Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

Budowa czasownikowych tematów pochodnych.

Reguły tworzenia czasownikowych tematów pochodnych są dziś mniej więcej regularne: -ać : -ywać /-iwać, -eć,
-ić : ‘ać z poprzedzającą spółgłoską miękką (fonetycznie lub funkcjonalnie), -ować : -owywać, -nąć i -ć (tj.
czasowniki atematyczne) : -ać bez zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski. W XVI w. było to bardziej różnorodne,
zwłaszcza w tematach impf (pf na ogół w obu epokach mają temat równy podstawowemu). Obraz ówczesnego
stanu rzeczy można otrzymać przeglądając dokładnie tabele, wymagałoby to jednak indywidualnego wysiłku i
uwagi, gdyż odpowiednie przykłady nie są w oknach wyodrębnione optyczne. Przedstawiony tu przegląd pokazuje
zagadnienie zbiorczo.
Są tu zebrane wszystkie jednostki, które tworzą pochodne z tematem innym niż podstawa. Hasłem lewostronnym
jest bprzedr. czasownik o najprostszej budowie (lub jego rekonstrukcja), po lewej stronie są wymienione wszystkie
derywaty tematyczne, sprowadzone do „szkieletu” bprzedr. Rozdzielone są na impf, pf, pf (2) a nawet pf (3)
(dwuprzedrostkowe, tj. których postawą jest inny przedr.) i zwr pf (tj. dokonane utworzone formantem
zintegrowanym typu na-…+ się). Przy każdej pozycji podana jest liczba obrazująca produktywność, tj. oznaczająca
ilość poszczególnych jednostek z danym tematem (nie ich frekwencję wewnętrzną!). Kolejność wymieniania
ułożona jest według ilości malejących; przy ilościach jednakowych decyduje alfabet. Zapis z poprzedzającą kreską
oznacza, że temat realizuje się tylko z przedrostkiem, bez kreski – że jest to formacja bprzedr. (iterativum itp.), z
kreską w nawiasie – że temat funkcjonuje z przedrostkami i bez niego.
Jeżeli w rodzinie występują 2 tematy: -ać i -nąć, o których można w równej mierze twierdzić, że są podstawowe
(oba są przecież zbudowane przez dodanie formantu werbalnego bezpośrednio do rdzenia), wybieram -ać.
Róznorodność odmianek tematycznych charakterystyczna jest głównie dla impf. W pf występuje z reguły postać
równa hasłowej, tj. funkcjonującej jako naczelna w rodzinie; w pf (2) temat jest zwykle taki jak dla impf.
Tematy dziś niewystępujące w danej rodzinie wyróżniam drukiem pogrubionym. Podstawą moich orzeczeń co do
tego jest indeks zamieszczony w opracowaniu Z. Saloni, Czasownik polski, Warszawa 2002.
W kolumnie lewostronnej pogrubionym drukiem są zapisane podstawowe tematy rodzin dziś w ogóle w polskim
systemie werbalnym nieobecne.
Nie uwzględniam wariantów fonetycznych, jeżeli nie mają związku z budową tematu (z nielicznymi wyjątkami po
stronie hasłowej).
Zwracam uwagę na zjawiska osobliwe z dzisiejszego punktu widzenia:
-ywać i -ować były odrębnymi formantami współfunkcyjnymi, tworzącymi własne typy koniugacyjne: nie (jak
dziś) -ywać, -uję, lecz -ywać, -ywam i -ować, -uję (tak więc dzisiejsze
-ywać, -uję powstało z połączenia dawnych dwóch odrębnych typów). Istniał również współfunkcyjny z
poprzednimi, nieznany dziś formant -awać, -awam.
Od koniugacji -ować, -uję obok „normalnych” -owywać, -owywam, istniał też rzadszy lecz dostatecznie
potwierdzony materiałowo -ywać, -ywam (np. przygotywać).
Od koniugacji -ić, -ę, -isz tworzono również temat na -ać z poprzedzającą spółgłoską twardą (np. zabawać się,
rozmawać), którą uważam nie za wariant fonetyczny, lecz za samodzielny typ słowotwórczy. Zabieg
słowotwórczy, jakiego się w nich dopatruję, został opisany we wstępie do wykazu czasowników typu A.a.
Proszę również zwrócić uwagę na dość liczne odstępstwa od obowiązujących dziś wzorów alternacji
samogłoskowych w rozpatrywanych tu relacjach, np. bronić: -braniać /-broniać, chłodzić: -chładzać /-chłodzać.
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baczyć
bać się
badać
barwić
bawić
bezpieczyć
bęczeć
bić
biec
biedzić się
bielić
bieżeć / biec

bliżyć się
blwać
błagać
błaźnić
błądzić
błąkać się
błogosławić
błożyć
błyszszeć
bogacić
1.boleć (-eje)
2.boleć (-i)
borzyć
bość
bracić się
brać
brodzić
bronić
brudzić
brzęczeć
brzydzić
buchać

impf -baczać 8, -baczawać 3, -baczować 3, -baczywać 3; pfbaczyć 7; pf
(2)-baczyć 1; zwr pf -baczyć się 1
impf -bawać się 3, -bać się 1, -bawiać się 1, -boiwać się 1; pf -bać się
impf -badywać 1; pf badać 3; pf (2) -badać 1; zwr pf -badać się 2
impf -barwiać 1; pf -barwić 4
impf -bawiać 8, -bawać 1, -bawować 1; pf -bawić 9; pf (2) -bawić 1; pf
(3)-bawić 1
impf -bezpieczać 2; pf -bezpieczyć 2
impf bękać 1; pf -bąkać 1,-bęczeć 1
impf (-)bijać 18, -biwać 1; pf -bić 15; pf (2) -bijać 11, -biwać 1; zwr pf bić się 2, -bijać się 1
cf bieżeć
impf -biedzać 1; pf -biedzić 1
impf -bielać 5, -bieliwać 1; pf -bielić 6
impf (-)biegać 16, -biegować 3, -biegawać 2, -biegiwać 2, -bieżać 2 ; pf
-bieżeć 16, -bieć 12, -biegać 4; pf (2) -biegać 2, -bieżeć 2; zwr pf
-biegać się 3, -biec się 1
impf -bliżać 2; pf -biżyć 2
impf -błuwać 1; pf -blwać 3
impf -błagać 3, -błagawać 1, -błagiwać 1; pf -błagać 1
impf -błaźniać 2; pf -błaźnić 2; zwr pf -błaźnić się 1
impf -błądzać 1; pf -błądzić 6; zwr pf -błądzić się 1
pf -błąkać się 7, -błąknąć się 3
impf (-)błogosławiać 2; pf -błogosławić 1
impf -błażać 1; pf -błożyć /-bła- 2
impf (-)błyskać 3, -błyskiwać 1, -błyskować 1, -błyskawać 1, -błyszczać
1; pf (-)błysnąć 3, -błyszczeć 1, -błyszczyć 1
impf -bogacać /-czać 3; pf -bogacić 4
impf -boliwać 2 (dziś -bolewać); pf boleć 6; zwr pf -boleć się 1
impf (-)bolewać 3, balać / bo- 1; pf -boleć 1
cf burzyć
impf -badać /-bo- 9, -bodzać 1; pf -bość 11, -badać 1, -badnąć 1; pf (2)
-badać 1; zwr pf -bość się 1
impf -bracać się 1; pf -bracić się 3
impf (-)bierać 16, -bierawać 1, -bierywać 1; pf -brać 13; pf (2) -bierać
11, -brać 4; zwr pf -brać się 2
impf -bradzać 3; pf -brodzić 4; zwr pf -brodzić się 1
impf -braniać /-bro- 5, -braniować 1, broniwać 1; pf -bronić 6
impf -brudzać 2; pf -brudzić 2
impf (-)brzękać / brzą- 3; pf (-)brzęknąć 3, -brzękać 2
impf -brzydzać 1; pf -brzydzić 3
impf -buchować 1; pf -buchywać 1
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bucić się
budować
budzić
burzyć / bobyć
bździeć (-ić)
[-calić]
całować
cechować
cedzić
celować
1.cenić
charkać
chcieć
chełpić się
chełznać / kiełchędożyć
2.[-chlebić]
chlipać
chłanąć
chłodzić
chłubić się
chłystać
[*chmielić]
chmurzyć
chodzić
chować
chramać
chrapać
chronić
chrostać
chuchać
chudzić
chwalić
chwatać

impf -bucać się 1
impf -budować 3, -budywać 2, -budowywać 1; pf -budować 13
impf -budzać 5; pf -budzić 7; zwr pf -budzić się 1
impf -burzać 7; pf -burzyć 7
impf (-)bywać 14, -być 1; pf -być 9; pf (2) -być 4, -bywać 3; pf (3) -bywać
2; zwr pf -być się 3
pf -bździeć 1, -bzdnąć 1
impf -calać 1; pf -calić 1
impf (-)całuwać II / całowywać 1, -całować 1; pf -całować 3; zwr pf
-całować się 1
impf -cechować 2; pf -cechować 5
impf -cedzać 4; pf -cedzić 5
impf -celować 1; pf -celować 3
impf -ceniać 1; pf -cenić 1
impf -charkać 2 (dziś -charkiwać); pf -charkać 1, -charknąć 1
impf (-)chciewać 3, -chcewać 1; pf -chcieć 5
impf chełpać się 1, -chełpiać się 1; pf -chełpić się 1
impf -chełzniać 2, kiełznąć 1, -kiełznywać 1 (dziś -kiełzywać); pf
-chełznać 5
impf -chędażać /-do- 6, -chędożować 1; pf -chędożyć 9; pf (2)
-chędożyć 1
impf –chlebić (dziś -chlebiać); pf -chlebić 2
cf ślipać
impf -chłaniać 1; pf -chłanąć (dziś -chłonąć) 2
impf -chładzać /-chło- 2; pf -chłodzić 5
impf -chlubiać się 1; pf -chłubić się 1
impf -chłystawać 1 (dziś -chłystywać); pf -chłysnąć 2
impf -chmielawać 1(dziś -chlebiać); pf -chmielić 3
impf -chmurzać 1; pf -chmurzyć 1
impf (-)chadzać /-cho- 17, -chodzić 17, -chodować 2, (-)chodzywać a.
-dzi- 2; pf -chodzić 6; pf (2) -chodzić 1; zwr pf -chodzić się 7
impf (-)chowywać 8, (-)chowować 6, -chowawać 4, -chować 1,
-chowewać 1; pf -chować 11; zwr pf -chować się 1
impf -chramować 2, (-)chramywać 2
impf -chrapiewać 1, -chrapywać 1
impf -chraniać 3; pf -chronić 4
pf (-)chrosnąć 2
impf -chuchać 2, -chuchywać 1; pf (-)chuchnąć 2
impf -chudzać 1; pf -chudzić 3
impf -chwalać 4, -chwaliwać 2, -chwalować 2; pf chwalić 6; zwr pf
-chwalić się 2
cf chwycić
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chwiać
impf -chwiewać 3; pf -chwiać 4
[*chwistać]
impf -chwistać 1, -chwiszczać 1
chwycić / chwa-/chy- impf -chwytać itp. 6, -chwytawać 5, -chwycać 3, -chwytować 3,
-chwatywać (dziś chwytywać) 1; pf -chwycić 10, -chwytać 3
chybić
impf (-)chybiać 3, chybać 1,-chybować 1; pf -chybić 3, -chybnąć 2
chylić
impf (-)chylać 9, -chylować 1; pf -chylić 9, -chylać 1
chynąć
impf -chynać 3; pf -chynąć 5
[-chytrzyć]
impf -chytrzać 1; pf -chytrzyć 4
ciąć
impf -cinać 13; pf -ciąć 14; pf (2) -cinać 16
ciągnąć
impf -ciągać /-cię- 20, -cięgować /-cią- 3, -ciągiwać 1; pf -ciągnąć 16; pf
(2) -ciągnąć 3, -ciągać 1
ciążyć
impf (-)ciążać /-cię- 3, -ciążywać 2, -ciężować 1; pf -ciążyć /-cię 5,
-ciążać 1
cichnąć
impf -cichać 1; pf -ciszyć 1
ciec
impf (-)ciekać 13, -ciekawać 2, -cieczać 1, -ciekiwać 1, -ciekować 1; pf
-ciec 9; pf (2) -ciekać 3, -ciec 2
[-cielić]
impf -cielać 2; pf -cielić 2
[-ciemnić]
impf -ciemniać 1; pf -ciemnić 1
[-cienić]
impf -cieniać 1; pf -cienić 2
cieńczyć
impf -cieńczać 3; pf -cieńczyć 3
[*ciepnąć]
impf -ciepiać 2, -cipać 1 (dziś -ciepywać); pf -ciepać 1
cierpieć
impf (-)cierpiwać 4, -cierpiać 2, -cierpiawać 1, -cierpiewać 1, -cirpać
1; pf -cierpieć 8; pf (2) -cierpieć 1; zwr pf -cierpieć się 1
cieszyć
impf -cieszać 2; pf -cieszyć 3
cieśnić
impf -cieśniać 2; pf -cieśnić 3
ciędzać
impf -ciądzać I, ciądzywać I; pf -ciądzać 1
ciosać
impf -ciasować /-cio- 5, -ciesywać /-cio- 2; pf -ciosać 5
cisnąć
impf (-)ciskać 14, -ciskawać 1, -ciskiwać 1, -ciskować 1; pf -cisnąć 11,
-ciskać 2
ciszyć
impf -ciszać 1; pf -ciszyć 2
c(k)nąć
impf -ckniewać 1, cnić 1; pf -c(k)nąć 4, -c(k)nić 1
cofać
pf cofnąć 1
cuchnąć
impf -cuchiwać 1; pf -cuchnąć 1
cucić
impf -cucać 2; pf -cucać 3
[*cudzić]
impf -cudzać 1
[-cząć]
impf -czynać 6, -czyniać 2; pf -cząć 7; pf (2) -cząć 4
czekać
impf -czekiwać 3, -czekać 1, -czekawać 1, -czekować 1; pf -cz(e)kać
3; zwr pf -czekać się 2
[*czepić]
impf -czepiać 1; pf -czepić 1
czernieć
impf -czerniewać 1(dziś -czerniać); pf -czernieć 5
czerpać
impf -czerpać 1, -czerpawać 1, -czerpiać 1 (dziś -czerpywać); pf
(-)czerpnąć 4, -czerpać 3
czerstwić
impf -czerstwiać 3; pf -czerstwić 2
cz. VI. Budowa czasownikowych tematów pochodnych

