Poddziały wspólne języka – przewidywane zmiany w kolejnej edycji
tablic skróconych (symbole dodane i zmodyfikowane)
=...-2 Ogólna charakterystyka języków
=...-23 Języki żywe
=...-24 Języki martwe
=...-25 Forma mówiona. Język mówiony. Języki niezachowane w
literaturze
=...-26 Forma pisana. Język literacki
=...’01/’08 Pochodzenie, okresy rozwoju języka
=...`276/`282 Dialekty i warianty języka
=...`276 Socjolekty. Slangi
=1 Języki indoeuropejskie Europy
=111/=112 Języki zachodniogermańskie
=112.3/.4 Język dolnoniemiecki
=112.58 Pidżyny i języki kreolskie na bazie holenderskiego
=124 Język łaciński (łacina)
=124.1 Łacina archaiczna
=124.2 Łacina klasyczna
=124.3 Łacina ludowa
=124.4 Łacina średniowieczna. Łacina kościelna
=124.6 Łacina nowożytna
=130/=134 Języki italsko-zachodnioromańskie
=138 Lingua franca (sabir)
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=14 Język grecki (greka)
=141 Język mykeński (greka mykeńska)
=142 Język starogrecki (greka klasyczna)
=143 Koine
=144 Język średniogrecki (greka bizantyjska)
=146 Język nowogrecki (greka nowożytna)
=152 Języki goidelskie
=153 Języki brytańskie
=161 Języki wschodniosłowiańskie
=161.25 Język rusiński (karpatorusiński), łemkowski
=162 Języki zachodniosłowiańskie
=162.1/.2 Języki lechickie
=162.2 Języki pomorskie. Język kaszubski
=163 Języki południowosłowiańskie
=2 Języki indoirańskie. Języki nuristańskie i martwe języki
indoeuropejskie
=213 Prakryty
=214.1 Języki dardyjskie
=214.2 Grupa centralna języków indyjskich
=214.3 Grupa wschodnia języków indyjskich
=214.4 Grupa północna języków indyjskich
=214.5 Grupa północno-zachodnia języków indyjskich
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=214.6 Grupa syngalesko-malediwska języków indyjskich
=221 Języki wschodnioirańskie
=221.1 Grupa północna języków wschodnioirańskich
=221.4 Grupa centralna języków wschodnioirańskich
=222/=223 Języki zachodnioirańskie
=23 Języki nuristańskie
=3 Języki martwe o nieznanej przynależności. Języki kaukaskie
=351 Grupa północno-wschodnia języków kaukaskich
=352 Grupa północno-zachodnia języków kaukaskich
=353 Języki południowo-kaukaskie (kartwelskie)
=4 Języki afroazjatyckie. Języki nilo-saharyjskie. Języki nigerokordofańskie. Języki khoisan
=411.1 Języki semickie wschodnie i północnozachodnie
=411.16 Język hebrajski
=411.161 Język hebrajski biblijny (hebrajski klasyczny)
=411.162 Język hebrajski misznaicki (pobiblijny)
=411.163 Język hebrajski średniowieczny
=411.164 Język hebrajski liturgiczny
=411.165 Współczesny język hebrajski
=411.171 Język zachodnioaramejski
=411.172 Język wschodnioaramejski
=411.2 Południowo-zachodnie języki semickie
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=411.21 Język arabski
=411.211 Dialekty języka arabskiego na Półwyspie Arabskim
=411.212 Dialekty języka arabskiego w Egipcie i Sudanie
=411.213 Dialekty języka arabskiego w Azji Środkowej
=411.214 Dialekty języka arabskiego w rejonie Zatoki Perskiej
=411.215 Dialekty języka arabskiego w krajach Lewantu
=411.216 Język maltański
=411.217 Dialekty języka arabskiego w krajach Maghrebu
=411.218 Pidżyny na bazie arabskiego
=411.3 Południowo-wschodnie języki semickie
=411.4 Języki etiopskie (etiopsko-semickie)
=412.1 Archaiczny język egipski. Język staroegipski
=412.2 Język średnioegipski
=412.3 Język nowoegipski
=412.4 Język egipski demotyczny / późnoegipski
=412.5 Język koptyjski
=416 Języki omockie
=421 Języki songhaj
=422 Języki saharyjskie
=423 Języki maban
=424 Języki fur
=425 Języki koman
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=426 Języki wschodniosudańskie
=427 Języki środkowosudańskie
=431 Języki kordofańskie
=432 Języki nigero-kongijskie
=433 Języki mande
=434 Języki dogońskie
=5 Języki uralo-ałtajskie, paleosyberyjskie, eskimosko-aleuckie,
drawidyjskie i chińsko-tybetańskie. Język japoński. Język koreański
=512.12 Grupa centralna języków tureckich
=512.13 Grupa wschodnia języków tureckich (języki karłuckie)
=512.14 Grupa zachodnia języków tureckich
=512.15 Grupa północna języków tureckich
=512.16 Grupa południowa języków tureckich
=582 Języki dajskie
=583 Języki miao-yao (hmong-mien)
=584 Języki tybeto-birmańskie
=6 Języki austroazjatyckie. Języki austronezyjskie
=7 Języki indopacyficzne (nieaustronezyjskie). Języki australijskie
=81 Języki Indian Kanady, Stanów Zjednoczonych i PółnocnoŚrodkowego Meksyku
=82 Języki Indian zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej, Meksyku i
Jukatanu
=827 Języki majańskie. Języki Majów
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=84/=88 Języki Indian Ameryki Środkowej i Południowej
=852.2 Języki keczua (kiczua). Języki Inków
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