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WYMOWA PORTUGALSKA: 

 

AM [Ą] falam, moram, cantam 

EM [EJ] paragem, em, comem 

C Przed e, i,  [S] cinema, cedo 

C Przed a, o, u  i innymi spółgłoskami [K] cantar, cobra, culpa, crise, criticar, 

cortar 

Ç [S] praça, França 

CH [SZ] chamar-se, cheque 

E na końcu wyrazu [y] nove, sete,  

G Przed e, i [Ż] Genebra, ginja, gelo, gelado 

G Przed a, o, u i innymi spółgłoskami [G] gato, gordo, guitarra, grande 

H Nigdy się nie wymawia !!! há 

J [Ż] já, janela,  

LH [lj] coelho, velho 

NH [Ń] montanha, vinho, Espanha 

O na końcu wyrazu [u] gato, novo,  

Q [KŁ] gdy po Qu występuje a 

[K] gdy po Qu występuje i, e 

Qual 

Que, Quilo 

S [s] na początku wyrazu i gdy występuje 

podwójnie 

salada 

professor  

 [SZ] przed spółgłoską 

na końcu wyrazu 

Espanha, escola,  

muitos,  

 Między dwiema samogłoskami [Z] asa, casa, pesado,  

umas horas 

X [KS] 

[SZ] 

[Z] 

[S] 

táxi  

lixo 

exemplo 

máximo 

Z na koncu wyrazu [SZ]  

[Z] w środku wyrazu 

 voz, luz 

dizer 

 

1. Przeczytaj na głos poniższe słowa portugalskie: 

 

Acusar, rezar, lixo, gato, janela, estar, cinema, sorte, cantar, comer, beber, magro, leve, gordo, 

velho, vinho, montanha, grande, cedo, pesado, voz, dizer, qual, praça, liberdade, muito, 

universidade, falam, paragem, hora, escola, estudar, professor, aluno, sete, coelho, vizinho, 

especialista, paz, nacionalidade, português, canção, atenção, achar, escrever, exemplo, luz, 

gelado, cheque, caneta, lápis, borracha, estojo, televisão, devagar, paixão 
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PODSTAWOWE ZWROTY: 

PARA CUMPRIMENTAR ALGUÉM: 

Bom dia!  

Boa tarde  

Boa noite  

Olá ! 

 

PARA DESPEDIR-SE: 

Adeus ! 

Chau! 

Até logo! 

Até já! 

Até a próxima! 

Até amanhã ! 

PARA PEDIR NOVIDADES : 

Como é que estás?  

Como é que está?   

Que tal?   

Tudo em ordem?  

Tudo bem ? 

PARA DAR NOVIDDES : 

( Estou) muito bem, obrigado/a  

Bem  

Mal  

Mais ou menos  

Não é mal  

 

 Como é que te chamas ?   Como é que se chama ? 

 Chamo-me......    Chamo-me....  

  

 De onde és?    De onde é?  

 Sou de..........  (+ cidade)  Sou de............... 

 

Sou de Łódź, da Varsóvia, da Cracóvia, de Lisboa, do Porto, de Berlim 

Sou de Portugal, da Polónia, da França, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos  

  

 De onde vens?    De onde vem?  

 Venho de............ (+ cidade)  Venho de...... 

 

 Venho de Łódź, da Varsóvia, da Cracóvia, de Lisboa, do Porto, de Berlim 

Venho de Portugal, da Polónia, da França, da Itália, da Alemanha, dos Estados 

Unidos  

 

 És português?  / É português ?  

 Sim, sou português  

 Não, não sou português 

 

 Quantos anos tens ? / Quantos anos tem ?  

 Tenho ……….. anos 
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 Onde é que moras? / Onde é que mora?  

 Moro em.......... (+ cidade)  em Łódź, em Lisboa, no Porto, na Varsóvia, nas Bruxelas 

 Moro em........(+ país) em Portugal,  na Itália, na Polónia, no Brasil,  nos Estados 

Unidos 

 

 O que é que fazes na vida? / O que é que faz na vida? 

 Qual é a tua profissão ? / Qual é a sua profissão ?   

 Sou ..........(+ profissão)  estudante 

advogado, professor, médico, engenheiro, empregado de mesa, bombeiro, polícia,   

 Estudas ou trabalhas?/ Estuda ou trabalha ? 

 Estudo ....... 

 Trabalho........ 

 

 O que línguas falas ? / O que línguas fala?  

 Falo.....polaco/ português/ italiano/ / russo/ espanhol/ francês/ inglês/ alemão 

 