str. 4/28

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

czerwienić
[-częścić]
czołgać się
czosać (cze-)
czuć
czynić
czyścić
czyść

ćmić
ćwiczyć
dać
[-dalić]
darować
darzyć
dawić
dąć
dążyć
deptać
d(ł)awić /-bić
dłubać
1.[-dłużyć] (< długi)
2.dłużyć (< dług)
dmuchać
dnieć
doić
dokurczać
dołać
drapać
drążyć
drewnieć
dręczyć
drgać
drobić
1.drożyć (< drogi)
2.drożyć (drą-)
drukować

impf -czerwieniać 1, -czerwieniwać 1; pf -czerwienić 4
impf -częszczać 2; pf -częścić 1
impf -czołgiwać się 1
impf -czasować /-czo- /-cze- 7, -czasać 1, -czasawać 1 (dziś -czesywać);
pf -czosać 10
impf (-)czuwać 4; pf -czuć 3
impf (-)czyniać 7, czyniawać 1, czyniwać 1; pf -czynić 9; zwr pf -czynić
się 1
impf -czyściać /-szczać 3; pf -czyścić 4
impf (-)czytawać 6, (-)czytać 4, (-)czytywać 4, -czytować 3, czcić 1; pf czyść 6, -czytać 6, -czytawać 1; pf (2) -czytać 2; zwr pf -czytać się 4,
-czyść się 3, -czcić się 1
impf -cimiać 2, - ćmiać 1, -ćmiewać 1. -ćmiwać 1; pf -ćmić 1
impf -ćwiczać 3, -ćwiczywać 1; pf -ćwiczyć 6
impf (-)dawać 17, -dać 1, -dawawać 1; pf -dać 6, -dawać 2; pf (2)
-dawać 5, -dać 3
impf -dalać 1; pf -dalić 3; pf (2) -dalić 1
impf -darować 2, -darowywać 1; pf -darować 8
impf -darzać 4; pf -darzyć 6
cf dławić
impf (-)dymać 10; pf -dąć 9
impf -dążać; pf -dążyć /-dę- 3
impf -deptować 6, -deptywać 3, -deptać 1, -deptawać 1; pf -deptać 12
impf -d(ł)awiać /-biać 3; pf -d(ł)awić /-bić 9
impf -dłubać 1, -dłubiać 1, dłubować 1 (dziś -dłubywać); pf -dłubać 2
impf -dłużać 3; pf -dłużyć 4
impf -dłużać 1; pf -dłużyć 5
impf -dmuchać 4, -dmuchować 4 (dziś -dmuchiwać); pf (-)dmuchnąć 7,
-dmuchać 2
impf -dniewać 2, -dniwać 1; pf -dnieć 2
impf -dajać /-do- 3; pf -doić; zwr pf -doić się 1
pf -dokurczyć 1
impf -dolewać 1, -doływać 1; pf -dołać 4, -doleć 2, -dolić 1
impf -drapować 9, -drapiać 1, -drapywać 1; pf -drapać 10, (-)drapnąć 2
cf 2.drożyć
impf -drewniewać 1; pf -drewnieć 2
impf -dręczać; pf -dręczyć 1; zwr pf -dręczyć się 1
impf (-)drygać 5; pf (-)drgnąć 3, -drygnąć 2
impf -drabiać /-dro- 3; pf -drobić 7
impf -drażać /-dro- 3; pf -drożyć 4
impf -drażać (dziś -drą-) 1; pf -drożyć 1
impf -drukować 3, -drukiwać 1(dziś -drukowywać); pf -drukować 2
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druzgotać
[-drużyć]
drzeć
dumieć
dusić
[-dużyć]
dwoić
dworzyć
dymić
dziać
działać
dziczeć
dziedziczyć
dzielić
[*dziergać]
dzierżeć
dziwić
dzwonić
dźwięczeć
dźwigać

impf -druzgotawać 1; pf -druzgotać 2
impf -drużać; pf -drużyć 1
impf -dzierać 12; pf -drzeć 13; pf (2) -dzierać 5
impf -dumiać 1, -dumiewać 1, -dumiwać 1; pf -dumieć 1
impf -duszać 2; pf -dusić 5
impf -dużać 1
impf -dwajać 1; pf -dwoić 4
impf -dwarzać 1; pf -dworzyć 1
impf -dymiać 2; pf -dymić 1
impf -dziewać 14; pf -dziać 14; pf (2) -dziać 6, -dziewać 1; pf (3)
-dziewać 1
impf -działawać 4, -działować 4, (-)działywać 3, działuwać 1; pf -działać
10; zwr pf -działać się 1
impf -dziczać 1; pf -dziczeć 2
impf -dziedziczać 4; pf -dziedziczyć 4
impf (-)dzielać 8, -dzieliwać 2, -dzielawać 1; pf -dzielić 8; pf (2) -dzielać
1, -dzielić 1
impf -dziergać 3, -dziergawać 1, -dziergować 1 (dziś -dziergiwać); pf
-dziergnąć 5, -dziergać 1
impf (-)dzierżać 7, (-)dzierżawać 7, (-)dzierżywać 4, -dzierżewać 2,
-dzierżować 2; pf -dzierżeć 12; pf (2) -dzierżać 1
impf -dziwić 1(dziś -dziwiać); pf -dziwić się 4
impf -dzwaniać /-dzwo- 1, dzwoniwać 1; pf -dzwonić
impf źwiękać 1
impf -dźwigać 3, -dźwigować 1; pf (-)dźwignąć 8; pf (2) -dźwignąć 1;
zwr pf -dźwigać się 1

[-fańdać] (faj-)
farbić
[-flarzyć]
folgować
fortunić
frasować
frymarczyć
fukać

impf -fendować 1
impf -farbiać 1
impf -flarzać 1; pf -flarzyć 2
impf -folgiwać 1; pf -folgować 5
impf -fortuniać 1; pf -fortunić 5
impf frasowywać 1; pf -frasować 6
impf -frymarczać 2; pf -frymarczyć 5
impf -fukiwać 2, -fukawać 1; pf -fukać 6

gabać

impf -gabać 5 -gabawać 1, -gabować 1, -gabywać 1; pf -gabać 2,
-gabnąć 1
impf -gadywać 3, -gadać 2; pf -gadać 5, -gadnąć 3; zwr pf -gadać się 3
impf -gajać 2; pf -gaić 3
impf -ganiać 5; pf -ganić 4
impf -garbiać 1; pf -garbić 2
impf -gardzać 4, -gardzywać 1; pf -gardzić 3

gadać
gaić
ganić
garbić
gardzić
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[-garlić]
garnąć
gasić
gąść
gdakać
gęstwić
gęścić
giąć
ględać

impf -garlać 1
impf -garniać 4, -garnować 4; pf -garnąć 10
impf -gaszać 5, -gasować 2, -gaszywać 1; pf -gasić 5
impf -gędać 1; pf -gąść 2
impf -gdakować 1 (dziś -gdakiwać); pf -gdakać 1
impf -gęstwiać 1; pf -gęstwić 2
impf -gęszczać /-ściać 4; pf -gęścić 2
impf -ginać 6, -gibać 2; pf -giąć 8, gnąć 1; pf (2) -ginać 1
impf -ględać /-glą-13, -ględować 4, -glądawać 1, -ględywać 1; pf
-glądnąć /-glę- 9, -ględać 1; pf (2) -ględać 1
gładzić
impf -gładzać 7; pf -gładzić 7
głaskać
impf -głaskować 5, -głaskać 2, -głaskawać 1, -głaskiwać 1, głaszczyć 1;
pf -glaskać 6
głobić
impf -głabiać 4; pf -głobić 7
głodać `gryźć’
impf -głodawać 3, -gładzać 1, -głodować 1, -głodywać 1; pf -głodać 3
głodzić
impf -gładzać 2; pf -głodzić 6
głosić
impf -głaszać 2, głasać 1, -głoszywać 1; pf -głosić 6
głuszyć
impf -głuszać 2; pf -głuszyć 3
gmatwać
impf -gmatwiać 1; pf -gmatwać 4
gnać
impf -żeniać 2, -żonać 1; pf -gnać 10, -żonąć 1
gnąbić (gnę-)
impf -gnąbiać (-gnę-) 1; pf -gnąbić /-gnę 2
gnić
impf -gnijać 5, -gniwać 1; pf -gnić 9
gnieść
impf -gnietać /-gnia- /-gnio- 8, -gniatować /-gnie- 5; pf -gnieść 11; pf
(2) -gniatować 1
gniewać
impf -gniewać 1, -gniewawać 1, -gniewować 1; pf -gniewać 9,
-gniewnąć 2
gnoić
impf -gnoiwać 2, -gnajać 1; pf -gnoić 10
godzić
impf -gadzać 8; pf -godzić 9, -godnąć 1; pf (2) -godzić 1
goić
impf -gajać 1; pf -goić 7
golić
impf -galać 7; pf -golić 9
gołocić
impf -gołacać 1; pf -gołocić 2
gonić
impf (-)ganiać 16; pf -gonić 6; pf (2) -ganiać 3
gorszyć
impf -garszać /-go- 3, -gorszywać 1; pf -gorszyć 3
gorzeć
impf (-)gorywać 8, -gorewać 5, -gorawać 4, -garać 1; pf -gorzeć 10
[-gorzyć]
impf -garzać 1
gościć
impf -gaszczać 2; pf -gościć 3
gotować
impf -gotowywać 3, -gotować 2, -gotowawać 1, -gotywać 1,
-gotywować 1; pf -gotować 5
grabić
impf -grabiać 5, -grabować 3, -grabywać 1; pf -grabić 5
grabolić się (gramo-) impf -grabolać się 1; pf -grabolić się 1
grać
impf (-)grawać 7, -grywać 1; pf -grać 8; pf (2) -grać 1; zwr pf -grać się 1
graniczyć
impf -graniczać 5; pf -graniczyć 6
grążyć
impf (-)grężać /-grą- 4, grązić 1, -grążywać 1, -gręzać 1; pf -grążyć 3,
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grzmieć
gubić
gwałcić

