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Książka składa się z trzech części:

• wprowadzenie do koniugacji i instrukcja posługiwania
się książką,

• tabele wzorów odmiany,
• słownik czasowników z odesłaniami do tabel

i informacją o parach aspektowych.
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Część pierwsza zawiera wprowadzenie do zagadnień
koniugacji polskiej pisane z myślą o mniej wyrobionym
czytelniku (np. cudzoziemcu uczącym się polskiego).

Odpowiadający temu wprowadzeniu wykład akademicki
można znaleźć w publikacji Z. Saloniego Wstęp do
koniugacji polskiej, Olsztyn 2000.
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wstą

w
wychod

wstąpić dk it 72 /. wstępować 53
wstrząsać (się) ndk t 98 /. wstrząsnąć 6
wstrzelić (się) dk t 75 /. wstrzeliwać 56
wstrzykiwać (się) ndk t 55 /. wstrzyknąć 5
wstrzymać (się) dk t 98 /. wstrzymywać 54
wstyd ndk Q it 104
wstydzić (się) ndk t 80
wsunąć (się) dk t 4 /. wsuwać 98
wsypać (się) dk t 70 /. wsypywać 54
wsysać (się) ndk t 98 . wessać 65
wszcząć (się) dk t 24 def. . wszczynać 98
wszczepiać (się) ndk t 98 /. wszczepić 72
wszczynać (się) ndk t 98 . wszcząć 24
wszyć (się) dk t 51 /. wszywać 98
wścibiać (się) ndk t 98 /. wścibić 72
wściec (się) dk it L 16 z Acc. /. wściekać 98
wścieknąć (się) dk it L 16 z Acc. /.

wściekać 98
wścielić (się) dk t 75 /. wścielać 98
wściełać (się) ndk t 98 . wesłać 68*(ws-)
wślizgnąć się dk it 5 /. wślizgiwać 55
wśliznąć się dk it 6a /. wślizgiwać 55
wtaczać (się) ndk t 98 . wtoczyć 87
wtajemniczać (się) ndk t 98 /.

wtajemniczyć 87
wtapiać (się) ndk t 98 . wtopić 72
wtarabaniać (się) ndk t 98 /. wtarabanić 73
wtargnąć dk it 5
wtaszczyć (się) dk t 87 /. wtaszczać 98 rzad.
wtłaczać (się) ndk t 98 /. wtłoczyć 87
wtoczyć (się) dk t 87 . wtaczać 98
wtopić (się) dk t 72 . wtapiać 98
wtórować ndk it 53 . za∼
wtrajać (się) ndk t 98 pot. . wtroić 76a
wtranżalać (się) ndk t 98 pot. /. wtranżolić 75
wtrącać (się) ndk t 98 /. wtrącić 81
wtroić (się) dk t 76a pot. . wtrajać 98
wtryniać (się) ndk t 98 pot. /. wtrynić 73
wtryskiwać (się) ndk t 55 /. wtrysnąć 6/8
wtulać (się) ndk t 98 /. wtulić 75
wtykać (się) ndk t 98 . wetkać 98, wetknąć 5
wulgaryzować (się) ndk t 53 /. z∼ rzad.
wulkanizować (się) ndk t 53 . z∼
wwalać (się) ndk t 98 /. wwalić 75
wwieść (się) dk t 29 przest. /.

wwodzić 80a rzad.
wwieźć (się) dk t 31a /. wwozić 86/86a
wyalienować (się) dk t 53 . wy∼
wyasfaltować (się) dk t 53 . wy∼
wyasygnować (się) dk t 53 . wy∼
wybaczać (się) ndk t 98 /. wybaczyć 87
wybadać (się) dk t 98
wybałuszać (się) ndk t 98 /. wybałuszyć 87

wybawiać (się) ndk t 98 /. wybawić 72
wybąkiwać (się) ndk t 55 /.

