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À
à cause de qqch. | z powodu 
czegoś

à force de faire qqch. | w miarę 
robienia czegoś

à l’aide de qqch. | za pomocą 
czegoś

à l’ambiance 
mystérieuse | zagadkowy, 
tajemniczy

à l’emprise de qqch. | pod 
wpływem czegoś

à l’étranger | za granicą

à l’occasion de | z okazji

à la demande de qqn/qqch. | na 
prośbę kogoś/czegoś (np. jakiejś 
organizacji)

à la fois | jednocześnie

à la recherche de qqch. | w 
poszukiwaniu czegoś

à mes côtés | przy mnie

à ne pas manquer | których nie 
wolno przegapić

à part | poza, oprócz

à perte de vue | niezliczony, jak 
okiem sięgnąć

à savoir | to znaczy, to jest 
(używane w celu sprecyzowania 
informacji)

à tête de | z podobizną

à travers | poprzez, przez

A
abandonner qqch. | porzucać coś

abonné (m.) | abonent

aborder | poruszać (jakiś temat)

aboutir à qqch. | doprowadzać do 
czegoś

abréger | skracać

absence (f.) | nieobecność

accent (m.) 
méridional | południowy akcent

accompagner | towarzyszyć

accompli, ~e | zakończony, 
spełniony

accoster | zaczepić

accusé, ~e | oskarżony

acte (m.) de violence | akt 
przemocy

admettre que... | uznawać, 
zakładać, przyjąć, że…

admirer | podziwiać

adolescent (m.) | nastolatek

adolescente (f.) | nastolatka

adversaire (m.) | przeciwnik

affaire (f.) privée | prywatna 
sprawa

affectivité (f.) | uczuciowość

affirmati/f, ~ve | twierdzący

affirmer | przyznawać

afin de faire qqch. | w celu 
zrobienia czegoś

agitation (f.) | poruszenie, niepokój

aigle (m.) | orzeł

aiguilles (f.pl.) | igły

ainsi | i tak, w ten sposób, tak oto

ainsi que | jak również

ajouté, ~e à qqch. | dodany do 
czegoś

algues (f. pl.) | glony

alimenter | żywić

Allemagne de l’Ouest | Niemcy 
zachodnie

aller chercher qqn | iść po kogoś

aller dans un coin | iść do kąta

aller-retour (m.) | przejazd tam i z 
powrotem

ambiance (f.) | atmosfera

ambigu, ~e | dwuznaczny

âme (f.) | dusza

amener | doprowadzać, 
przyprowadzać

amnésique (m.) | chory na 
amnezję

ancestral, ~e | odziedziczony po 
przodkach

annoncer | ogłosić

apparaître | pojawić się

apporter qqch. | dostarczać czegoś

apprécié, ~e | podziwiany, 
doceniany, ceniony

appréhender qqch. | pojmować, 
zrozumieć coś; obawiać się czegoś

assassinat (m.) | zabójstwo

association (f.) | stowarzyszenie, 
organizacja

association (f.) à but non 
lucratif | organizacja non-profit

assurer | zapewnić

attaquant (m.) | napastnik

atteindre | osiągać

attendre | czekać

attirer | przyciągać

attirer l’attention sur 
qqch. | zwracać uwagę na coś

attrait (m.) | wabik

attribué, ~e à qqn/
qqch. | przypisywany komuś/
czemuś

au bout de | po upływie

au fil des années | przez lata

au lieu de | zamiast

au moins | przynajmniej

au point de | do tego stopnia, że

au profit de qqch. | na rzecz czegoś

au regard de qqch. | ze względu na

au retour | po powrocie

augmenter | wzrosnąć

auparavant | wcześniej

autorité (f.) parentale | autorytet 
rodzicielski

autorités (f.pl.) | władze

aux environs de qqch. | w 
okolicach czegoś

aviateur (m.) | lotnik

avis (m.) de recherche | list gończy

avoir affaire à qqch. | mieć z czymś 
do czynienia

avoir besoin de 
qqch. | potrzebować
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avoir du mal à faire qqch. | mieć 
problem ze zrobieniem czegoś

avoir lieu | mieć miejsce

avoir un point en commun | mieć 
wspólną cechę

avouer | przyznać

B
baignade (f.) | kąpiel

balade (f.) | spacer

balnéaire | nadmorski

bande (f.) dessinée | komiks

bandeau (m.) | opaska

bannir | zakazać

barré, ~e | skreślony

bâti, ~e | zbudowany

bâtiment (m.) | budynek

battre un record | bić rekord

bénévole | ochotniczy

biscuiterie (f.) | fabryka wafli i 
herbatników

blague (f.) | żart, dowcip

blessé, ~e | zraniony

bloc de l’Est | blok wschodni

boisson (f.) | napój

bol (m.) | miska

bonté (f.) | dobroć

bouchon (m.) | korek uliczny

bovine (f.) | bydło

bribes (f. pl.) | strzępki

brûlé, ~e | oparzony

but (m.) | cel

C
c’est-à-dire | to znaczy

cacher | ukrywać, skrywać

cadet (m.) | młodszy brat

cadre (m.) | kadr

caissière (f.) | kasjerka

calanque (f.) lub 
calanche | zatoczka

camarguais, ~e | z rejonu Francji - 
Camargue

caméra (f.) cachée | ukryta kamera

canard (m.) | kaczka

CAPES (m.) certificat d’aptitude 
au professorat de l’enseignement 
du second degrée | dokument 
wydawany przez Ministra Edukacji 
uprawniający do nauczania w 
gimnazjach i szkołach średnich