-grążać 1, -gręznąć 1
impf -gradzać 7; pf -grodzić 11; pf (2) -gradzać 2
impf -gromadzać 2; pf -gromadzić 3; pf (2) -gromadzać 1
impf -gramiać 3; pf -gromić 5
impf -grażać 7, -grozać 1; pf -grozić 8
impf -gruchotawać 1, -gruchotować 1; pf -gruchotać 2
impf -gryzać 7, -gryzować 4, -gryzawać 3, -gryżać 1; pf -gryźć 13,
-gryznąć 6, -gryzać 1; zwr pf -gryźć się 2
impf -grzewać 9, -grzywać 1; pf -grzać 9
impf -grzeszać 2; pf -grzeszyć 5; zwr pf -grzeszyć się 1
impf (-)grzebać 9, -grzebować 2, -grzebywać 2, -grzebiać 1; pf
7, -grzebać 4; zwr pf -grześć się 1
impf -grzymać 1; pf -grzmieć 1
impf -gubiać 3; pf -gubić 4
impf -gwałcać 1; pf -gwałcić 2; pf (2) -gwałcić 1

haftować
hańbić
huczeć
hydzić

impf -haftywać 1; pf -haftować 6
impf -hańbiać 2, -hańbować 1; pf -hańbić 3; pf (2) -hańbić 1
impf hukać 1; pf -hukać 2, -huczeć 1
impf -hydzać 1; pf -hydzić 3

igrać
[-inaczyć]
iskać
[-istoczyć]
iścić

impf (-)igrawać 5, -igrywać 2; pf -igrać 6; zwr pf -igrać się 2
impf -inaczać 1; pf -inaczyć 2
impf -iskiwać 2, iskować 2, -yskawać 1; pf -iskać 2
impf -istoczać 1 (dziś -istaczać); pf -istoczyć 1
impf -iszczać /-ściać 2; pf -iścić 5

[-jarzyć]
jaśnić
jawić
jąć

impf -jarzać 1
impf -jaśniać 5, -jaśniewać 1; pf -jaśnić 5, -jasnąć 1
impf (-)jawiać 6, -jewować 1; pf -jawić 6
impf -jmować / imować 20, -jmać / (-)imać 10, -imawać 1, -jemać 1; pf
-jąć 13; pf (2) -jmować 12, -jąć 5, -jmać /-imać 3
impf -jąkać 2, -jąkawać 1 (dziś -jąkiwać); pf (-)jąknąć 2
impf -jątrzać 2; pf -jątrzyć 6
impf (-)jeżdżać 16, (-)jeździć 9, (-)jeżdżawać 2, jeżdżywać 1; pf
-jechać /-ja- 15, -jeździć 11; pf (2) -jachać 1
impf -jednawać 4, -jednywać 3; pf -jednać 9
impf -jednacać 1; pf -jednacać 3
impf -jednaczać 1; pf -jednoczyć 3
impf (-)jadać 14, -jadować 2, -jedywać 1; pf -jeść 12; zwr pf -jeść się 5
impf -jeżać 2; pf -jeżyć 4
impf jęczać 1
impf -jędrzniać 2, -jędrzniawać 1,-jędrzniewać 1; pf -jędrznić 2

grodzić
gromadzić
gromić
grozić
gruchotać
gryźć
grzać
grzeszyć
grześć (grzebać)

jąkać
jątrzyć
jechać / jajednać
jednocić
jednoczyć
jeść
jeżyć
jęczeć
jędrznić
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juszyć

impf -juszać 2; pf -juszyć 5

kadzić
kalić
kamieć
kamienieć
kapać

impf -kadzać 3, -kadziwać 1; pf -kadzić 5
impf (-)kalać 4, -kaliwać 1, -kałać 1; pf -kalić 4, -kalać 2; pf (2) -kalać 1
impf -kamiać 1; pf -kamiać 3
impf -kamieniać 1; pf -kamienieć 3
impf (-)kaniać 2, -kapać 2, -kapiać 2, -kapować 1, -kapywać 1; pf -kapać
3, (-)ka(p)nąć 2
impf -kapać 1
impf -karmiać 6, -karmować 4, -karmiwać 1; pf -karmić 10
impf -kasować 4, -kasawać 2, -kasać 1 (dziś -kasywać); pf -kasać 3
impf -kaszłować 2 (dziś -kasływać /-kaszliwać); pf -kaszlnąć 1, -kaszłać
1; zwr pf -kaszlać /-łać się 2
impf kawęczać 1
impf -kazować 14, (-)kazywać 8, -kazawać 1; pf -kazać 13; zwr pf -kazać
się 1
impf -każać 4, -każować /-zo- 2, -kazywać 1; pf -kazić 8
pf -kędzierzować 1
impf -kęsować 9, -kąsać /-kę- 2, -kęsywać 1 (dziś –kąszać); pf -kąsić /
-kę- 8, -kąsać 7, -kąsnąć 1; zwr pf -kąsać się 1
pf (-)kichnąć 2
pf (-)kinąć 7, -kidać 1
impf -kiełzać 1; pf -kiełznąć 3
cf chełznać
impf -kipiać 1, -kipować 1, -kipywać 1; pf -kipieć 4; pf (2) -kipieć 1
impf -kisać 2, -kisywać 1; pf -kisać 1
impf -kiwać 5, -kinać 2; pf (-)ki(w)nąć 3, -kiwać 1
impf -klaskować /-klę- 2, -klaskać 1, -klaskawać /-klę- 1, -klaskiwać 1
impf (-)klinać 5; pf -kląć 3
impf -klepować 2 (dziś -klepywać); pf -klepać 5
impf kleszczać 1; pf -kleszczyć 1
impf (-)klękać 4; pf (-)klęknąć 4; zwr pf -klękać się 1
impf -klejać 3, -klejować 1; pf -klijić /-kle- 9
impf -kliniać 1; pf -klinić 2
impf -kłamawać 1; pf -kłamać 3 (dziś -kłamywać); zwr pf -kłamać się 1
impf (-)kładać 17, -kładywać 2; pf -kłaść 10, -kładzić 1; pf (2) -kładać 7
impf -kalać /-ko- 5, -kłuwać 1, -kołać 1; pf -kłoć 7
impf (-)kłaniać 5, kłonić 1; pf -kłaniać 8; zwr pf -kłaniać się 1
impf (-)kłuszać 2, -kłusać 1, -kłusywać 1; pf -kłusać 2, -kłuszyć 1
impf -kochywać 2, -kochawać 1 (dziś -kochiwać); pf -kochać 4; zwr pf
-kochać się 2
impf -kacać 1; pf -kocić 2
impf -kajać /-ko- 1; pf -koić 2

[-kapieć]
karmić
kasać
kaszłać (kasłać /
kaszlać / kaszleć)
kawęczeć
kazać
kazić
kędzierzyć
kęsać
kichać
kidać
kiełzać
kiełznać
kipieć
kisieć / kisać
kiwać
klaskać / kląkląć
klepać
[-kleszczyć]
klęczeć
klijić (kleić)
[-klinić]
kłamać
kłaść
kłoć
kłonić
kłusać
kochać
kocić
[*koić]
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[-kołować]
kołysać
konać
kończyć

impf -koływać 1
impf -kołysować 1; pf -kołysać 3
impf -konywać 5, -konawać 3, -konewać 2; pf -konać 8; pf (2) -konać 1
impf -kończać (dziś -kańczać) 3, -kończywać 2, -kończawać 2; pf
-kończyć 3; pf (2) -kończyć 1
kopać
impf -kopować 8, -kopywać 8, -kopawać 7; pf -kopać 14, -kopnąć 1; pf
(2) -kopywać 3, kopać 2
kopcić
impf -kopciać 2; pf -kopcić 2
kopić
impf -kopiać 1; pf -kopić 2
korzenić
impf -korzeniać 5; pf -korzenić 6
korzyć
impf -karzać /-ko- 1; pf -korzyć 3
korzystać
impf korzystawać 1, -korzystować 1 (dziś -korzystywać)
kosić
impf -kaszać /-ko- 1; pf -kosić 2
kosztować
impf -kosztować 1, -kosztywać 1 (dziś -kosztowywać); pf -kosztować 2
[-kościć]
impf -kaszczać /-ko- 1; pf -kościć 1
kować / kuć
impf -kować 2, -kowawać 2, -kowywać 1, -kuwać 1; pf -kować 12; pf
(2) -kowywać 1
krasić
impf -kraszać 3, -krasać 1; pf -krasić 3
kraść
impf (-)kradać 9, -kradywać 1; pf -kraść 10; zwr pf -kraść się 1
krążyć
impf (-)krążać 5, -krężować 1; pf -krążyć /-krę- 4, -krążać 2
kreślić
cf kryślić
kręcić
impf (-)kręcać 10; pf -kręcić 9; pf (2) -kręcać 1
krocić (< krótki)
impf -kracać /-kro- 2; pf -krocić 3
krocić `poskramiać’ impf -kracać /-kro- 3, -krocywać 1; pf -kro(t)cić /-czyć 6
kroczyć
impf (-)kraczać 6; pf -kroczyć 9; pf (2) -kroczyć 1
kroić
impf -krawać 9, (-)krajać 4, -kroiwać 1; pf -kroić 12, -krajać 5; pf (2)
-krawać 2
kropić
impf -krapiać /-kro- 6, kropiwać 1; pf -kropić 10, kropnąć 1
kruczeć
impf krukać 1
kruszyć
impf -kruszać 4; pf -kruszyć 4
krwawić
impf -krwawiać 4; pf -krwawić 4
kryć
impf -krywać 7; pf -kryć 9; pf (2) -krywać 2
krysić
impf -kreszać 4, kresać 1; pf -krysić 5
kryślić (kre-)
impf (-)kryślać 5, -kreślić 1; pf -kryślić 7, kreślać 5
[*krzątać się]
pf -krzątać 1, -krzątnąć 1
krzeczeć
impf krzekać 1
krzepczyć
impf -krzepczać 3; pf -krzepczyć 4
krzepić
impf -krzepiać 2; pf -krzepić 4
krzepnąć
impf -krzepać 1; pf -krzepnąć 2
krzesać
cf krzosać
krzesić (zmarłych)
impf (-)krzeszać 3; pf -krzesić 3
krzewić
impf -krzewiać 2; pf -krzewić 6
krzosać (ogień i ga- impf -krzesować /-krza- 2, -krzesywać /-krzo- 2; pf -krzosać 4,
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łęzie) (krze-)
krzyczeć
krzywdzić
krzywić
ks(z)ykać
kuć
1.kupić (< kupa)
2.kupić
kurczyć
kurzyć
kusić
[*kwakać]
kwapić
kwasić
kwi(e)lić
kwiść

lać
ląc
lec
[-lecić]
lecieć
leczyć
[-ledzić]
lekczyć
lepić
lepszyć
leźć
leżeć
lękać
lgnąć
liczyć
lizać
lubić
lżyć