wybąkać 98, wybąknąć 5 rzad.
wybebeszać (się) ndk t 98 /. wybebeszyć 87
wybełkotać (się) dk t 69!
wybetonować (się) dk t 53 /.

wybetonowywać 54 rzad.
wybębnić (się) dk t 74 /. wybębniać 98 rzad.
wybić (się) dk t 51 . wybijać 98
wybiegać ndk it 98 /. wybiec 15
wybiegać się dk it 98
wybielać (się) ndk t 98 /. wybielić 75
wybierać (się) ndk t 98 . wybrać 66
wybijać (się) ndk t 98 . wybić 51
wybladnąć dk it L 7
wyblaknąć dk qt L 7 . wy∼ it
wyblednąć dk it L 19
wybłagać (się) dk t 98 /. wybłagiwać 55
wybrać (się) dk t 66 . wybierać 98
wybrakować (się) dk t 53 /.

wybrakowywać 54 rzad.
wybredzać ndk it 98
wybrnąć dk it 5
wybronić (się) dk t 73 /. wybraniać 98 rzad.
wybrudzić (się) dk t 80
wybrukować (się) dk t 53 . wy∼
wybrzmieć dk it 89a /. wybrzmiewać 98 rzad.
wybrzuszać (się) ndk t 98 /. wybrzuszyć 87
wybrzydzać (się) ndk it 98 /.

wybrzydzić 80 rzad.
wybuchać ndk it 98 /. wybuchnąć L 5/7
wybudować (się) dk t 53 . wy∼
wybujać (się) dk it 98
wybulić (się) dk t 75 . wy∼
wyburzać (się) ndk t 98 /. wyburzyć 87
wybyć dk it 2 /. wybywać 98
wycałować (się) dk t 53 /. wycałowywać 54
wycedzić (się) dk t 80
wycelować (się) dk t 53 . wy∼
wyceniać (się) ndk t 98 /. wycenić 73
wycharkiwać (się) ndk t 55 /.

wycharkać 98 rzad., wycharknąć 5 rzad.
wychlać (się) dk t 98/(52) . wy∼
wychlapać (się) dk t 70 /. wychlapywać 54
wychlustywać (się) ndk t 54 /.

wychlusnąć 6, wychlustać 98/62a
wychłeptać (się) dk t 69!/(98) /.

wychłeptywać 54
wychłodzić (się) dk t 80/80a /.

wychładzać 98
wychłostać (się) dk t 62a/(98) . wy∼
wychodzić ndk it 80 . wyjść 41
wychodzić (się) dk t 80

231
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odmieniać (się) tndk 98 . odmienić 73

hasło numer wzoru

nawias
wskazuje, że
czasownik
może wystąpić
zarówno z się,
jak i bez się

aspekt odpowiednik
aspektowy

(aspekt –
przeciwny,
łączliwość
z się – jak dla
pierwszego
czasownika)

it – nieprzechodni
t – przechodni
qt – quasi-przechodni
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(s)pytać98
TRYB OZNAJMUJĄCY

odmieniać

temat
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I (s)pytać 98
TRYB OZNAJMUJĄCY

Czas teraźniejszy ndk/przyszły dk

lp lm

3.os.

2.os.

1.os. pytam
pytasz
pyta 3.os.

2.os.

1.os. pytamy
pytacie
pytają

Czas przeszły
lp

n

ż

m pytał(e)
pytała
pytało

m
ś
∅ 3.os.

2.os.

1.os.

lm

nmo

mo pytali
pytały

śmy
ście
∅ 3.os.

2.os.

1.os.

bezosobnik: pytano

Czas przyszły ndk

lp

3.os.

2.os.

1.os. będę
będziesz
będzie n

ż

m pytał
pytała
pytało

pytać

lm

3.os.

2.os.

1.os. będziemy
będziecie
będą

nmo

mo pytali
pytały pytać

TRYB ROZKAZUJĄCY

lp 2.os. pytaj

lm

2.os.

