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S.

Odmiana indywidualna, mieszana, formy wątpliwe, wyjątkowe i izolowane
Bprzedr. impf lub pf, przedr. pf

S.a.
Odmiana indywidualna

bać się:
× bać się {boję, boi; bał / bojał, bojeli} VI (+ bojący się IV, bany I, banie I / się I)  
    × *pobać się (pobojący się I)    
    pf × obać się {-bojał} I  
         × ubać się {-bał /-bojał} II  
         × zbać się I   

biec jest rzadszym wariantem do bieżeć G., występuje regularnie tylko jako praet, w pozostałych formach  ukazuje 
się sporadyczne: inf 3 razy: przybiec, ubiec, wybiec ; praes  7 razy: nabiegnie, -ną, pobiegnie, -ną, zbiegną się; part 
praet act 2 razy: wbiegszy, zbiegszy, 1 raz zbiegnąwszy.
praet: biegł, biegła  / wybiegnął 2; part praet pass: -bieżony (cf  bieżeć G.: -bieżany); -bieżenié możliwe od biec a. 
bieżeć;  zaliczono do bieżeć, gdyż w odpowiednich tekstach w zasadzie potwierdzona jest ta właśnie postać 
odmiany
biec {praet} IV  
    pf dobiec  II  
         nabiec {-biegnie 2}  II (+ -gły II) × nabiec się I  
         *obiec (-gły I)
         odbiec III (+ -ony I)  (+ -gły I)
         pobiec {-biegnie} II  (+ -gły I)
         *podbiec (-biegły I)  
         przebiec II (+ -biegły I, -ony I)  
         przybiec {-biegszy}  IV  (+ -biegły I)
         × rozbiec się {-biegszy} IV (-ony I)  
         ubiec  IV (+ -ony II)  
         wbiec (-biegszy} III  
         wybiec {-biegł /-biegnął 2} III    
         zabiec {-biegną;  imp -bież} IV (+ -ony II /-gły II) × zabiec się II  
         zbiec   {-biegszy /-biegnąwszy} IV × 1.zbiec się {-biegną 2} IV {+ -biegły V)
         × pf 2.*zbiec się (-gły I)

być: praes cf niżej; fut 1.sg, 3 pl: będę, będą; 2 sg – 2 pl: będziesz, -e, -emy, -ecie; praet był, -a, -li; imp bądź; part 
praes act: będąc, będący; part praet acy: bywszy; part praet pass (dla przedr przechodnich): -byty; sb: bycié.
Praes przedr. odmienia się według  fut.
być {jestem; jesteś / jeś i jesi, jest,  jestesmy,-chmy / sąsmy, -chmy / jesmy 2;  jesteście / sąście / jeście 1, są; 
bywszy} VII (+ będący V, byty I i niebyty I, bycie IV i niebycie II)
    *1.przebyć (-będący `zawsze będący’ I)
    pf dobyć  IV (+ -ty IV i nie-ty I, -cie IV) × dobyć się III
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         nabyć V (+ -ty V i nie-ty II, -cie V) 
         [obyć się] cf obyść się s.v. iść  
         odbyć IV (+ -ty I i nie-ty II, -cie I i nie-cie I) × odbyć się I
         pobyć III
         pozbyć V (+ -cie II)
         2.przebyć IV (+ -ty II, -cie III)
         × przedobyć się II 
         przybyć  V (+ -ty II /-ły II, -cie II i nie-cie I) × przybyć się I
         ubyć IV (+ -cie I)
         wybyć I
         wzdobyć I × wzdobyć się II
         zabyć II (+ -cie I)   
         zbyć V (+ -ty II, -cie II) 
         zdobyć III (+ -ty I) × zdobyć się IV
         × pf nabyć się II
                 obyć się II 
                 zbyć się II

chcieć: praes: chcę, -esz, -e, -emy, -ecie, -ą; praet: chciåł, chciała, chcieli: imp: chciéj /chciej; part praes act: chcąc, 
chcący; part praet act: chciåwszy; part praet pass: chciany; sb: chcenié.   
chcieć VII  (+ chcący IV, chciany II i nie-any I, chcenie / chcienie  IV i niechcenie II) ×  chcieć  się V
    pf × odechcieć się I
         × [weschcieć się] {wschoce} I
         zachcieć III (+ -enie I) × zachcieć się IV
         zaniechcieć I
         zechcieć V × zechcieć się II

dać:  praes: dåm, dåsz, då, dåmy, dåcie, dadzą; praet dåł, dała, -li; imp: dåj / daj; part praet act dåwszy; part praet 
pass dåny / dany; sb: danié.
pf dać {dadząc} VII (+ dadzący I, dany VI i niedany II, danie V i 
       niedanie I)  × dać się V
Cf też niżej przedać
    dodać IV (+ -any I, -anie II i nie-anie I)
    nadać V (+ -any V, -anie IV) × nadać się II (+ nie-any I)
    naddać II (+ -any II)
    oddać V (+ -any IV i nie-any II, -anie IV i nie-anie II) × oddać się IV (+ -any II, -anie II
    odewzdać I
    podać VI (+ -any V, -anie V)
    poddać V (+ -any V /-ały I, -anie II) × poddać się V (+ -anie III)
    × porozdać się I
    powzdać III (+ -any I, -anie II)
    przydać V (+ -any V, -anie IV) × przydać się V
    rozdać V (+ -any III, -anie II) × rozdać się II
    udać IV (+ -any III, -anie I) × udać się II
    × uzdać się I
    wdać III (+ -any II) × wdać się V (+ -anie I / się I)
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    wydać V (+  -any V i nie-any II, -anie IV i nie-anie III)
    wzdać IV (+ -any II i nie-any I, -anie III)
    zadać V (+ -any IV, -anie III)
    zapodać I
    zdać V (+ -any III, -anie II i nie-anie I) × zdać się (impf i może pf) VI
przedać  V (+  -dany IV i nie-dany I, -danie IV) × przedać się II 
    odprzedać II × odprzedać się I   
    poprzedać IV (+ -danie I)
    rozprzedać II (+ -dany I, -danie I)
    sprzedać II (+ -danie I)
    uprzedać II (+ -danie I) × uprzedać się II
    wyprzedać II × wyprzedać się I
    zaprzedać IV (+ -dany IV, -danie II) × zaprzedać się II

[-doleć]
    pf podoleć {brak praes i praet} I
         zdoleć  {praes  -le /-la} II
    
gnać
gnać {żonę, żenie} IV (+ gnany II, gnanie I) × gnać się {brak praes} I
    pf dognać III (+ -any II)
        nagnać II (+ -any I)
        obegnać {praes obegnę 1} IV (+ -any II, -anie II)
        odegnać {-żonę, -żenie} IV (+ -any III, -anie II)
        ognać I × ognać się II (+ -anie I)
        pognać {-żonę, -żenie} III (+ -any II) × pognać się I
        przegnać II (+ -anie I)
        przygnać  {-żenie;  -gnał /-żonął; imp -żeńcie} IV (+ -any I)
        rozegnać {-żonę, -żenie /-żdżenie 1} IV (+ -any II, -anie II) × *rozegnać się (-any I)
        wygnać {-żenie} V (+ -any V, -anie V)
        zagnać IV (+ -any III, -anie II) × zagnać się II
        zegnać / zgnać {zżenie} IV (+ -any II, -anie II)

