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À
à base de qqch. | na bazie czegoś

à l’échelle (f.) planétaire | na skalę 
światową

à l’envers | do góry nogami

à l’étranger | za granicą

à la demande de qqn | na czyjąś 
prośbę

à la loupe | pod lupą

à la tête de qqch. | na pierwszym 
miejscu czegoś

à l’échelle (f.) mondiale | w skali 
światowej

à leur apogée (f.) | w czasach ich 
świetności

à merveille | doskonale, cudownie

à mi-temps | na pół etatu

à notre disposition (f.) | do naszej 
dyspozycji

à proximité (f.) | w pobliżu

à volonté | do woli

A
abandon (m.) | porzucenie

abandonné,~e | porzucony

abîmé, ~e | nadpsuty

abondance (f.) | obfitość

abonné (m.) | abonent

accent (m.) circonflexe | daszek

accolé, ~e à qqch. | złączony z 
czymś

accomplissement 
(m.) | dopełnienie, ziszczenie

accueil (m.) | powitanie

accueilli, ~e | przyjęty

achat (m.) | zakup

achevé, ~e | zakończony

admettre qqch. | przyjąć, uznać

affectueu/x, ~se | czuły, serdeczny, 
życzliwy

afficher qqch. | pokazywać coś, 
wykazywać coś

aggraver qqch. | pogorszyć coś

aider qqn à faire qqch. | pomóc 
komuś w zrobieniu czegoś

ajouter qqch. | dodać coś

allégresse (f.) | radość, 
zadowolenie z życia

ambiance (f.) | atmosfera

ambré, ~e | bursztynowy

âme (m.) | dusza

amélioration (f.) | polepszenie

aménagé, ~e | urządzony

amener qqn à qqch. | doprowadzić 
kogoś do czegoś

Amérindien (m.) | rdzenny 
mieszkaniec Ameryki

anciennement | dawniej

annoncer qqch. | ogłosić coś

aplanir qqch. | równać, wyrównać

apparaître | pojawić się

appétissant, ~e | apetyczny

apporter qqch. à qqch. | wnieść 
coś do czegoś

approcher | zbliżać się

approvisionnement 
(m.) | zaopatrzenie

artisanal, ~e | rzemieślniczy

asile (m.) | azyl

associer qqch. à qqch. | łączyć coś 
z czymś

Assomption (f.) | Wniebowzięcie

assumer qqch. | wziąć coś na 
siebie

assurer qqch. à qqn | zapewniać 
coś komuś

attachant, ~e | ujmujący

atteindre qqch. | osiagnąć coś, 
dojść do czegoś

attentat (m.) | zamach

attente (f.) | oczekiwanie

attirance (f.) pour qqch. | pociąg 
do czegoś, zainteresowanie czymś

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

attirer qqch./qqn | przyciągać coś/
kogoś

attribuer qqch à 
qqch. | przydzielać coś czemuś

au bord de qqch. | z brzegu czegoś

au cours de | na przestrzeni, w 
przeciągu

au gré de qqch. | w zależności od 
czegoś

au hasard (m.) | losowo, 
przypadkowo

au lieu de qqch. | zamiast czegoś

au premier abord | w pierwszym 
wrażeniu

au quotidien | codziennie

au sein de qqch. | wewnątrz, w 
ramach

aucunement | w żaden sposób

autant | tyle, tak dużo

autorités (f.pl.) 
municipales | władze miasta

avenue (f.) | aleja

avoir lieu | mieć miejsce

B
bague (f.) | pierścionek

bâiller | ziewać

baisser les bras | zaniechać czegoś, 
poddać się

balance (f.) | waga

bâtir | budować

bâtonnet (m.) | kijek, pałeczka

berge (f.) | brzeg

bois (m.) | drewno

boisson (f.) | napój

boîte (f.) | pot. firma

bonhomme (m.) | facet, typ, gość

bouilli, ~e | gotowany

bouleau (m.) | brzoza

bousculer | potrącić

briquet (m.) | zapalniczka

brisé, ~e | złamany

briser | rozbić

brochette (f.) | szaszłyk
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bûcheron (m.) | drwal