1.os. pytajmy
pytajcie

TRYB WARUNKOWY

lp

n

ż

m pytał
pytała
pytało

bym
byś
by 3.os.

2.os.

1.os.

lm

nmo

mo pytali
pytały

byśmy
byście
by 3.os.

2.os.

1.os.

bezosobnik: pytano by

Bezokolicznik: pytać

Imiesłów przysłówkowy
współczesny ndk: pytając
uprzednidk: spytawszy

FORMY DEKLINACYJNE

Imiesłów przymiotnikowy czynny ndk: pytający, ...
Imiesłów przymiotnikowy bierny: pytany, ..., pytani, ...
Odsłownik: pytanie, ...

Wzór bardzo częsty (ok. 25 % wszystkich czasowników polskich).
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Przykład: formy czasu przeszłego w trybie
oznajmującym w 2. osobie rodzaju męskiego:

pytał(e)
pytała
pytało

m
ś
∅

m

ż

n

1.os.

2.os.

3.os.

odmieniałeś lub byleś odmieniał
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Przykład: formy czasu przyszłego w trybie oznajmującym
w 1. osobie rodzaju żeńskiego:

będę
będziesz
będzie

1.os.

2.os.

3.os.

pytał
pytała
pytało

pytać
m

ż

n

będę odmieniała lub będę odmieniać ,
lub odmieniać będę
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Przykład: formy czasu teraźniejszego w trybie
warunkowym w 3. osobie rodzaju męskiego:

pytał
pytała
pytało

bym
byś
by

m

ż

n

1.os.

2.os.

3.os.

odmieniałby lub kiedy by odmieniał
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XI (ze)trzeć 43*
43a*

TRYB OZNAJMUJĄCY
Czas teraźniejszy ndk/przyszły dk

lp lm

3.os.

2.os.

1.os. *trę
*trzesz
*trze 3.os.

2.os.

1.os. *trzemy
*trzecie
*trą

Czas przeszły
lp

n

ż

m tarł(e)
tarła
tarło

m
ś
∅ 3.os.

2.os.

1.os.

lm

nmo

mo tarli
tarły

śmy
ście
∅ 3.os.

2.os.

1.os.

bezosobnik: tarto

Czas przyszły ndk

lp

3.os.

2.os.

1.os. będę
będziesz
będzie n

ż

m tarł
tarła
tarło

*trzeć

lm

3.os.

2.os.

1.os. będziemy
będziecie
będą

nmo

mo tarli
tarły *trzeć

TRYB ROZKAZUJĄCY

lp 2.os. *trzyj

lm

2.os.

1.os. *trzyjmy
*trzyjcie

TRYB WARUNKOWY

lp

n

ż

m tarł
tarła
tarło

bym
byś
by 3.os.

2.os.

1.os.

lm

nmo

mo tarli
tarły

byśmy
byście
by 3.os.

2.os.

1.os.

bezosobnik: tarto by

Bezokolicznik: *trzeć

Imiesłów przysłówkowy
współczesny ndk: *trąc
uprzednidk: starłszy

FORMY DEKLINACYJNE

Imiesłów przymiotnikowy czynny ndk: *trący, ...
Imiesłów przymiotnikowy bierny: tarty, ..., tarci, ...
Odsłownik: tarcie, ...