-krzesić 1
impf (-)krzykać 3, -krzykawać 3, -krzykować 2, -krzykiwać 1; pf
(-)krzyknąć 5, -krzyczeć 2
impf -krzywdzać 2; pf -krzywdzić 5
impf -krzywiać 7; pf -krzywić 10
impf -ksykać 1, -kszykawać 1, -ksykiwać 1, -ksykować 1; pf -ks(z)ykać 3
cf kować
impf -kupiać 1; pf -kupić 1
impf (-)kupować 13, -kupiać 1, -kupywać 1; pf (-)kupić 12, -kupować 2;
pf (2) -kupować 2, -kupić 1
impf -kurczać 2, -kurczywać 1; pf -kurczyć 5
impf -kurzać 5, -kurzywać 1; pf -kurzyć 10
impf -kuszać 2, (-)kuszywać 2, -kuszawać 1, -kuszować 1; pf -kusić 5,
-kuszać 2
impf -kwakować 1
impf -kwapiać 2; pf -kwapić 4
impf -kwaszać /-siać 2, -kwasować 1; pf -kwasić 8
impf -kwilać; pf -kwi(e)lić 2
impf -kwitać 4, ktnąć 1, -kwitawać 1, kwitnąć 1; pf -kwitnąć 6, -ktnąć I,
-kwiść `kwitnąć’
1
impf -lewać 14; pf -ać 14, (-)linąć / lu- 2; pf (2) -lewać 5, -lać 1; zwr pf
-lać się 1, -lewać się 1
impf -lęgać 5, lągnąć (dziś lęgnąć) 1; pf -ląc 4, -lągnąć (dziś lęgnąć) 3
impf (-)legać / lę- 16, leć 1, legawać 1; pf -leć 13, -legnąć 1; pf (2) -leć 1
impf -lecać 6, -lecować 2; pf -lecić 4
impf (-)latać 13, -latować 13, -latywać 6, -latawać 1; pf -lecieć 12; zwr
pf -latać się 3, -lecieć się 1
impf -leczać 3, (-)leczywać 2, -leczawać 1; pf -leczyć 5
impf -ledzać 1
impf -lekczać 1; pf -lekczyć /-cić 2
impf -lepiać 9, -lipać 2; pf -lepić 9
impf -lepszać 2; pf -lepszyć 2
impf (-)łazić 8, -lezać /-la- 4, -łażać 3, -lazować 1; pf -leźć 12; pf (2)
-lazać 1
impf -leżeć 3, -leżać 2; pf -leżeć 10; zwr pf -leżeć się 7
impf -lękać (dziś tylko bprzedr.) 4; pf (-)lęknąć 7, -lękać 1
impf -linać 1 (dziś -legać); pf -lgnąć 7
impf -liczać 10, -liczawać 1, -liczywać 1; pf -liczyć 11; zwr pf -liczać się
3, -liczyć się 1
impf -lizować 4 (dziś -lizywać); pf -lizać 8, -lznąć 1
impf -lubować 2; pf -lubić 5, -lubować 2
impf -lżać 1, -lżywać 1; pf -lżyć 3
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[-lżyć] (< lekki)

impf -lżać 1, -lżewać 1, -lżywać 1; pf -lżyć 3

łajać
łakomić
łamać / łomić

impf (-)łaiwać 1, -łajować 1; pf -łajać 4; zwr pf -łajać się 1
impf -łakomiać 1; impf -łakomić 2
impf-łamować 12, -łamiać /-łomiać 2, -łamawać 1, -łamywać
1; pf -łomić 13, -łamać /-ło- 10
impf -łapiać (dziś tylko ob-, w SLXVI też inne) 3, -łapać 1, -łapiwać 1,
-łapować 1 (dziś -łapywać) ; pf -łapać 6,-łapić 4; pf (2) -łapić (dziś ob.-,
w SłXVI inne) 1; zwr pf -łapać się 1, -łapiać się 1
impf -łaszać 2; pf -łasić 2
impf -łacać 1, -łatować 1; pf -łatać 4, -łacić 1
impf -łączać /-łę- 6; pf -łączyć /-łę- 6
impf -łygać 3, -łgiwać 1, -łgować 1; pf -łgać 6
impf łykać; pf -łkać 2; pf (2) -łkać 1
impf -łykać 5; pf -łknąć 4; pf (2) -łykać 1
impf -łajać 1; pf -łoić 1
impf -łoczać 1; pf -łokać 1; zwr pf -łokać się 1
impf -ławiać 8; pf -łowić 9
impf -łożać 1; pf -łożyć 14; pf (2) -łożyć 3
impf -łyskać 1, -łyskawać 1, -łyskować 1; pf -łsnąć 1, łysknąć 1
impf -łudzać 5; pf -łudzić 7; pf (2) -łudzać 1
impf -łupować 6, -łupiać 3, -łupywać 2, -łupawać 1; pf -łupić 9, -łupać
2; pf (2) -łupować 2, -łupić 1
impf -łuskować 1, -łuszczać 1; pf -łuskać 1, -łuszczyć 1
impf -łyszać /-siać 1; pf -łysić 2

łapać

łasić
łatać
łączyć
łgać
łkać
[*łknąć]
[*łoić]
łokać
łowić
łożyć
łsnąć
łudzić
łupić / łupać
łuskać / [-łuszczyć]
[-łysić]
macać
machać
malować
mamić
markotać
marszczyć
martwić
mar-znąć
mazać
mącić
mdleć
mdlić
męczyć
miąć

impf -macawać 2, -macować 2, -macywać 2; pf -macać 6; pf zwr
-macać się 2
impf -machać 1 (dziś -machiwać); pf (-)machnąć 3
impf -malewywać 1, -malować 2 (dziś -malowywać); pf -malować 8
impf -mamiać 2; pf -mamić 5
impf -markotywać 2, -markacać 1, -markotać 1, -markotować 1; pf
-markotać 1
impf -marszczać 4; pf -marszczyć 3
impf (-)martwiać 2; pf -martwić 4
impf -mar-zać 6, -mar-zywać 1; pf -mar-znąć 12
impf -mazować 8, -mazywać 3, -mazać 1; pf -mazać 10
impf (-)mącać 3; pf -mącić 6
impf -mdlewać 3, -mdliwać 2; pf -mdleć 5, -mdlejeć 1; pf (2) -mdlewać
1, -mgleć 1
impf -mdlewać 1; pf -mdlić 6
impf -męczać 2; pf -męczyć 7; pf zwr -męczyć się 2
impf -minać 1; pf -miąć 4
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mienić `zmieniać’
mienić `nazywać’
mier-zić
mierzieć
mierzkać (-chać)
mierzwić
1.mierzyć (< miara)
2.mierzyć (< mir)
mieszać
mieszkać
[*mieścić]
mieść

miękczeć
miękczyć
mięknąć
milczeć
[*milknąć]
milić
minąć
mknąć
mleć
młocić
młodzić
mnieć
mniejszyć
mnimać
mnożyć
moc
mocnić
moczyć
modlić
moknąć
mokrzyć
mordować
morzyć

impf (-)mieniać 4; pf -mienić 7; pf (2) -mieniać 3, -mienić 3
impf -mieniać 4, -mieniewać 1; pf -mienić 7
impf -mier-zać 2
pf (-)mier-znąć 7
impf -mierzkać 2; pf mierzknąć 4
impf -mierzwiać 2; pf -mierzwić 4
impf (-)mierzać 12, -mierzywać 1; pf -mierzyć 11, -mierzać 3
impf -mierzać 4; pf -mierztć 6, -mierzać 1
impf -mieszawać 6, -mieszować 4, -mieszywać 4, -mieszać 1; pf
-mieszać 12; zwr pf -mieszać się 1
impf (-)mieszkawać 7, (-)mieszkiwać 5, -mieszkać 1, -mieszkować 1; pf
-mieszkać 9
impf -mieszczać 3; pf -mieścić 6
impf (-)miatać /-mie-/-mio- 14, -mietować /-mia-/-mio- 8, -mietywać
/-mia-/-mio- 5, -miotawać /-mia-/-mie- 3; pf -miotać 10, -mieść 7, (<
miotnąć 1; pf (2) -miatać /-mio- 4, -miotować 1
impf -miękczać 1
impf (-)miękczać 7, -miękczywać 2; pf -miękczyć 5
impf -miękać 1; pf -mięknąć 4
impf (-)milczawać 3, -milczać 2, -milczywać 1; pf -milczeć 6
impf -milkać 3, -milkiwać 1; pf -milknąć 3
impf -milać 2; pf -milić 4
impf (-)mijać 7, -minować 1; pf -minąć 9
impf (-)mykać 14, -mkniać 1; pf -mknąć 14, -myknąć; pf (2) -mykać 3
impf (-)mielać 4, -mi(e)łać 3; pf -mleć 3
impf -młacać /-mło- 4, młocować 1; pf -młocić 7
impf -mładzać 1; pf -młodzić 1
pf -mionąć 1
impf -mniejszać 2, -mniejszować 1; pf -mniejszyć 2; pf (2) -mniejszać 1
impf (-)mniemać (dziś tylko bprzedr.) 2, -mniemawać 1, -mniemywać
1, mninować (tak!) 1; pf -mniemać 2
impf -mnażać /-mno- 6, -mnażywać 1; pf -mnożyć 9
impf (-)magać 8; pf -moc 10
impf -mocniać /-ma- 4, -mocniwać 1; pf -mocnić 5
impf (-)maczać /-mo- 11, -maczować 1, -maczywać 1; pf -moczyć 11,
-maczać /-mo- 6
impf (-)madlać (się) / mo- 2, modliwać się 1; pf -modlić się 2; zwr pf
-modlić się 1
impf -makać /-mo- 4; pf -moknąć 8
impf -makrzać / mo- 5; pf -mokrzyć 4
impf -mordowywać 1, -mordywać 1; pf -mordować 7; pf (2)
-mordować 1; zwr pf -mordować się 1
impf -marzać /-mo- 2; pf -morzyć 7
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motać
mowić
mrozić
mruczeć
mrugać
[-mrużyć]
mrzeć
[-mrzeżyć]
mudzić
mulić
murować
musić
muskać
mycić
myć
mydlić
mylić
myślić

[*naglić]
naleźć
należeć
nażyć
nęcić
nękać
niechać
niecić
nieczyścić
[-niemocnić]
nienawidzieć
nieść
[*nieważyć]
[-niewierzyć]
[-niewieścić]

impf -motawać /-ma- 7, -motywać 2, -motować 1; pf -motać /-ma- 7
impf (-)mawiać /(-)mo- 14, -mawać /-mo- 6, mowiewać 1; pf -mowić
15; pf (2) -mawiać 1; zwr pf -mowić się 1
impf -mrażać 2; pf -mrozić 4
impf -mruczać 1, -mruczawać 1, -mrukać 1, -mrukawać 1, -mrukować
1 (dziś -mrukiwać); pf -mruczeć 2
impf -mrugać 2; pf (-)mrugnąć 2
impf (-)mrużać 3; pf -mrużyć 2
impf -mierać 10; pf -mrzeć 8; pf (2) -mierać 2, -mrzeć 2; zwr pf -mrzeć
się 1
impf -mrzeżać 1
impf -mudzać 1
impf -mulać 1; pf -mulić 5
impf -murywać 1 (dziś -murowywać); pf -murować 14
impf -muszać 1, -muszować 1; pf -musić 2
impf -muskować 5, -muskać 2, -muskawać 3, -muskiwać 1; pf
(-)musnąć (dziś tylko bprzedr.) 5, -muskać 4
impf -mycać 1; pf -mycić 2
impf (-)mywać 10, (-)myjać 2; pf -myć 8; pf (2) -mywać 1; zwr pf -myć
się 3
impf -mydlać 1, -mydłać 1; pf -mydlić 1
impf -mylać 3; pf -mylić 5
impf (-)myślać 11, (-)myślawać 8, -myśliwać 5, -myślować 3,
-myślewać 1; pf -myślić 12; pf (2) -myślać 2; zwr pf -myślić się 3
impf -naglać 2; pf -naglić 1
impf (-)najdować 4, -nachodzić 2, -najdywać 1, -nalazować 1; pf -naleźć
4; pf (2) -najdować 1
impf -należeć 3, należać 1
impf -nażać 2; pf -nażyć 2
impf -nęcać 3; pf -nęcić 6
impf -nękać 2, -nękować 1; pf -nękać 1, -nęknąć 1
impf niechywać 2, -niechawać 1, -niechować 1 (dziś -niechiwać); pf
-niechać 3; pf (2) -niechać 1
impf -niecać 4; pf -niecić 6
impf -nieczyszczać /-ściać 2; pf -nieczyścić 3
impf -niemocniwać 1; pf -niemocnić 1
impf nienawidzać 1; pf -nienawidzieć 1
impf (-)nosić 15, (-)naszać /-no- 13, -niasać 1, -noszywać 1; pf -nieść
15, -nosić 7; pf (2) -naszać 2, -nosić 2; zwr pf -nosić się 1
impf -nieważać 1; pf -nieważyć 1
impf -niewierzać 2; pf -niewierzyć 2
impf -niewieściać 1; pf -niewieścić 1
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niewolić
nikczemnieć
niknąć
niszczyć
niżyć
nocować
[-nowić]
nucić `dręczyć’
[*nukać]
nurzyć

