć IV × ściąć się `skrzepnąć’ II
        uciąć V (+ -ty IV, -cie IV) × uciąć się II
        wciąć I × wciąć się I
        wyciąć IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie II)
        zaciąć IV (+ -ty III, -cie II) × zaciąć się II
dąć  {dmę, dmie; dął, [dęła]} IV (+ dmący II, dęty III i nie-ty I, dęcie II) × dąć  się II 
    pf nadąć III × nadąć się IV
        odąć I (+ -ty?) × odąć /-duć się II (+ -ty III, -cie II)
        oddąć I × oddąć się I (+ -ty I)
        podąć I
        poddąć II (+ cie I)
        przedąć I (+ -cie I)
        wdąć I (+ -cie I) 
        wydąć I (+ -ty II, -cie II)
        wzdąć {wezdmie,  wzdmą}  I (+ -ty II, -cie III) × wzdąć się II (+ -cie się I)   
        zadąć II (+ -ty I)
 *giąć {[-gnę; -giął; giął, gięła]} (gięty I) × *giąć się (giący I) 
    pf nagiąć II (+ -ty II, -gięcie II)
         *obgiąć (-ty I)
         odgiąć I (+ -ty II, -cie I)
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         *ogiąć (-cie I)
         przegiąć I (+ -ty I, -cie I) × przegiąć się I
         × *wzgiąć się (-ty I)
         zagiąć I (+ -ty I) × zagiąć się I
         zgiąć I (+ -ty II, -cie II)
kląć / klnąć (2) (i pf?) {klnę, klnie, klną; klął, klęli} IV (+ klnący II, klęty III, klęcie I) + kląć się III
    pf przekląć IV (+ -ty V i nie-ty I /-niony I, -cie IV) × przekląć się I
        wykląć III (+ -ty III, -cie III)
        zakląć IV (+ -ty IV, -cie II) × zakląć się II
miąć {[mnę], mnie; miął, [mięła]} II
    pf pomiąć I
         wymiąć I (+  -mięty I)
         wzmiąć I
         zmiąć II × zmiąć się I
× piąć / pnąć się {[-pnę], pnie; piął, pięli; part pnąc / pniąc} III
     pf dopiąć I
         napiąć II (+ -pięty III, -pięcie I)
         odpiąć II (+ -cie I)
         *opiąć (-ty I)
         *podpiąć (-ty I)
         *popiąć (-ty I)
         przypiąć III (+ -ty II, -cie I) × przypiąć się II
         rozpiąć II (+ -ty IV, -cie II) × rozpiąć się II
         spiąć III (+ -ty III, -cie II) × spiąć się II
         × wspiąć / wpiąć się III
         wypiąć I (+ -ty II) × wypiąć się II
         zapiąć II (+ nie-ty I) × zapiąć się I
1.żąć {żnę, żnie; żął, żęłi} V (+ żnący II, żęty II i nie-ty II, -żęcie II) × 1.żąć się II
    pf nażąć II
        obżąć I
       *odżąć (- ty I)
       *ożąć (-cie I)
        pożąć  III (+ -ty II i nie-ty II, -cie II)
        użąć {-żnął} II
        1.wyżąć I
        *zażąć (-ty I, -cie I)
        1.zżąć {zeżnie; zżęła} III  
2.żąć {żmę, żmie} I × 2.żąć się {imp żmi} I
    pf 2.wyżąć  {brak praes; imp -żmi} III (+ -żęty II, -żęcie I)
        zażąć {-żdżmie} II
        2.zżąć {zdzmę, zeżmie} II × zżąć / żdżąć się {brak praes; imp zeżmi} II

pf
 [-cząć] {-cznie; -czął, częła; rzeczownik  od  zn. `zacząć’: -cie, od odpocząć: -nienie}
    nacząć IV
    napocząć II
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    odpocząć {-częla, -cząwszy /-cznęli 1, -cznąw-1} IV (+ nienie III)
    począć VI (+ -częty IV, -częcie V) × począć się IV (+ -ty V, -cie V)
    rozcząć II
    rozpocząć I
    × scząć się  II
    wszcząć / wcząć II (+ -ty III, -cie I) × wszcząć / wcząć się IV
    zacząć V (+ -ty V, -cie IV) × zacząć się V
    zapocząć II × zapocząć się II (+ -częły II)
    zawszcząć się I
jąć  {imę, imiesz; jął, jęła} V (+ jęty IV, jęcie III) × jąć się V
    Przedr. {-jmę, -jmiesz}
    dojąć II
    nająć IV (+ -jęty /-jmięty (1)  IV, -cie II) × nająć się II
    objąć IV (+ -ty II, -cie II) × objąć się II
    odjąć {-ejmę /-yjmę} V (+ nie-ty I) × odjąć się IV
    podjąć V (+ -ty III, -cie II) × podjąć się IV (+ -cie I / się I)
    pojąć V (+ -ty III, -cie IV) × pojąć się II
    pozająć I
    przejąć III (+ -ty II, -cie II) × przejąć się II
    przenająć IV (+ -ty III, -cie II)
    przyjąć {imp -jmi , -jm’/ przymi; -mcie /-mijcie} VI (+ -ty V i nie-ty II, -cie V  i nie-cie II) × przyjąć  się 
      III
    przynająć I (+ -ty I)
    rozjąć IV (+ -ty, -cie II) × rozjąć się I
    roznająć I
    ująć V (+ -ty III, -cie II) × ująć się IV
    wyjąć V (+ -ty V i nie-ty I, -cie II) × wyjąć się II
    wynająć I
    wzdjąć {brak praes} I (+ -ty I) × 1.wzdjąć się {wzdymie} II (Cf też wziąć S.a.)
    zająć IV (+ -ty III, -cie II) × zająć się II
    zjąć / sjąć / zdjąć   {zejmie / zdejmie 3 / zyjmie 3 / zymie 2 / sejmie 1 / symie 1 / zjemie 1; zdjął / 
       jął; imp zdejm / sejm / zyjm 2 / zdym 1}  IV  (+ -ty V, -cie II) × zjąć się {brak praes} II

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – H. – R. str. 13/32



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

I.

