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▶‹wtyk› ‹wr-

‹będzie›/ędźe/

‹pyzy›/※pyzυ/

ć zredukowane
   (bezokolicznik)/’/

▶lata∙lada/lađa/ ▶⨀lada/lada/

▶※odwiedź/odwedź/ ▶※odwiąż/odwąż/

▶podwiązka/podwązɠ/

ch zredukowane/χ/

ch∙h [c]hi cht

choć∙chodź his[t]-

chw[']cho

▶hart∙chart ⨀▶hart

※chwila/chwila//chw'ila/ ※żuchwie

◮nioska/n'oska/

ra ru ▶rura ▶rurka/rurk/|/rurɠ/

▶łatka/łađɠ/

⨀d

※▶skwierczy/skwerczy/

żdż
ższ zredukowane
       (przymiotnik w st. wyższym)/ʒ/

▶rozgałęziają ▶rozgałęzienie

▶‹szczególny›

-ka/ɠ/

t zredukowane /τ/

‹tego› ‹temu› ‹tym› ‹też›‹tam›

‹tylko›/τyl/

▶※twierdz/twerdz/ ▶※kotwic/kotwyc/

‹tamtym›/τmym/

(jako przyimek połączony
 z następnym wyrazem)w zredukowane/φ/ ▶‹w morze› ▶‹we wnyki›

▶‹w tych›/φτyχ/
(przyimek połączony
 z zaimkiem na <t->)w‹t- zredukowane/φτ/

(jako przyimek połączony
 z następnym wyrazem)z zredukowane/ζ/

‹że›/ź/

‹że›/ź/

▶‹z tych›/ζτyχ/
(przyimek połączony
 z zaimkiem na <t->)z‹t- zredukowane/ζτ/
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siedemset osiemset dziewięćset

fsz∙wsz/fʃ/

wsz/fʃ/ ▶wszelki wszystk-∙‹wszystko›/fʃ/

tk zredukowane /τκ/

▶‹wymyty›

▶‹chatka›/chaτκ/|/chatka/

kt zredukowane /κτ/ ▶pakt/paκτ/|/pakt/

▶※‹wymyty›

cht zredukowane/χτ/ ▶‹piechota›/p'χτ/|/p'cht/

▶malować ▶malarstwo/malω/ ▶denazyfikacja
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▶posiada
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▶poświęci
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‹pół›
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pok- poś-

pośw-
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pow- ▶powaga poź- ▶poziom

y zredukowane  /υ/
  (/i/ zamiast /y/) ▶rycyny/rυcυnυ/|/rycyny/

(skala 1:2) ◮ryciny/rυćny/

▶elektryczny/eleε/
e zredukowane
   (przymiotnik)/ε/ ▶gburowatego ▶funkcyjnym

mywy ‹ty›

▶małych

▶kaktusy (w artykule
     głównie nt. kaktusów)

◮‹że›/ź/

‹każdego›/kʃego/

※▶stwierdzić/stwer-’/

▶‹drgnienie›/drg(nie)/ (echo)—

qu/gf/ ‹ex aequo›/◉ex equo■/