but (m.) | cel

C
c’est-à-dire | to znaczy

cabane (f.) à sucre | budka, w 
której gotuje się sok klonowy

cacher qqch. | zakrywać coś

cagette (f.) | skrzynka

calibré, ~e | wymierzony

calmer qqch. | uspokoić coś

carence (f.) | niedobór

carrier (m.) | kamieniarz

carrière (f.) de 
pierre | kamieniołom

causer qqch. | powodować coś

cellier (m.) | piwnica, spiżarnia na 
wino

cependant | jednak, jednakże

cesser de faire qqch. | przestawać 
coś robić

champ (m.) d’honneur | pole bitwy

champignon (m.) | grzyb

changement (m.) | zmiana

chanoine (m.) | kanonik

chantier (m.) | plac budowy

chanvre (m.) | włókno konopne

chapelle (f.) | kaplica

charité (f.) | miłosierdzie

charpentier (m.) | cieśla, stolarz

charretier (m.) | woźnica

charrette (f.) | wóz

charte (f.) | umowa

chasser qqn/qqch. | odpędzać 
kogoś/coś

château (m.) fort | twierdza

châtelet (m.) | konstrukcja 
broniąca bramy zamku

chaudron (m.) | kocioł

chaussée (f.) | jezdnia, szosa

chercher à faire qqch. | starać się 
coś zrobić

chevronné, ~e | doświadczony

choix (m.) | wybór

chômeur (m.) | bezrobotny

citerne (f.) | zbiornik

clairière (f.) | polana

coécrire qqch. | pisać coś wspólnie, 
współtworzyć coś

cohérent, ~e | spójny

coïncidence (f.) | zbieg okoliczności

collé, ~e | przyklejony

colline (f.) | pagórek

comble du comble | i jakby tego 
było mało

combler qqch. | uzupełnić

comestible | jadalny

commande (f.) | zamówienie

commémorer | upamiętniać

commercial, ~e | handlowy

commune (f.) | miasto

complexé, ~e | zakompleksiony

compote (f.) | mus

comptable (m.) | księgowy

compte tenu de qqch. | zważywszy 
na coś

compter parmi | wliczać się w coś

con (m.) | idiota, palant

concerner qqch. | dotyczyć czegoś

conditionner 
qqch. | uwarunkowywać coś, 
wpływać na coś

confiance (f.) | zaufanie

confier qqch. à qqn | powierzyć 
coś komuś

conjugaison (f.) | koniugacja, 
odmiana czasowników

consacré, ~e à qqch. | poświęcony 
czemuś

consacrer qqch. | poświęcić coś

conscient, ~e | świadomy

consécuti/f,~ve | następujący po 
sobie

conseil (m.) | rada

conseiller à qqn de faire 
qqch. | radzić komuś coś  
zrobić

constat (m.) | wniosek, konkluzja

contaminer | zarażać

contemporain, ~e | współczesny

contenir | zawierać

contre-enquête (f.) |  
poszukiwania na własną rękę 
(równolegle z kimś)

contrôle (m.) fiscal | kontrola 
skarbowa

conviction (f.) | przekonanie

convive (m.) | współbiesiadnik

convivialité (f.) | dobroć,  
życzliwość

corbeille (f.) | koszyczek

corde (f.) | sznur

cordier (m.) | powroźnik

courant, ~e | często, powszechnie 
używany

cours (f.) | promenada

court métrage (m.) | film 
krótkometrażowy

coût (m.) | koszt

coutelier (m.) | nożownik

couturière (f.) | krawcowa

couvert, ~e | pokryty

couvrir | pokryć

crainte (f.) | lęk, obawa

crédible | wiarygodny

crédule | łatwowierny

croiser les doigts 
(m.pl.) | skrzyżować palce

croître | wzrastać, rosnąć

croyance (f.) | wierzenie

crû | imiesłów czasu przeszłego od 
czasownika croître (wzrastać)

cru, ~e | surowy

crucifié, ~e | ukrzyżowany

cuillère (f.) | łyżka

cuisson (f.) | gotowanie
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D
d’ailleurs | zresztą

