ÍSLENSKA
1. að vera *
2. að hafa (*3)
3. að koma (*3)
4. að verða(*3)
5. að segja (*2)
6. að fara (*5)
7. að geta (*3)
8. að taka (*3)
9. að eiga *
10. að gera (*2)
11. að sjá (*4)
12. að halda (*3)
13. að finna (*3)
14. að fá (*4)
15. að vita *
16. að standa (*3)
17. að ganga (*3)
18. að láta (*3)
19. að vilja *
20. að leggja (*3)
21. að mega*
22. að reyna (*2)
23. að bera (*5)
24. að setja (*3)
25. að þurfa *
26. munu*
27. að ætla (*1)
28. að lita (*3)
29. að gefa (*3)
30. að spyrja (*5)
31. skulu *
32. að hugsa (*1)
33. að liggja (*3)
34. að búa (*4)
35. að sitja (*3)
36. að tala (*1)
37. að horfa (*2)
38. að ná (*4)
39. að kalla (*1)

PÓLSKA
być
mieć
przyjść, przychodzić
stać się, zostać, musieć
powiedzieć
iść, jechać
móc
zabrać
mieć
robić
widzieć
trzymać, sądzić, uważać
znaleźć
dostawać
wiedzieć
stać
iść, chodzić
pozwolić, zlecić, postępować, zachowywać się
chcieć
położyć, kłaść, układać, parkować, instalować
móc
próbować
nosić, nieść, dźwigać
umieścić, położyć, ulokować
potrzebować, musieć
czasownik posiłkowy używany głównie do wyrażania
prawdopodobieństwa i tworzenia czasu przyszłego - þetta mun verða
erfitt to może okazać się trudne
zamierzać
kolorować
dawać, dać
pytać
czasownik pomocniczy do tworzenia czasu przyszłego, formułowania
obietnic, nakazów i zakazów - ég skal gera það zrobię to
mysleć
leżeć
mieszkać
siedzieć
mówić, rozmawiać
patrzeć, oglądać
dostać, zdobyć
wołać

40. að heyra (*2)
41. að draga (*3)
42. að skilja (*3)
43. að virða (*2)
44. að þykja (*2)
45. að vinna (*3)
46. að sýna (*2)
47. að fylgja (*2)
48. að snúa (*4)
49. að líða (*3)
50. að telja (*3)
51. að svara (*1)
52. að hljóta (*3)
53. að falla (*3)
54. að heita (*2)
55. að ráða (*3)
56. að hætta (*2)
57. að bíða (*3)
58. að kunna *
59. að byrja (*1)
60. að skipta (*2)
61. að þekkja (*2)
62. að reka (*3)
63. að hverfa (*3)
64. að muna *
65. að ræða (*2)
66. að hefja (*3)
67. að nota (*1)
68. að færa (*2)
69. að leita (*1)
70. að bjóða (*3)
71. að opna (*1)
72. að breyta (*2)
73. að lýsa (*2)
74. að minna (*2)
75. að ákveða (*3)
76. að skrifa (*1)
77. að lesa (*5)
78. að senda (*2)
79. að bæta (*2)
80. að kaupa (*2)
81. að flytja (*3)
82. að biðja (*3)

słyszeć
ciągnąć
rozumieć
okazywać szacunek/respekt, szanować
czuć, sądzić, uważać
pracować
pokazać, pokazywać
towarzyszyć, asystować
obrócić, obracać, kręcić
czuć się, odczuwać mér líður vel/illa czuję się dobrze/źle, (o czasie)
trwać, przemijać
liczyć
odpowiadać
musieć, otrzymać, uzyskać
u/paść, u/padać, przegrać, ~ á prófi oblać egzamin
nazywać się
zatrudnić, przyjąć do pracy, rządzić, decydować
skończyć, za/kończyć, za/przestać
czekać
umieć, potrafić
zaczynać
podzielić, zmienić
znać
wyrzucić, wypędzić, prowadzić (np. fyrirtæki przedsiębiorstwo)
znikać
pamiętać
dyskutować, omawiać
rozpoczynać, inicjować
używać
przesunąć, przenieść
szukać
oferować, zaprosić, poczęstować
otwierać
zmieniać
opisywać
przypominać
decydować
pisać
czytać
wysyłać
ulepszyć, dodać; uzupełnić, wynagrodzić
kupować
przeprowadzić się, przenieść, prze/transportować
prosić

83. að detta (*3)
84. að birta (*2)
85. að ljúka (*3)
86. að renna (*3, *2)
87. að læra (*2)
88. að leiða (*2)
89. að sækja (*2)
90. að nefna (*2)
91. að hlæja (*4)
92. að bregða (*3)
93. að kenna (*2)
94. að lifa (*2)
95. að gripa (*3)
96. að veita (*2)
97. að fela (*3)
98. að brosa (*2)
99. að hlaupa (*3)
100. að gleyma (*2)

spadać, upadać
świtać, rozjaśniać się, opublikować
s/kończyć, zakończyć
zjechać, zjeżdżać, ślizgać się
uczyć się
rowadzić, trzymać (np. za rękę), kierować
przynieść, odebrać
wspomnieć, nazwać
śmiać się
wykonać szybki ruch, zareagować,
uczyć (kogoś)
żyć
łapać
dać, wręczyć, za/oferować
ukrywać, chować
uśmiechać się
biegać, biec
zapominać