capturer qqn | złapać kogoś

caresser | głaskać

carré ~e | kwadratowy

cas (m.) | przypadek

céder la place à qqn | ustępować 
komuś miejsca

célèbre | słynny

cependant | jednak, jednakże

chagrin (m.) | zmartwienie

chaîne (f.) | kanał

chapeau (m.) de paille | słomiany 
kapelusz

charcuterie (f.) | wędlina

Charte (f.) sociale 
européenne | Europejska Karta 
Społeczna

chasser le naturel, il revient au 
galop | lampart nie może zmienić 
swoich cętek

châtaigne (f.) | kasztan jadalny

châtiment (m.) corporel | kara 
cielesna

chauvin (m.) | szowinista

chemin (m.) de croix | droga 
krzyżowa

chic | fajny, elegancki

chômage (m.) | bezrobocie

circonstance (f.) | okoliczność

cité (f.) maritime | miasteczko 
nadmorskie

clous (m.pl.) de girofle | goździki

cochon (m.) | świnia

cohabiter avec qqn | mieszkać z 
kimś

coin (m.) | miejsce, zakamarek

coïncidence (f.) | zbieg okoliczności

collecté, ~e | zebrany

combat (m.) | walka

comme c’est le cas... | jak w 
przypadku...

comme nul autre | jak nikt inny

commettre | popełnić

compatriote (m.) | rodak

comporter | zawierać

compréhensible | zrozumiały

compromettre 
qqch. | skompromitować coś

compter | liczyć, zaliczać do

concerner | dotyczyć

condamner | skazać

conditionnel (m.) | tryb 
warunkowy

confiance (f.) | zaufanie

congé (m.) payé | płatny urlop

conjonction (f.) | połączenie, 
łącznik

connotation (f.) | pojęcie

consacré, ~e | poświęcony

conscient, ~e | świadomy

Conseil (m.) de l’Europe | Rada 
Europy

conseiller (m.) municipal | radny

conserver | zachować

considérablement | znacznie

considéré, ~e | uważany

consister en qqch. | polegać na 
czymś

constituer qqch. | stanowić coś

construit,~e sur qqch. | oparty na 
czymś

conte (m.) | opowieść

contradiction (f.) | sprzeczność

contraignant, ~e | zmuszający, 
wiążący

contrainte (f.) d’écriture | zasada/
reguła pisania

contrarié, ~e | zmartwiony
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contrepèterie (f.) | przejęzyczenie, 
spuneryzm (zamiana miejsc głosek 
w wyrazie)