d’ores et déjà | od tej chwili

d’angle (m.) | narożny

dans la majeure partie des cas | w 
większej ilości przypadków

date (f.) de péremption | termin 
przydatności do spożycia

date (f.) limite de 
consommation | data przydatności 
do spożycia

de génération en génération | z 
pokolenia na pokolenie

de moitié (f.) | o połowę

débroussailler | wycinać krzewy, 
zarośla

déchaîner qqch. | rozpętać, 
wywołać coś

découvrir | odkryć

décrié, ~e | zniesławiony

décrocher qqch. | zdobyć coś

décrocher un poste | dostać pracę

décrocher un travail | zdobyć pracę

défaite (f.) | porażka

défiguré, ~e | zniekształcony

défricher qqch. | karczować

délaissé, ~e par qqn | opuszczony 
przez kogoś

demandeuse (f.) de qqch. | kobieta 
ubiegająca się o coś

démarrer qqch. | rozpoczynać coś

déménager | wyprowadzić się

démontrer | pokazywać, 
udowadniać

démuni, ~e | biedny

dépasser la barre | przejść/
przeskoczyć poprzeczkę

dépasser qqch. | przekraczać coś

dépendant, ~e de qqn/
qqch. | zależny od kogoś/czegoś

dépourvu, ~e de 
qqch. | pozbawiony czegoś

déraper | poślizgnąć się, wypaść z 
drogi, wypaść z toru

descendance (f.) | potomstwo

déséquilibre (m.) | dysproporcja, 
nierównowaga

désormais | od tej chwili, odtąd

desséché, ~e | zeschnięty

devenir | stawać się

différencier | rozróżniać

diffuser qqch. | rozprzestrzeniać, 
rozpowszechniać coś

dimension (f.) | rozmiar

disparaître | zniknąć

disparition (f.) | zniknięcie

disposer de qqch. | posiadać coś, 
dysponować czymś

dissuader | odradzić, 
wyperswadować

distinguer | rozróżniać

distributeur (m.) | dystrybutor

don (m.) | dar, zdolność

doté, ~e de qqch. | posiadający 
dar/talent

doudou (m.) | pluszowy miś

draguer qqn | podrywać kogoś

dû | imiesłów czasu przeszłego od 
czasownika devoir

du | rodzajnik cząstkowy (de + le)

du bout des doigts | z łatwością

E
eau de vie (f.) d’érable | wódka z 
syropem klonowym

échouer | nie udać się

écolier (m.) | uczeń

écorce (f.) | kora

écrasant, ~e | miażdżący

écureuil (m.) | wiewiórka

éditeur (m.) | wydawca

effort (m.) | wysiłek

effrayant, ~e | przerażający

effrayer | przerażać

éleveur (m.) laitier | hodowca 
bydła mlecznego

éloge (m.) | pochwała

éloignement (m.) | oddalenie

emballage (m.) | opakowanie

embrasser qqn | pocałować kogoś

émouvant, ~e | wzruszający

empêcher | uniemożliwiać

employé, ~e | zatrudniony

emprunté, ~e | pożyczony

emprunter qqch. à qqn, 
qqch. | zapożyczać coś

en construction (f.) | w trakcie 
budowy

en contrepartie (f.) | w zamian

en contrepartie de qqch. | w 
zamian za coś

en dépit de qqch. | pomimo czegoś

en moyenne (f.) | średnio

en outre | poza tym

en passant par qqch. | włączając 
coś

en priorité (f.) | w pierwszej 
kolejności

en reprenant | ponownie 
przyjmując/używając

en sursis | w zawieszeniu

enchanté, ~e | zachwycony, 
oczarowany

encouragement (m.) | zachęcanie

encourager qqn à faire 
qqch. | zachęcać kogoś do z/
robienia czegoś

endroit (m.) | miejsce

enfance (f.) | dzieciństwo

engager qqn à faire 
qqch. | zobowiązać

engouement (m.) | podziw, 
uwielbienie

enjeu (m.) | stawka

enluminure (f.) | iluminacja

ennuyeu/x, ~se | nudny

enregistrer qqch. | nagrać coś

enrouler | zawijać

enseignant (m.) | nauczyciel

entaille (f.) | nacięcie
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entamé, ~e | napoczęty, otwarty