iść bprzedr.: praes 1.sg – 3.pl: idę, idą; 2.sg – 2 pl: idziesz, -e, -emy, -ecie; praet: szedł, szła, szli; imp idź; part praes 
act: idąc, idący; part praet act: szedszy;  sb: szcie.
Przedr.:   inf: -jść  /-ść /-jć /-ć,  po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę też -yść /-yć;  po niektórych 
przedrostkach przed częścią rdzenną występuje -n- (obniść się, odni(ś)ć,  przeniść,  przynić, wni(ś)ć, wyni(ś)ć, 
wzniść, zni(ś)ć);  praes i imp: -jdę, -jdzie …,  po  przedrostkach zakończonych na spółgłoskę: -ejdę /-ydę /-yjdę; po  
wy-, wz-, z- też -nidę; praet -szedł, -szła, -szli /-śli; impers: -szto; part praet act: -szedszy; part praet pass (w 
rzadkich przechodnich): -jdziony; sb: -ście.       Zaświadczone formy inf w wielu czasownikach stanowią nieznaczną 
część ogółu użyć, podobnie    
zaświadczone praes (większość występuje w formie praet -szedł, która nie daje wskazówek co do odtworzenia inf i 
pozostałych form, tak np. w wniść, wyniść, wzniść, zniść); formy te w miarę mozności opatruję rzeczywistymi, tj. 
niezaokrąglonymi cyframi frekwencyjnymi, które jednak mogą być nieścisłe ze względu na ogromną, trudną do 
sprawdzenia w stopniu niewątpliwym,  ilość materiału. W niektórych hasłach form inf  w ogóle brak;  jej 
rekonstrukcję ujmuję w klamry
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iść / ić  (i pf:  praet, part praet)  VI (+ idący V, ście / szcie IV)
    pf dojść / dojć / dość / doć {-jdzie} V (+  -szły II i nie-szły III, niedoszcie/-dojście II) × [dojść się] 
           {praet} I
         nadejść (-ejdzie /-ydzie /-yjdzie /-nidzie) IV (+ nadeście / nadście II)
         1.naść / najść  ‘napaść’ {-jdzie} IV  (cf też s.v. naleźć)  × [naść się] (-jdzie} II (+ naszcie / naś-) IV (cf 
            też  s.v. naleźć się)  
         obyść /-ejść /-yć  {-ejdzie /-ydzie 1}  IV (+  -szły II, -ście I) × obyść /-yć /-ejć /-ejść /-niść się  
            {-ejdzie/ obędziesz się  z kim 1; imp -ydź} IV (+ obeście I)
         odejć / odyść / odejść / odeść / odyć / odyjć / odnić / odniść {-ejdzie /-ydzie /-yjdzie} V (+ 
            nieodeszły I,  -ście /-szcie IV) × [odejć] się {praet} I
         podejść /-jć /-yść /-yć /-nić  { -ejdzie / -ydzie} IV (+ podejdziony I, podeszty II /-szły II, -szcie II)
         pość / poć / pojść / pojć {pojdzie / podzie 2} VI (+ -szły III)
         [przedejść]  {-jdzie} II (+ -szły I, -jście I) 
         prześć /-jść /-jć /-ć /-niść {-jdzie} V (+ -jdziony I /-szły V, -ście /-szcie /-jście IV)
         przyść /-ć /-jć /-jść /-nić {-yjdzie /-ydzie /-yidzie /-yńdzie 3}  VI (+ przydący I /-szły II, -ście /-szcie 
           V i nie-ście I)
         [rozejć] {rozejdzie} II × rozejć /-niść / 2.-nić /-yć /-yść  się {-ejdzie /-yjdzie /-nidzie;  rozszedszy /
           -szczedszy} V (+ -szły  II, -ście /-szcie /-jście II)  
         × sejść się cf znić się
         ujć / uść / ujść V (+ -szły I, -ście /-szcie IV)
         wniść / wnić / wejć 1 {wnidzie / wejdzie 2; imp wnidź} V (+ weszły II)
         wynić /-niść VI {wynidzie / rzadko wyjdzie / wyńdzie 1; imp wynidź} VI  (+ -szły III,  -szcie /-ście  V)
         wzniść {wznidzie / wzejdzie; wzszedł, wzeszła / weszczła / weszło; part wszczedszy} IV (+ 
            weszczły / wzeszły II,  wzeście /-szcie II) 
         zaść / zajść / zajć  {zajdzie} V (+  -szły III, -ście /-szcie /-jście IV)
         zniść (4) / zyść (3) / zejć (3) / znić (2) / zejść (2)  / z-iść (1) / zyć (1) V {znidzie / zejdzie / zydzie / 
            zyjdzie / z-idzie / zniejdzie (tak!) (1); zszedl / szczedł / zszczedł; zeszła, -li; imp znidź / zejdź /  
            zydź; part szczedszy / zszedzy} V (+ zeszły IV) × zyść (12) / zejć (3) / znić (2) / sejść (2) / seść (1) 
              / z-iść (1) / zniść (1) się V {znidzie / zejdzie / zydzie / zyjdzie:  szczedł / zszedł; zeszła, -li; imp 
              zejdź 1 / znidź 1 / z-idź 1; part   zszedszy / szczedszy} V

jechać: inf: -ać i wyjątkowo -jåć (wyjåć);  praes 1.sg, 3.pl: jadę, jadą; 2.sg – 2.pl: jedziesz, -e, -emy, 
-ecie; praet: jechåł / jåł (pl: jeli); imp jédź; part praes act: jadąc, jadący; part praet act: jechåwszy; part praet pass 
(dla przedr. przechodnich): -any; sb: -anié. 
jechać / ja- (i pf:  praet, part praet) {jechał / jåł, jeli; jechawszy) VI (+  jadący IV, nie-anie I)
    pf dojechać /-ja- IV (+ -any I, -anie I)
         nadjechać /-ja- IV (+ -anie II)
         najechać /-ja- IV  (+ -any II, -anie II)
         objechać /-ja- IV (+ -anie II)
         odjechać /-ja- V (+ -any I, -anie IV
         podjachać /-je- II (+ -any I)
         pojechać /-ja-  {-jechał /-jåł} V  (+ -anie I)
         przejechać /-ja- IV (+ -any I, -anie II) × przejechać się I
         przyjechać /-ja-  {-jechał /-jåł, -jeli} VI (+ -any I, -anie IV)
         rozjachać I × rozjechać /-ja-  się IV (+ -anie II / się I)
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         sprzyjachać I
         ujechać /-ja- {-jechał /-jåł} V (+ -anie II)
         wjechać /-ja- V (+ -any I, -anie IV)
         wyjechać /-jachać /-jać 1 {-jechał /-jał 3}  V (+ nie-anie II)
         zajechać /-ja-  {-jechał /-jåł} IV (+ -anie I i nie-anie I)  × zajechać się I
         zjachać /-je- V × zjachać /-je- się V (+  -any I, -anie IV / się II i nie-anie się I) 
         × pf najechać się I

jeść: praes: jém, jész, jé, jémy, jécie, jedzą; praet:  jådł, jadła, jedli; imp jédz / jedz; part praes act: jedząc, jedzący; 
part praet act: jådszy; part praet pass: jedzony / jedziony; sb: jedzenié /-jedzienié.
jeść {impers jedziono; jadszy} VI (+ jedzący IV,  -dzony /-dziony IV, -dzenie V i  nie-enie II) × jeść się II 
            (+ -ący się I)
    pf dojeść  II 
         objeść II (+ -dzony /-dziony II)
         podjeść I
         pojeść IV (+ -dziony I) × pojeść się II
         przejeść III (+ -ący I)
         przyjeść II × 1.przyjeść się I
         rozjeść I 
         ujeść IV (+ -dziony I, -dzienie I)
         wjeść I
         wyjeść III (+ -dzony I)  × wyjeść się I
         zajeść II (+ -dziony I, -dzenie IV)
         zjeść / śnieść / snieść  {zjedzą / śniedzą; zjadł , zjedli / śniadł} V (+ -dziony /-dzony III i nie-dziony 
              I, -dzienie I) 
        × pf dojeść  się I
                najeść się V (+ -dzenie II)
                objeść się III (+ -dzenie II)
                2.przyjeść się II
                rozjeść się II (+ -jadły II)

lec: w inf przedr. 1 raz wyjątkowo -ląc;  w praes przedr. oboczność -ę- /-e-; 1.sg – 3.pl: lęgę, lęgą /-legą; 2.sg – 2 pl: 
lężesz, lęże /-leże, -emy, -ecie;  rzadko odmiana typu -legnę, -legnie; praet: légł, legła, -li; imp -lęż; part praet act: 
l(e)gszy; part praet pass: -lężony; sb: -lężenié / -leżenié.
pf i impf lec  {lęgę, -że} IV
    pf dolec /-ląc (1) {-lęże} IV
        *nadlec (-legły I)
        nalec  {-lęgę /-lęże} II (+ -lężony I /-legły I)
        1.oblec  {-lęże /-legnie 1} V (+ -lężony / -le- IV //-legły I, -lężenie /-le- V)
        odlec {brak praes} II 
        podlec  {-lęgę, -lęże /-leże (1)} V (+ -legły IV, -leżenie I)
        polec {-lęgę /-legę, -lęże} V (+ -legły II, -lężenie I)
        przylec {- legą / legną} IV (+ -legły II)
        × rozlec się I
        spolec I
        ulec  {-lęgę, -lęże} IV (+ -legły II, -lężenie I) × ulec się I 

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – S. str. 5/29



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

        2.wlec {-lęgą} II (+ -legły I) × 2.wlec się {-legła} II
        × wylec się I
        wzlec {-legszy}  I
        zalec {-lęgą /-legą 1, -lęże} III (+ -lężony I, -leżenie /-lę-  II) × zalec się I
        zlec {-lęże, -legł /-lęgł 1} II {+ -lężenie III) × zlec się II

mieć: praes: måm, måsz, må / ma (cf niżej), måmy, måcie, mają; praet miåł, miała, mieli; imp: miéj / miej; part 
praes act: mając, mający; part praet act: miåwszy; part praet pass: miany; sb: mienié.
Brak pochylenia w 3.sg praes związany jest z obecnością poprzedzającej partykuły przeczącej nie, w artykule 
hasłowym Słownika nie przedstawiono jednak tego zjawiska traktując wszystkie zapisy ma (z a jasnym) jako błędy. 
Oboczność mieć : imieć ma w zasadzie charakter fonetyczny.
mieć VII (+ mający V, miany V, mienie / mia-  III i nie-enie II) × mieć się V (+ -ący się III, -enie się I)
imieć  `mieć’ {imå} I (+ imienie /-anie II)

mleć: praes: mielę / melę, [-esz, -e, -emy, -ecie – brak zapisów], -ą; praet:  meł, mełł / miołł ; part praes act: 
mieląc, mielący / meląc; part praet act:  -mi(o)łszy; part praet pass: mielony /-mełty /
-miołty; sb: mielenié /-mełcié.
Rodzina jest nieliczna, warianty zaświadczone w bardzo niewielu przykładach, a więc nie można na ich podstawie 
wnioskować o panującym modelu odmiany.
mleć  {mielę / melę;  mioł / mełł; meląc}  IV (+ mielący II, mielony I, mielenie II)
    pf *omleć (omełty II)
         umleć {imp -miel} I (+ -mełty I)
         zmleć  {-mielą /-melą;  praet -meł; impers -mełto /-miełto; part -miołwszy} II (+ -mełty /
           -miołty II,  -mełcie I) × zmleć a. ze- się {-miele /-mele} II