contribution (f.) | wkład, zasługa

convaincre | przekonać

convenir | uzgodnić

corpus (m.) littéraire | korpus 
literacki

coupe (f.) de France | mistrzostwa 
Francji

couple (m.) | para

courant (m.) artistique | nurt 
artystyczny

coureur (m.) | biegacz

coutume (f.) | zwyczaj

craindre | obawiać się

creuser | kopać

criblé, ~e de 
balles | podziurawiony kulami

cru, ~e | surowy

cuit, ~e | ugotowany

culpabiliser sur qqch. | obwiniać 
za coś

curieu/x, ~se | ciekawy, 
interesujący

curiosité (f.) | ciekawość

D
d’ailleurs | zresztą

d’outre-mer | zamorski

dans le but de | w celu

daté, ~e de l’époque 
X | pochodzący z epoki X

de même pour qqch. | tak samo w 
przypadku czegoś

débile | słaby

décompte (m.) | odliczenie, 
zliczenie

découverte (f.) | odkrycie, 
poznanie

découvrir | odkrywać

décrire qqch. | opisywać coś

déçu, ~e | rozczarowany

défensi/f, ~ve | obronny

déguisé, ~e en qqch. | przebrany 
za coś

déguisement (m.) | przebranie

délinquance (f.) | przestępczość

demander qqch. | żądać czegoś

démarrage (m.) | start, rozpoczęcie

démontrer qqch. | pokazywać, 
wykazywać coś

démuni, ~e | biedny, ubogi

départ (m.) | wyjazd

député (m.) | poseł

dernièrement | ostatnio

dérober | wykraść

déroger | wykroczyć

désarroi (m.) | bezład, chaos, 
zamieszanie

désigner qqch. | oznaczać coś, 
określać coś

désillusion (f.) | rozczarowanie

désobéir | być nieposłusznym

désordonné, ~e | będący w 
nieładzie, nieuporządkowany

désormais | odtąd

destinée (f.) | los, przeznaczenie

déterminer | określić, ustalić, 
wyznaczyć

dette (f.) du sang | dług krwi

développement (m.) 
cérébral | rozwój mózgu

devenir | stawać się

dévoiler | odkrywać, odsłaniać

devoir | musieć

devoir quelque chose à 
qqn | zawdzięczać coś komuś

dévorer | pożerać

différend (m.) | spór, zatarg

dignement | dumnie

disparaître | znikać

disparition (f.) | zniknięcie

disparu, ~e | zaginiony

disponible | dostępny

distinction (f.) | wyróżnienie

distingué, ~e par 
qqch. | wyróżniony przez coś

distinguer | rozróżniać

distinguer qqch. | wyróżniać coś

diverger | rozbiegać się, różnić się

divertissement (m.) | rozrywka

divorce (m.) | rozwód

don (m.) | dar

données (f.pl.) | dane

donner du soucis à 
qqn | przysparzać komuś trosk

donner son avis | wyrażać swoje 
zdanie

donner un coup de main | dać 
pomocną dłoń

double (m.) | sobowtór

drapeau (m.) | flaga

dresseur (m.) | treser

droit (m.) à l’avortement | prawo 
do aborcji

droits (m.pl.) de l’homme | prawa 
człowieka

durable | trwały

durer | trwać

E
eau (f.) du robinet | woda z kranu

écart (m.) | odstęp, różnica

écarté, ~e | oddalony

échanger | wymienić

échapper à qqch. | uciekać od 
czegoś, odbiegać od czegoś

éclaircir | wyjaśniać

écriture (f.) blanche | pisanie białe

écrivain (m.) | pisarz

écume (f.) | piana

efficace | skuteczny

effrayer | przerażać

également | również

Eire /ˈɛərə/ | Irlandia

éléphanteau (m.) | słoniątko

élever | wychowywać
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éloigné, ~e de qqch. | oddalony od 
czegoś