Wzór 43 obejmuje wyłącznie czasowniki o podstawach: drzeć, mrzeć, przeć, trzeć i -wrzeć2. Czasowni-
ki o podstawie mrzeć są defektywne, nie mają bezosobnika i odsłownika (oprócz wymrzeć – wymarcie),
dk mają imiesłów przeszły przymiotnikowy: wymarły , wymarli . Podstawa -wrzeć2 występuje tylko po
przedrostkach i ma część form homonimicznych z podstawą wrzeć1, wzór 46 – zob. tam przykłady.
Wzór 43a powstaje z wzoru 43 przez zamianę liter rz na literę r i obejmuje wyłącznie czasowniki 43a
o podstawie żreć.
W obu wzorach w wypadku czasowników z przedrostkami wariantywnymi z formami oznaczonymi gwiazd-
ką występuje wariant samogłoskowy, z formami bez gwiazdki – wariant spółgłoskowy, np. zeżreć , zeżre,
zeżryj , ale zżarł , zżarto.
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Dane czasownikowe w postaci tekstowej:
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Własności plików z danymi:

• pliki w zasadzie odpowiadają grupom koniugacyjnym
(wg. Jana Tokarskiego),

• trudno powiedzieć, jaki właściwie byt opisuje
pojedynczy wiersz z pliku,

• wiersze dla wzorów alternatywnych powtarzają się
w wielu plikach,

• informacje w prawej kolumnie są po części
redundantne oraz mniej precyzyjne niż w lewej,

• występują charakterystyczne błędy wynikające z edycji
metodą kopiowania fragmentów.
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Proces konwersji plików tekstowych na bazę danych:

• zinterpretowanie fragmentów tekstu jako przynależnych
do poszczególnych pól rekordu bazodanowego,

• wyszukanie błędów systematycznych w plikach
tekstowych,

• usunięcie powtórzeń,
• skonfrontowanie zapisów dla odpowiedników

z zapisami w kolumnie zasadniczej,
• wstępne skojarzenie rekordów odpowiednikowych

z zasadniczymi,
• ręczne uzupełnienie trudniejszych przypadków,
• badanie symetrii odpowiedników.
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Atrybuty rekordu dla czasownika w bazie:

• numer
• status
• forma hasłowa
• łączliwość z się
• aspekt
• wzór koniugacyjny
• właściwy?
• przechodniość
• imiesłów przeszły

przymiotnikowy?

• numer homonimu
• glossa
• kwalifikator
• kwalifikator z SJPDor
• źródło
• nota
• komentarz
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#28 VIcYY 6
1:ębi 2:ębię 3:ębią 4:ąb 5:ębić 6:ębił
7:ębił 8:ębił 9:ębil 10:ębion 11:ębien 12:ębieni

#30 VId 6
1:si 2:szę 3:szą 4:ś 5:sić 6:sił
7:sił 8:sił 9:sil 10:szon 11:szen 12:szeni

#31 VId’ 6
1:ści 2:szczę 3:szczą 4:ść 5:ścić 6:ścił
7:ścił 8:ścił 9:ścil 10:szczon 11:szczen 12:szczeni

#32 VId’’ 6
1:ździ 2:żdżę 3:żdżą 4:źdź 4:ździj 5:ździć 6:ździł
7:ździł 8:ździł 9:ździl 10:żdżon 11:żdżen 12:żdżeni
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(s)pytać I <
Wzór bardzo częsty (ok.\ 25 \% wszystkich czasowników
polskich). >

[dk]dać v1 <
Wzór obejmuje wyłącznie czasowniki \skrot{dk} o podstawie
\czasow{dać}. >

(o)bronić VIa’ #VIa’Y VIaYY VIa’YY <
Wzór \wzor{VIa’} obejmuje czasowniki zakończone ...

Wzór odmiany \wzorpob{VIaYY} (\wzorpob{VIa’YY}) otrzymuje
się z~wzoru \wzor{VIa’} przez zamianę w~końcowej części
formy litery \forma{n} na \forma{s}~(\forma{z}),
a~\forma{ń} na \forma{ś} (\forma{ź}). ... >



Generowanie książki 22

czasowniki odpowiedniki wzory zakonczenia

wzory.txt

tabele.txt

zlozone.tex slownik.tex tabele.tex numerywz.tex

wstep.tex, ... wztok.tex

CP
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TEX, PostgreSQL, Perl i make tworzą
bardzo zgraną rodzinę.


