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 CORPUS 
 

POSICIÓ INICIAL PARAULA 
 
 
    no tònica            tònica 

 FV 
 
f w falami    wołami      fale     woły  
  fazami    wazami      fazy     wazy 
  fartami    wartami      farty     warty 
 
s z  salami    zalani      sale     zalej 
  solami    zorzami      sole     zorze 
  serami    zerami      sera     zera  
 

  
           FOV  
      

f w wtopiony   wdowami      wtopi     wdowa  
  wtoczony   wdechowy     wtoczy     w domu  
  wtapiany   wdawali       wtopi     wdowi 
 
  wkopany   w gorącej      wkopie     wgoni 
  w kabinie   w Galicji     w kawie    w gazie 
  w kolanie   w gazecie     w koszu    w gorzkim 
 
s z  stawiany   zdawany     stawia    zdaje 
  stopiony    zdobiony     stopi     zdobi 
  stożkowy    zdołamy      stożek     zdoła 
 
  skopany    zgorszony     skopie    zgorszy 
  skonany    zgaszony     skona     zgasi 
  skazany    zganiany     skaże     zgoni 
 
 

FFV  
 
f w wsadzimy    wzajemny     wsadzi    wzajem 
  w soczystym   wzorowy     w soku     w zerze 
  w serowym    wzorami      w serze     wzory   
 
s z  swoboda   zwojenie     swoje     zwoje 
  swawola    zwalony      swata     zwali 
  swatamy   zwalamy     sweter    z waty 
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f w framugi     wracamy     fraka     wraka 
  frakami     wrotami      fraka      wrota 
  frotowy     wronami     froter     wrona 
  

 w melonie            w maku 
   ––     w maszynie    ––       w morzu 
        wmazany            wmaże 
 
 
s z  srokami    zrolować     sroki     zrobi 
  srokami    zrodzony     sroki     zrodzi 
  sromoty    zrobiony     sromy    zrani 
 
  smokami   zmotany      smoka    zmota 
  smołami    znojony      smoła    znoje  
  smakuje    znajomy      smaki    znaki  
 
 
 
 

POSICIÓ MEDIAL PARAULA  
 
    tònica             no tònica 
 

VFV 
 
f w rafami    rowami      za fosami   za wazami 
  gafami    kawami      za fokami   za wołami 
  szafami    mowami      za falami   za wozami 
  
s z  kasami    kazali      po salami   nie zalani 
  masami    skazali      za serami   za zorzami  
  pasami    mazali      za sokami   nie zerowy 
 

  
          VFOV  
 

f w kaftany    prawdami     kaftanami   prawdomówny 
  naftami    przy wdechu    naftaliny   owdowiały  
  sztyftami   owdowiał     nie wtopiony   nie wdechowy 
 
  kawkami   nie wgoni     za kawkami  nie wgonimy 
  trawkami   nie w gazie     za trawkami  nie w gazowym 
  mrówkami   nie w gorzkim    za mrówkami  nie w gazecie 
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s z  mostami    gwizdami     ustawimy   ozdobimy  
  postami    drozdami     ustalimy     uzdatnimy 
  ustami    bruzdami     postaciami   nie zdajemy 
 
  uskoczy     uzgodni      uskoczymy   uzgodnimy 
  nie skończy   nie zgoli      nie skończymy  nie zgolimy 
  naskarży    nie zgadnie     naskarżymy   nie zgadniemy 
 
 
             VFFV  
 
f w owsami    owrzodzi     nie wsadzony  o wzorzystym   
  nie wsadzi   po wrzasku     nie wsadzony   o wzorowym  
  nie wsoli   o wrzosie     nie wsolony   o wzajemnym 
 
  oswoić    pozwany     oswojony   z pozwanymi 
  s z wyswatać  pozwoli      wyswatamy   pozwolimy 
  oswobodź    wyzwoli      oswobodzi    wyzwolimy 
 
 
             VFNV 
 
f w we fraku     z powrotem    kufrowymi    przewrotami 
  kuframi     nawroty      cyfrowymi    zawrotami 
  cyframi     na wrony     gofrowymi    powrotami    
 
  trafnego     sprawności            sprawnościowy 
  trefnego     równości     ––       żywnościowy  
  trefnego     krewnego            żywnościowy 
 
s z  o sroce    o zroście     za srokami     niezrobiony 
  o sromie    pozrażać     o sromocie     niezrażony 
  o srogiej    o zrazach     niesrogimi    o zrostowym 
 
  o smaku    wyznaje      posmakować    rozmachíwać 
  osmali    o zmorze      osmalony     wyznajemy  
  o smoku    poznaje      o smoczysku    o zmoczonym 
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        grup de control vocal alta 
 
        INICIAL PARAULA 
 
  tònica              no tònica 

 
f w 
fusy    wujek         fusami     wujkami  
fukać    wulkan         fukamy     wulkany  
fura    wózek         furami     wózkami 
 
s z 
suchy    zuchy         suchymi     zuchami  
suka    zupa          sukami     zupami  
suma    zuzia          sumami    zuziami  
  
 
 
        MEDIAL PARAULA 
 
  tònica              no tònica 

 
f w 
na fusy   na wujka         za fusami   za wujkami 
nafukać   na wulkan         nafukamy   na wulkanie 
na furze   na wózek        za furami   za wózkami 
 
s z 
za suchy   te zuchy         niesuchymi   za zuchami 
o suce   o zupie         za sukami    za zupami 
o sumie   o zuzi         nie sumuje    za zuziami 