Temat-rdzeń zakończony na samogłoskę; w praes przed końcówką spółgłoska - j -.

I.a.

W tej koniugacji w drodze wyjątku zaznaczam pochylenia samogłosek rdzennych, aby uwydatnić jej  odrębność od 
typu A.
inf: -åć (wyjątkowo -éć); praes: -eję, -ejesz, -eje, -ejemy, -ejecie, -eją; praet: -åł, -ała, -ali (rzadko -eli); imp: -éj;  
part praes act: -ejąc, -ejący; part praet act: -åwszy; part praet pass: -åny, -åna, -åni (wyjątkowo od -låć: -lity); sb:  
-ånié, rzadko -enie (wszystkie przykłady z tekstów nieoznaczających é).
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

chwiåć IV (+ chwiejący I, chwiånie II / chwiejenie I) × chwiåć się IV (+  -ący się III, -ånie II)
    pf × pochwiåć się I
         rozchwiåć II (+ -chwiåny I,  -ånie II) × rozchwiåć się II (+ -ånie I)
         × wychwiać się I
         zachwiåć II (+ -åny II, -ånie III /-chwi(e)nie I) × zachwiåć się IV
dziåć (i pf) IV   (+ dziåny II, dziånie I)  × dziåć  się (i pf) VI
   pf  nadziåć II (+ -åny III, -dzi(e)nie I) × nadziać się III (+ nie-åny II)
        nazdziåć  I (+ -åny I)
        *ododziåć (-åny I)
        odziåć IV (+ -åny III i nie-åny I) × odziåć się III (+ -åny IV i nie-åny I)
        podziéć {-dziåł, -dzieli} IV (+ -åny I) × podziéć się IV
        przedziåć I × przedziåć się I (+ -ånie I)
        przydziåć I
        przyodziåć IV (+ -åny III, -ånie II) × przyodziåć się IV (+ -åny II, -ånie I)
        przywdziåć {imp –dzi(e)j} I
        × spodziåć się {brak inf, -dziåł, -dzieli} III (+ nie-åny I / nie-ały II)
        udziåć I (+ -åny II)
        wdziåć IV
        *wydziåć (-åny II)
        wzdziåć III
        zadzi(e)ć {-dzieli} II
        *zaodziåć (-åny I)
        zawdziåć I
        zawździåć II
        zdziåć II
grzåć IV (+ grzejący II, grzåny II, grzånie II), × grzåć się IV (+ -ący się II)
    pf dogrzåć I 
        nagrzåć I
        ogrzåć II (+ -åny II) × ogrzåć się II
        *pogrzåć (-åny I)
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        przygrzåć II (+ -åny I)
        rozgrzåć /*-roze- II (+ -åny II, -ånie II ) × rozgrzåć się II 
        ugrzåć II (+ -åny II) × ugrzåć się I
        zagrzåć IV (+ -åny III, -ånie II) × zagrzåć się IV
        zgrzåć II (+ -åny I, -ånie I) × zgrzåć się II
låć V (+ låny IV, lånie II) × låć się IV
    pf dolåć II
         nalåć IV (+ -låny II /-lity I, -ånie I) × 1.nalåć się II
         oblåć IV (+ -åny IV /-lity I, -ånie II) × oblåć się III
         odlåć III (+ -åny II)
         olåć I × olåć się I 
         podlåć II (+ -åny II, -ånie I)
         polåć IV (+ -åny II, -ånie II) × polåć się II
         przelåć IV (+ -åny IV, -ånie IV) × przelåć się II (+ -åny II, -ånie I)
         przylåć IV (+ -åny I, -ånie I)   
         przynalåć I    
         rozlåć / roź- V  (+ -åny IV, -ånie V) × rozlåć / roź- się IV (+ -ånie II)
         ulåć IV (+ -åny III, -ånie II × ulåć się I 
         wlåć V (+ -åny IV, -ånie II) × wlåć się II
         wylåć V (+ -åny V, -ånie IV) × wylåć się III
         wzlåć II
         zalåć IV (+ -åny II i nie-åny I, -ånie II) × zalåć się III
         zlåć IV (+ -åny II, -ånie II) × zlåć się II
         × pf 2.nalåć się II
siåć {siåli / sieli} V (+ siejący I, siåny II i nie-åny II, siånie IV)
    pf dosiåć I 
        nasiåć IV (+ -åny I) × nasiåć się II
        osiåć II (+ -åny II i nie-åny I, -ånie II)
        posiåć  {-siåli /-sieli} IV (+ -åny III) × posiåć się I (+  -siånie /-si(e)nie II)
        przesiåć III (+ nie-åny I)
        rozsiåć IV (+ -åny II) × rozsiåć się II
        usiåć I (+ -åny II)
        wsiåć III (+ -åny IV, -ånie I) × wsiåć się I
        wypodsiåć II
        wysiåć II (+ -åny I, -ånie /-(e)nie II)
        zasiåć IV (+ -åny III, -ånie  /-(e)nie II) × zasiåć się I
× śmiåć się V (+ śmiejący się I, śmiånie II)
      pf × naśmiåć się IV (+ -åny II, -ånie II)
          odśmiåć I × odśmiåć się II
          ośmiåć I
          *pośmiåć (-åny II) × pośmiåć się II (+ -śmi(e)nie I)
          × rośmiåć się IV (+ -ånie I)
          × uśmiåć się III
          wyśmiåć II (+ -åny II, -ånie II) × wyśmiåć się II
          × zaśmiåć się I 
śpiåć {brak inf} I 
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    pf dośpiåć {brak inf} II (+ -ały I)
         nadśpiåć {brak inf} I
         naśpiåć {brak inf} I
         pośpiåć {brak inf} II
         prześpiåć II
         przyśpiåć (i impf) {brak inf; 1 sg -śpię } III (+ -ały I)
wiåć IV (+ wiejący III, nie-åny I, -ånie III) × wiåć się I
    pf nawiåć I 
        *obwiåć (-åny I)
        *odwiåć (-åny I, -ånie I)
        powiåć II
        przewiåć {wåł /-wiejał} II (+ -ånie I)
        rozwiåć III × rozwiåć się II (+ -ący się i)
        uwiåć I
        *wwiåć (-ånie I)
        wywiåć II (+ -åny II, -ånie II)
        zawiåć I (+ -åny I, -ånie I) × zawiåć się I
        zwiåć I
ziåć? {zieje} II
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I.b.