naleźć:  Odmiana tej rodziny jest połączeniem koniugacyjnym dwu podstaw czasownikowych : -leźć  H.a.  i -iść 
(zob. wyżej); -leźć występuje we wszystkich kategoriach oprócz praes i imp, -jść w praes i imp oraz wszystkich 
pozostałych jako rzadsza oboczność. 
praes: najdę, najdziesz, -dzie, -dziemy, -dziecie, -dą; praet: nalåzł, nalazła, naleźli / naszedł, naszli; imp: najdzi; part 
praet act: nalazszy / naszedszy (co do morfemu part cf też uwaga wstępna do H.a.); part praet pass: naleziony / 
najdziony; sb: nalezienié / najdzienié //-dzenié.
pf 2.naleźć  / 2.najć (7) `znależć’ {nalazł / naszedł 18; part nalazszy / naszedszy 1}  VI (+  naleziony V i 
       nie-ony IV / najdziony I i nie-dzony I, nalezienie IV / najdzienie II) × naleźć się {nalazł} V 
    przenaleźć {-nalazł /-naszedł 1} II
    przynaleźć  I
    wynaleźć {-nalazł; part -nalawszy} V (+ -naleziony IV /-najdzony I, -nalezienie  III /-najdzienie /
      -dzenie II) × wynaleźć się II
    znaleźć {-nalazł } V (+ -naleziony IV, -nalezienie IV) × znaleźć się {-nalazł /-naszło 1} IV (+ -najdziony 
       I,  znajdzenie /-dzienie II /-dzenie się I)

obuć: 
pf obuć {obuje} II (+ obuty II i nie-ty I) × obuć się II
    Przedr. z jednym wyjątkiem -zuć:
    przyobuć  II × przyobuć /-zuć się {-obuje / -zuje} II (+ -zuty I)
    rozzuć {imp -zuj} II  (+ -ty I, -zucie I)
    wyzuć {-zuje; -zuł; imp –zuj; part -zuwszy} III (+ -ty II) × wyzuć się {-zuje; -zuł} III (+ -cie się I)
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    wzuć {-zuje; imp -zuj} II
    zazuć {-zuł} I
    zuć / zd-zuć `zzuć’ {zuje / zd-zuje} II (+ -ty I)

piać: praes: pieję, -esz, -e, -emy, -ecie, -ą; przedr. -pieję /-poję; praet piåł, piała, pieli; imp piéj /-poj; part praes act 
piejąc / pojąc; part praet act: -piawszy; sb: pianié /-pienié / pojenié. 
piåć IV (+ piånie / pie- II // pojenie I)
    pf odpiåć {-pieje} I
         spiåć {-poje; imp -poj; part -piawszy} II
         wypiåć {brak praes} I
         zapiåć {-pieje /-poje} IV 

pleć: praes: piele / pele / plewie; praet: peł / plewł / pioł; imp: plew; part praes act: plewiąc; part praet act: 
-plewszy; part  praet pass: -pełty; sb: piełcié / pełcié /-plewienié / plenié.
Cf uwaga do mleć.
pleć (piele / pele / plewie;  pioł / pełli / plewli; imp pleẃ; part plewąc}  III (+ piełcie / peł- II //
           plenie I)
    pf nadpleć (-plewie) I
         napleć {impers -pełło} I
         opleć {inf} I
         przepleć  { impers -plewiono; -plewszy} II (+ -pełty I, -pełcie I /-plewienie I) 
         wypleć {-plewie /-piele; -plewł /-peł} III

przyjajać /-przyjać : praes:  przyjajåm, -ajesz, -aje, -ajemy, [-ajecie]  / przyjåm, [-åsz, -å, -åmy, -åcie] / 3.sg. (1 r.) 
przyje;  3.pl przyjają; praet: przyjajåł, przyjajała, -ali / przyjåł, przyjała, przyjeli; imp: przyjåj; part praes act 
przyjając, -przyjający.
przyjajać  {-aję / ajåm;  -ajåł /-åł} III
    sprzyjać /-przyjajać  {-jåm /-aję /-ajåm; åł /-ajåł} IV (+ -ący II)
    pf [dosprzyjać] {imp  -jaj} I
         posprzyjać {-ał, -eli} II

rwać:  praes 1.sg, 3.pl: rwę, rwą; 2.sg – 2 pl: rwiesz,  -‘e,  -‘emy,  -‘ecie; praet: rwåł, rwała; imp:  rwi; part praes act: 
rwąc; part praet act: -rwåwszy; part praet pass: rwany / 1 raz -rwiony (s.v. porwać też porwon(y) w 
przekleństwach np. porwon diabłu, 1 raz też porwon Bogu); sb: rwanié.
rwać  IV (+ -ęcy I, -any I, -anie I) × rwać się IV
    pf dorwać się III
        *naderwać (-any I)
        narwać II (+ -any I)
        oberwać III (+ -any II, -anie I)
        oderwać IV (+ -any IV, -anie II) × oderwać się IV (+ -any II, -anie III/ się I)
        poderwać II × poderwać się I
        porwać V (+ -rwany /-rwony IV, -anie II) × porwać się IV (+ -anie?) 
        przerwać IV (+ -any II, -anie II) × przerwać się III (+ -any II, -anie II)
        przyrwać II (+ -any I)
        rozerwać IV (+ -any IV /-rwiony I, -anie V) × rozerwać się {-rwał /-drwał} IV 

cz. III. Czasowniki według typu odmiany – S. str. 7/29



Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

        serwać cf zerwać
        urwać IV (+ -any II, -anie III) × urwać się IV
        × *werwać się (-anie I)   
        wezdrwać II
        wyrwać V (+ -any IV, -anie II) × wyrwać się IV (+ -anie się I)
        zarwać II (+ -any II) × zarwać się I
        zerwać / se- III  (+ -anie III, -any II) × zerwać / se-  się III

rzężeć (odpowiada dzisiejszemu rzęzić odmienianemu jak B.):  praes: rzęże (mogłoby wskazywać na inf rzęzać lub 
rzęźć): praet: rzężał (wskazywałoby na praes rzęży).
rzężeć (-że) I
    pf zarzężeć {-żał} I

rzuć:
rzuć {rzuje / rzwie; rzwiał} II (+ rzwiący II)

sieść: praes 1.sg – 3 pl: siędę, siędą; 2.sg – 2.pl: siędziesz. siędzie / 4 r. (-)siądzie, -emy, -ecie;  praet: siådł / 2 r. 
-siądł, siadła, siedli / 1. r. -siadli; imp:  siądź / 1 r. -siędzi; part praet act: siådszy / 1 r. siedszy; part praet pass:  
najczęściej -siędziony z wariantami -ę- /-e-/-ą- oraz -dziony /-dzony (cf część szczegółowa); sb: najczęściej 
siędzienié z wariantami jak part pass (cf część szczegółowa).
pf sieść  {siędzie / siądzie 1; part siadszy / siedszy 1} V (+ siędzienie II) × sieść się II
    dosieść  I
    *nasieść (-siędzienie I)
    obsieść  {-siędą /-siądną} III (+  -siędzenie /-dzienie II
    odsieść II × odsieść się II
    osieść V (+ -siędzony II, -siędzienie I) × osieść się II)
    podsieść  I × podsieść się [impers -siedziono} II
    posieść  /-sięść (1) {-siędzie /-siądzie 1;  -siadł /-siądł 2;  impers -siędziono; imp -siądź /-siędzi  1} V 
        (+ -siędziony /-siedziony /-siedzony /-siędzony /-siądziony  III //-siadły II, -siędzienie  /-siedzenie /
        -siądzenie / -siądzienie /-siędzenie III) × posieść się II
    przesieść {-siędzie /-siądzie 1} III × przesieść się II
    przysieść  III (+ -siadły II, -siędzenie I) × przysieść się I
    × rozsieść się II (+  -siadły II, -siędzienie II)
    usieść {-siędzie /-siądzie 1} V (+-siadły II, -siędzienie  /-siedzie- /-siedze--II)
    wsieść V (+ wsiedzienie I)
    wysieść  IV (+ -siędzenie I)
    zasieść {-siedli /-siadli 1} V (+ -siedzony I, -siadły II, -siędzienie /-siedzenie /
       -siędzenie III)  × zasieść się I
    zsieść  IV × zsieść / sieść się III (+ zsiądziony I / zsiadły IV)
    × pf nadsieść się I
            nasieść  się I

słusza /-e/-y:  tylko 3.os. różnych czasów (zwykle praes), też con; praet -słuszało, -słuszeli; part praes act: 
słuszający / 1 r. -słuszący; inf bardzo rzadkie, tylko w przedr. Bprzedr. tylko bezpodmiotowo; przedr. też w 
znaczeniach wymagających składni z podmiotem.
[słuszeć? -ać?]  / służsz- {tylko praes 3.sg  -sza / -sze / -szy} V  (+ -szający I)
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    przysłuszeć 3 / -ać 2 {tylko 3.sg -sza /-szy / -szeje; -ało} V (+ -szający II /-szący I) 

spać: praes: śpię a. spię, -isz, -i, -imy, -icie, -‘ą; praet spåł, spała, -li; imp: śpi a. spi ; part praes act: śpiąc, śpiący a. 
s-; part praet act: -spåwszy; part praet pass: -spany; sb: spanié. (W całej rodzinie znalazłam 3 zapisy (-)śpi, 
pozostałe zapisy przez ∫- lub S-, które mogą znaczyć zarówno głoskę ś, jak i s.
spać  V (+ śpiący IV, -anie V i nie-anie IV)
    pf dospać II (+ nie-anie II)
         pospać II
         przespać III (+ -anie II)
         *uspać (-ący I)
         wyspać II (+ -any I)
         zaspać III (+ -anie II)
        × pf  naspać się II
                 ospać się I (+ -any II, -anie I)
                 przespać się III (+ -anie I / się I
                 rozespać się I (+ -any I, -ały I)
                 wyspać się II (+ -anie II i  nie-anie II)