impf -niewalać /-wo- 2; pf -niewolić 3; pf (2) -niewolić 1
impf -nikczemniwać 1; pf -nikczemnieć 1
impf -nikać 5; pf -niknąć 5
impf -niszczać 2; pf -niszczyć 5
impf -niżać 5, -niżować 1; pf -niżyć 3; pf (2)-niżyć 1
impf -nocować 2, -nocowywać 1, -nocywać 1; pf -nocować 3
impf -nawiać /-no- 6, pf -nowować 1; -nowić 5
impf -nucać /-czać 1; pf -nucić /-czyć 1, -nuczować (tak!) 1
impf -nukać 2, -nukawać 1; pf -nukać 1
impf (-)nurzać / na- 5; pf -nurzyć 5, -nurzać 1

obalić
obiecać
obiedwać
[-obrazić] (< obraz)
obuć /-zuć
occić
ofiarować
opaczyć
orać

cf walić
impf obiecować 2, (-)obiecywać 2; pf -obiecać 2, -obiecować 1
impf obiedwować 1, obiedwywać 1; zwr pf -obiedwować się 1
impf -obrażać 2, -obrażować 1; pf -obrazić 3
impf -zuwać 5, (-)obuwać 2; pf (-)zuć 4, -obuć 1
impf -occiać 1
impf ofiarować 1, ofiarawać 1; pf ofiarować 1
impf -opaczać 1, -opaczować 1; pf -opakować 2, -opaczyć 2
impf (-)orywać 6, (-)orować 5, -orawać 2, -orać 1; pf -orać 13; pf (2)
-orać 2
impf -ostrzać 4; pf -ostrzyć 7

ostrzyć
pachać
palić
pamiętać
panować
[*parkanić)
parskać
parzyć
pasować (< pas)
paść (padnę)
paść (pasę)
patrzyć

pchać
pełnić

impf -pachać 1; pf -pachać 1, -pachnąć 1
impf (-)palać 11, (-)paliwać 3, -pałać 3, -palować 1; pf -palić 12, -palać
1
impf -pamiętawać 7, (-)pamiętować 5, (-)pamiętywać 5; pf -pamiętać
6; zwr pf -pamiętać się 1
impf -panować 1,-panywać 1 (dziś -panowywać); pf -panować 1
impf -parkaniać 1; pf -parkanić 2
impf -parskać 1 (dziś -parskiwać); pf -parskać 1, parsnąć (dziś parsk-) 1
impf -parzać 8; pf -parzyć 1
impf (-)pasować (dzis tylko bprzedr.) 7, (-)pasać 4, -pasawać 1 (dziś
-pasowywać); pf -pasać 6, pasować 1
impf (-)padać 14, -padować 4, -padywać 2, -padawać 1; pf -paść 14,
-padać 6, (-)padnąć 2; pf (2) -padać 6, -paść 2
impf (-)pasać 5, -paszać 2, pasiać 1, pasywać 1; pf -paść 8; zwr pf -paść
się 1
impf -patrować / patrzo- 7, (-)patrzać 6, (-)patrzywać 5, patrzawać 3,
-patrywać 2, -patrewać 1; pf -patrzyć 9, -patrzać 2; pf (2) -patrzyć 2;
zwr pf-patrzyć się 2, -patrzać się 1
impf -pychać 13, -pychować 1; pf (-)pchnąć 9, -pchać 5; pf (2) -pychać 3
impf -pełniać 6, -pełniwać 1; pf -pełnić 6

cz. VI. Budowa czasownikowych tematów pochodnych

str. 15/28

Krystyna Wilczewska, Czasowniki w Słowniku polszczyzny XVI wieku

[*pełznąć]
pewnić
pędzić
pękać / pupętać

impf -pełżać (dziś -pełzać); pf -pełznąć 2, -pełznieć 1
impf -pewniać 1; pf-pewnić
impf (-)pędzać /-pą- 10; pf -pędzić 11; pf (2) -p(ę)dzać 2
impf -pękać /-pu- 5; pf -pękać /-pu- 5, -pęknąć /-pu- 3; pf (2) -pukać 2
impf -pętawać 2, -pętować 2, -pętać 1 (dziś -pętywać); pf -pętać 4; pf
(2) -pętać 1
piać
impf -piewać 3, -piewawać 1; pf -piać 4
piąć
impf -pinać 14, pnać 1, pnieć 1; pf -piąć 11; pf (2) -pinać 1
pić
impf -pijać 11; pf -pić 9; pf (2) -pić 1, -pijać 1; zwr pf -pić się 8
piec
impf -piekać 6; pf -pieć 9
pierdzieć
impf -pierdować 1 (dziś -pierdywać);; pf -pierdzieć 4, pier(d)nąć 1
pierzchnąć
impf -pierzchać 3, pierzchnąć 1; pf (-)pierzchnąć 6, -pierzchać 1
pierzyć
impf -pierzać 3; pf -pierzyć 7
[*pieszyć]
impf -pieszać 1
pieścić
impf -pieszczać 1; pf -pieścić 3
piękrzyć (tak!) (-szyć) impf -piękrzać 2; pf -piękrzyć 4, -piękrać 2
pisać
impf -pisować 14, (-)pisawać 5, (-)pisywać 2, -pisowywać 1; pf -pisać
15; pf (2) -pisować 1; zwr pf -pisać się 1
pisnąć
impf piskać 1, -piskować 1, piszczeć 1 (dziś -piskiwać);; pf -piskać 2; zwr
pf -piskać się
pitwać
impf (-)pitwować 2, -pitwać 1
plasnąć
impf plaskać
plątać
impf -plątać /-plę 3, -plątować 1 (dziś -plątywać); pf -plątać /-plę- 6,
-plątnąć 1
pleć
impf -pielać 1, pielować 1, -plewać 1, -plewiać 1, plewić 1; pf -pleć 5,
-plewić 1
pleść
impf -platać /-ple- /-plo- 11, -platować /-ple- 2, -pletywać 1; pf -pleść
11; pf (2) -platać 1, -pleść 1; zwr pf -pleść się 1
1.plenić (< `niewola’) impf -pleniać 3; pf -plenić 5
plęsać / pląimpf -plęsować 1; pf pl(ę)sać 2
pluć
cf plwać
plugawić
impf -plugawiać 3; pf -plugawić 5
plusnąć
impf -pluskawać 2, -pluskować 2, pluskać 1, pluszczeć 1 (dziś
-pluskiwać);; pf -pluskać 6, -plusnąć 2, -pluszczeć 1
plwać / pluć
impf -pluwać 8, -plwać 1; pf -plunąć 6, -plwać 5
płacić
impf -płacać 10, -płacować 2, (-)płacywać 2, (-)płatować 2; pf -płacić 9;
pf (2) -płacać 1
płakać
impf -płakować 2, -płakawać 1, -płakiwać 1; pf -płakać 6; zwr pf -płakać
się 5
płaszczyć
impf -płaskować 1 (dziś -płaszczać);
pławić
impf -pławiać 2; pf -pławić 6
płazać / płoimpf płazać/ pło- (dziś pełzać) 1, płozić (dziś płożyć) 1; pf -płozić 3,
-płoznąć 1
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[*płocić]
płodzić
płokać
płonąć
płonić (< płony)
płoszyć
płynąć

impf -płocać 1
impf -pładzać 4; pf -płodzić 5
impf -płokować 4, -płokiwać 2, -płokawać 1; pf -płokać 7, -płoknąć 2
impf -płoniać 3, -płonać 1; pf -płonąć 5
impf -płaniać /-pło- 1; pf -płonić 3
impf -płaszać /(-)pło- 8; pf -płoszyć 11
impf (-)pływać 13, -pływować 2, -pływywać 2, pławać 1; pf -płynąć 13,
-pływać 1
pochlebić
impf (-)pochlebować 3, (-)pochlebiać 2
pochutnywać
impf pochutnawać 1
pocić
impf -pocać / pa- 1; pf -pocić 5
począć `odpocząć’
pf (-)poczynąć 3, -począć 1, -pocznieć 1
podobać (się)
impf -podobywać 1; pf -podobać 3, -podobić 1
[*podobać](< podob- impf -podobać 1, -podobawać 1, -podobiać 1, -podobnawać 1,
-podobniać 1, -podobować 1, -podobywać 1 (dziś podabniać /-podob-);
pf -podobnić 2, -podobać 1, -podobić 1
poić `dawać pić’
impf -pajać /-po- 3, -pawać 2; pf -poić 7
[*poić] `łączyć’
impf -pajać /-po- 4; pf -poić 3, -pojować 1; pf (2) -pawać 1
pokoić
impf -pokajać /-poko- 1; pf -pokoić 2, -pokojać 1
pokorzyć
impf -pokarzać /-poko- 1; pf -pokorzyć 2
polerować
impf -polerawać 1; pf -polerować 2
pomnieć
impf -pominać 9, -pominawać 1, -pomniewać 1; pf -pomionąć /
-pomie- 8, -pomnieć /-mnić 8, -pominąć 5; pf (2) -pominać 1
posażyć
impf -posażać 1; pf -posażyć 2
posoczyć
impf -posoczać 1; pf -posoczyć 1
[*pospolicić]
impf -pospolicać /-ciać 1; pf -pospolicić 1
postrzeć
impf -postrzać /-pa- 1, -pościerać 1; pf -postrzeć 4, -postrzyć 1
pościć
impf (-)paszczać 3; pf -pościć 3
pośledzić
impf -pośledzać 2; pf -pośledzić 1
[*potwarzyć ]
impf -potwarzać 1; pf -potwarzać 2
powiedzieć
impf (-)powiedać /-wia- 14, -powiadywać 1, -powiedawać 1; pf
-powiedzieć 12,-powiedać 1; pf (2) -powiadać 1; zwr pf -powiadać się 1
[-powietrzyć]
impf -powietrzać 1; pf -powietrzyć 1
powinowacić
impf -powinowacać 1; pf -powinowacić 1
[-poździć] (< poźny) impf -pożdżać /-poździać /-pażdzać 1 (dziś -poźniać); pf -poździć 2,
-poźnić /-pozdnić 2, -pozdnąć 1
prać
impf (-)pierać 4, pierawać 1; pf -prać 7; pf (2) -pierać 1
prawić
impf -prawować 14, -prawiać 13, -prawywać 1; pf -prawić 14,
-prawować 2; pf (2) -prawiać 7, -prawować 7, -prawić 3; pf (3) -prawić
1
prażyć
impf -prażać 2; pf -prażyć 4
prężyć
impf -prężać 1; pf -prężyć
prochnieć / pruch- impf prochnąć 1; pf -prochnieć /-pru- 4, -prochnąć 1
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proć
prosić
proszyć
prościć
prowadzić
prożnić
prysnąć
pryszczyć
prząc
prząść
przątać
przebarszczyć
przeciwić
przeczyć
przeć
przedać
[*przedzić]
przestrzenić
[-prześpieczyć]
[*przyjaźnić]
przykrzyć
przysiąc
psować (psuć)
[*puchnąć]
2.pukać
pustoszyć
puścić
pytać

rachować
radzić
raić
ranić (< rana)
ranić się (< rano)
[*razić]
rębać (rż-) / rąbić
ręczyć
robić