inf: -ić, praes: -iję (-yję …), -ijesz. -ije, -ijemy, -ijecie, iją; praet: -ił (-ył ), -iła, -ili; imp: -ij (-yj), part praes act:  
-ijąc, -ijący (-yjąc …) ; part praet act: -iwszy; part praet pass: -ity (-yty); sb: -icié (-ycié).
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

bić V  (+ bijący IV, bity IV, bicie V) × bić się IV (+ -ący się II, -cie się I)
    pf dobić III × 1.dobić się I
        nabić (i impf?) III (+ -ty III i nie-ty II, -cie I) 
       *nadbić  (-ty I)
        obbić I (+ -ty I)
        obić III (+ -ty III) × obić się II
        odbić IV (+ -ty V, -cie II) × odbić się II
        pobić V (+ -ty V i nie-ty I, -cie III) × pobić się III
        podbić V (+  -ty IV, -cie II) × podbić się I
        przebić IV (+ -ty II, -cie II) × przebić się IV (+ -cie I) 
        przybić IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie I) × przybić się III
        rozbić V (+ -ty IV, -cie II) × rozbić się III (+ -cie III)
        ubić V  (+ -ty IV i nie-ty II, -cie III)
        wbić IV (+ -ty III, -cie I) × wbić się I
        wybić V  (+ -ty IV i nie-ty I, -cie IV) × wybić się IV 
        wzbić I × wzbić się II
        zabić VI (+ -ty VI, -cie V) × zabić się V
        zbić V  (+ -ty IV i nie-ty I, -cie IV) × zbić się II
        × pf 2.dobić się II
                nabić się II
gnić IV (+ gnijący III, gniły I, gnicie III / gnijenie I)
    pf nagnić I (+ -iły II)
         *odgnić (-iły I) 
         ognić II (+ -iły II, -cie I) 
         pognić III (+ -iły I)
         *przygnić (- iły I)
         ugnić I (+ -iły II, -cie I)
         wygnić II
         zagnić II (+ -iły IV, -cie II) × zagnić się III
         zgnić IV (+ -iły /-gnie- IV i nie-iły II, -cie I)
kryć / 2.krzyć (1) V (+ kryjący I, kryty I, krycie I) × kryć się (i pf) V (+ -ący się II)
    pf nakryć III (+ -ty IV i nie-ty II, -cie II) × nakryć się II
        odkryć IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie II) × odkryć się IV (+ -ty?,  -cie I)
        okryć IV (+ -ty II, -cie II) × okryć się II (+ -ty II)
        pokryć  IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie II × pokryć się IV (+ -ty?)
        przekryć II
        przykryć V (+ -ty IV i nie-ty I, -cie II) × przykryć się II
        × rozkryć się II
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        skryć IV (+ -cie II) × skryć się V (+ -ty  II) 
        ukryć I (+ -ty I) × ukryć się II
        zakryć V (+ -ty V i nie-ty II, -cie II) × zakryć się IV
myć IV (+ myty I, mycie I) × myć  się IV (+ -cie III)
    pf × namyć się I
        obmyć II (+ -ty II, -cie II) × obmyć się I
        odmyć II (+ -ty I) × odmyć się I
        omyć V (+ -ty IV i nie-ty I, -cie IV) × omyć się IV (+ -ty?, -cie?)
        podmyć I
        pomyć I
        przemyć I (+ -ty I)
        umyć V (+ -ty II i nie-ty II, -cie II) × umyć się IV
        wymyć IV (+ -ty II i nie-ty II, -cie II) × wymyć się II
        zmyć IV (+ -ty II, -cie II) × zmyć się III
pić VI (+ pijący IV,  pity V, picie V)
    pf dopić II 
         napić I 
         podnapić I
         podpić IV
         popić II 
         przepić IV (+ -cie II) × przepić się II (+ -cie II)
         przypić II (+ -cie II × przypić się II (+ -ty III)
         spić II × spić się III (+ -iły I)
         upić I × upić się IV (+ -ty II /-iły II, -cie II i nie-cie I)
         × wpić się II
         wypić V (+ -ty III, -cie II)
         zapić II 
         × pf dopić się I
                 napić się  V × (+ -cie II)   
                *obpić się (-cie I)
                odpić się I            
                opić się IV (+ -ty II /-iły IV, -cie I / się I)
                popić się IV
                rozpić się II
                *zapić się (-ty I)
    ryć III
        pf naryć I
             *obryć (-ryty I) 
             *odryć (-ty I)
             podryć I
             *uryć (-ty I)
             wryć I (+ -ty II)
             wyryć III (+ -ty III, -rycie II)
             wzryć I (+ -ty I)
             zryć II (+ -ty II)
             × pf naryć się I
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szyć  IV (+ szyty II i nie-ty II, szycie II)
   pf  *doszyć (nie-ty I)
        naszyć II (+ -ty II)
        obszyć II (+ -ty II) × obszyć się I
        oszyć II × oszyć się I 
        podszyć II (+ -ty II i nie-ty I, -cie II)
        poszyć II (+ -ty II i nie-ty I)
        przeszyć II (+ -ty I)
        przyszyć II (+ -ty II, -cie II) × przyszyć się II
        wszyć  I (+ -ty I)
        2.wyszyć I (+ -ty II, -cie II)
        zaszyć III (+ -ty II)
        zszyć II (+ -ty II i nie-ty I)
tyć IV (+ tyjący I, tycie I)
    pf otyć II × otyć się I
         potyć II
         roztyć I (+ tyły I) × roztyć się I
         styć II
         utyć IV
         zatyć II (+ -ły II)
wić IV (+ wijący II, wity II, wicie II) × wić się IV (+ -ący się I)
    pf dowić I
        nawić I (+ ty I)
        obwić II (+ -ty II, -cie I) × obwić się II
        odwić I  (+ -ty I, -cie I)
        powić IV
        *przewić (-ty I)
        rozwić II (+ -ty II, -cie I) × rozwić się I
        uwić II (+ -ty II) × uwić się II
        zawić II (+ -ty V i nie-ty II) × zawić się II
        zwić IV (+ -ty II, -cie I) × zwić się II (+ -ły II)
wyć IV (+  wyjący I, wycie II)
    pf zawyć II
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I.c.

