
Profa Barbara Rzyski 

Pronomes (Zaimki) 

Pessoais 

Em 
polonês 

Em 
português 

Exemplos 

1ª pessoa do singular 

ja eu Ja mam kota. (Eu tenho um gato.) 

2a pessoa do singular 

ty tu Ty jesteś tu. (Tu estás aqui.) 

3a pessoa do singular 

on ele On jest w domu. (Ele está em casa.) 

ona ela Ona  jest ładna. (Ela é bonita.) 

ono* ela / ele Ono jest w domu. (Ela/ele está em casa.) 

  pan   senhor Pan jest sympatyczny. (O senhor é simpático.) 

  pani   senhora Pani jest ładna. (A senhora é bonita.) 

1ª pessoa do plural 

my nós My idziemy do domu. (Nós vamos para casa.) 

2a pessoa do plural 

wy vós Wy śpiewacie. (Vós cantais.) 

3a pessoa do plural 

oni eles Oni idą na mecz. (Eles vão ao jogo.) 

one elas One są w domu. (Elas estão em casa.) 

  państwo   senhores** Czy Państwo idą do domu?(Os senhores vão para casa?) 

*usado com palavras neutras; **comumente um casal ou conjunto misto de homens e mulheres 
 

Possessivos 

Em polonês Em 
português 

Exemplos 

1ª pessoa do singular 

mój 
moja 

meu  
minha 

Mój  kot. (Meu gato.) 
Moja lalka. (Minha boneca.) 

2a pessoa do singular 

twój  
 
twoja 

teu  
 
tua 

Twój samochód jest ładny. (Teu carro é bonito.) 
Twój dom1 jest ładny. (Tua casa é bonita.) 
Twoja lalka jest ładna. (Tua boneca é bonita.) 

3a pessoa do singular 

jego dele Jego dom jest duży. (A casa dele é grande.) 

jej dela Jej lalka jest duża.  (A boneca dela é grande.) 

  pana   do senhor Pana syn jest sympatyczny. (O filho do senhor é simpático.) 

  pani   da senhora Pani córka jest wysoka. (A filha da senhora é alta.) 

1ª pessoa do plural 

nasz 
nasza 
nasze* 

nosso 
nossa 
nosso/nossa 

Nasz pies idzie do domu. (O nosso cão vai para casa.) 
Nasza książka jest na stole. (O nosso livro está sobre a 
mesa.) 
Nasze dziecko2 jest małe. (A nossa criança é pequena.) 

2a pessoa do plural 

wasz 
wasza 
wasze* 

de vocês 
de vocês 
de vocês 

Wasz pies jest ładny. (O cão de vocês é bonito.) 
Wasza ciocia jest w domu. (A tia de vocês está em casa.) 
Wasze okna2 są niebieskie. (As janelas de vocês são azuis.) 

3a pessoa do plural 

ich deles  Ich samochód jest zielony. (O carro deles é verde.) 

ich delas Ich sukienki są kolorowe. (Os vestidos delas são coloridos.) 

   państwa dos senhores Państwa dom jest duży. (A casa dos senhores é Grande.) 
1
dom (masculino) = casa (feminino); *usado com palavras neutras; 

2
palavra neutra 