impf -parać 4 (dziś -pruwać); pf -proć 6, -parać 1
impf -praszać 10, -praszywać 1; pf -prosić 9; zwr pf -prosić się 1
impf -praszać /-pro- 1, -proszować 1; pf -proszyć 7
impf -praszczać /-pro- 2; pf -prościć 4
impf (-)prowadzać 11; pf -prowadzić 12; pf (2) -prowadzać 1
impf -prożniać /-pra- 2; pf -prożnić 4
impf (-)pryskać (dziś tylko bprzedr.) 2, -pryskawać 1, -pryskować 1 (dziś
-pryskiwać); pf -pryskać 3, -pryskować 1, -prysnąć 1
impf -pryszczać 1; pf -pryszczyć 3
impf -przęgać 7, -prz(ę)żać 1; pf -prząc 6, -prz(ą)gnąć 1
impf -prz(ą)dać 1; pf -prząść 7, -prządnąć 1
impf -przątać /-przę- 8, -przątawać 1, -przątywać 1; pf -przątnąć 9
impf przebarszczać 1
impf (-)przeciwiać 2, (-)przeciwić 2
impf (-)przeczać 3; pf -przeczyć 1
impf (-)pierać (dziś tylko przedr.) 16, -porować 1; pf -przeć 13
impf (-)przedawać 5, przedajać 1, -przedywać 1; pf -przedać 7
impf -przedzać 3; pf -przedzić 3
impf -przestrzeniać 2; pf -przestrzenić 2
impf -prześpieczać 1; pf -prześpieczyć 1
impf -przyjaźniać 1; pf -przyjaźnić 1
impf -przykrzać 3, -przykrzywać 1; pf -przykrzyć 4
impf (-)przysięgać 6, -przysięgiewać 1, -przysiężać 1; pf -przysiąc 5,
przysięgnąć 1
impf -psowywać 1; pf -psować 7
impf -puchać 4; pf -puchnąć 7
cf pękać
impf -pustoszać 2; pf -pustoszyć 6
impf (-)puszczać 14; pf -puścić 12, -puszczać 3; pf (2) -puszczać 4
impf -pytawać 6, -pytywać 6, -pytować 3, -pytać 1; pf -pytać 10,
-pytować 1; pf (2) -pytać 1; zwr pf -pytać się 1
impf (-)rachowywać 2, -rachowewać 1; pf -rachować 9; zwr pf
-rachować się 1
impf -radzać 7; pf -radzić 10
impf -rajać 2; pf -raić 2
impf -raniać 2, raniwać 1; pf (-) ranić 5
impf -raniać 1; pf -ranić 1
impf -rażać 14, -rażywać 1; pf -razić 11; pf (2) -rażać 3
impf -rębować /-rą- 10, -r(ą)bić 3; pf -rąbić 12, -rąbać /-rę- 11 (dziś
-rębywać); pf (2) -rębować 2, -rębać 1, -rębywać 1
impf -ręczać; pf -ręczyć 6; pf (2) -ręczyć 1
impf -rabiać /-ro- 14; pf -robić 14; zwr pf -robić się 4
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[-roczyć]
[-roczyć] (< urok)
rodzić
ronić
ropić
rościć (kauz. do rość)
rość (rosnąć)
rownać
roznić (roż-)
rozpaczać
rozumieć
ruchać
[-ruczyć]
rumienić
ruszyć
rwać
rybić
ryczeć
ryć
r-zać (rżeć)
rządzić / rzęrzec
rzedzić / rza- [-rzepielić]
rzewnić się
rzezać / rzar-znąć
rzucić
rzygać
sadowić
sadzić
sarbać / so- (sior-)
sarkać
sączyć

impf -raczać 2; pf -roczyć 1
impf -raczać 1; pf -roczyć 1
impf -radzać /-ro- 11; pf -rodzić 13
impf -raniać /-ro- 3; pf -ronić 5
impf -rapiać 2; pf -ropić 4
impf -raszczać 7; pf -rościć 5
impf -rastać /-ro- 16, -rastywać 2, -rastować 1; pf -rość 14, -rosnąć 4,
-rastać 1; pf (2) -rastać 2
impf -rownawać 6, -rownywać /-rowni- 5, -rownować 2, -rownać 1,
-rownewać 1; pf -rownać 10
impf -rozniać 1; pf -roznić 1
pf rozpaczyć 1
impf -rozumiewać 4; pf -rozumieć 4; pf (2) -rozumieć 2; zwr pf
-rozumieć się 1
impf -ruchać 1, -ruchawać 1, -ruchować 1; pf -ruchać 1, -ruchnąć 1
impf -ruczać 2, -ruczować 1; pf -ruczyć 2
impf -rumieniać 1, -rumieniwać 1; pf -rumienić 4
impf (-)ruszać 7, -ruszawać 2, -ruszywać 2, -ruszować 1; pf -ruszyć 8,
-ruszać 2
impf -rywać 14, -ruwać 1; pf -rwać 15; pf (2) -rywać 4
impf -rybiać 2; pf -rybić 2
impf (-)rykać 4, -rykować 1 (dziś -rykiwać); pf -ryczeć 3, -ryknąć 3
impf -rywać 1; pf -ryć 8; pf (2) -ryjać 1; zwr pf -ryć się 1
impf -r-zywać 1, -ryzać 1; pf -r-zać 1
impf -rządzać /-rzę- 10, -rzędać 2, -rządzować 1; pf -rządzić /-rzę- 9; pf
(2) -rządzić się 2; zwr pf -rządzać się 1
impf (-)rzekać 8, -rzekawać 1; pf -rzeć 10, rzeknąć 1
rzedzać /-rza- 2; pf -rzedzić /-rza- 3; pf (2) -rzedzać 1
impf -rzepielać 1; pf -rzepielić 1
impf -rzewniać 2; pf -rzewnić 1
impf -rzezować /-rza- 8, -rzezywać 3, -rzezać 1; pf -rzezać /-rza- 9; pf (2)
-rzezować /-rza- 3, -rzezać 1
impf -rzynać 11; pf -r-znąć 12; pf (2) -rzynać 4
impf (-)rzucać 16, -rzucywać 2, -rzucować 1; pf -rzucić 15; pf (2) -rzucać
4
impf -rzygać 4, -rzygować 1 (dziś -rzygiwać); pf -rzygnąć 3
impf -sadowiać 1 (dziś -sadawiać); pf -sadowić 3
impf (-)sadzać 13, -sadzować 1; pf -sadzić 18, -sadzać 2; pf (2) -sadzać
5; zwr pf -sadzać się 1
impf -sarbać 1, -sorbywać 1; pf -siarbnąć 1
impf -sarkać 2, -sarkawać 1, -sarkiwać 1, -sarkować 1; pf -sarknąć 4
impf -sączać 2; pf -sączyć 1
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sądzić / sęschnąć
sępić
siać
siąknąć
siąść
sidlić
siec
siepać
sierocić
sieść (siąść)
sięgać
sikać
silić
siodłać
siorbać
skarżyć
skępić / skąsklepić
skoczyć
skowyczeć
skrobać / skraskromić
skuść (skubać)
skwarzyć
[-skwierać]
słabić
słać (śle)
słać (ściele)
słapać
sławić
słodzić
[-słonić]
sluchać

impf -sądzać /-sę- 6, -sądzywać 2, sędować 1; pf -sądzić /-sę- 7; pf (2)
-sądzać 1
impf -sychać 11, -sychiwać 1; pf -schnąć 11; pf (2) -sychać 2
impf -sępiać 2; pf -sępić 2
impf (-)siewać 11; pf -siać 9; pf (2) -siać 1, -siewać 1
impf -siąkać /-się- 2, -siękować 1; pf -siąknąć 3
cf sieść
impf -sidlać 1; pf -sidlić 2, -sidłać 1, -sidłować 1
impf (-)siekać 13, -siekować 7, -siekawać 3, -siekiwać 2; pf -sieć 12,
-siekać 4; pf (2) -siekać 4
pf -siepać 2, -siepnąć 1
impf -sierocać /-siera- 1; pf -sierocić 2, -sierocieć 1, -sierociejeć 1
impf (-)siadać 15, -siadować 1, -siadywać 1, -siedzieć 1; pf –sieść 15; pf
(2) -siadać 7
impf -sięgać 8, -sięgawać 1, -sięgować 1, -sięgiwać 1; pf -sięgnąć /-sią6, -siąc 5
impf -sikać 1; pf -sikać 1, -siknąć 1
impf -silać 4; pf -silić 6
impf -siodlewać; pf -siodłać 5
cf sarbać
impf (-)skarżać 6, -skarżować 2, -skarżywać 2, -skarżawać 1; pf -skarżyć
4
impf -skąpiać 1; pf -skąpić 2
impf -sklepiać 1, -sklepować 1; pf -sklepić 3; pf (2) -sklepić 1
impf -skakować 14, -skakiwać 4, -skaczać 1, -skakać 1; pf -skoczyć 16,
-skakać 3, -skoknąć 1; pf (2) -skakować 2; zwr pf -skakać się 1
impf (-)skowyczać 2
impf -skrobować 6, skrobawać 2, -skrabiać 1, -skrobywać 1; pf
-skrobać /-skra- 10, skrobnąć 1; zwr pf -skrobać się I
impf -skramiać /-skro- 1; pf -skromić /-skra- 3
impf -skubować 5, (-)skubać 4 (dziś -skubywać);; pf -skuść 7, (-)skubnąć
2, -skubać 1; zwr pf -skuść się 1
impf (-)skwarzać 2; pf -skwarzyć 2
impf -skwierać 3; pf -sk(w)rzeć 1
impf -słabiać 2; pf -słabić 3
impf (-)syłać /-se- 12, -sławać 1; pf -słać 15; pf (2) -syłać 2
impf -ściełać /-ści- 10, -ścielać 5; pf -słać 8, -ścielić 2, -ściełać 1; pf (2)
-słać 4
impf -słapować 4, -słapać 1; pf -słapać 5; zwr pf -słapać się 2
impf -sławiać 4, -sławować 2, sławać 1; pf -sławić 6
impf -sładzać /-sło- 2; pf -słodzić 3
impf -słaniać 2; pf -słonić 2; pf (2) -słaniać 2
impf (-)słuchawać 12, -słuchywać /-iwać 6, -słuchać 4; pf -słuchać 10,
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słuszeć
służyć
słynąć
słyszeć
smażyć
smęcić
smolić
smrodzić
smucić
smukać
smykać
snąć
sobić
solić
sorbać
spać
spokoić
spolić
sporzyć
sposobić
sprawiedliwić
srać
sromać
sromocić
ssać
stać (stoi, stanie)
[-stalować]
stanowić
starczeć (ster-)
starczyć
starzeć
statczyć
stawić
stąpać / stę-

-słuchnąć 2, -słuszeć 1; pf (2) -słuchać 1; zwr pf -słuchać się 1
impf -słuchać 1, -słuchawać 1, -słuszać 1, -słuszeć 1
impf (-)sługować 10, -służać 4, -sługać 1, -sługiwać 1, -służywać 1; pf
-służyć 1; zwr pf -służyć się 1
impf -słynać 1; pf -słynąć 2; zwr pf -słynąć się 1
impf (-)słychawać 3, słychać 1; pf -słyszeć 7, -słychnąć 4; zwr pf -słyszeć
się 2, -słychać się 1
impf -smażać 2; pf -smażyć 5
impf -smęcać 1; pf -smęcić 3
impf -smolać /-sma- 4; pf -smolić 4
impf -smrodzać /-smra- 1; pf -smrodzić 6
impf -smucać 1, -smucawać 1; pf -smucić 1
-smukać 1, -smukować 1; -smuknąć 2, -smukać 1
impf -smykać 4, -smykować 2, msknąć 1(dziś -smykiwać); pf -smeknąć
1
impf -sypiać 2; pf (-)snąć 5, -spać 1
impf -sabiać /-so- 2, (-)sobać 2; pf -sobić 2
impf -salać 6; pf -solić 6
cf sarbać
impf (-)sypiać 6; pf -spać 4; zwr pf -spać się 5
impf -spokajać /-spoko- /-spaka- 1; pf (-)spokoić 2
impf spolać 1 (dziś -spalać); pf -spolić 1
impf -sparzać 1; pf -sporzyć 3
impf (-)sposobiać /-sposa- /-spasa- 2, sposobować 1; pf (-)sposobić 4
impf -sprawiedliwiać 1; pf -sprawiedliwić 1
impf -srawać 2 (dziś -srywać); pf -srać 3
impf -sromawać 1, -sromować 1; pf -sromać 2
impf -sromocać /-sroma- 3; pf -sromocić 6; zwr pf -sromocić się 1
impf -sysać 2, -ssywać 1; pf -ssać 4; zwr pf -ssać się 3
impf -stawać 13, (-)stajać 2, -stać 1, -stojeć 1; pf -stać 12, (-)stanąć 5; pf
(2) -stać 7, -stawać 7; zwr pf -stać się 3
impf -stalewywać 1 (dziś -stalowywać); pf -stalować 1
impf -stanawiać /-stano- 4, -stanowować 2; pf -stanowić 7; pf (2)
-stanawiać 1, -stanowić 1
impf -starczać 2, -sterkać 2, -sterkiwać 1, -sterkować 1; pf -sterczyć 3,
-sterknąć 2, -sterkać 1
impf -starczać 2; pf (-)starczyć 5
impf -starać 2, -starzywać 2, -starzawać 1, -starzeć 1; pf -starzeć,
-starać 2, -stareć 1
impf -statczać 2; pf -statczyć 2
impf (-)stawiać 14, -stawować 11; pf (-)stawić 14, -stawiać 3; pf (2)
-stawiać 8, -stawić 2, -stawować 2
impf -stępować 16, (-)stąpać 3, -stąpawać 1, -stąpiać 1, stąpić 1; pf
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sterczeć
stękać
stosować
strachać
stradać
straszyć
stręczyć
stroić
strugać
strychnąć
strzec
strzelić
strzępić
strzyknąć
studzić
stydnąć / stygsukać
sunąć
surowić
suszyć
swędzić (< swąd)
swobodzić / świesycić
sypać
szaleć / sze
szanować
szarpać
szczekać
szczepić
szczerbić
szczerkać
szczerzyć
szczędzić
szczęścić
[-szczęśliwić]