Wszystko jak w I.b., zmieniając i w u.

czuć {czuje} V (+ czujący IV, czuty I i nie-ły I, czucie IV) × czuć się V (+ -acy się II)
    pf poczuć V (+ -ty I, -cie I) × poczuć się IV
         przeczuć II (+ -cie I)
         uczuć IV × uczuć się II
suć  `sypać’ {suje; suł} II (+ suty II, sucie I)
    pf nasuć {-suł} II (+ -suty II)
         obsuć I
         osuć (-suł} II (+ -ty II) × osuć się {-suł} I
         posuć I × posuć się {imp -suj} I
         przysuć {-suł} II
         × rozsuć / ro-  się {-suł} II (+ -ty II, -cie II)  
         usuć {-suł } II (+ -ty I) × usuć się I
         wsuć {-suł} II 
         wysuć {-suje; -suł} II × wysuć się {-suł} II
         zasuć {-suł} II (+ -ty )
truć {truje} III (+ truty II, trucie I) × truć się II
    pf otruć IV (+ -ty III, -cie II)
         potruć /-troć  (1) III × potruć się I
         struć III (+ -ty II) × struć się I
         wytruć I
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J.

inf np: przeć; praes 1. sg, 3.pl: prę, prą, 2.sg – 2.pl: przesz, prze, przemy /-ymy,  przecie; praet: -parł, parła, parli;  
imp: przy; part praet act: prąc, prący; part praet act: -pårszy /-wszy /-łszy; part praes pass: party; sb: parcié.
W przedrostkach obe-, ode-, pode-, roze-, we-, wes-, -ze-   w praet -e- zanika.
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

drzeć  IV (+ drący I, darty I, darcie III / drzenie II) × drzeć się III (+ drący się I)
     pf dodrzeć II
        *nadrzeć (-ty I)
         obedrzeć I (+ -cie I) × obedrzeć się I
         odedrzeć II (+ -ty II, -cie II) × oddedrzeć się I
         odrzeć IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie II) × odrzeć się III
         podrzeć IV (+ -ty II, -cie I) × podrzeć się I
         przedrzeć  III (+ -darły I) × przedrzeć się II (+ -ty I)
         przydrzeć II
         rozedrzeć  / roz-  IV (+ nie-ty I, -drzenie I) × rozedrzeć się II
         udrzeć I
         × wedrzeć / wdrzeć się {wdrą} IV (+ ty I)
         wydrzeć V (+ -ty IV, -cie II) × wydrzeć się IV
         wezdrzeć {wzdarszy} I (+ -ty I)
         zadrzeć  II (+ -ty I)
         zedrzeć IV (+ -ty III, -cie II) × zedrzeć się II
mrzeć {mrę, -ą / mrzą 1; marto} IV (+ mrący / mrzący II, marły I, mrzenie I)
    pf domrzeć I 
        obumrzeć IV (+ -marcie I)
        odumrzeć IV (+ -ty II /-ły IV)
        pomrzeć V (+ -ty I /-ły IV)
        przemrzeć II  (+ -ły I) × przemrzeć się I
        przymrzeć I
        *przyumrzeć (-ły I i nie-ły I)
        umrzeć VI (+ -ły VI i nie-ły I, -cie II /-enie I)
        wymrzeć II (+ -cie I)
        zamrzeć II (+ -ły II)
        zemrzeć IV (+  -ły V i nie-ły I, zmarcie II /-enie II) × zemrzeć się I
        zobumrzeć I
        × pf namrzeć się II
2.przeć III (+ parcie II) × przeć się II
    pf doprzeć I 
        × naprzeć się II (+ -party I)
        1.odeprzeć / od- IV (+ -ty II, -cie II)   
        1.oprzeć I × oprzeć się IV (+ -cie I)
        podeprzeć V (+ -ty IV i nie-ty II, -cie IV /-enie I)  × podeprzeć się IV 
        poprzeć III (+ -cie II)
        przeprzeć III (+ -ty II /-przany I, -cie I) × przeprzeć się II
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        przyprzeć III (+ -ty II)    
        1.rozeprzeć II (+ ty I, -cie II) × rozeprzeć się {-prą /-przą} IV (+ nie-cie się I)
        × uprzeć się II (+ -cie I)
        weprzeć {wparł} II × weprzeć się I
        wesprzeć IV (+ -ty II, -cie I) × wesprzeć się III
        1.wyprzeć II (+ -ty II, -cie I) × wyprzeć się I
        2.zaprzeć  III (+ -ty II/-przony I,  -cie I) × zaprzeć się III (+  -cie II /-enie się II) 
           × seprzeć się I (+ sparty II, sparcie II)
pf postrzeć (imp -strzy} I
    popostrzeć [-starł} I
    przypostrzeć {-starszy} I
    rozpostrzeć {-strzą; -starszy;  imp -strzy może od rozpostrzyć C.} III (+ -starty II, -starcie II) × 
      rozpostrzeć  się  {-strze; -starł; imp -strzy} III
    × spostrzeć się {-starło} II
[-skwrzeć]
    pf przyskrzeć/*-skwrzeć {-skrze} I (+ -skwarty I
trzeć IV (+ trzący I, tarty V i nie-ty II, tarcie III / trzenie II) × trzeć się IV
    pf dotrzeć II
        natrzeć IV (+ -ty II, -cie III) × natrzeć  się II
        odetrzeć II (+ -ty II)
        otrzeć  IV (+ -ty III, -cie II) × otrzeć się II
        podetrzeć {podtarł} II (+ -ty II)
        potrzeć IV × potrzeć się II
        przetrzeć II (+ -ty II, -cie I) × przetrzeć się I
        przytrzeć III (+ -cie I)
        rozetrzeć IV (+ -ty II) 
        utrzeć IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie I /-trzenie I) × utrzeć się II
        westrzeć II
        wetrzeć I (+ -ty I)
        wytrzeć  III (+ -ty III i nie-ty I, -cie II × wytrzeć się II
        zatrzeć III × zatrzeć się II (+ - ty II, -cie I)
        zetrzeć V (+starty V /-trzony I, -cie IV /-enie I) × zetrzeć się III (+ -cie II)
1.wrzeć na kogo, co {wre, wrą; warł} II
    pf 1.*dowrzeć (nie-warty I)
         1.*obewrzeć (-warty I)
         odewrzeć  {otwarł} III (+  otwaty  / od- / odt- IV i nie-ty I //-wrzony I, -warcie II) 
         1.przywrzeć  {-warł}  II × przywrzeć się I
         1.rozewrzeć III
         1.wywrzeć III (+ -warty I) × wywrzeć się II (+ -cie się I)
         1.zawrzeć {-warł} V (+ -warty IV i nie-ty I /-ony II,  -warcie IV /-enie I) × zawrzeć się IV(+ -cie się I)
         1.zewrzeć {-warł} II × zewrzeć się II
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K.