embêter qqn | denerwować/
drażnić kogoś

emblématique | emblematyczny, 
symboliczny

emblème (m.) | emblemat, 
symbol, godło

embouteillage (m.) | korek uliczny

émission (f.) | program w telewizji

emmener | zabrać ze sobą

empêcher de faire 
qqch. | przeszkodzić w zrobieniu 
czegoś

employé, ~e | stosowany

employeur (m.) | pracodawca

empreinte (f.) | ślad, odcisk

en ce qui concerne | jeśli chodzi o

en commun | wspólny

en décapotable | w kabriolecie

en dehors de | poza

en échange | w zamian

en moyenne | średnio

en outre | poza tym

en passant par qqch. | przechodząc 
przez coś

en pleine rue | na środku ulicy

en quête de qqch. | w 
poszukiwaniu czegoś

en tant que | zarazem jako

en tête de qqch. | na szczycie/topie 
czegoś

en vogue | modny

enchaîné, ~e | trzymany na uwięzi

endroit (m.) | miejsce

enfance (f.) | dzieciństwo

enlèvement (m.) | porwanie

enneigé, ~e | ośnieżony

enquête (f.) | śledztwo

enregistrer | nagrywać

ensemble (m.) | całość, zestaw

entendre qqch. | u/słyszeć coś

entraîner | ciągnąć ze sobą

entreprendre de faire 
qqch. | postanawiać coś zrobić

entreprendre qqch. | podjąć, 
wszcząć coś

environ | około

envisager | rozważać

envisager de faire 
qqch. | planować coś zrobić

envouter | oczarowywać

épanouissement (m.) | rozkwit

épice (f.) | przyprawa

époustouflant, ~e | zdumiewjący

épreuve (f.) | test, próba

équivalence (f.) sonore | takie 
samo brzmienie

équivaloir à qqch. | być równym 
czemuś

ère (f.) | era, epoka

ermite (m.) | eremita, pustelnik, 
samotnik

errant, ~e | błądzący

escalade (f.) | wspinaczka

esclave (m.) | niewolnik

essayer | spróbować

estime (m.) de soi | samoocena, 
poczucie własnej wartości

estival, ~e | letni

et tutti quanti /tutikwɑ̃ti/ | i cała 
reszta

établir | ustanowić

étranger (m.) | obcokrajowiec

être (m.) | istota

être au coeur de qqch. | w sercu 
czegoś

être au taquet | pracować na 
pełnych obrotach

être comparé, ~e qqn | być 
porównywanym do kogoś

être dû, ~e qqch. | być czymś 
spowodowanym

être en mesure de faire qqch. | być 
w stanie coś zrobić

être en tète | być w czołówce

être exposé, ~e à qqch. | być 
wystawionym na coś

être hanté, ~e par qqch. | być 
nawiedzonym przez coś

être incapable de faire qqch. | nie 
być w stanie czegoś zrobić

être obligé,~e de faire qqch. | być 
zmuszonym do zrobienia czegoś

être trompé,~e par | być 
oszukanym przez

étymologie (f.) | etymologia, 
pochodzenie

eu égard à qqch. | zważywszy na 
coś

évanouissement (m.) | utrata 
przytomności, omdlenie; zniknięcie

évènement (m.) | wydarzenie

évident, ~e | oczywisty

éviter qqch. | unikać czegoś

exclure qqch. | wykluczać coś

exprimer | wyrazić

extérieur, ~e | zewnętrzny

F
faim (f.) | głód

faire confiance à qqn | ufać komuś, 
darzyć kogoś zaufaniem

faire de la résistance | stawiać 
opór

faire des économies | oszczędzać

faire des folies | wygłupiać się

faire du bien | dobrze robić

faire du feu | rozpalać ogień

faire face à qqch. | stawiać czemuś 
czoła

faire la distinction | rozróżniać

faire plaisir à son palais | sprawić 
przyjemność podniebieniu

faire rire qqn | rozśmieszać kogoś

faire son apparition (f.) | pojawić 
się

familièrement | potocznie

farceur (m.) | figlarz

fauti/f, ~ve | winny, nie mający 
racji

favorable | przychylny
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fessée (f.) | klaps

fête (f.) | święto

fi/er, ~ère de qqch. | dumny z 
czegoś

fiancée (f.) | narzeczona

figure (f.) paternelle | postać ojca

figurer | figurować, znajdować się

film (m.) de court métrage | film 
krótkometrażowy

fixer | utrwalić

flotter | powiewać

fondateur (m.) | założyciel

fonder qqch. | założyć coś

former qqn | szkolić kogoś

fouiller | przeszukiwać

foule (f.) | tłum

fourgon (m.) de police | wóz 
policyjny

fournir | dostarczyć

foyer (m.) | ognisko domowe; 
palenisko

frais (m.pl.) | koszty

fraise (f.) | truskawka

francophile (m.) | frankofil

fratricide | bratobójczy

frôler la mort | ledwo ujść z 
życiem, spojrzeć w oczy śmierci

frontière (f.) | granica

fugue (f.) | ucieczka

fuite (f.) du temps | upływ czasu

G
galet (m.) | kamyk

garder | zatrzymać, zachować

gaz (m.) à effet de serre | gaz 
cieplarniany

généraliste (m.) | internista

généreu/x, ~se | hojny

génois, ~e | genueński

gens (m.pl.) ordinaires | zwykli 
ludzie

gérer | zarządzać

geste (m.) | gest

gifle (f.) | uderzenie w policzek

glaçons (m.pl.) | kostki lodu

gland (m.) | żołądź

gommer | zatuszować

goûter | s/próbować, s/kosztować

gouvernement (m.) | rząd

grandiloquence (f.) | patos, 
górnolotność

grognon (m.) | mruk, zrzęda

gros (m.) | gruba osoba

guerri/er, ~ère | wojenny

H
habillé, ~e en hippie | ubrany w 
stylu hippie

habitant (m.) | mieszkaniec

habitude (f.) | zwyczaj

hausse (f.) | wzrost

haut en couleur | ciekawy, barwny

hébergement 
(m.) | zakwaterowanie

hériter | dziedziczyć

hésiter | wahać się

holorime (m.) | ekstremalna forma 
rymu bogatego, gdzie dwa wersy 
mają identyczne brzmienie

homme (m.) 
industriel | biznesmen

homme (m.) politique | polityk

homonymie (f.) | homonimia

hors saison | poza sezonem

hors-compétition | poza 
konkursem

humide | wilgotny

humiliation (f.) | upokorzenie

huppé, ~e | wysoko postawiony

I
identitaire | związany z 
tożsamością

il est aussi bien de noter 
que | dobrze jest również 
zauważyć, że

il faut | trzeba

il importe de | ważne jest, aby

il s’agit de... | chodzi o...

il s’avère que ... | okazuje się, że...

il se peut que... | możliwe jest, że...

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

il vaut la peine de faire 
qqch. | warto coś zrobić

illusion (f.) | marzenie, nadzieja

image (f.) détournée | skrzywiony 
obraz

imminent, ~e | bliski, nadciągający

impact (m.) | wpływ

imposé, ~e par | narzucony przez

imposer qqch. à qqn | narzucać 
coś komuś

impressionner | zadziwiać

imprévu (m.) | coś 
nieprzewidzianego

inattendu, ~e | nieoczekiwany, 
niespodziewany

incertain, ~e | niepewny

incompréhension 
(f.) | niezrozumienie

inconnu, ~e | nieznany

incontournable | nieunikniony, 
nieuchronny

indépendance (f.) | niepodległość

indétrônable | niezdetronizowany, 
nie do pobicia

indifférent, ~e | obojętny

indiquer | wskazywać

industrie (f.) du disque | przemysł 
fonograficzny

inexact, ~e | niedokładny

infidèle à qqn | niewierny komuś

infidélité (f.) | niewierność

influence (f.) | wpływ

influencé, ~e par qqn. | będący 
pod czyimś wpływem

ingrat (m.) | niewdzięcznik
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insaisissable | nieuchwytny