-

(-)stąpić / stę-17, -stąpać 2; pf (2) -stępować 1
cf starczeć
impf -stękawać 1, -stękiwać 1; pf -stękać 4, -stęknąć 1; zwr pf -stękać
się 2
impf -stosować 1, -stosywać 1(dziś -stosowywać); pf -stosować 4
impf -strachać 1, -strachiwać 1, -strachować 1; pf strachnąć 1
impf -stardać 1, -stradawać 1, -stradywać 1; pf -stradać 3
impf (-)straszać 6, -straszywać 1; pf -straszyć 11; zwr pf -straszyć się 1
impf -stręczać 1; pf -stręczyć 1
impf -strajać / stro- 3, stroiwać 1; pf -stroić 8
impf -strugować 3 (dziś -strugiwać); pf -strugać 6
impf -strychać 2, -strychować 2 (dziś -strychiwać); pf -strychować 6,
-strychnąć 5
impf -strzegać 10, -strzegawać 2; pf -strzeć 8
impf (-)strzelać 8, -strzelawać 1, -strzeliwać 1, -strzelować 1; pf
-strzelić 10, -strzelać 6
impf -strzępać 1(dziś -strzępiać); pf -strzępić 3
impf -strzykać 1 (dziś -strzykiwać); pf -strzyknąć 2
impf -studać 1(dziś -studzać); impf -studzić 3
impf -stydać / styg- 3; pf (-)stydnąć / styg- 3
impf -sukować 1; pf -sukać 2
impf -suwać 2, -suniać 1; pf -sunąć 5
impf -sorowiać 2; pf -surowić 1
impf -suszać 7; pf -suszyć 9
impf -swędzać 2; pf -swędzić 1
impf -swobodzać /-swoba- /-swaba- /-świebo- /-świeba- 2,
-swobodzować 1; pf -swobodzić 3
impf -sycać 3, -sycować 1; pf -sycić 5
impf (-)sypować 16, -sypać 3, suć 1, -sypawać 1 (dziś -sypywać); pf
-sypać 15, -suć 9; pf (2) -sypować 2
impf -szalewać 1; pf -szaleć /-sze- 4; zwr pf -szaleć się 2
impf -szanywać 1; pf -szanować 2
impf -szarpać 2, -szarpować 2, -szarpywać 1; pf -szarpać 3,
(-)szarpnąć 2; pf (2) -szarpywać 1
impf -szczekawać 5, -szczekować 3 (dziś -szczekiwać); pf -szczekać 3,
(-)szczeknąć 2
impf -szczepiać 7, -szczepować 1; pf -szczepić 12
impf -szczerbać 1, -szczerbiać 1; pf -szczerbić 4
pf -szczerknąć 1
impf -szczerzać 3; pf -szczerzyć 1
impf -szczędać 2, -szczędzać 2; pf -szczędzić 1
impf -szczęściać 1; pf -szczęścić 1
impf -szczęśliwiać 2; pf -szczęśliwić 2
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szczkać
szczmić
szczwać (szczuć)

impf (-)szczykać 4, -szczykować 2; pf (-)szczknąć 3, -szczyknąć 1
impf -szczymiać 2
impf -szczuwać 2; -szczwać 1, -szczwawać 1, -szczwować 1; pf
(-)szczwać 6, -szczuć 1, -szczyć 1
szczycić
impf -szczycać 1, -szczytać 1; pf -szczycić 1
[-szczynić]
impf -szczyniać 1; pf -szczynić 2
szczypać
impf -szczypować 4, -szczypać 2 (dziś -szczypywać); pf -szczypać 4,
(-)szczypnąć 2
szeptać
impf -szeptawać 3, -szeptywać 2; pf -szeptać 2
szerzyć
impf -szerzać 2, -szerać 1; pf -szerzyć 1
szkaradzić
impf -szkaradzać 1; pf -szkaradzić 4
szkodzić
impf -szkadzać 3; pf -szkodzić 4
szlachcić
cf ślachcić
szmergać
pf (-)smyrgnąć 2
szorować
impf -szorywać 1; pf -szorować 3
szpecić / szpo- / szpa-impf -szpecać /-szpa-//-czać 3; pf -szpecić /-szpo- /-szpa- 8
szuflować
impf -szuflawać 1; pf -szuflować 3
szukać
impf -szukawać 3, -szukiwać 1, -szukować 1; pf -szukać; zwr pf -szukać
się 2
szumować
impf -szumywać 2, -szumować 1; pf -szumować 3
szyć
impf (-)szywać 12, -szawać 1; pf -szyć 11; zwr pf (2) -szywać się 1
szydzić
impf -szydzać 3, -szydzować 1; pf -szydzić 5; zwr pf -szydzić się 1
ściebać
ścigać
ślachcić (szlach-)
śladować
śledzić
ślepić
ślnieć / ślepieć
ślinić
ślipać (chlip-)
ślizać (ślizg-)
ślubić
śmiać się
śmieć
śmierdnąć
śmierzyć
śmieszyć
śnić
śniecić (< sniedż)
śpiać
śpić

impf -ścibiać /-piać 2, -ścibać /-pać 1; pf -ścibić 3; pf (2) -ścibić 1
impf -ścigać 3, -ścigawać 1, ścigować 1; pf (-)ścignąć 7
impf -ślachcać /-ciać 4; pf -ślachcić 6
impf -śladować 3, -śladywać 1; pf -śladować 2
impf -śledzać 2, -śledać 1; pf -śledzić 3
impf -ślepiać 2; pf -ślepić 4
pf -ślnąć /-lśnąć /-łsnąć 4, -ślepnąć 1, -ślepnieć 1
impf -ślinać 1 (dziś -śliniać); pf -ślinić 3
impf -ślipować 1
impf -ślizać 3 (dziś -ślizgiwać); pf (-)śliznąć 6, -ślizać 1, -ślizić 1
impf -ślubować 2, -ślubiać 1; pf (-)ślubić 6
impf -śmiewać /-śmia- 6; pf -śmiać; pf (2) -śmiewać
impf -śmiewać 1
impf -śmierdać 2, -śmierdzać 1; pf -śmierdnąć 3
impf -śmierzać 1; pf -śmierzyć 2, -śmiernąć 1
impf -śmieszać 2; - pf śmieszyć 2
impf -śniwać 1
impf -śniecać 1; pf -śniecić 1
impf -śpiewać 2, -śpiać 1; pf -śpiać 5
impf -sypiać 1, -śpiać 1, -śpiewać 1; pf -spać 1, -śpić 1
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śpieszyć
śpiewać
świadczyć
świecić
świegotać
[-świetlić]
święcić
świstać
świtać
taić
tajać
targać
tążyć / tętchnąć
[-terczyć]
tesknić (tę-)
[*tęchnąć]
tępić
tkać

tkwiać (tkwić)
tłoczyć
tłuc
tłumaczyć
tłumić
toczyć
topić
topnieć
towarzyszyć
tracić
1.trafić
2.trafić (tre-)
trapić
trawić
trąbić / trę-

impf -spieszać 3, -śpiechać 1; pf -śpieszyć 5
impf -śpiewywać 5, -śpiewawać 4, -śpiewować 4, -śpiewać 1; pf
-śpiewać 9
impf -świadczać 6, -świadczować 1; pf -świadczyć 8
impf -świecać 6; pf -świecić 4
impf -świegacać 1; pf -świegotać 2
impf -świetlać 1; pf -świetlić 1
impf -święcać /-świą- 3, -święcować /-świą- 1; pf -święcić 7
impf -świstować 1 (dziś -świstywać); pf świs(t)nąć 1; zwr pf -świstać się
1
impf -świtać 1, -świtawać 1, -świtować 1, -świtywać 1; pf -świtnąć 3, -świtać 1
impf -tajać 1; pf -taić 3; pf (2) -tajać 1
impf -tawać 1; pf -tajać 2
impf -targiwać 5, -targać 4, -targawać 4, -targować 4; pf (-)targnąć 13,
-targać 10; zwr pf -targać się 1
impf -t(ą)żać 1; pf -tężyć /-tą- 4; zwr pf -t(ą)żyć się 1
impf (-)dychać 10, -tychać 2, -chtniewać (tak!, zam. tch-), -duchać 1,
tchnąć 1; pf -tchnąć 10
impf -terczać
impf teskniwać 1, tesknować 1; pf -tesknić 4, -tesknąć 1
impf -t(ę)chać 1; pf -tęchnąć 7
impf -tępiać 2, tępać 1, -tępować 1; pf -tępić 8
impf (-)tykać 16, -tkiwać (tylko w zn. 2.) 5, -tkować 2, tknąć 1, -tyczać
1, -tykawać 1; pf (-)tknąć 14, -tkać 12, -tykać 2; pf (2) -tykać 3, -tkać 1,
-tknąć 1
pf -tkwieć
impf -tłaczać /-tło- 8; pf -tłoczyć 13; zwr pf -tłoczyć się 1
impf (-)tłukać 16, -tłukować 2, tłuczać 1 (dziś -tłukiwać); pf -tłuc 14; pf
(2) -tłukać 1; zwr pf -tłuc się 1
impf -tłumaczać 1; pf -tłumaczyć 2
impf -tłumiać 3; pf -tłumić 6
impf -taczać /-to- 13, -taczować 2, -toczywać 1; pf -toczyć 13; pf (2)
-taczać 1
impf -tapiać /-to- 8; pf -topić 10
impf -topniewać 1; pf -topnieć 2
impf -towarzyszać 2; pf -towarzyszyć 2
impf -tracać 5; pf -tracić 9; pf (2) -tracać 2, -tracić 1
impf -trafiać 4, (-)trafować 4; pf -trafić 6, -trafować 1
impf -trafiać 1; pf -trafić 1
impf -trapiać 1; pf -trapić 3; zwr pf -trapić się 2
impf -trawiać 3; pf -trawić 9, -trawować 1
impf -trębować 6 (dziś -trąbiać); pf -trąbić /-trę- 3
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trącić
truchleć
trudnić
trudzić
trunąć
trwożyć
trysnąć
trzasnąć
trząść