ssać:  praes 1.sg – 3.pl: ssę, ssą / s(a)m;  2.sg – 2.pl: ssiesz, ssie, -emy, -ecie / sie, siecie; praet: ssåł, ssała, -ali; part 
praes act: ssąc, ssący / sący // ssający; part praet pass: -ssany; sb:  ssanié / 1 r. sanié.
ssać / sać {ssę, ssie / sam} IV (+ ssący / ssający (1) III, ssanie II) × ssać się I
    pf dossać {-ssie} I 
        odessać {-ssę} I
        possać  I
        wyssać {-ssie} III (+ -any II, -anie I)
        × pf nassać się II
              obessać się {-ssie} I
              ossać się  I (+ -ały I,  -anie I)

stać : Określenie aspektów i ilości może nastąpić po zredagowaniu haseł; inf stać i praet stał jest  impf w zn. 
podstawowym `nie ruszać się z miejsca w pozycji pionowej’;  w zn. stać kogo na co i stać za co `mieć wartość taką 
jak coś’ aspekt musi być ustalony przez analizę materiału; praes stoi we wszystkich zn. jest impf; 3.sg stanie w zn. 
podstawowym jest pf, w pozostałych w. wym. zn. aspekt wymaga analizy. Postaci przedr. w zasadzie nie 
nastręczają wątpliwości, zob. wykaz niżej.
1.stać   {stanę, stanie, stał / stanął} (+  nie-anie III)
Cf też niżej martwychwstać
    pf 1.dostać  VI (+ nie-anie I) × 1.dostać się III
         nastać V (+ -ały II, -anie III)
         obstać (brak praes) I 
         odewstać / od- (1) II (+ -anie IV)
         odstać / ode-  (1) IV (+ -anie III) × odstać się II 
         ostać V × ostać się V (+ -stały II)
         poprzestać IV (+ -anie I)
         powstać  VI (+ -any I /-ały II, -anie V)
         pozostać IV (+ -any I /-ały IV, -anie II) × pozostać się I
         1.przestać VI (+ -ały I, -anie IV)
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         1.przystać  V (+ nie-ały I,  -anie II i nie-anie I)
         × przyzostać się (brak praes) I
         rostać / rozs- się IV (+ -any II, -anie IV)
         ustać V (+ -ały II,  -anie IV i nie-anie I)
         wystać III (+ -anie I)
         zastać V (+ nie-anie II) × zastać się (brak praes} I
         zostać V (+  -ały III, -anie II)
         zstać IV × zstać się VI   
 pf *martwychwstać (-anie  I)
         wzmartwychwstać / wzmartwywstać / * wzmartwechwstać II (+ -anie II)
         zmartwychwstać / zmartwywstać  / zmartwewstać V (+ -anie V, -ały III) 
2.stać  / stojeć {stoję, stoi; ståł, stali / stojał, stojeli; stajało `wystarczało’ 1} VI (+ stojący V, -anie IV /
      stojenie I) [być może w inf (też przedr.) jest -åć, ale nie mogę tego na razie stwierdzić we 
      wszystkich jednostkach]
        nastać {-stoję; -stojali} II 
        2.przystać /-stojeć  (1) V (+ -stojący II)
        sprzystać (-stoi} I
    pf 2.dostać V (+  -stały IV, -anie II) × 2.dostać się III
         × podstać się II (+ -stały II)
         postać V (+ -anie I)
         2.przestać II × przestać się II (+ -ały II)
         × ustać się IV (+ -any I) 
         × zostać się {-stoi /-stanie 1 /-stawa 1; imp -staj} V
         × pf nastać się I
                 wystać się II (+ -any I, -ały III)

szczać
szczać {szczę, szczy; brak inf i praet, cf Sł stp} II
    pf naszczać {-szczał} I

wiedzieć: praes: wiém, wiész, wié, wiémy, wiécie, wiedzą; praet wiedziåł, wiedziała, wiedzieli; imp: wiédz / rzadko 
-wiédź; part praes act: wiedząc, wiedzący; part praet act: -wiedziåwszy; part praet pass: wiedziany / rzadko 
-wiedziony / -wiedzony;  sb: wiedzenié / wiedzienié.
wiedzieć VII  (+niewiedziany / nie-eny II , wiedzenie /-dzienie II  i  nie-dzenie /-dzienie II) × wiedzieć 
         się II
 Cf też niżej powiedzieć
   pf   × dowiedzieć się / dowiedzieć (4) V
        przewiedzieć IV (+ -dzenie /-dzienie II)
        wywiedzieć II × wywiedzieć się V (+ -dziany II i nie-any I)
        wzwiedzieć V × wzwiedzieć się I
        zwiedzieć IV (+ -dziony /-dzony /-dziany IV, -dzenie / -dzienie IV)
pf powiedzieć VI (+ -any IV, -dzenie /-dzienie III) × powiedzieć się III
        dopowiedzieć II
        napowiedzieć I
        odpowiedzieć VI (+ -dziany I, -dzenie /-dzienie III)
        opowiedzieć V (+ -dziany /-dziony (1) /-dzany (1)  V i nie-dziany II, -dzenie /-dzienie III × 
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           opowiedzieć się IV (+ nie-dzienie się I)
        przepowiedzieć IV (+ -dziany IV, -dzenie /-dzienie II)
        przypowiedzieć III × przypowiedzieć się II (+ -dziany II)
        rozpowiedzieć  IV (+ -dziany /-dziony II, -dzenie I)
        spowiedzieć II × spowiedzieć się II
        upowiedzieć I
        wypowiedzieć V (+ -dziany II /-dzony I, -dzienie /-dzenie II) × wypowiedzieć się III
        zapowiedzieć IV (+ -dziany IV, -dzenie /-dzienie III)

wziąć: praes 1.sg – 3.pl: wezmę, wezmą; 2.sg – 2.pl: weźmiesz, -mie, -miemy, -miecie; praet: wziął, wzięła, -li; imp: 
weźmi;  part praet act: wziąwszy; part praet pass: wzięty; sb: wzięcié. 
Rodzina jest pochodną od -jąć; potraktowano ją jako odrębny typ ze względu na zanik rdzennego  -j- oraz istnienie 
własnych derywatów. 
pf wziąć VI (+ wzięty V i nie-ty II, wzięcie V) × wziąć / 2.wzdjąć  (1) się  V
Cf też  niżej wziąć przedsię
    × nadewziąć się {nadweżmie}  I
    powziąć II
    przywziąć III (+ ty II)
    zawziąć III (+ -ty II) × zawziąć się II (+ -ęcie II)
wziąć przedsię / przedsięwziąć V (+ przedsięwzięty III)

zwać: praes 1.sg – 3.pl: zowę, zową / zowię, zowią / przedr. też -wę, -zwą; 2.sg – 2.pl: zowies, -e, 
-emy, -ecie / przedr. -zwiesz …; praet: zwåł, zwała, -li; imp: zow /-zwi;  part praes act: zowąc / zwąc; part praet act: 
-zwåwszy; part praet pass: -zwany; sb: zwanié.
zwać  VI (+ zowięcy I, zwany V, zwanie II) × zwać się V
    pf nazwać {-zową / zowią, -zowie //-zwę, -zwie} V (+ -any V, -anie II) × nazwać się {brak praes} III            
         odezwać {bark praes; imp odzow / odezwi} II (+ -any I, -anie I) ×odezwać się {-zwie} III (+ -anie II 
            / się I)
         ozwać {brak praes} I (+ -any I, -anie I) × ozwać się {-zowę, -zowie / -zwę, -zwie; imp -zow /-zwi} 
           IV (+ -any I,  -anie I)
         pozwać {-zowę /-zwę} V (-any V i nie-any I, -any III) × pozwać się {brak praes} I
         przepozwać  {brak praes} I
         przezwać {-zową , -zowie} V (+ -any IV, -anie II) × przezwać się {brak praes} II
         przypozwać  {-zowie} III (+ -any III i nie-any I, -anie II)
         przyzwać {-zowę, -zowie, -zową  /-zowią  //-zwiesz 1; imp -zow /-zwi 1} V (+ -any IV i nie-any I, 
           -anie II)
         *spozwać (-any I)
         wezwać { wzowę /wzowię 1;  wzowie 2 / wezwie 1;  imp wzow / wezwi} V (+ -any V i nie-any II,
            -anie V)
         wypozwać {brak praes} I
         wyzwać {-zowie / -zwie} IV (+ -any III, -anie II)
         zapozwać  {-zwę} II (+ -any II, -anie II)
         zazwać {brak praes} II (+ -any I, -anie I) 
         zezwać  {zzową, zzowie) IV (+ -any II, -anie II)
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żrzeć (dziś żreć):  inf i praes: żrz- / źrz-/ może zrz-; praes 1.sg – 3.pl: żrę, żrą / (1 r.) źrzę; 2.sg – 2.pl: żrz- / źrz-, 
-rzesz, -rze, -rzemy, -rzecie; praet:  żarł, -ła, -li / 2 r. -żrał / 1. r. żerł; imp: żrzy; part praes act: żrący; part praet act: 
żarszy; part praet pass: -żarty; sb: żarcié. 
2.żrzeć  / 3.źrzeć  {żarł / żrał 1} III (+ żrący II, żarcie II) × żrzeć się {może od źrzeć `patrzyć’ G.) I 
           (+ żrący się I)
    pf [obeżrzeć] {-żarł) I 
         pożrzeć /2.-źrz- /-zrz-  {-żarł /-żerła 1} V (+ -żarty III, -żarcie IV /-żrzenie I) × poźrzeć się {-żarł} I
         [przeżrzeć] {-żarł} I  (+ -cie II)
         użreć II
         [weżrzeć] {wżarła} I  × weżrzeć? się {wżarł} II
         [wyżrzeć] {-żarł) I (+ -ty I)
         zeżrzeć {zżarł / zeżrali} II (+ zeżrzenie)
        × pf obeżrzeć? się {obżarł} II (-żarty II, + -żarcie I / się I) 
               [oźrzeć] się {part -żarszy /-żowszy się} II (+ -ty II /-żarły II)