inf -‘eć i wyjątkowo -ać (kisać, wrać) ;  praes -åm, -åsz, -å, -åmy, -åcie, -ają z poprzedzającą twardą (gorå, kiså, 
prå, tłå, wrå, zrå) i wyjątkowo miękką (tla), albo  -ę, -esz, -e, -emy, -ecie, -ą  z poprzedzającą twardą (-gore, kise, 
pre,  tłe, wre),  lub miękką (-gorze, tle, wrze, źrze), albo odmiana -eję (jak E.)  z poprzedzającą twardą (goreje,  
-preje,  wreje), lub miękką (gorzeje, tleją, -wrzeje, zrzeje); praet -‘åł,-‘ała, -‘eli; part praes act -ający (gorający, 
kisający, prając, wrający), albo -ący (kisący),  albo  -‘ący (wrzący), albo  -‘ejący (tlejący); jedyne part praet act: 
kisiåwszy; part praet pass brak; częste part praet act na –‘ały; sb: -anié  z poprzedzającą twardą albo -enié z 
poprzedzającą miękką lub twardą (goranié /-gorzenié /-gorenié).
Dla  częstych  wypadków  braku  w  materiale  formy  inf  rekonstruuję  postać  hasłową  w  klamrze  w  formie  
zaświadczonej  pod  hasłem bprzedr. Odwrotnie w rodzinie przeć, gdzie właśnie hasło nadrzędne odtworzone jest  
na podstawie zanotowanych inf przedr.

Formacje bprzedr. impf; przedr. pf i wyjątkowo impf.

gorzeć {gore / gora / goreje / gorzeje; -rzał} V (+ gorający IV, -goranie I)
    pf ogorzeć {-gora  2 /-gore 1 /-gorzeje 1; -rzał} II (+  -rzały II, -rzenie II)
         [podgorzeć] {-gore} II
         pogorzeć {-gora; -rzał, -rzeli} IV (+ -rzały II, -rzenie /-renie II)
         [przegorzeć] {-gore 1; -rzał /-gora 1} II (+ -rzały I, -rzenie I)
         [przygorzeć] {-rzał} II (+ -rzały II, -rzenie I) 
         × rozgorzeć się {-gore 1 /-gora 1} II (+ -ały I, -rzenie I)
         [ugorzeć]  {-rzał} II
         [wygorzeć]  {-gore; -rzał} IV (+ -rzały I, -rzenie I)
         zagorzeć  {brak praes} II × zagorzeć się  {-gora; -rzał} III (+ -rzały II)
         zgorzeć {-gore / -gora 3} V (+ -rzały II, -rzenie II)
kisieć / kisać  (kisa, -sają / kise;  -siało} II (+ -sający I /-sący I,  -siały I /-sały I /-sły I,  -anie I)
    × rozkisać się {brak praes; -kisał} I
    ukisać {-kisa} I
    pf [odkisieć] {-kisa; -kisiał /-kisał} II
        [pokisieć] {-kisa} I
        [rozkisieć] {-siał} I × [rozkisieć] się {-kisa; -kisiał} II
        [skisieć] {-kise} I
        [ukisieć] {-kise} II (+ -ały II) × [ukisieć] się  {-kisiał} I
        [wskisieć] {-kisa; -kisiał /-kisał; -kisiawszy} II
        wykisać  {-kisał} II (+  -kisiały I i nie-ały I) × wykisać się {brak praes i praet} I
3.[przeć] {pre, prając} II
    pf 2.[odeprzeć] {-pre; -przał} II
         2.[oprzeć] (-preją; } II
         2.przyprzeć {-przał} I
         rozeprzeć {-prają /-pre; -przał} II (+ -przały I)
         2.wyprzeć {-pre; -przał} II
         3. zaprzeć  {-przał} II (+ -przały II)
         zeprzeć {-przał} II (+ -przały I i nie-ały I)
tleć {tłe / tła / tla / tle / tleje;  tlało} II (+ tlejący I)
    pf [zetleć] {-tłe} I
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2.wrzeć / wrać {wre, wreją / wra, wrają; wrzało / wrało} V (+ wrzący IV,  wrający I)
    pf  2.*dowrzeć (nie-wrzały I) 
          [nawrzeć]  {-wre, -wrzał} II (+ -wrzały I)
          2.[obewrzeć]{-wrzał} I (+ -wrzały I)
          *podewrzeć (-ały I)
          powrzeć {-wre, -wreją} II
          [przewrzeć] {-wrzał} I
          2.[przywrzeć]{-wre /-wra; -wrzał}  III (+ -warty II, -wrzały II)
          2.[rozewrzeć] (-wrzał) I
          uwrzeć {-wre/-wrze, -wreją /-wrają  /-wrzeją} III (+ -ały I)
          *wewrzeć (-wrzały I)
          *wezwrzeć (-wrzały I, -wrzenie I) 
          2.wywrzeć {-wre, -wreją /-wrają; -wrzał} V (+ -wrzenie I)
          2.[zawrzeć] {-wra; -wrzał} II (+ -wrzały I)
          2.*zewrzeć (-ały II) 
3.źrzeć /*żrzeć `dojrzewać’  {zra, zrają / źrze / zrzeją // źdrzeje; zrzał / zrzrał (1)}  III (+  źrzały II i nie-ały III, źrzenie 
I)
    pf   2.doźrzeć  {-źrzeje; -źrzał /-jrzał /-zdrzał /-zrał /-rdzał /-jzrdzał} IV (+ -źrzały /-jźrzały /-jrzały /
             -źrały (1) /-źdrzały (1) IV i  nie-ały (też -zrały /-zrzały /-rdzały) III, -enie I)
          *oźrzeć (-źrzały /-zdrzały /-jrzały II)
          *przeźrzeć (-ały I)
          uzrać {-zre /-źdreje} II (+ -źrzały /-zrały III)
           2.[zeźrzeć] {-zra} I
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L.