inscrire | wpisać

inscrit,~e à qqch. | wpisany w/na 
coś

insistance (f.) | naleganie

insulaire | mieszkający na wyspie, 
wyspiarski

intact, ~e | nietknięty, 
nienaruszony

intarissable | niewyczerpany

interdire | zabraniać

interdit, ~e | zakazany

internement (m.) | internowanie, 
uwięzienie

interrogation (f.) | pytanie

inventi/f, ~ve | odkrywczy, 
pomysłowy

inversion (f.) | inwersja, 
przestawienie

itinéraire (m.) | trasa, plan 
podróży, marszruta

J
j’en ai marre | mam tego dość

jambon (m.) | szynka

jeu (m.) de mots | gra słów

jeunesse (f.) | młodość

jour (m.) férié | dzień wolny od 
pracy

judiciaire | sądowy

jui/f, ~ve | żydowski

justice (f.) hors la loi | samosąd

justifier qqch. | uzasadniać, 
usprawiedliwiać coś

L
l’Hexagone (m.) | pot. Francja

l’Hexagone | pot. Francja

La Place de l’Étoile | Plac Gwiazdy 
(proponowane tłumaczenie, 
pozycja nie ukazała się w Polsce)

La Ronde de nuit | w Polsce: 
Nawroty nocy

laisser | zostawiać

laisser des traces | zostawiać ślady

laisser sous-entendre 
qqch. | powiedzieć coś w sposób 
niebezpośredni

le moindre | najmniejszy

législation (f.) | ustawodawstwo

Les Boulevards de 
ceinture | Bulwary krańca miasta 
(proponowane tłumaczenie, 
pozycja nie ukazała się w Polsce)

lettres (f.pl.) | literatura

leucémie (f.) | białaczka

libération (f.) 
d’hormones | uwalnianie się 
hormonów

lié, ~e à qqn/qqch. | związany z 
kimś/czymś

lieutenant (m.) | porucznik

limitrophe | sąsiedni, graniczny

limpide | przejrzysty, jasny

lit (m.) | łóżko

livide | śmiertelnie blady

livrer | dostarczać

lointain, ~e | daleki

lorsque | kiedy

lutter contre qqch. | walczyć 
przeciwko czemuś

M
maigrir | schudnąć

majoritairement | w większości

maladie (f.) | choroba

maladroit, ~e | niezgrabny

malgré qqch. | pomimo czegoś

malsain, ~e | niezdrowy, toksyczny

maltraitance (f.) | znęcanie się

manguer qqch. | mango+manger 
(jeść)

manque (m.) | brak

maquis (m.) | makia, krzewy, 
zarośla typowe dla obszaru 
śródziemnomorskiego

marché (m.) aux puces | pchli targ

marqué, ~e par qqch. | naznaczony 
czymś

Massacre à la tronçonneuse | w 
Polsce : Masakra piłą mechaniczną

maturité (f.) | dojrzałość

mauvaise langue (f.) | osoba 
złośliwa

méchant, ~e | złośliwy

médiatique | medialny

mélanger | mieszać

menacer qqn | grozić komuś

mener à | prowadzić do

mener une vie stable | prowadzić 
stabilne życie

menotté, ~e | zakuty w kajdanki

mention (f.) | wzmianka, uwaga

mentir | kłamać

mer (f.) Méditerranée | Morze 
Śródziemne

mériter qqch. | zasługiwać na coś

mesurer | mierzyć

méthode (f.) de 
comptage | metoda zliczania

mettre qqch. en 
vogue | wprowadzić modę na coś

meurtri/er, ~ère | śmiertelny, 
morderczy

milieu (m.) | środowisko

misère (f.) | nędza

modeste | skromny

modifier qqch. | modyfikować coś, 
zmieniać coś

morceau (m.) | kawałek

mot (m.) | słowo

mourir | umierać

moustachu (m.) | wąsacz

mouvement (m.) 
déclencheur | moment, w którym 
wszystko się zaczęło

multitude (f.) | mnóstwo

municipal, ~e | miejski, komunalny, 
gminny

mûrir | dojrzewać
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mûrseillais | gra słowna bazująca 
na słowach: mûr – dojrzały i 
Marseillais (m.) – Marsylczyk