żyć:  praes:  żywę / żyję, -esz, -e, -emy, -ecie, -ą ; 3.pl: -żywą /-żywią // żyją; praet: żył, -a, -li; imp: -żyj /-żyẃ; part 
praes act: żyjąc, żyjący / żywąc, żywący / żywiąc, żywiący; part praet act: -żywszy; part praet pass: -żyty; sb: życié.  
żyć {żywę / żyję} VI (+ -wiący /-jący /-wący  V)
    pf odżyć {-żywie} I
         ożyć {-żywę /-żyję} V (+ -żyty I, -życie II)
         pożyć {-żywę /-żyję} V (+ -ty I, -cie I) × pożyć się {brak praes} I
         przeżyć {brak praes} III (+ -żywienie I)
         użyć {-żywie /-żyje; -żyją /-żywą 1 /-żywią 1; imp -żyj /-żyw 2} V (+ -ty II) × użyć się III
         wyżyć {-żyje} III
         zażyć {-żywie /-żyje} IV (+ -ty I)
         zżyć (zżywie) I
         × pf nażyć się {-żywie 1 /-żyje 1} II
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S.b.
Odmiana mieszana

bprzedr. impf, przedr. zwykle pf

A. / F.: inf, praet, part praet act, part praet pass, sb wspólne obu koniugacjom: -ać, -åł itd; warianty odmiany (jak 
A. lub jak F: -am, -asz /-ę, -esz) w praes , imp i part praes act.
W przedr. impf tylko odmiana jak A., wobec tego zajmuję się tylko stosunkiem bezprzedr. do przedr. pf
Jako odmianę mieszaną traktuję również hasła, w których odstępstwo od jednego typu odmiany reprezentowane 
jest tylko imiesłowem.

Są tu następujące sytuacje:
bezprzedr. mieszane z przewagą F., przedr jak F.: gdakać, kapać, karać, kasać, kaszłać, klepać, krajać, 
   krzosać, miotać, muskać, plęsać, płokać, r-zać, rzegotać, skakać, sypać, szczypać, szeptać, szperać
bezprzedr. i przedr. jak F (bezprzedr. impf jak A.): chowyrać, dłubać, dybać, głaskać , kajać, mazać, 
   pasać, słapać , troskać, więzać
bezprzedr. i  przedr. mieszane z przewagą F.:  ciosać, drapać, wikłać
bezprzedr. mieszane z przewagą A., przedr. jak F.: kłusać, piskać, strugać
bezprzedr. mieszane w stosunku 1:1, przedr.  brak: gwizdać, strugać, ślipać
bezprzedr. i przedr pf mieszane z przewagą A.: kopać, łapać
bezprzedr. jak F., przedr. mieszane z przewagą F.: deptać, tajać
bezprzedr. mieszane z przewagą F., przedr brak praes: gmerać, markotać
bezprzedr. mieszane z przewagą F., przedr. brak: szczerkać, świegotać
bezprzedr. mieszane z przewagą A., przedr. brak: klaskać, skrzypać 
bezprzedr. mieszane z przewaga A., przedr. brak praes: łuskać, siepać
bezprzedr. brak praes,  przedr. mieszane z przewagą F.: chwostać, gruchotać
bezprzedr. jak F., przedr. jak A.: bębnać
bezprzedr. jak A., przedr. jak F.: smarkać
bezprzedr. mieszane z przewagą A., przedr. jak A.: kęsać
bezprzedr. mieszane z przewagą F., przedr. mieszane z przewagą A.: rębać
bezprzedr. mieszane w stosunku 2:2, przedr. brak praes: łokać
zanotowane inf -ać, part praes act jak F.: ziajać