inf np.: plwać; praes -åm; praet: -åł, -ała, -ali; imp: pluj; part praes act: plując, plujący; part praet act: -plwåwszy;  
part praet pass: plwany; sb: plwanié /-plucié.
pod-, roz-: -e- w inf i praed.
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

blwać {bluje; blwał} II (+ -anie I)
    pf poblwać {-blwał} I
        × ublwać się {-błuje} II
        wyblwać I (+ -blwany I)
klwać {kluje; klwał} II (+ klwanie I) × klwać  się {kluje; klwał} II
    wklwać I
    pf oklwać {-kluje} I
         poklwać {-klwał} I
         × przeklwać się {-klwał} I
         uklwać {-kluje} I (+ -klwany I)
         wyklwać {-kluje} II
plwać / pluć (1) {pluje; plwał}  IV (+ plujący II, plwany I, plwanie IV)
    1.uplwać {-plując} I
    pf naplwać {-pluje, -plwał} II 
        oplwać (-plwał) II (+ -any I)
         poplwać {-plwał; imp -pluj}  II (+ -any I)
         2.uplwać {-pluje} II (+  -any II, -anie II)
         wyplwać  {-plwał} I (+ -any II, -anie I /-plucie I)
         zaplwać {-pluje} II
         zeplwać {brak praes; -plwał} II (+ -any III, -anie II)
szczwać {szczuje; szczwał} III (+ szczwany II, szczwanie II i nie-anie I)
    pf odeszczwać  {brak praes i praet} I
        podeszczwać / pod- // podszczuć (1) {-szczwał}  II (+ -any I, -anie II)  
        poszczwać  {-szczuje; -szczwał} III (+ -any I, -anie II /-szczucie I)
        uszczwać {-szczuje} II (+ -any I)
        wszczwać {-szczwał} I
        wyszczwać {imp -szczuj} II (+ -any I)
żwać {żwę 2 / żwię 1; żuje; żuł; imp żuj} IV (+ żwany II, żwanie II)
    pf *ożwać (-anie I)
         rozeżwać I
         użwać {-żwawszy} I
         zeżwać  {zżuje} II (+ -any II / zżuty II, -anie II)
         × pf nażwać się (-żuje) I
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Ł.

inf: -ować ; praes: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują: praet: -owåł, -owała, -owali: imp: -uj; part praes act:  
-ując, -ujący; part praet act: -owåwszy; part praet pass: -owany, -owana, -owani; sb: -owanié.
Jak widać odmiana jest dokładnie taka jak w C.; różnica polega na tym, że w C. -ować jest formantem, tu  –  należy  
do rdzenia.
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf, wyjątkowo impf.  

knować II
    1.rozknować I
    sknować I (+ -knowanie I)
    1.uknować {brak praes} II
    pf naknować  (brak praes) II
         2.*rozknować (-anie I)
         2.*uknować (-knowany II)
psować {psuje; psował} V (+ psujący II, psowany III, psowanie II) × psować się IV (+ -anie I)
    pf dopsować {-psował} I
        nadpsować {-psował}  I (+ -any I) × nadpsować  się {-psuje} I
        napsować {-psuje; -psował} IV (+ -any II i  nie-any II, -anie I) × napsować  się {brak praes i praet} I
        popsować {-psuje; -psował} V (+ -any III, -anie I) × popsować się {-psuje; -psował} III
        wypsować {-psuje} I (+ nie-any I, -anie I)
        zapsować  {-psuje} II (+ -any II, -anie II) × zapsować się {-psuje} I
        zepsować /*s- {-psuje; -psował} V  (+ -any IV i nie-any II, -anie IV) × zepsować się IV
snować {snuje} II (+ snujący I, snowany I) × snować się{snuje}  II
    1.odsnować  {brak praes i praet}  II
    pf nasnować (-snuje) II
        2.*odsnować (-any I)
        × osnować się {-snował} I (+ -any I)
         *przeosnować (-any I)
         usnować {-snuje} I
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M.

inf np.: dawać; praes: daję / dåwåm …; praet dawåł, -ała, -ali: imp dåwåj; part praes act: dåwający / dający; part  
praet act nie zanotowano (gdyż koniugacja ta obejmuje w zasadzie tylko impf); part praet pass: dåwany, -na, -ni; 
sb: dåwanié. W inf i praes wzyjątkowo pojawiają się warianty z -jać, -jał.
W praes wszystkich przedr.  odmiana -daję, -staję, -znaję /-dawam, -stawam, -znawam w różnych proporcjach.
Jak widać, wariant odmiany -daw- (też  -staw-, -znaw-) ma samogłoskę pochyloną; w inf wahania z przewagą 
samogłoski jasnej.