muscade (f.) | gałka muszkatołowa

N
n’avoir que | mieć tylko

nain (m.) gras | gruby krasnal

naissance (f.) | narodziny

naissance (f.) d’un 
enfant | narodziny dziecka

naturiste (m.) | naturysta

navigateur (m.) | żeglarz

ne + verbe + guère | nie + 
czasownik + wcale

ne pas cesser de se poser | ciągle 
zadawać sobie

ne pas être tout à fait qqch. | nie 
być wcale czymś

néanmoins | niemniej jednak

néfaste | szkodliwy

négligeable | bez znaczenia, nie 
liczący się

nid (m.) | gniazdo

nier | negować, zaprzeczać

noces (f.pl.) | ślub, wesele

Noël (m.) | Boże Narodzenie

nombre (m.) | liczba

notamment | głównie

notamment | szczególnie, głównie

notamment | zwłaszcza

notoriété (f.) | powszechna 
znajomość

nourriture (f.) | żywność

nu, ~e | nagi

O
objectif (m.) | cel

obscur, ~e | mroczny, ciemny

obtenir | otrzymać, zdobyć

Occupation (f.) | okupacja

oeuvre (f.) | dzieło

oeuvre (f.) humanitaire | akcja 
humanitarna

omniprésent, ~e | wszechobecny

opus (m.) | dzieło

ordre (m.) public | porządek 
publiczny

origines (f.pl.) | źródła

orphelinat (m.) | sierociniec

oser faire qqch. | odważyć się coś 
zrobić

oublier qqch. | zapomnieć o czymś

ourner un film | nakręcić film

ouvrage (m.) | dzieło

ouvrier (m.) | robotnik

ouvrir les portes de 
qqch. | otworzyć drzwi do czegoś

P
palmarès (m.) | lista nagrodzonych

panneau (m.) de 
signalisation | znak drogowy

panseur (m.) | pielęgniarz 
opatrujący rany

papillon (m.) | motyl

par comparaison | dla porównania

par hasard | przypadkiem, 
przypadkowo

par la suite | w konsekwencji

par le biais de qqch. | poprzez coś

parcours (m.) | ścieżka, trasa, 
droga

parfois | często

parmi | wśród, pośród

paronymie (f.) | paronimia

parophonie (f.) | parofonia

parsemer | pokrywać, usiać

partagé, ~e | podzielony

partager | dzielić

participer à qqch. | uczestniczyć w 
czymś, brać w czymś udział

particularité (f.) 
historique | szczególne wydarzenie 
historyczne

partir | wyjeżdżać

partisan (m.) | zwolennik

pas (m.) | krok

passant (m.) | przechodzień

passer à la poste (f.) | iść na pocztę

passer à la postérité (f.) | przejść 
do potomności

passer une licence | zdać licencjat

patrie (f.) | ojczyzna

pauvreté (f.) | bieda

pays (m.) natal | kraj urodzenia

peau (f.) | skóra

penseur (m.) | myśliciel

pentu, ~e | stromy

percement (m.) | przebijanie, 
przewiercenie

perché, ~e | usadowiony

période (f.) | okres

permettant de faire 
qqch. | umożliwiający zrobienie 
czegoś

permettre | pozwolić

personnage (m.) | bohater

perspective (f.) 
décalée | przymrużenie oka

perte (f.) | utrata, strata

perturber qqch. | zakłócać coś

peuple (m.) | lud

pilier (m.) | filar

piste (f.) de kart | tor kartingowy

pleinement | całkowicie, zupełnie, 
w pełni

plonger dans qqch. | zatapiać się 
w czymś

poivre (m.) | pieprz

polysémie (f.) | polisemia

porphyre (m.) | porfir, magmowa 
skała wulkaniczna lub żyłowa

porté, ~e | noszony

portée (f.) | zasięg



francais.edu.pl
33/2015

Colorful
MEDIA

porter plainte contre qqn | złożyć 
na kogoś skargę

porter qqch. | nosić coś

pour l’essentiel | istotnie, 
zasadniczo

pour saisir | aby zrozumieć

pourtant | jednak, jednakże

poussière (f.) | kurz, pył

prank (f.) | psikus, figiel

précarité (f.) | niepewność, 
nietrwałość

prendre en compte | brać pod 
uwagę

prendre en considération | brać 
pod uwagę

préoccupation (f.) | zmartwienie

préoccupé, ~e par 
qqch. | zatroskany, zmartwiony 
czymś

pressentiment (m.) | przeczucie

prêt-à-porter | odzież  
konfekcyjna

prétendre | twierdzić,  
utrzymywać

prêter la voix | użyczać głosu

prise (f.) | gniazdko elektryczne

privilégier | uprzywilejować

problème (m.) mineur | problem 
mniejszej wagi

prochain (m.) | osoba bliska

proches (m.pl.) | bliscy

profond, ~e | głęboki

prolifique | płodny

prôné, ~e par 
qqch. | rozpowszechniany, głoszony 
przez

protagoniste (m.) | bohater

prouver que | udowadniać, że

provoquer | powodować

proximité (f.) avec X | sąsiedztwo 
z X

puissance (f.) | potęga

punition (f.) | kara

Q
quant à X | jeśli chodzi o X

quelqu’un d’autre | ktoś inny

queue (f.) | kolejka

quitter | opuścić, wyjechać

R
raconter qqch. | opowiadać o czymś

rafle (f.) | łapanka

rafraîchissant, ~e | orzeźwiający

ramener qqch. | zabierać coś

randonnée (f.) | piesza wycieczka

randonneur (m.) | amator długich 
spacerów

rappel (m.) à l’ordre 
symbolique | symboliczne 
upomnienie

rapport (m.) sexuel | stosunek 
seksualny

rattraper le retard en 
qqch. | nadrobić zaległości w czymś

réalisateur (m.) | reżyser

récemment | ostatnio

récit (m.) | opowiadanie

récompense (f.) | nagroda, 
rekompensata

reconnu, ~e par qqch. | doceniany 
dzięki czemuś

récurrent, ~e | powtarzający się

réduct/eur, ~rice | redukujący, 
upraszczający

réfléchir à qqch. | myśleć o czymś

refuge (m.) pour 
animaux | schronisko dla zwierząt

refuser de faire qqch. | odmówić 
zrobienia czegoś

régner | rządzić

regretter qqch. | żałować czegoś

rejoindre qqch. | dołączyć do 
czegoś

relancé, ~e | wznowiony

remémoration (f.) | upamiętnianie

remercier qqn pour 
qqch. | dziękować komuś za coś

remonter à | sięgać do

remporter | zdobywać

remporter un concours | wygrać 
konkurs

renard (m.) | lis

rencontre (f.) | spotkanie

rencontrer | spotkać

renommée (f.) mondiale | renoma, 
rozgłos na poziomie światowym

renoncer à qqch. | zrezygnować 
z czegoś

renouveau (m.) | odnowienie, 
odnowa

rentable | dochodowy, opłacalny

rentrer chez soi | wracać do siebie 
(swojego domu)