bębnać {-nie} III (+ -anie ii)
    pf zabębnać {-na} I
chlipać cf ślipać
chostać cf chwostać
chowyrać /-wie- (brak praes) II (+ -rzący I, -anie I) × chowirać się  {brak praes} I
    wychowyrać  {-rając}  I (+ -anie I) 
    pf × rozchowierać się {-rze} I
        × wychowierać /-wi-  się {brak praes} II
chwostać / cho- {brak praes)  II (+ -anie I) 
    pf ochostać {-szcze} II
         *schwostać  ( -any I)
         *uchostać (-any II,-anie I)
         wychwostać {imp -chwoszcz 1 /-chwostaj 1} II × wychwostać się {brak praes}  I
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ciosać {ciesze} IV (+ -any IV i nie-any II, -anie II)
    pf naciosać {-ciesze} I
         ociosać {imp -ciesz} II (+-any II i nie-any I)
         pociosać {brak praes} I
         ściosać {-sa} I 
         uciosać {brak praes} II (+ -any II, -anie I)
         wyciosać {-ciesze; imp -ciesz} II (+ -any II, -anie I)
         zaciosać {brak praes} I (+ -any I)
czperać cf szperać
deptać {-ce /-tce 1} V (+ -cący II, -any II, -anie I)
     1.zadeptać  {-tam} I
     pf nadeptać {brak praes} II
          *oddeptać (-anie I)
          *odeptać (-any I)
           poddeptać  {brak praes} I
           podeptać {-ce / -ta 1} IV (+ -any IV, -anie III)
           przedeptać  {-ce} I (+ -any I)
           przydeptać  {brak praes} I (+ -any I)
           udeptać  {brak praes} II (+ -any I) × udeptać się {-ce} II
           wdeptać {-ce} II (+ -any II)
           wydeptać {-ce}  II (+ -anie I)
           2.zadeptać {brak praes} II (+ -any I)
           zdeptać {-ce} III (+ -any II, -anie I)
dłubać  {-bie} IV (+ -any II, -anie I) × dłubać się {-bie} II
    1.wydłubać {-bam} I
    pf przedłubać {brak praes} I (+ -any I)
         2.wydłubać {-bie}  II (+ -any III, -anie II
drapać {-pie /-pa; imp drap’ /-paj; part -piąc /-pając}  V (+ drapający II / drapiący II, -any II, -anie III) × 
          drapać się {-pię;  part -piąc}  IV
    pf nadrapać {brak praes} I 
        odrapać {-pa} I × odrapać się {brak praes} I (+ -any II)
        podrapać {brak praes} III (+ -any II × podrapać się {-pa} II
        przedrapać {brak praes} I (+ -anie I)
        rozdrapać {-pa /-pie}  IV (+ -any II, -anie II) 
        udrapać {brak praes} II (+ -any II)
        wdrapać {brak praes} I
        wydrapać {-pie} I
        wzdrapać {-pie /-pa} II
         × zadrapać /-dro- się {-pie} II
dybać {-bie} IV (+ -anie I)
      nazdybać {-bam} I
      pf nadybać {-bie} I
           podybać {brak praes} II
           pozdybać {brak praes} I
           przydybać  {brak praes} II
           udybać {–bie} I
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           zdybać {-bie} III × zdybać się {-bie} I
gdakać {-cze} IV (+ -czący I / -kający I, -anie I)
    pf odgdakać  {-cze} I
głaskać {-szcze} IV (+ -szczony I i nie-any I,  -anie II)  × głaskać  się {-szcze} II
    1.ogłaskać (-ska) I
    1.przygłaskac {-ska} I
    pf 2.ogłaskać {-szcze} II (+ -any II i nie-any II, -anie II)
         pogłaskać {-szcze} II (+ -anie I)
         2.przygłaskać  {-szcze} II
         ugłaskać {-szcze /-sce} II (+ any II i nie-any I, -anie II)
         wygłaskać  {brak praes} I (+ -any I)
         zagłaskać {brak praes} II
         × pf nagłaskać się {brak praes} I    
gmerać / gmy- {-rze / -ra 1} IV (+ -rzący I)
    pf zgmerać {brak praes} I
gruchotać /-*gro-  {brak praes} I (+ -anie  I)
    pf pogruchotać {-ce} I (+ -any II, -anie I)
        zgruchotać {brak praes} II × zgruchotać się {-ce /-ta} II (+ -any II)
gwizdać (-zda 1 / -żdże 1} II (+ -anie II)
    pogwizdać {brak praes} I (+ -anie I)
× kajać się {-je} IV (+ -ący II / -ący się II, -anie II)
     ukajać {-ja} I
     pf × pokajać się {-je} II (+ nie-any II, -anie IV i nie-anie I)
         × rozkajać się II (+ -any I)
         × ukajać się {brak praes}  I
kapać {-pie /-pa} IV (+ -ający I, -anie II)
      ukapać {-pam} I
      wkapać {-pam} II   (+ -anie I)
      pf nakapać {-pie} I (+ -anie I)
          *pokapać (-any I) 
           wykapać {-pie} II
karać {-rze /-ra}  VI  (+ karzący II / karający I, -any V, -anie V) × karać się  {-rze} IV (+ - rzący II, -any V  i 
          nie-any II, -anie V i nie-anie II)
Wszystkie pf -karze
    pf nakarać II × nakarać się III 
         podkarać I
         pokarać V (+ -any IV, -anie III) × pokarać się II
         skarać V (+ -any IV i nie-any II, -anie V /-rzenie I) × skarać się II
         ukarać II (+ -any II, -anie II) × ukarać się II
         wykarać I  
kasać {-sa}  I × kasać się {-sze} II
    × 1.podkasać się {-sa} I
    pf podkasać {brak praes} I × 2.podkasać się {brak praes} II
         × ukasać się {brak praes} II (+ -any I)
         wskasać {imp -kasz} I (+ -any II, -anie I) × wskasać się {brak praes} II
kaszłać (-le /-ła; -łał; part -ląc /-łąc) IV (+ -lący II, łanie II)
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     pf *odkaszłać (-anie I)
          × pf nakaszlać się (part -lawszy) I
                  wykaszłać? się (-le} I  
kęsać / ką- (kąsa / kąsze; kąsał) V (+ kąsający III, kąsanie IV) × kęsać  się  {kąsa-ł} II (+  -ający III, -anie 
      IV)
    W przedr. odmiana według A.;  w inf i w odmianie (z wyjątkiem okęsać) zawsze -ą-  
    okęsać {-kęsa} II
    1.skąsać {brak praes} I  (+ -anie I)
    pf odkąsać {brak odmiany} I
         pokąsać /-ku- III (+ -any I) × pokąsać się I
         przekąsać II
         2.skąsać  II (-any I, -anie I)
         ukąsać II
         wykąsać II (+ -any I)
         zakąsać  {brak praes } I
        × pf nakąsać się  I
klaskać  /*kle- (-klaska, kląska, klęska  // kleszcze, klęszcze; klaskał; imp  klaskaj / kleszcz;  part    
       klaskając) IV (+  klaskający I / kleszczący I,  klaskanie / kle- II)
     przyklaskać {-ska} I
klepać (-pię /-pa) II (+ -any I) × klepać się (brak praes) I
    pf przyklepać {-pie} II
         rozklepać {brak praes} II (+ -any I)
        *uklepać (-any I)
         wklepać  {brak praes} II 
         zaklepać {-pie} I
 kłusać / kło- {-sze /-sając 1} IV (+ -any I) × kłusać się {-sze} III
    pf przekłusać {brak praes} II × przekłusać się  {-szę} II
         wykłusać (a. impf) {brak praes} I
kopać {-pa /-pie) V (+ -pający I / -piący I, -any II, -anie IV) × kopać się {-pa} III
    1.wskopać {-pam} I
    pf nakopać  {brak praes} II
        odkopać {brak praes} II
        okopać  {-pa} III (+ -any II, -anie II) × okopać się {-pa} II (+ -any I)
        podkopać {-pa} III (+ -any II, -anie I) × podkopać się  {-pa} II
        pokopać {brak praes} II (+ -any II, -anie I)
        powykopać {brak praes} I
        przekopać {brak praes} III (+ -any II, -anie II) × przekopać się {brak praes} I
        przykopać  {-pa} III (+ -any II, -anie I)
        rozkopać  (-pa 1 /-pie 1) II (+ nie-any I)  
        skopać  {-pa}  I (+ -any II i nie-any I)
        ukopać {-pa} III (+ -any I)
        wkopać {-pie; imp -paj} III (+ -any II, -anie I) × wkopać się {brak praes} II
        2.*wskopać (-any I) 
        wykopać  {-pa} IV (+ -any III i nie-any I, -anie II) 
        zakopać {-pa} IV (+ -any III, -anie I) × zakopać się {brak praes} II 
        *zokopać (-any I) (może błąd zam. za-)
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krajać {-je /-ja} IV (+ -any II, -anie II) × krajać się {-je} II
    odkrajać {-ja} I
    ukrajać {-ja} I
    1.*wykrajać (-any I) 
    pf nakrajać {-je} III
         pokrajać {brak praes} II (+ -any I)
         rozkrajać {imp -kraj} II (+ -any I)
         skrajać {-je; imp -kraj} IV (+ -any II)
         wkrajać {imp -kraj} I
         2.wykrajać {brak praes} I 
krzosać (krzesze / krzosa; krzosał) II (+  krzosący I, krzosanie I)
    pf okrzosać? {-krzesze; krzosał; imp krzesz} II (+ -krzosany I)
         skrzosać /-krzy-  {brak praes; -krzosał}  II (+ nie-any I)
         wskrzosać  {brak praes} II (+ -any I) × wskrzosać się {-krzesze} I
         wykrzosać {brak praes} II (+ -any I)
łapać V (-pa /-pie 1) (+ -łapający II, nie-any I, -anie II) × łapać się {-pa} II
    pf nałapać (-pa) II
         połapać {-pie} III
         ułapać {-pie} II
         wyłapać {-pa} I 
         1.załapać {-pie} I
         złapać {imp -paj}  I (+ -any I) 
         ×  pf nałapać  się {-pa} I
                impf  2.załapać {-pa} I
łokać (-czę 2 / -ka 2) II (+ -czący I, -any I)
      pf złokać {brak praes} I
      × pf *ułokać się (-any I)
łuskać (-ska / -szcze) II
    pf wyłuskać {brak praes} I
markotać (-ce / -ta; imp -czy) III (+ -cący I)
    odmarkotać (-ta) I  
    pf zmarkotać {brak praes} I
mazać (i pf:-awszy 1) {-że} V (+ -any II i nie-any I, -anie IV) × mazać  się {-że} IV 
     1.pomazać (-za) I × pomazać się {imp -zaj} I
Wszystkie pf -maże
    pf namazać V (+ -any IV, -anie II) × namazać się II
         obmazać II (+ -any II, -anie I)
         omazać II (+ -any II) × omazać się I
         2.pomazać V (+ -any IV, -anie V) × pomazać się IV (+ -any IV i nie-any IV, -zanie IV /-żenie I)
         rozmazać IV (+ -any I) × rozmazać się I
         umazać II (+ -any II) × umazać się II
         *wmazać (-any I) 
         wymazać  IV (+ -any III, -anie II) × wymazać się II
         zamazać II (+ -any II, -anie I)
         zmazać  IV (+ -any IV i nie-any I, -anie II) × zmazać się IV 
miotać / mie-  (1) (miece / miota 1; imp miec; part miecąc / miotając 1) V (+ -ajęcy I, -any II, -anie II) × 
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            miotać / mie-  (1) się {miece /-cze 2 // miota 1; part -cąc /-tając} IV (+-anie II)
impf  odmienia się wg A., pf według F.
Cf H.a. mieść: róznica: praes od miotać –  [miecę], miece, od mieść – miotę, miecie; praet: miotał – [miótł] (formy 
w klamrach niezanotowane w materiale}.
    impf:
    odmiatać /-mie- IV (+ -anie I)
    omietać /-mia- II
    podmiatać I
    pomiatać /-mie- III (+ -any I) × pomiatać się I
    przemiatać II (+ -anie I) × przemiatać się I
    przymietać /-mia- /-mio- II × przymiatać się I (+-mietający się II)
   rozmiatać /-mie- / 1.*-mio-  III (+ -anie II) × rozmiatać się II
    umiatać /-mie- III (+ -anie II)
    wmiatać /-mie- II (+ -anie I) × wmiatać /-mie- się II
    1.wymiatać / -mie-  V (+ -ący I, -anie II) × wymiatać /-mie-  się II