entourage (m.) | otoczenie

entraide (f.) | wzajemna pomoc

entre | pomiędzy

entreposer qqch. | składować, 
przechowywać

entretenir qqch. | utrzymywać coś

énumérer | wyliczać

envie (f.) de faire qqch. | ochota na 
robienie czegoś

envoûtant, ~e | urzekający

épatant, ~e | wspaniały, 
wzruszający

équilibre (m.) | równowaga

érable (m.) | klon

erroné, ~e | błędny

espace (m.) | przestrzeń

espérance (f.) | nadzieja

esplanade (f.) | plac

établissement (m.) | placówka

étagère (f.) | półka

étal (m.) | stragan

étiquetage (m.) | etykietowanie

étoile (f.) filante | spadająca 
gwiazda

étonnant, ~e | zadziwiający, 
zdumiewający

étrange | dziwny, obcy

être bercé, ~e par qqch. | kołysać 
za pomocą czegoś

être catapulté, ~e numéro un des 
ventes | stać się sprzedażowym 
numerem jeden

être considéré, ~e comme X | być 
uważanym za X

être divisible par X | dzielić się 
przez X

être en couple (m.) | być w związku

être issu, ~e de qqch. | powstać z 
czegoś

être viré, ~e de qqch. | być z 
czegoś wyrzuconym

étude (f.) | badanie

événement (m.) | wydarzenie

évident, ~e | ewidentny, oczywisty

éviter de faire qqch. | unikać 
zrobienia czegoś

éviter qqch. | unikać czegoś

excepté qqn | za wyjątkiem kogoś, 
poza kimś

exercer | wykonywać

exhausser ses prières | wysłuchać 
czyichś modlitw

exprimer qqch. | wyrażać coś

extraire qqch. | wydobywać coś

extraverti, ~e | ekstrawertyk

F
fabuleu/x, ~se | cudowny, 
fantastyczny

fâcher qqn | obrazić kogoś

faciliter qqch. | ułatwiać coś

faiblesse (f.) | słabość

faire appel à qqch. | odwoływać 
się do czegoś

faire attention à qqch. | uważać na 
coś

faire courir la rumeur | puścić 
plotkę

faire évaporer | wyparować

faire la queue | stać w kolejce

farceur (m.) | kawalarz

farine (f.) | mąka

femme (f.) de 
chambre | pokojówka

femme (f.) de 
ménage | sprzątaczka

fendu, ~e | pęknięty, przecięty, 
rozłupany

fertilité (f.) | płodność

fèves (f.pl.) au lard | fasola z 
boczkiem na słodko (polana 
syropem klonowym)

fiançailles (f.pl.) | zaręczyny

fiancé (m.) | narzeczony

fidélité (f.) | wierność

fierté (f.) | duma

fisc (m.) | skarb państwa

flagrant, ~e | widoczny, 
niezaprzeczalny, oczywisty

foncé, ~e | ciemny

fondations (f.pl.) | fundamenty

forêt (f.) | las

foret (m.) | wiertło

forgeron (m.) | kowal

fortuit, ~e | przypadkowy, 
nieprzewidziany

fouille (f.) archéologique | badanie 
archeologiczne

foule (f.) | tłum

four (m.) | piec

fournir qqch. | dostarczać czegoś

fournisseur (m.) | dostawca

fragile | delikatny

fragilité (f.) ténue | wrażliwość, 
kruchość, delikatność

frimer | popisywać się

fructueu/x, ~se | owocny, 
urodzajny

futé, ~e | chytry, cwany, przebiegły

G
gâcher qqch. | zepsuć coś

gag (m.) | ang. kawał, dowcip, żart

gagner | wygrywać

gamin/gamine (m./f.) | dziecko, 
dzieciak

garder qqch. | zachowywać coś

gaspillage (m.) 
alimentaire | marnowanie 
żywności

gaspiller | marnować

générer qqch. | wytwarzać coś

gérer qqch. | panować nad czymś, 
zarządzać czymś

gestion (f.) | zarządzanie

glisser qqch. dans qqch. | wsunąć 
coś w coś

glorifier qqn,/qqch. | czcić, 
gloryfikować kogoś/coś

goutte (f.) après goutte | kropla po 
kropli
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gouttière (f.) | rynna

gouvernement (m.) | rząd

grande surface (f.) | supermarket

grange (f.) | szopa, stodoła

gratin (m.) | zapiekanka

gris-gris (m.) | amulet

gui (m.) | jemioła

H
handicap (m.) | niepełnosprawność

hasardeu/x, ~se | przypadkowy

héroïne (f.) | bohaterka

Hexagone (m.) | sześciokąt (termin 
określający Francję)