[-tuchlić]
tuczyć
[-tukać]
turczyć
tuszyć
twardzić
twierdzić
tworzyć
tyć
[-tyskać]

impf (-)trącać /-trę- 12; pf -trącić /-trę- 14, -trącać 1; pf (2) -tr(ą)cać 1
impf -truchlać 1; pf -truchleć 3
impf -trudniać 1; pf -trudnić 2
impf -trudzać 1; pf -trudzić 4
impf -troniać 1; pf -trunąć / tro- 2
impf -trważać /-trwo- 2; pf trwożyć 10
impf -tryskać 1; pf -trysnąć 1
impf trzaskać 1; pf -trzaskać 3, -trzasnąć 3
impf (-)trząsać /-trzę- 13, -trzęsować 3, -trząsawać 1, -trzęsiwać a.
-ywać 1, -trzęsywać 1, -trz(ę)szać 1; pf -trząść 14, -trząsnąć 12
impf -trzebiać 1; pf -trzebić 2
impf -cierać 16; pf -trzeć 15
impf -trzeszczać 1; pf -trzeszczyć 1
impf -trzeźwiać 4; pf -trzeźwić 5
impf (-)trzymawać 9, (-)trzymywać 6, -trzymować 3; pf -trzymać 8; pf
(2) -trzymywać 2, -trzymawać 1, -trzymować 1
impf -tuchlać
impf -tuczać 1; pf -tuczyć 7
impf -tukać 1; pf -tuchnąć /-tuk- 3
impf -turczać 1; pf -turczyć 3
impf -tuszać 1; pf -tuszyć 2
impf -twardzać 3, -twardować 1, -twardziwać 1; -twardzić 3
impf -twierdzać /-dziać 5, -twierdzować 1; pf -twierdzić 7
impf (-)twarzać /-two- 4; pf -tworzyć /-twa- 6; pf (2) -twarzać 1
impf -tywać 2; pf -tyć 6
impf -tyskować 4, -tyskać 1, -tyskawać 1 (dziś -tyskiwać)

uczyć
uderzyć
udobruchać
uzdać

impf -uczać 6, -uczować 1, -uczywać 1; pf -uczyć 9; pf (2) -uczyć 1
impf -uderzać 1
impf udobruchiwać 1
impf -uzdawać 1, -użdżać 1; pf uzdać 5

wabić
wadzić
walczyć
walić (tu też obalić)
wałaszyć
waniać
warczeć
warować
warzyć
wazyć
wąchać

impf -wabiać 7; pf -wabić 10
impf -wadzać 4; pf -wadzić 8
impf (-)walczać 2, -walczywać 1; pf -walczyć 2
impf (-)walać 13; pf -walić 12, -walać 3; pf (2) -walać 4, -walić 1
impf -wałaszać 2; pf -wałaszyć 4
cf woniać
impf (-)warkać 2, warczać 1, -wrykać 1 (dziś -warkiwać)
impf -warowywać 2; pf -warować 7
impf (-)warzać 11, -warzywać 1; pf -warzyć 13
impf -ważać 9, ważywać 1; pf -ważyć 13; pf (2) -ważyć 2
impf -wąchać 2, wąchawać 1 (dziś -wąchiwać); pf -wąchnąć 1 (dziś

trzebić
trzeć
trzeszczeć
trzeźwić
trzymać
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wątlić
wątpić / wę[-wdzięczyć]
weselić
wędzić
wiać
wiązać
wi(ą)znąć (wię-)
wichrzyć
wić
widzieć
[-wiedzić]
wiedzieć
wielbić
[-wielżyć]
[*wieńczyć]
wiercieć (-cić)
wierzgać
wierzyć
wiesić
wieszczyć
wieść
wietrzeć
wieźć
więdnąć
więzać / wiąwięznąć
więźbić
wikłać
wilżyć
[-wilgać]
winić
wirzgać / wiewisieć
witać

-wąchać); zwr pf -wąchać się 1
impf -wątlać 3; pf -wątlić /-wę- 4
impf -wątpiać 1, -wątpiewać 1; pf -wątpić /-wę- 1
impf -wdzięczać 1
impf -weselać 4; pf -weselić 8
impf -wędzać 1; pf -wędzić 5
impf (-)wiewać 13, -wijać 1; pf -wiać 11, (-)wionąć / wia- 9
cf więzać
impf -więziać 1; pf -wiąznąć 5
impf -wichrzać 1; pf -wichrzyć 3, -wichrać 1
impf (-)wijać 14, -winać 1, winąć 1; pf -winąć 14, -wić 11
impf widać 1, widawać 1, widować, widywać 1, widzować 1; pf
-widzieć
impf -wiedzać 2; pf -wiedzić 3; pf (2) -wiedzać
impf -wiadować /-wie- 5, -wiadać /-wie- 3, -wiedywać 2 (dziś
-wiadywać); pf -wiedzieć 5
impf -wielbiać 2; pf -wielbić 2
impf -wielżać 2
impf -wieńczać 2; pf -wieńczyć 2
impf -wiertać 3, -wiertować 3, (-)wartać 2, -wiercać 2, -wiertawać 1,
-wiertywać 1; pf wiercieć 9, -wiertować 1
cf wirzgać
impf (-)wierzać 5, -wiarować 1; pf -wierzyć 5
impf (-)wieszać 9, (-)wieszawać 3, -wieszować 1; pf -wiesić 9, -wieszać
5; pf (2) -wieszać 2
impf -wieszczać 2, wieszczować 1; pf -wieszczyć /-ścić 3
impf (-)wodzić 15, (-)wadzać /-wo- 5, wiodować 1; pf -wieść 15,
-wodzić 1; pf (2) -wieść 2, -wodzić 1
impf -wietrzać 3, (-)wietrać 2, -wietrzywać 1; -wietrzeć 2
impf (-)wozić 13, (-)ważać 8, woziwać a. -żywać 1, wozywać 1; -wieźć
14, -wozić 3; zwr pf -wozić się 1
impf -więdać 1; pf -więdnąć 6
impf (-)więzować 14, wiązywać /-wię- 2, -wi(ą)zać 1; pf -wiązać /-wię12, -wiązić I; pf (2) -więzować 3, wi(ą)zać 1 (dziś -wiązywać)
cf wiąznąć
impf -więźbiać 1; pf -więżbić 2
impf -wikławać 5, -wikłać 1 (dziś -wikływać); pf -wikłać 9, -wichlić 1
impf -wildzać /-żać 3; pf -wilżyć /-dzić 3
pf -wilgnąć
impf -winiać 2; pf -winić 4; zwr pf -winić się 1
impf -wirzgać 1; pf (-)wi(e)rzgnąć 4
impf wisać 1, wiszać 1; pf -wisnąć 5, -wisieć 1
impf -witać 1, -witawać 1, -witować 1; pf -witać 3
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wlec (tu też oblec)
[-właszczyć]
włoczyć

impf -wlekać 5; pf -wlec 15
impf -właszczać 4; pf -właszczyć /-wło- 1; pf (2) -właszczać 1
impf -właczać /-wło- 11, -włoczyć /-wła- 10, -włakać 1; pf -włoczyć 9;
pf (2) -włoczyć 3
[-wnętrzyć]
impf -wnętrzać 1; pf -wnętrzyć /-wną- 1
[-wodnić]
impf -wodniać (dziś -wa-) 1; pf -wodnić 3
wojować
impf woiwać 1; pf -wojować 3; zwr pf -wojować się 1
[-wolić]
impf -wolować 1; pf -wolić 2, -wolować 1
wołać
impf -woływać 8, -woławać 7, -wołować 4, -wołać 1; pf -wołać 9; zwr
pf-wołać się 3
woniać / waimpf -woniać 1, -woniewać 1; pf -woniać 3
[-woszczyć]
impf -woszczać 3; pf -woszczyć 2
wrać
cf 2.wrzeć
wrocić
impf (-)wracać /-wro- 12, wracować 1; pf -wrocić 9, -wier(t)nąć 1,
-wartnąć 1, -wracać 1; pf (2) -wracać 5
1.wrzeć (warł)
impf -wierać/ wi- 6, -wrzać 1, -wrzać 1; pf -wrzeć 7
2.wrzeć / wrać (wrzał) impf (-)wierać 7, -wrewać 1, wrywać 1; pf -wrzeć 14
wrzedzić
impf -wrzedzać 1; pf -wrzedzić 1
wrzeszczeć
impf wrzaskać 1; pf (-)wrzasnąć 2, -wrzeszczeć 1
wspaczać
pf wspaczyć 1
wstydać / wstydzić impf -wstydzać 1, -wstydawać 1; pf -wstydać 2, -wstydzić 2
[-wtorzyć]
impf -wtarzać /-wto- 1, -wtarzawać 1; pf -wtorzyć 1
wyciężać
impf -wyciężać/-cią- 1; pf (-)wyciężyć 2
wyknąć
impf -wykać 3; pf -wyknąć 7
wysszyć (wyż-)
impf -wyszszać 6, -wyszować 2; pf wyszszyć 6
zbroić
zdobić
zdradzić
zdrowić
ziać
zielenić
ziębić
ziębnąć
złocić
złorzeczyć
znaczyć
znać
znajmić
-znajomić
znamionować

impf –zbrajać / zbro- 2; pf zbroić 3
impf -zdabiać / zdo- 2; pf -zdobić 4; pf 2 -zdobić 3
impf (-)zdradzać 2; pf -zdradzić 2, -zdradzać 1
impf -zdrawiać / zdro- 3, -zdrawować 1; pf -zdrowić 3
impf (-) (d)ziewać 3, -dziewiać 1, ziajać 1, -zinać 1; pf -(d)ziewić 2,
(-)zi(e)wnąć 2, -zionąć /-zie- 2, -ziejać 1
impf -zieleniać 2, -zieleniewać 1; pf -zielenić 5
impf -ziębiać /-zią- 5, -ziąbać 2; pf -ziębić 6
impf -ziębnować 1; pf -ziębnąć 9
impf -złacać 1; pf -złocić 3
impf -złorzeczać 1; pf -złorzeczyć 1
impf -znaczać 7; pf -znaczyć 6; pf 2 -znaczyć 1
impf (-)znawać 7, -znawawać 1, -znywać 1; pf znać 11; pf 2 -znać 1
impf -zna(j)miać 1, znajmiwać /-ywać 1, -zna(j)mować 1; pf -zna(j)mić 2
impf -znajomiać 1 (dziś -znaja-); pf -znajomić 1
impf -zna(j)mionować /-znamie- 3, znamienawać 1, znamionać 1; pf
-znamionować /-znamie- 4. -znamienić 1, -znamionać 1
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znoić
zuchwalić się
zwać
zwalac
zwyciężyć
zwyczaić

impf -znajać 1; pf -znoić 2
impf zuchwalać się; pf -zuchwalić się 2
impf -zywać 11; pf -zwać 10; pf 2 -zwać 5, -zywać 2
impf -zwalać / zwo- 8, -zwolować 1; pf -zwolić 7
impf (-)zwyciężać 2; pf -zwyciężać 1
impf (-)zwyczajać 4, -zwyczajawać 1; pf -zwyczaić 4

1.źrzeć `patrzyć’
3.źrzeć `dojrzewać’

impf -zi(e)rać 5, -jźrzywać 2; pf -źrzeć 11; pf 2 -eć 2
impf -źrzewać 3; pf -źrzeć 4, -zrać 1, -źrzenieć 1

żałować
żarzyć
1.żąć (żnie)
2.żąć (żmie)
żdać
żebrać
żec
żegnać
żenić
zrzeć `żreć’

impf -żałować 2, -żałowawać 1; pf -żałować 9; zwr pf –żałować się 3
impf -żarzać 3; pf -żarzyć 3
impf (-)żynać 9, -żnywać 1; pf -żąć 9
impf -ż(dż)ymać 3;l pf -ż(dż)ąć 3
impf -żydać 1; pf -żdać 2; zwr pf -żdać się 1
impf -żebrzać 1; pf -żebrać 2
impf (-)żegać / ży- 10; pf -żec 11, -żegnąć 1
impf -żegnawać 2, -żegnywać 2; pf -żegnać 4
impf -żeniać 2; pf -żenić 2; pf 2-żeniać 2
impf -żerać / ży- 5, -żyrować 1; pf -żrzeć 7, -żyrować 1; zwr pf -żrzeć się
2
impf -żuchławać 1
impf -żuwać 7, -żywać 1; pf -żwać 4, zwr pf -żwać się 1
impf -życzać 7, -życzawać 2, -życzować 2; pf -życzyć 4; pf 2-życzyć 4,
-życzać 2
impf -żywać 8; pf -żyć 7; pf 2-żywać 3, -żyć 2; zwr pf -żyć się 1
impf -żywiać 6; pf -żywić 8

żuchłać
żwać`żuć’
życzyć
żyć
żywić
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