Podstawa i pochodne w zasadzie impf; pf tylko z przedrostkami „ilościowymi”.

dawać {daje / dawa} VI (+ dający / dawający IV, dawany V, dawanie IV i nie-anie II ) × dawać  się IV
    dodawać  V (+ -dawający / -dający II, -any II, -anie I)
    1.nadawać III (+ -dający I, -anie I) × nadawać się II
    naddawać II
    oddawać V (+ dający /-dawający II, -any IV, -anie III i nie-anie I) × oddawać się IV
    odewzdawać I
    1.podawać V (+ -dający /-dawający III, -any IV, -anie IV) × podawać się IV (+-dawający się I)
    poddawać IV (+ -any II, -anie II) × poddawać się IV
    poprzedawać II   (+ -anie I)
    powdawać I
    powzdawać II × powzdawać się I
    przedawać /-dajać (1) V  (+ -dający /-ęcy IV, -any IV i nie-any I, -anie IV i nie-anie I) × 
       przedawać się II
    przydawać V (+ -dający /-dawający II, -any III, -anie II) × przydawać się V (+ -dający się I)
    rozdawać V (+ -dający II, -any III, -anie II) × rozdawać się I
    rozprzedawać II
    *sprzedawać (-anie II)
    udawać IV (+  -anie II) × udawać się V (+ -dawający się I)
    uprzedawać  I
    wdawać IV (+ -any I, -anie I) × wdawać się V (+  -dający się I)
    wydawać V (+  -dający /-ęcy //-dawający II, -any IV, -anie III i nie-anie I) × wydawać  się IV (+ -anie 
      się I)
    wzdawać  IV (+ -dawający I, -any I, -anie II)
    zadawać V (+-dawający //-dający /-ęcy II, -any II, -anie II) × zadawać się I
    zaprzedawać  II (+ -dawający I, -any I) × zaprzedawać się II
    zdawać IV (+ -any II, -anie III) × zdawać się II
    pf 2.nadawać II
         nazadawać I
         2.podawać I
         ponadawać I
         pooddawać I
         porozdawać II (+ -any I)
         pozadawać I
stawać {stawa / staje; stawało / stajało 1} V (+ nie-anie II) × stawać się V (+ stawający się II)
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   1.dostawać (< -stać,  -stanie) V (+ -stawany I, -stawanie III) × 1.dostawać  się IV (+ -stawający się I)
   2.dostawać (< -stać, -stoi) II × 2.dostawać  się III
    nastawać IV (+ -stawający /-stający II, -stawanie II)
    odewstawać I
    odstawać IV (+ -stawający /-stający II, -anie I)
    ostawać III (+ -stawający I) × ostwać się  I
    poprzestawać II
    postawać   III (+ -stawający I, -anie I)
    powstawać  {-stawał /-stajał 1} V (+ -stający /-stawający III, -anie II)
    1.pozostawać III (+ -stawający I)
    przestawać /-stajać (1) V (+ -stający /-stawający III, -anie II i  nie-anie I) × przestawać się II  
    przystawać  IV (+ -stawający /-stający  II, -anie II) × przystawać się I
    × rozstawać się IV (+ -anie I)
    ustawać V (+ -stawający /-stający II, -anie II i nie-anie I) × ustawać się III (+ -stawający się I)
    wstawać V (+ -stawający /-stający II, -anie III)
    wystawać  II (+ -stawający I) × wystawać się I
    zastawać III (+ -any II, -anie II) × zastawać się I
    1.zostawać { -stawał /-stajał 1} V (+ -stawający II, -anie II) × zostawać się {imp -staj} IV
    zstawać IV × zstawać się IV
    pf nadostawać I
         podostawać I
         poustawać  I
         2.pozostawać I
         2.zostawać I
zmartwychwstawać II (+ -stający II)  
znawać (< -znać) {brak praes}  II
    poznawać  V (+ znawający I, -any III, -anie II) × poznawać się II
    przyznawać V (+ -any I, -anie I) × przyznawać się IV
    rozeznawać IV (+ -znawający II, -any I, -anie II) × rozeznawać się I
    uznawać   V (+ -znawający I, -any II, -anie II) × uznawać się III
    wyznawać  VI (+ -znawający III, -any II, -anie IV) × wyznawać się IV
    zeznawać  IV (+ -znawający I, -any I, -anie II)
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N.

inf -ać z poprzedzającą  -r-;  1.sg – 3.pl praes: -rę, -rą i stosunkowo rzadko -rzę, -rzą; 2.sg – 2.pl: -rzesz, -rze,  
-rzemy, -rzecie; praet -åł, -ała, -ali;  imp -rz;  part praes act: -rąc, -rący i rzadziej -rząc, -rzący;  part praet act –
åwszy; part praet pass: -any; -sb: -anié. 
W inf,  praet,  part  praes act,  part  praet  pass i  sb rdzeń z redukcją samogłoski;  w odmianie  i  w part  praes act  
alternacje spółgłoskowe: -o- przed -r-, -e-  przed -rz- .
Przedrostki zakończone na spółgłoskę w inf i  innych kategoriach wymienionych powyżej przybierają  -e-.
Formacje bprzedr. impf; przedr. pf.