renvoyé, ~e (de l’école) | odesłany, 
wyrzucony (ze szkoły)

repartir | pojechać ponownie

repas (m.) | posiłek

reposant, ~e | sprzyjający 
wypoczynkowi

reposer sur qqch. | opierać się na 
czymś, polegać na czymś

reprendre contact | odnowić 
kontakt

reprendre qqch. | przyjąć, 
przyjmować (styl)

reprocher qqch. à qqn | zarzucać 
coś komuś

résoudre | rozwiązać

ressembler à qqn/qqch. | być 
podobnym do kogoś

ressentir | odczuwać

rester au chevet de qqn | być przy 
kimś, zajmować się kimś

restreint, ~e | ograniczony

restriction (f.) des armes à 
feu | ograniczenia dotyczące prawa 
do posiadania broni palnej

retenu, ~e | powściągliwy

retour (m.) de bâton | zwrot akcji

retracer | odtworzyć

retrait (m.) | wycofanie
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retrouver | znaleźć

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś

réussir à faire qqch. | zdołać coś 
zrobić

rêve (m.) | marzenie

révélation (f.) | plotka, sensacja

revendiquer | rościć

revenir | wrócić

rêver | marzyć

réverbère (m.) | lampa uliczna

rien d’étonnant | nic 
zadziwiającego

rocher (m.) de calcaire | skała 
wapienna

roman (m.) | powieść

romancier (m.) | powieściopisarz

romper avec qqch. | zrywać z czymś

rond point (m.) | rondo

rouler | pot. jechać

Rue des Boutiques 
obscures | w Polsce: Ulica 
Ciemnych Sklepików

ruelle (f.) | uliczka

rumeur (f.) | plotka

rupture (f.) | zerwanie

S
s’amuser avec qqch. | bawić się 
czymś

s’apparenter à qqch. | być 
podobnym do czegoś

s’approcher de qqn/qqch. | zbliżać 
się do kogoś/czegoś

s’aventurer | zapuszczać się 
(gdzieś)

s’échapper | uciec

s’échouer sur qqch. | osiadać na 
czymś

s’efforcer de faire qqch. | starać się 
coś zrobić

s’étendre | rozciągać się

s’excuser auprès de 
qqn | przepraszać kogoś

s’exprimer | wyrażać się

s’il fallait faire qqch. | jeśli trzeba 
by było coś zrobić

s’il s’agit de | jeśli chodzi o

s’inscrire dans qqch. | wpisywać 
się w coś

s’inviter | wprosić się

s’opposer à qqch. | przeciwstawiać 
się czemuś

salarié (m.) | pracownik

sanction (f.) | kara, sankcja

sans aucun doute | bez żadnych 
wątpliwości

sans doute | bez wątpienia

sans-abri (m.) | bezdomny

sauf que | chociaż

sauf si | chyba, że

se borner à qqch. | ograniczać się 
do czegoś

se bousculer | potrącać się

se cacher | ukrywać się, chować się

se consacrer à qqch. | poświęcić 
się czemuś

se consoler de qqch. | zadowalać 
się czymś

se contenter de faire 
qqch. | zadowalać się robieniem 
czegoś

se croiser | mijać się, wpadać na 
siebie

se dépeupler | wyludniać się

se dérouler | toczyć się

se développer | rozwijać się

se doucher | brać prysznic

se faire confiance | ufać sobie

se faire mal | zrobić sobie krzywdę

se faire remarquer | dać się 
zauważyć

se jeter sur | rzucić się na

se laisser tenter par qqch. | dać się 
przez coś skusić

se mêler de qqch. | mieszać się w 
coś

se mettre à faire qqch. | zabrać się 
do robienia czegoś

se nourrir de qqch. | żywić się 
czymś

se noyer | topić się

se placer | sytuować się

se plonger dans qqch. | zanurzać 
się w czymś

se priver de qqch. | odmówić sobie 
czegoś

se prononcer pour 
qqch. | opowiedzieć się za czymś

se rappeler | przypominać sobie

se référer à qqch. | odwoływać się 
do czegoś

se réfugier | schronić się

se remettre à faire qqch. | wziąć 
się ponownie za coś

se rencontrer | spotkać się

se rendre | udawać się

se rendre compte de qqch. | zdać 
sobie z czegoś sprawę

se rendre quelque part | iść gdzieś

se répercuter sur qqch. | wywierać 
wpływ na coś

se retourner | odwracać się

se sentir dans son droit | czuć, że 
ma się do czegoś prawo

se serrer la main | uścisnąć sobie 
dłoń

se souvenir de | pamiętać

se suicider | popełnić samobójstwo

se tenir à qqch. | trzymać się 
czegoś

se traduire par qqch. | tłumaczyć 
się czymś

se transmettre 
qqch. | przekazywać sobie coś

se vacciner | szczepić się

sèchement | sucho

séjour (m.) | pobyt

séjourner | przebywać

selon toute apparence | jak 
wszystko na to wskazuje

sens (m.) de l’humour | poczucie 
humoru

sentence (f.) de mort | skazanie na 
śmierć
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sentier des douaniers | ścieżka 
wzdłuż wybrzeża

