ER - temer

1. Todos que acaban en –CER (agradecer) tienen cambio C ---> ZC en:
a. I p. sing. de presente de indicativo – agradezco
b. todas las personas del subjuntivo presente – agradezca, agradezcas, agradezca....
c. ¡Ojo! Los verbos MECER (bujać, kołysać), COERCER, CONVENCER (przekonywać), EJERCER
(wykonywać, zajmowac się czymś), VENCER (zwyciężać, przebijać) en vez de -ZC tienen solamente
-Z ---> mezo // meza, mezas, ...
d. Los verbos PLACER y COMPLACER (zadowalać) se conjugan de acuerdo con la regla, pero la
tercera persona de indefinido puede también tener forma de complugo, compluguieron. Además las
formas de tercera persona sing y pl de subjuntivo (tanto presente como imperfecto) puede cambiar.

e. Los verbos YACER (leżeć), SUBYACER (leżeć pod spodem, kryć się pod) – tienen tres
formas equivalentes de I persona de presente de indicativo y por eso tres formas posibles de
todas las formas del presente de subjuntivo: yazco, yazgo, yago // yazca, yazga, yaga, …
2. Todos que acaban en –GER (coger) tienen cambio G ---> J en:
a. I p. sing de presente de indicativo – cojo
b. todas las personas del subjuntivo presente – coja, cojas, coja....
3. Todos que acaban en –EER (leer) tienen irregularidad en:
a. gerundio – leyendo
b. participio - leído
c. indefinido – leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron
d. todas las personas de imperfecto de subjuntivo – leyera o leyese, leyeras o leyeses, ...

4. Verbos E:IE cambian en:
a. I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de indicativo y presente de subjuntivo

ascender – rosnąć, zwiększać się, wspinać się
atender – zajmować się, troszczyć,
uczęszczać, brać pod uwagę
cerner
condescender
contender
defender - bronić
desatender – opuścić, zaniedbać
descender – schodzić, obniżać się, pochodzić
desentenderse
distender
encender – zapalać, włączać
entender – rozumieć

extender – rozłożyć, rozprzestrzeniać się,
rozpościerać, rozkładać
heder – śmierdzieć, cuchnąć
hender
malentender – źle zrozumieć
perder – stracić, zgubić,
reverter
sobre(e)ntender – zrozumieć coś między
wierszami
subtender
tender – rozłożyć, wieszać
transcender
trascender
verter – wylać, przelewać

5. Verbos O:UE cambian en:
a. I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de indicativo y presente de subjuntivo

*absolver
condolerse
conmover – wzruszać, niepokoić
demoler – niszczyć
*desenvolver – odpakowawywać, rozwijać się,
być swobodnym
*devolver – zwracać, oddać
*disolver – rozpuszczać się, rozwiązać (firmę)
doler - boleć
*envolver – zapakować,
llover – padać deszcz
moler – mleć, męczyć

morder - gryźć
mover - ruszać, skłaniać
promover – popierać, promować, inicjować
(reformę)
remorder
remover – wstrząsać, przenosić
*resolver – rozwiązać, postanowić
*revolver – mieszać, wywrócić do góry
nogami, niepokoić, zwrócić się przeciw
soler – mieć w zwyczaju
*volver – wrócić, stać się,

b. *estos verbos tienen participio irregular: absuelto, desenvuelto, devuelto, disuelto, envuelto, resuelto,
revuelto, vuelto
c. verbos ESCOCER (piec o skórze), COCER (gotować, wrzeć), TORCER (skręcić, skrzywić) y
RETORCER (przekręcać, np. słowa) además de la diptongación se conjugan de acuerdo con el punto
1.c)
6. Verbos que no tienen otros que sigan su modelo de conjugación (abajo irregularidades):

a. CABER (mieścić się) – quepo // quepa, quepas, ... // cupe, cupiste, cupo, cupimos, ... //
cupiera o cupiese, cupieras o cupieses, ... // cabré, cabrás, ... // cabría, cabrías, ...
b. CAER (spadać, upadać, opadać), DECAER (rozpadać się, niszczyć, upadać – np.: o
cywilizacji) – cayendo // caído // caigo // caiga, caigas, ... // caí, caíste, cayó, caímos,
caísteis, cayeron // cayera o cayese, cayeras o cayeses, ...// cayendo // caído
c. HABER (posiłkowy) – he, has, ha (hay), hemos, habéis han // haya, hayas, …// hube, hubiste,
hubo, hubimos, …// hubiera o hubiese, hubieras o hubieses, …// habré, habrás, …// habría,
habrías, …
d. HACER (robić, sprawiać, …), DESHACER (rozpuszczać się, rozpadać, rozwiązywać np.
umowę) SATISFACER (satysfakcjonować) – hago // haga, hagas, …// hice, hiciste, hizo,
hicimos, … // hiciera o hiciese, hicieras o hicieses, … // haré, harás, …// haría, harías, … //
haz // hecho. El verbo REHACER (zrobić coś ponownie) tiene además acentos gráficos en:
rehíce, rehízo
e. OLER (pachnieć, wąchać) – huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen // huela, huelas,
huela, olamos, oláis, huelan