honteu/x, ~se | wstydliwy

I
il est scandaleux que |  
skandaliczne jest, że

il faut | trzeba, należy

il s’agit de qqch. | chodzi o coś

il s’avère que | okazuje się, że

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

illustre | wybitny, znamienity

immobiliser | unieruchamiać

impasse (f.) | ślepa uliczka

impitoyable | bezlitosny

imposé, ~e | narzucony

imposer qqch. | narzucić coś

impossibilité (f.) | niemożność

impôt (m.) | podatek

imprégné,~e de qqch. | być czymś 
nasączonym, przepojonym

inaperçu, ~e | niepostrzeżony

inapproprié, ~e | niewłaściwy

incarnation (f.) | wcielenie

incarné, ~e par qqn | odgrywany 
przez kogoś (o roli)

incarner | odgrywać rolę

incendié, ~e | spalony

incomparable | nieporównywalny

inconscient, ~e | nieświadomy

incontournable | nieunikniony, 
nieuchronny

indiquer qqch. | wskazywać

indispensable | niezastąpiony, 
niezbędny

inédit, ~e | nowy, nie wydany

inévitable | nieunikniony

influencer qqch. | wpływać na coś

inscrit, ~e | zapisany

insouciant, ~e | beztroski

intempérie (f.) | niepogoda

interprète (m./f.) | tłumacz

irréprochable | bez zarzutu

J
jambe (f.) | noga

jeté, ~e | wyrzucony

jeter qqch. à la 
poubelle | wyrzucać coś do kosza

jeter un coup d’oeil sur qqn/
qqch. | rzucić na coś/kogoś okiem

jeûne (m.) | post

jeune | młody

jeunesse (f.) | młodość

juste | tylko (w anegdocie, 
opublikowanej w magazynie, 
wyraz występuje jako imię i jest 
elementem gry słownej)

justifié, ~e | uzasadniony

L
La Famille Bélier | po polsku 
„Rozumiemy się bez słów”

lâche (m.) | tchórz, nikczemnik

laisser passer qqch. | przepuścić 
coś

laisser son imagination 
divaguer | dać się ponieść swojej 
wyobraźni

lancer | rzucić

langue (f.) des signes | język 
migowy

larmes (f.pl.) | łzy

le jour (m.) J | dzień, w którym ma 
mieć miejsce coś ważnego

le meilleur espoir féminin |  
najbardziej obiecująca aktorka, 
najlepsza żeńska rola debiutancka

lettres (f.pl.) modernes | literatura 
współczesna

libérer qqn de qqch. | uwolnić 
kogoś od czegoś

licencier qqn | zwolnić kogoś

lisse | gładki

livre (m.) de comptes | księga

logis (m.) | kwatera, mieszkanie

lorsque | kiedy

louange (f.) | pochwała, 
pochlebstwo

lubie (f.) | hobby

lutte (f.) | walka

luxueu/x, ~se | luksusowy

M
machine (f.) à remonter le 
temps | wehikuł czasu

maçon (m.) | murarz

mairie (f.) | merostwo

maîtrise (f.) | mistrzostwo

mal à l’aise | nieswojo

maladresse (f.) | niezręczność, 
nieporadność

malchance (f.) | pech, brak 
szczęścia

malchanceu/x, ~se | nieszczęsny

malentendant, ~e | niedosłyszący

malentendu 
(m.) | nieporozumienie

malgré qqch. | po/mimo czegoś

malicieu/x, ~se | złośliwy

malin | sprytnie

malnutrition (f.) | niedożywienie
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manque (m.) | brak

manquer de qqch. | brakować czegoś

maquette (f.) en 
allumettes | makieta z zapałek

marchand (m.) d’art | pośrednik w 
obrocie dziełami sztuki

marchandise (f.) | towar

marché (m.) | rynek

marin (m.) | marynarz

marquant, ~e | znamienny

marque (f.) de fabrique | marka

médiéval, ~e | średniowieczny

mener vers qqch | prowadzić do 
czegoś

mesure (f.) | środek

mesurer | mierzyć

métier (m.) | zawód

mettre qqch. en 
valeur | podkreślać, uwydatniać

mettre qqch. entre 
parenthèses | zrobić sobie od 
czegoś przerwę

mettre sur pied | powołać

mignon, ~ne | ładny, miły, kochany

milieu (m.) | środowisko

mis,~e en avant | podkreślony, 
wyodrębniony

moche | brzydki

mocheté (f.) | brzydota

modération (f.) | umiarkowanie

moqueur (m.) | prześmiewca

morceau (m.) | kawałek

mortel (m.) | śmiertelnik

mot (m.) emprunté | wyraz 
zapożyczony

moulin (m.) | młyn

moyen (m.) | środek

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

moyens (m.pl.) | środki (finansowe)

