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)
40. að heyra (*2)

pólska

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)
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)