f. PODER (móc) – O:UE // pude, pudiste, pudo, pudimos, … // pudiera o pudiese, pudieras o
pudieses, … // podré, podrás, …// podría, podrías, … // pudiendo
g. PONER (kłaść, umieszczać, …) – pongo // ponga, pongas, … // puse, pusiste, puso, pusimos,
…// pusiera o pusiese, pusieras o pusieses, … // pondré, pondrás, …// pondría, pondrías, …//
pon // puesto. Además, todos los verbos compuestos con la raíz <poner> tienen acento
gráfico ańadido en la 2a persona singular de imperativo: repón, sobrepón, opón, descompón,
etc.:
 anteponer – przesunąć do przodu,
 oponer – sprzeciwiać się
przełożyć
 posponer - przełożyć
 aponer
 predisponer
 componer - skomponować
 presuponer – zakładać coś
 contraponer - porównać
 proponer - proponować
 deponer
 recomponer
 descomponer
 sobreponer
 disponer – rozłożyć,
 superponer – przedkładać (coś nad coś)
zadysponować, przygotować
 suponer – przypuszczać, zakładać
 exponer - przedstawić
 tra(n)sponer
 imponer – narzucać, wymusić
 yuxtaponer
 indisponer
 interponer
h. PREVER (przewidzieć) – como VER, pero con acentos gráficos en: prevés, prevé (también
en función de imperativo de la 2a persona singular), prevén
i. QUERER (chcieć) – E:IE // quise, quisiste, quiso, quisimos, … // quisiera o quisiese,
quisieras o quisieses, … // querré, querrás, … // querría, querrías, …
j. RAER
k. ROER
l. SABER (wiedzieć, znać) – sé // sepa, sepas, … // supe, supiste, supo, supimos, … // supiera o
supiese, supieras o supieses, … // sabré, sabrás, … // sabría, sabrías, …
m. SER – jak w przypadku estar, mam nadzieję, że nie muszę odmieniać tego tutaj;>
n. TAŇER, ATAŇER (dotyczyć) – sin la „i” en: tañó, tañeron // tañera o tañese, tañeras o
tañeses, … // tañendo
o. TENER (mieć) – tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen // tenga, tengas, … // tuve,
tuvste, tuvo, tuvimos, …// tuviera o tuviese, tuvieras o tuvieses, … // tendré, tendrás, … //
tendría, tendrías, …// ten. Además, todos los verbos compuestos con la raíz <tener> tienen
acento gráfico ańadido en la 2a persona singular de imperativo: retén, detén, sostén, etc.:
 abstenerse – powstrzymywac się,
 mantener – utrzymywać, podtrzymywać,
 atenerse,
 obtener – uzyskać, osiągnąć,
 contener
–
zawierać,
 retener – zatrzymywać,
powstrzymywać się,
 sostener – utrzymywać, podtrzymywać
 detener - zatrzymywać,
 entretener – bawić kogoś,
p. TRAER (przynosić) – traigo // traiga, traigas, … // traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis,
trajeron // trajera o trajese, trajeras o trajeses, … // trayendo // traído. Siguen este patrón de
conjugación los verbos compuestos con la raíz <traer> como ABSTRAER, ATRAER
(przyciągać), CONTRAER (kurczyć się, zawiązywać przyjaźń, umowę, zaciągnąć dług),
DISTRAER (rozpraszać), EXTRAER (wydobywać), MALTRAER, RETRAER,
RETROTRAER, SUBSTRAER,
q. VALER (mieć wartość), EQUIVALER (wyrównywać, mieć taką wartość jak), PREVALER
(przeważyć, przeważać) – valgo // valga, valgas, … // valdré, valdrás, … // valdría, valdrías,
…
r. VER (widzieć, oglądać) – veo, veis // vea, veas, … // veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían
// vi, viste, vio, vimos …// visto. El verbo PREVER (przewidzieć) tiene además acentos
gráficos en: prevés, prevé (también en función de imperativo de la 2a persona singular),
prevén