muet, ~te | niemy

mur (m.) | mur, ściana

mûr,~e | dojrzały

mûrissement (m.) | dojrzewanie

N
ne … que | tylko

ne pas valoir la peine de faire 
qqch. | nie mieć sensu czegoś robić

néanmoins | niemniej jednak

néfaste | szkodliwy, zgubny

nettement | wyraźnie

non négligeable | nie bez 
znaczenia

notamment | szczególnie, zwłaszcza

nourriture (f.) | żywność

nulle part | nigdzie

O
obsolète | przestarzały

obtenir qqch. | otrzymać coś, 
zdobyć coś

oeuvre (f.) d’art | dzieło sztuki

offre (f.) | oferta

oignon (m.) | cebula

opposé, ~e à qqch. | przeciwny do 
czegoś

opter pour qqch. | opowiadać się 
za czymś, wybierać coś

orphelin (m.) | sierota

osciller | wahać się

oser faire qqch. | ośmielić się coś 
zrobić

oublier qqn | zapominać o kimś

outil (m.) | narzędzie

outre qqch. | poza czymś

ouvrage (m.) | dzieło

P
pain (m.) | chleb

palmarès (m.) | ranking

par souci (m.) de qqch. | z dbałości 
o coś

parcours (m.) | droga

parler passions | dyskutować  
o pasjach

parrain (m.) | ojciec chrzestny

partager | dzielić

participer à qqch. | uczestniczyć/
brać udział w czymś

parvenir à qqch. | dojść/dotrzeć 
do czegoś

passage (m.) | przejście

passerelle (f.) | kładka, mostek

pâte (f.) à tartiner | krem do 
smarowania

paysan, ~ne | wiejski

péage (m.) | opłata

peler | obierać

pencher la tête | pochylać głowę

perçu, ~e | postrzegany

permettre à qqn de faire 
qqch. | pozwolić komuś na  
z/robienie czegoś

permis (m.) | pozwolenie

perpétuer qqch. | powtarzać, 
powielać coś

perte (f.) | strata

peuplé, ~e de qqch. | przepełniony 
czymś

photomaton (m.) | fotomaton

placard (m.) | szafka

plaire à qqn | podobać się

plaque (f.) | tabliczka

plaque (f.) de rue | tabliczka z 
nazwą ulicy

plat (m.) | danie

plateau (m.) de 
télévision | platforma telewizyjna

plonger dans qqch. | zanurzyć się 
w czymś

plupart (f.) | większość

pointer qqch. | celować w coś

poitrine (f.) | klatka piersiowa

port (m.) de tête altier | wysoko 
uniesiona głowa (na znak pewności 
siebie)

porte-bonheur (m.) | amulet, 
talizman
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porter chance (f.) | przynosić 
szczęście

poursuivre qqch. | kontynuować 
coś

poursuivre une 
formation | kształcić się

pourtant | jednak, jednakże

pousser qqn à faire 
qqch. | popychać kogoś do 
zrobienia czegoś

pouvoir (m.) | władza

prendre forme (f.) | kształtować  
się

prendre son envol | brać życiowy 
rozmach, radzić sobie samemu

préoccupation (f.) | troska

présage (m.) | wróżba, 
przepowiednia

prêt, ~e à qqch. | gotowy na coś

prévoir qqch. | przewidzieć coś

primatologue (m.) | prymatolog

pris, ~e d’empathie pour 
qqn | kierując się współczuciem 
wobec kogoś

proche | bliski

prôner qqch. | zalecać, zachwalać 
coś

propreté (f.) | czystość

propriétaire (m.) | właściciel

proscrit, ~e | zabroniony, zakazany

prouver qqch. | udowodnić coś

prudent, ~e | rozważny, roztropny

puissance (f.) | moc

Q
quai (m.) | bulwar nadbrzeżny

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quasiment | prawie

quête (f.) de qqch. | poszukiwanie 
czegoś, dążenie do czegoś

quitter qqn | opuścić, zostawić 
kogoś

R
radio-crochet (m.) | program 
radiowy wyszukujący talenty

ramener avec soi | przyprowadzać

ramolli, ~e | rozmiękły

ranger qqch. | układać coś

rappeller que | przypominać, że

rareté (f.) | rzadkość, coś 
niespotykanego

rayon (m.) | dział w sklepie

rayonner par 
qqch. | promieniować, emanować 
czymś

rebondissement (m.) | zwrot (akcji)