brać {biorę / bierzę; bierze; brał; imp  bierz} VI (+ -biorący IV, -brany V, -branie V i nie-anie I) × brać się 
           {biorę / bierzę} V  (+ -ący się I, -anie się I)  
    pf dobrać  II (+  nie-any I, nie-anie I) 
        nabrać {-biorę 1 /-bierzę 1} V (+ -any II, -anie II) × 1.nabrać się II
        obrać  {-biorę /-bierzę 1} V (+ -any V i nie-any II, -anie IV) × obrać się IV
        odebrać / od-  {-biorę /-bierzę} IV (+ -any II, -anie I) × odebrać się I
        pobrać V (+ -any IV, -anie III)  
        podebrać / pod- II (+ -anie I) × podebrać się I
        przebrać  {-biorą 1 /-bierzą 1} IV (+ -any V) × przebrać się II (+ -any I)
        przybrać {-bierzę1} IV (+ -any III, -anie II) × przybrać się {-bierzą 1} III (+ -any IV i nie-any  I, -anie 
          I)
        przyobrać I (+ -any I)
        *przyubrać (-any I)
        rozebrać {-biorą /-bierzą}  IV (+ -any II i nie-any II, -anie II) × rozebrać się JJ 
        ubrać {-biorę /-bierzę}  IV (+ -any V i nie-any II, -anie IV) × ubrać się {V
        wybrać V (+ -any VI, -anie IV i nie-anie I) × wybrać się III
        wyobrać I (+ -any I)
        zabrać {-biorę} V (+ -any III, -anie II)
        zebrać / se- V (+ -any V, -anie V i nie-anie I) ×  zebrać się V (+ nie-any I)
        × pf dobrać się II
                2.nabrać się III
przedsiębrać / brać przedsię {-biorę /-bierzę} V (+ przedsiębiorący I)
(drać) {[dziorę], dzierzesz cf Sł stp}
    pf *odrać (-any II)
         *rozedrać   (-any I, -anie I
         wydrać {brak praes} I
         *zedrać (-any I)
prać {piorę / pierzę; prał;  prawszy)  IV (+ pierzący I. -any II, -anie II) × prać się I
    pf doprać II
         oprać I
         poprać II
         *przeprać (-any I)
         sprać / ze- II (+ -anie II)
         uprać III (+ -anie I)
         wyprać II (+ -any I, -anie I)
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O.

inf kłoć, proć; praes: kolę, 1.sg i 3.pl: porzę , -rzą / rzadko -rę, -rą ; 2.sg – 2.pl: kolesz, porzesz, -e, -emy, -ecie;  
praet kł(o)ł,  kłoła, prół,  proła; imp kol,  -porz; part praes act:  koląc, kolący,  -porąc; part praet act:  -kł(o)wszy,  
-pr(o)wszy; part praet pass: kłoty / -kłuty, proty;  sb: kłócié / kłocié, -procié.
bprzedr. impf, przedr. pf.

kłoć IV (+ kolący III, kłoty II, kłocie IV) × kłoć  się I
    pf nakłoć I
         pokłoć II × pokłoć się I
         przekłoć III (+ -kłoty /-kłuty III, -cie I) × przekłoć się I
         skłoć III (+ -cie III)
         ukłoć  II (+ -ty I)
         wykłoć II
         zakłoć II (+ -ty II, -cie II) × zakłoć się II 
proć {porzę,-ą /-rę; porze; proł; part porąc} IV (+ porzenie I) × proć się III
    pf *nadproć (-proty I)
         odproć II
         poproć I (+ -ty I)
         rozproć {-porzą 1/-rą 1, imp -porz} III (+ -ty II, -procie/-porcie  II) × rozproć się I
         sproć II (+ -ty II,  -cie I) × sproć się I
         wyproć II  (+ -ty I) × wyproć się I
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P.

inf kraść, paść; praes: -nę, -niesz, -nie, -niemy, -niecie, -ną; praet: krådł, kradła, pådł, padła; imp: krådń / kradń(i),  
pådń /padni; part praes act: -nąc, -nący; part praet act: -pådszy, -krådszy; part praet pass: kradziony /-kradniony,  
padniony; sb:  kradzienié / kradnienié, padnienié.

kraść (i pf)  {part kradnąc / kradząc 1} V (+ kradnący I, kradziony IV i nie-dziony I, kradzienie /  
           kradnienie II) × kraść się II
    pf nakraść I
         okraść III (+ -dziony I)
         pokraść IV (+-dziony II, -dzienie II)
         przekraść  II × przekraść się II
         przykraść się II
         rozkraść II
         skraść II (+ -dzienie /-dnienie II) × skraść się I
         ukraść V (+ --dziony /-dniony III, -dzienie II)
         wykraść II (+ -dziony II, -dnienie /-dzienie II) × wykraść się II
         × zakraść się III (+ -dniony /-dziony II)
         × pf nakraść się I
pf 2.paść / padnąć 4 {padł/ padnął 2; part padnąc} V (+ padnący II / padły I, padnienie III / paście I)
    dopaść  III
    × nadpaść się I
    2.napaść IV (+ -nienie I) × 2.napaść się I
    odpaść V (+  -padły I, -nienie II)
    opaść /-dnąć (1) IV (+ -padniony I /-padły II, -nienie II)
    *podupaść (-padły I, -nienie I)
    2.popaść IV (+ -nienie I)
    2.przepaść IV (+ -padły II, -nienie II)  × przepaść się III
    przypaść V (+ -padły IV,  -padnienie II /-paście I)
    rozpaść II × 2.rozpaść się III (+ -padły III, -nienie II)
    2.spaść V (+ -padły II, -nienie II)
    spopaść  I
    upaść VI (+ -niony I /-padły V, -nienie IV)
    *wpaść (-niony I /-padły II)
    2.wypaść V
    zapaść III (+ -nienie II) × zapaść się III
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R.

inf: -eć /-éć: praes: -ém, -ész, -é, -émy, -écie, -eją; praet: praet: -åł, -ała, -eli; imp: -éj; part praes act: -ejąc, -ejący;  
part praet act: -åwszy; part praet pass: -any, -ani; -sb: -enié.

śmieć   VI  (+ -śmiejący I, nieśmienie I)
umieć   VI (+ umiejący IV, umiany II, umienie IV i nie-enie I)
     rozumieć / roźmieć  (2, w tekście wierszowanym) VI (+ -ący III / nie-ały I, -any IV i nie-any I, -enie V 
           i nie-enie  II) × rozumieć się V
         pf porozumieć IV (+ -any I, -enie II) × porozumieć się IV (+ -enie IV / się II)
              × sporozumieć się I (+ -enie I / się I)
              urozumieć II
              *wyporozumieć (-eni e I)  
              wyrozumieć V (+ -ący II, -any IV /-ały II i nie-ały I, -enie I i nie-enie II) 
              zrozumieć V (+ -any III i nie-any I, -enie IV) × zrozumieć się II
              × pf dorozumiéć się II
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