    zamiatać /-mie- ( 1) /*1.-mio-  III  (+ -anie II) × zamiatać się I
    1.zmiatać /1.-mio-/ 1.-mie- IV (+ -anie I)
    pf namiotać /*-mie- (-miece) II (+ -any II)
         obmiotać {brak praes} I
         odmiotać {-miece} II
         podmiotać {-miece} I
         porozmiatać {brak praes} I
         powmiatać {brak praes} I
         powymiatać /-mio- {brak praes} II
         pozmiatać {brak praes} I
         przemiotać {brak praes} I
        × przymiotać się {-miece} I
        2.rozmiotać {-miece; imp -miec} IV (+ -any II, -anie I) × rozmiotać się {-miece} II
        wmiotać /-mie-  {brak praes} III (+ -any I, -anie I) × wmiotać się {brak praes} II
        wymiotać  /-mia- {-miece} II × wymiotać się {-miece}  I
        wzmiotać {brak praes} I
        2.zamiotać  {-miece} III
        2.zmiotać {-miece; imp -miec} II 
        × pf namiotać się {brak praes} I  
muskać (-szcze / -ska) II (+ nie-any I) × muskać się {-szcze} II (+ -any I)
    1.pomuskać {-ska} II
    1.rozmuskać {part -ając} I
    pf 2.pomuskać  {-szcze; imp -muszcz} II (+ -any II, -anie I) × pomuskać się {brak praes} I
         2.rozmuskać  {imp -muszcz} I
         × umuskać się {brak praes} I (+ -any II)
         × *wymuskać się (-any I)
         *zmuskać (-any I)
2.pasać (< „pas”) (i pf) {-sze 1 /-sa 1} II × 2.pasać się {-sze} II
    1.przepasać {-sa} I  
    1. przypasać {-sa} I
    1.rozpasać I (+ -any II, -anie I)
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Wszystkie pf -paszę
    pf odpasać II (+ -any I) × odpasać się I
        opasać III (+ -any II, -anie I) × opasać się III (+ -any?)
        podpasać II × podpasać się I (+ -any II)
        2.przepasać IV (+ -any?, -anie I) × przepasać się III (-any IV, -anie I)
        2.przypasać II (+ -any II) × przypasać się I
        2.rozpasać II (+ -any II) × rozpasać się II (+ -sały I)
piskać {-ska / -szcze 1} IV (+ -ący I, -anie III)
    pf napiskać  {brak praes} I 
         spiskać {-szcze} I
        × pf napiskać się {-szcze} II
plęsać / plą- (1) {pląsze, -szą /-są; pląsał; imp plęsz / pląsz // pląsaj} IV (+ pląsanie / plę- II) 
    pf popl(ą)sać {-pląsze} I
         spl(ą)sać {brak praes} I
płokać {-cze /-ka 1} IV (+ -any II i nie-any II, -anie III) × płokać się {-czę} II
    pf × napłokać się {brak praes} I
         opłokać {-cze} IV (+ -any II) × opłokać się {brak praes} II
         *podpłokać (-any I)
         *popłokać (-any I)
         spłokać  {-cze; imp -płocz} II (+ -any II)
         upłokać II {imp -płocz} II (+ -any II)
         wypłokać  {-cze, -czą /-cą 1; imp -płocz} IV (+ -any II, -anie II) × wypłokać się {-cze} II  
rębać / rą- {rąbie / rębie 1 // rąba; rąbał} V (+ rąbany II)
    1.obr(ą)bać  {-rąba} I
        1.przer(ą)bać   {-rąba} I  
         × wyr(ą)bać się {-rąba} I
         pf nadr(ą)bać  {brak praes; -rąbał} I 
              narąbać {-rąba //-rąbie / rębie 1; rąbał}  II
              2.obrąbać /-rę- {brak praes} II × obr(ą)bać się {brak praes; -rąbał} I
              podr(ą)bać  {-rąbie} II (+ -any I)
              porębać /-rą- {-rąba} IV (+ -any II, -anie II)  
              poprzer(ą)bać  {brak praes; -rąbał} I
              2.przer(ą)bać {brak praes; rąbał} I (+ -any II)
              rozr(ą)bać {brak praes; -rąbał} II
              ur(ą)bać {brak praes; -rąbał} II (+ -any I)
              wyrębać  {-rąba  /-rąbie; imp -rąb} III (+  -any I, -anie II)
             zarębać {-rąbał} II {+ -any I)
             zr(ą)bać {-rąba /-rąbie; imp -ręb} III (+ -any I, -anie I)
             zobrębać {brak praes} I
! r-zać / rzzać 1 / rdzać 1 {r-za // r-że / r-ze;  r-zał / rżał} III (B.)
    pf zar-zać {-rże /-r-ze, r-zą; r-zał ; imp -rży} II
rzegotać /-cho- {-ce /-ta 1} II (+ -ący I, -anie II) × rzegotać się I
siepać {siepa, -ając} II (+ -ający /-piący II, -anie I)I × siepać się {-ając}  I
    pf *posiepać się (-any I)
         rozsiepać {brak praes} I (+ -any I)
skakać {-cze; -cząc/ -kając} V (+ -czący II, -anie III)
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    *przeskakać (-anie I)
    pf poskakać  {-cze} II
         uskakać {brak praes} I
         wskakać {brak praes}  I
        × pf naskakać się {-cze} II
! skrzypać  {-am /pie} II (+ -ający II, -anie II)
słapać / szła- /*-szla- {-pie} II (+ -anie I) × szłapać się {-pie} II
    1.nasłapać {-pa} I
    pf 2.nasłapać {brak praes} I
        posłapać /*-szła-  {brak praes} II (+ -any I)
        rozszłapać /-sła-  {brak praes} II
        uszłapać  {brak praes} I
        × wsłapać się {-pie} I
        × pf *usłapać się (-anie I)
                zasłapać się {-pi} I (+ -anie I)
smarkać {-ka} I
    pf × usmarkać się {-ce} I        
strugać {-ga;  part -żąc} II (+ -any II, -anie I)
    pf nastrugać {imp -struż} II
         ostrugać {imp -struż} II (+ -any I) 
         postrugać {imp - struż} I
         przestrugać {brak praes} II
         przystrugać {-że} II
         ustrugać {-że; imp  -struż} II (+ -any II)
         wystrugać {-że; imp -struż} II (+ -any II)
sypać {sypę / sypię, sypie // sypa 1; part sypiąc} IV (+ sypający I, -any II, -anie III) × sypać się {-pie, -pą 
       /-pią}  III (+ sypiący się II)
    1.osypać {-pa} I 
    1.rozsypam {-pa} II
    × 1.wysypać się {-pa} I
    pf  dosypać  {-pie} II
         nasypać {-pę, -pie} IV (+ -any III i nie-any I, -anie I)
         obsypać  {imp -syp} II (+ -anie I) × obsypać się {brak praes} I
         odsypać {-pę} II (+ -any I)
         2.osypać {-pie} II (+ -any II) × *osypać się (+ -any I, -anie I)
         podsypać {-pę} II
         posypać {-pę, -pie} IV (+ -any III) × posypać się {-pie, -pą} II  
         przesypać {-pie} II (+ -any II, -anie I)
         przysypać  {brak praes; imp -syp} IV 
         2.rozsypać / ros- {-pą /-pią}  IV (+ -any III, -anie II) × rozsypać się  {-pą /-pią 1} III  (+ -anie II)  
         usypać {-pią, -pie}  IV (+ -any III, -anie II)
         wsypać {-pę, -pie} V (+ -any II, -anie I) × wsypać się {-pie} II 
         wysypać {-pę /-pią, -pie; imp -syp} IV (+ -any I) × 2.wysypać się {-pą; -pie} II
         zasypać  {-pę, -pie; imp -syp} IV (+ -any I, -anie II) × zasypać się {brak praes} II
         zsypać {-pie} II (+ -any I)
szczerkać / szczyr- {-cze} II (+ -czący I /-kający I)
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szczypać {-pie /-pa}  IV (+ -piący II, -any II, -anie II)
    przeszczypać {-pa} I  
    1.uszczypać {-pa} I  
    pf odszczypać  {brak praes} I
         oszczypać  {-pie) II
         *rozszczypać (-any I)
         2.uszczypać {brak praes}  II (+ -any I, -enie II)
szeptać {-ce /-cze 1 //-ta 1} IV (+ -cący II, -anie II)
    pf naszeptać {-ce} I
         poszeptać {-ce} IV (+ -anie I)
szłapac cf słapać
szperać  / szpy- / czpe- {-ra} II (+ -rzący I, -anie II)
    pf przeszperać {-ra) I
ślipać `chlipać’ {-pa 1 / -pie 1} II (+ -anie II)
świegotać /-kotać // szwie-  {-ce /-ta 1} II (+ -ący II, -anie II)
    pf  odświekotać {brak praes} I
         wyświekotać /-gotać  {brak praes} II
tajać  {brak praes} IV (+ -ący II) × *tajać się  (-ący się II) 
    pf roztajać {-ję /-am} III (+ -ały II) × roztajać się (i impf) {-je} II
         stajać {-je} II 
troskać {-szcze} II ×  troskać się {-szcze; imp troszcz} IV (+ -ący się I, -anie III i nie-anie I)
    1.stroskać {-ska} I
    pf 2.stroskać {brak praes}  I × stroskać się {-szcze} II (+ -any II)
         utroskać {brak praes} I (+ -any I) × utroskać się {brak praes} I
         zatroskać {brak praes} III × zatroskać się {-troszcze} III (+ -any II, -anie II)
więzać  / wią- {wiąże, -zał; imp więż / wiąż} V (+ -any IV i nie-any I, -anie IV) × wiązać / wię-  się {jak 
      więzać} IV
    1.przywi(ą)zać {-wiąza} I
    1.zwi(ą)zać {-wiąza} I
We wszystkich  pf odmiana według  F.
    pf nawięzać (-wiąże, -zał; imp  -wiąż) III (+ -any I i nie-any I)
        obowiązać /-wi ę- {-wiąże, -zał}  IV × obowiązać /-wię-  się {-wiąże, -zał}} IV (+ -any  IV i nie-any II, 
          -anie IV i nie-anie I) 
        obwiązać  (2) /-wię- (2) // obi(ę)- {-wiąże; -zał / obięzał; imp -wiąż 1 /-więż 1} IV (+ -any IV i 
          nie-any? I) × obwi(ą)zać się {-wiąże, -zał} IV
        odwięzać /-wią- (1) {-wiąże, -zał;  imp -więż 1 /-wiąż 1} IV (+ -any II, -anie I)
        podwięzać {imp -wiąż/-więż} II (+ -wiązany I)
        powiązać (-wiąże, -zał;  imp -więż} IV (+ -any II) × powięzać  się {-wiąże, -zał} II
        przywięzać /2.-wią- {-wiąże, -zał; imp -wiąż 6 /-więż 6} V (+ -wiązany IV, -wiązanie II) × przywięzać 
          /-wią- się {-wiąże, -zał} III (+  -anie się I)
        rozwięzać /-wią- {wiąże, -zał; imp -więż /-wiąż }  V (+ -any V i nie-any I, -anie IV) × rozwięzać /
          -wią-  się {-wiąże, -zał} IV
        uwięzać /-wią- {-wiąże, -zał; imp -wiąż /-więż}} IV (+ -any IV, -anie II) × uwiązać się {-wiąże, -zał} II 
        wwięzać (2)  /-wią- (2) {-wiąże, -zał} III × wwięzać /-wią-  się {-wiąże, -zał} IV (+ -anie V, -any II)
        × wywięzać /-wią-  się {-wiąże} II (+ -any I)
        zawiązać /-wię- {-wiąże, -zał; imp -wiąż /-więż} V (+ -wiązany IV, -wiązanie II) × zawiązać się 
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          {-wiąże, -zał} III (+ nie-any I )   
        zezwi(ą)zać {-wiąże} I 
        2.zwięzać /-wią- {-wiąże, -zał; imp –więż /-wiąż} V (+awszy I, -any V i nie-any II /-ały II, -anie IV)
          zwi(ą)zać się {-wiąże; -wiązał} II
         × pf nawi(ą)zać się {-wiąże} I
wikłać /-chłać {-kle, -chle /-kła} III × wichłać /-kłać się  {-kle} II
    1.zawikłać {-kła} I
    pf *obwikłać (-any I) 
         odwikłać {brak praes} I (+ -any I)
         powichłać /-kłać {-chle} II (+ -anie II) × powikłać się {brak praes} II
         *rozwikłać (-any I)
         uwikłać  /-chłać {-kle /-kła 1}  III (+  {-any III i nie-any I, -anie II) × uwikłać /-chłać  się {-kle /
           -chła} II 
         *wwikłać (-any I)
         wywikłać {-kle /-kła} II × wywikłać /-chłać  się {-kle /-kła} III (+ -any I, -anie II)
         2.zawikłać /*-chłać  {brak praes} II (+ -any IV, -anie II) × zawikłać się {brak praes} II
         × zwikłać /-chłać się  się {brak praes} II (+  -any II)
ziajać I (+ ziający I)