séquelle (f.) | następstwo, ślad

serpent (m.) | wąż

servir de qqch. | służyć za coś

sévère | surowy, srogi

signifier | znaczyć

signifier qqch. | znaczyć coś

sillonner | przebiegać

s’imposer qqch. | narzucać coś

sinistré (m.) | poszkodowany

sinon | w przeciwnym razie

sinueu/x, ~se | kręty, wijący się

sobre | umiarkowany, 
powściągliwy, prosty

soeur (f.) jumelle | siostra 
bliźniaczka

soigner | leczyć

sombrer | pogrążyć się

sommelière (f.) | klucznica

sommet (m.) | szczyt

son (m.) | dźwięk

sort (m.) | los

sortie (f.) | wyjście; premiera

sortir | wychodzić

souffrir de qqch. | cierpieć z 
powodu czegoś

souligner que... | podkreślać, że...

source (f.) de maladies | źródło 
chorób

sourire (m.) | uśmiech

sous l’acronyme | pod akronimem

sous le nom de X | pod imieniem X

soutien (m.) | oparcie, pomoc

spectaculaire | widowiskowy, 
spektakularny

spectateur (m.) | bohater

station (f.) de lavage | myjnia

stupéfait, ~e | oniemiały

suédois, ~e | szwedzki

suicide (m.) | samobójstwo

suivi, ~e | obserwowany, śledzony

suivre | przestrzegać

suivre qqn | śledzić, iść za kimś

support (m.) | wsparcie

surnaturel (m.) | cecha 
nadprzyrodzona

surnom (m.) | nazwa, przydomek

survenir | nadejść

survenu, ~e | mający miejsce, który 
się wydarzył

T
tandis que | podczas gdy

tauromachie (f.) | korrida

téléspectatrice (f.) | widz (kobieta)

tels que | takich jak

témoigner de qqch. | świadczyć o 
czymś

tentative (f.) | próba

tenter de faire qqch. | próbować 
coś zrobić

terme (m.) | termin, nazwa

terrain (m.) | teren, obszar, grunt

thé (m.) | herbata

Thraces (m.pl.) | Trakowie

timide | nieśmiały

timidité (f.) | nieśmiałość

tiré, ~e de | wyciągnięty z

tirer dans un ballon | kopnąć piłkę

titi (m.) parisien | dziecko Paryża; 
bezczelny, inteligentny, dowcipniś

tomber | wypaść

tour (f.) | wieża

tourner un sketch | kręcić skecz

tout d’abord | najpierw

trace (f.) | ślad

tracé, ~e | wyznaczony

trait (m.) | cecha

trajet (m.) | przejazd

traquer | ścigać

trompeu/r, ~se | mylący

trouble (m.) | zaburzenie

trouble | wzburzony, niepewny

troubler qqch. | zakłócać coś

trousse (f.) | kosmetyczka

truc (m.) | coś, rzecz

tube (m.) | przebój

tué, ~e | zabity

tumultueu/x, ~se | burzliwy, 
gwałtowny

U
Un pedigree | Rodowód 
(proponowane tłumaczenie, 
pozycja nie ukazała się w Polsce)

un tiers | jedna trzecia

une quinzaine d’années | około 
piętnastu lat

V
vallée (f.) | dolina

valoir le détour | być wartym 
zobaczenia

vaniteux (m.) | zarozumialec

varier | różnić się

veau (m.) | cielę

vedette (f.) | gwiazda

végétation (f.) | roślinność

vendetta (f.) | wendeta, zemsta, 
odwet

vendeur (m.) de glaces | lodziarz

vengeance (f.) | zemsta

venir à l’esprit | przychodzić na 
myśl

vérité (f.) | prawda

vestige (m.) | pozostałość

vêtu, ~e de qqch. | odziany w coś

victime (f.) | ofiara

vide | pusty

violence (f.) | przemoc

violer qqch. | gwałcić coś

visionné, ~e | wyświetlony

voie (f.) aérienne | droga lotnicza
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voie (f.) publique | miejsce 
publiczne

voir le jour | ujrzeć światło dzienne

vol (m.) | kradzież

voler au-dessus de qqch. | latać 
nad czymś

volets (m.pl.) | okiennice

voleur (m.) de tableaux | złodziej 
obrazów

volonté (f.) | chęć

volontiers | chętnie

volubilité (f.) | gadatliwość, 
rozmowność

Z
zeste (m.) | skórka (cytrusa)