A./ ?
żemłać `gryźć’ {-łę} I
   impf ożemłać {-am} I

F./ A. 
 miektać a. -ceć (-cę) I × miekceć się (-cę; -tał) II (+ -cący się II /-tający się I, -enie II) [ inf utworzony 
    wtórne <-cę, które jest właściwą formą od  F. -tać, -cę; part  -tający według A.]

F./ G. (+ A.)
× 2.tykać się  `dotyczyć’ {brak inf;  tycze, tyczą 1, tykało 10 / tyczało 3} V [odm. według  F. {tycze, -czą} 
     i  G. (praet tyczało), praet tykało jak A. i F.]
    × 2.dotykać się {-tycze /-tyka 6, -tyczą /-tykają 2; inf -kać, praet -kało} V (+ -ający się II) [odm. 
        według F. (-tycze, -czą)  i  A. (-tyka , -tykający), -tykał jak A. i F.]  

F. i może  G. a. B.
chrapać / chro- //-piać   {-pię, -pi /-pie} IV (+ -anie II, -enie II) (inf chrapiać może błąd zam. [*chrapieć]  
          G.,  praes -pię, -pią < -pieć jak G.; -pie <-pać jak F.; -pi <-pieć jak G. a. [-pić] B.) 
    × pf dochrapać się {brak praes} I

G./ A. [praet jak G; praes jak A.]
mniemieć {-ał, -eli, praes mniemiają 1} IV
    impf domnimieć się (-ał) I

 G. / B.  [inf -eć jak G.; praes jak G. i B.; praet -ał, -eli jak G, -ił jak B.)  
musieć {praet musiał, -eli /-ił, -ili} VI (+ -ący I,  -enie III)
nienawidzieć {-widzę, -widzi; -widział, -widzieli  / -widził 2} V (+ -ący IV, -any I /-ony II, -enie I) × 
       nienawidzić  się {-widzi; widzieli} II 
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       pf zanienawidzieć {-ał} I
skoleć {skoli; skileli} II

G./ E. [inf -eć jak G. i E.; praes -y jak G. i -eje jak E.; praet -ał jak G. i E.}
ci(ę)żeć {cięży /-eje; ciężał} IV  
    pf naciężeć  cf G.
        obci(ę)żeć  {-ciężeje; -ciężał} II (+ -ały  I)
        oci(ę)żeć  {-ciężeje; -ciężał /-cią-} II (+ -ciężały /-cią- II)
        ści(ę)żeć {-ciężał}  I  (+ -ały II)
        uci(ę)żeć  {-ciężał} II

H.b./ D. 
pf rzec  / rzeknąć (1) (i impf: niektóre praes, part praes) {rzekę, -cze (pf / impf); -kąc; imp rzecz 
      (+8000) / rzeknę, -nąc, imp rzekni (ok. 140)} VII  (+ rzekący IV/ rzeknący II, -rzeczony V i nie-ony II, 
      rzeczenie IV / rzeknienie  I)
    W przedr. brak wariantu -nąć
    narzec II (+ -ony II, -enie II) × narzec się I
    × odrzec się IV
    przerzec IV (+ -enie I)
    przyrzec V (+ -ony II, -enie IV) × przyrzec się I
    × sprzyrzec się I (+ -ony I
    urzec II  (+ -ony II, -enie II) × urzec się I
    wyrzec V (+ -ony III, -enie IV) × wyrzec się IV (+ -enie II / się II)
    × zarzec się II (+ -ony I, -enie II)
    × zrzec się II (+ -enie I)
impf dobrorzec I (+ -rzeczony II, -rzeczenie III)

L. / I.c . [inf kować jak L.; inf kuć, kuje, kuj, kuł jak I.c., kowają, kowåł, -any, -anié jak L.]
kować / kuć (1) {kuje; kował / kuł 1} IV (+ kujący I,  kowanie II, kowany IV)
    1.okować {-kowają} I
    1.rozkować {-kuje} II
    pf nakować {-kował} II  
        odkować {-kuje; -kował} II (+ -any I)
        2.okować  {-kuje /-kowają; -kował; imp -kuj} III (+ -any IV /-kuty I, -anie II)
        podkować {-kował} I  (+ -any II, -anie II)
        pokować {-kował} I
        przekować {-kuje; -kował; imp -kuj} III (+ -any II, -anie I)
        przykować (-kował) II (+ -any II) × przykować się {-kował} I (+ -anie I)
        2.*rozkować (-any I)
        skować   {-kuje} II (+ -any II)
        ukować  {-kuje; -kował} IV (+ -any II)
        × wkować się {brak praes} I
         wykować {-kuje} II (+ -any IV)
        zakować {-kuje} II (+ -any III i nie-any I /-ty I, -anie II)
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N./A. [inf i praet jak N. a. A.; praes sra i imp jak A.; praes sierze i part praes act jak N.]
srać {sra /[siorę], sierze; srał; part sierząc} III
    pf osrać {-sra} III
         posrać  {-sra} II × posrać się I
         usrać {brak praes} I × usrać się {imp -sraj} II
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S.c. 
Odmiana niepewna

(brak formy, która przesądza o typie odmiany)

A. a. F. [inf -ać, praet -åł, -any, -anié, brak praes]
barkotać I
bękać I
*bazgrać (-anie I)
brzazgać I
cewać I
charlać I
[*chechłać]
    pf *ochechłać (-anie I)
× chechotać / chy- /*chi- się II (+ -anie  II)
    pf *rozchechotać się (-anie I)
× chełpać się I
[-chełstać]
    pf × ochełstać się I
 [-chemłać]
    pf *ochemłać (-any I)
× chichotać się cf chechotać się
[-chlastać] 
    pf dochlastać I
        schlastać I
× chłostać się I
    pf schłostać  I
chrzępać  I
*chwarstać (-anie II)
× chychotać się cf chechotać się
[-cipać] 
    *wcipać (-anie I)
glegotać I (+ -anie I)
głogotać I 
gogotać I 
× gubać się I
 [-gwazdać]
    pf nagwazdać  I
hapać I
[-jebać]
    pf  *wyjebać  (-any I)
*kłokotać (-anie I)
krzektać I
łomotać I
mamrotać I (+ -anie I)
merskać I
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    pf *wymerskać (-any I)
moderać I
× paprać się I
pleskotać I
[-prostać]
    pf poprostać I
skrobotać II (+ -anie I) × skrobotać się I
skrzetać  I
skrzybać  I
[-smektać]
    pf *usmektać (-any I)
 [-styrkać]
    ustyrkać I × 2.ustyrkać się I
*strzepiotać `szczebiotać a. trzepiotać’  (-anie I)
[-szamotać]
    pf oszamotać I
szczekotać /-gotać II (+ -anie I)
[-szemłać] 
    pf *oszemłać (-any I)
szperlać I
szybać  I
ściebać  I
 [-tarapać]
    pf utarapać  I
tkwiać {brak praes i praet}  II 
trupać  I × trupać się I
[wichrać]
    pf *powichrać (-anie I)
         *zawichrać (-any I)
ziarać  II

A. a. G.  [-ę, -isz, brak inf i praet]
głuczeć  a. -yć I
krzeczeć / krsz- a. -yć  II (+ -ący I)
muczeć  a. -yć  (-cząc) I

B. a. F. [praes i imp, brak inf i praet]
[-beblić  a. -łać] 
    pf ubeblić a. -łać {imp -bebli} I
szmierać  a. -rzyć (< szmer) {-rzę} I
wożobać ?  a.  -ić  {imp wożob} I

E. a. G. [Inf -eć, brak praes i praet lub praet -ał; brak inf i praes] 
bluszczeć I
[-wileć]
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    pf nadwileć I
         nawileć II (+ -ały I)

Brak vb; part lub rzeczownik nie daje możliwości pewnej rekonstrukcji inf:
*lipnieć? (-niący I)
*skomleć? (-ący I)
*szepleć? (-ący I)
*tętnąć a. -ić (-enie I) 
× *zasupieć a. zasupić się (-enie I)
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S.d.
Formy izolowane

Forma gramatyczna nienormalna, nie daje możliwości rekonstrukcji  inf:
[brusić?] (-sią) I
[leść?] (lotą, [lecie]) I (jak pleść?) 
[liść?] (lipę) I (podobnie jak skubę?)
[łysić?] (-się) I
× [ostareć się?] (pf) {-stare} II 
× [treszkać się]  {-kę} I

Tylko nienotowana poza tym forma inf
× ostojeć się (pf) I
pskać ‘pluskać’ I
2.ślnieć `ślepnąć’ II

inf -ejeć, hipotetyczna odmiana jak E. 
młodziejeć I
osirociejeć  `osierocić’ (pf) I
parszejeć I
pf przetwardziejeć (pf) I
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S.e.
Czasowniki bez inf i bez odmiany

chlust się I
cytcie `milczcie’ I
mielu mielu I
mykże I
na / nę II
naści II
nié `nie ma’ IV
nie lza / lża V
nie / ni må IV
nie / ni måsz VI
ni[e]t `nie ma’ II
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