recette (f.) | przepis

récolter | zbierać

récoltes (f.pl.) | zbiory

rectification (f.) | poprawka, 
skorygowanie

recueillir | zbierać, gromadzić

reculer | cofać się, iść do tyłu

redoutable | groźny, budzący 
strach

réduire qqch. | zmniejszać, 
redukować coś

refacturer | ponownie wystawić 
fakturę

réfléchir à qqch. | zastanawiać się 
nad czymś

refléter qqch. | odzwierciedlać coś

réfrigération (f.) | chłodzenie

refuser de faire qqch. | odmówić 
zrobienia czegoś

refuser qqch. | odmówić czegoś

regagner qqch. | powrócić do 
czegoś

regard (m.) | spojrzenie

règle (f.) | zasada

rejoindre qqch. | dołączyć do 
czegoś

relati/f, ~ve | względny

remonter à qqch. | sięgać czegoś 
(czasów)

remplacé, ~e par 
qqch. | zastąpiony przez coś

rempli, ~e de qqch. | wypełniony 
czymś

rendre hommage à qqn | oddać 
komuś hołd

rendre qqn X | czynić, że ktoś jest X

renforçer qqch. | wzmocniać, 
umacniać coś

renoncer à qqch. | zrezygnować z 
czegoś

répandu, ~e | rozpowszechniony

repartie (f.) | cięta odpowiedź, 
riposta

reposer sur qqch. | opierać się na 
czymś

reprendre les conclusions 
(f.pl.) | odnieść się do wniosków

reprise (f.) | powtórne wykonanie

réseau (m.) | sieć

ressembler | być podobnym

ressource (f.) | zasób

ressusciter | zmartwychwstać

restes (m.pl.) | resztki

retirer qqch. de qqch. | wyciągnąć 
coś skądś

retourné, ~e | zwrócony

retrait (m.) | wycofanie

réussi, ~e | udana

réussir à faire qqch. | odnieść 
sukces, udać się

réussite (f.) | sukces

revêtir | przyjmować, nakładać

rez-de-chaussée (m.) | parter

ridiculiser qqn | ośmieszać kogos

rigide | surowy, bezwzględny

rigolade (f.) | żartowanie

rire | śmiać się

rire à gorge déployée | śmiać się 
do rozpuku

robe (f.) de bure | strój religijny

rôder | wałęsać się, włóczyć się

ronger | gryźć, ogryzać

rosier (m.) | krzak róży
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rudimentaire | podstawowy

rue (f.) sans issue | ślepa uliczka

ruelle (f.) | uliczka

rumeur (f.) | plotka

rural, ~e | wiejski

S
s’abîmer | zepsuć się

s’aperçevoir de qqch. | zauważyć 
coś

s’appuyer sur qqch. | opierać się 
na czymś

s’arracher les cheveux 
(m.pl.) | rwać sobie włosy z głowy

s’écouler | spływać

s’éloigner | oddalić się

s’enfuir | uciekać

s’enlacer | splatać się

s’envoler | odlecieć, odfrunąć

s’expatrier | przeprowadzić się do 
innego kraju

s’expliquer par qqch. | tłumaczyć 
się przez coś

s’insurger de qqch. | zbuntować 
się przeciwko czemuś

sable (m.) | piasek

s’acquitter de qqch. | wywiązać się 
z czegoś (obowiązku)

salière (f.) | solniczka

salle (f.) de réception | pokój dla 
gości, jadalnia

sauf | oprócz, poza

sauter | skakać

sauvetage (m.) | ratowanie, 
ocalenie

saveur (m.) | aromat

scientifique (m.) | naukowiec

se contenter de faire 
qqch. | zadawalać się robieniem 
czegoś

se contenter de qqch. | zadowalać 
się czymś

se débrouiller | radzić sobie

se déclencher | rozpocząć się

se douter | podejrzewać, wątpić

se faire ami avec qqn | zaprzyjaźnić 
się z kimś

se faire remarquer | zwracać na 
siebie uwagę, dać się zauważyć

se fixer qqch. | postawić sobie coś 
(cel)

se focaliser sur qqch. | skupić się 
na czymś

se hisser | wspiąć się, wznieść się

se joindre à qqch. | dołączać do 
czegoś

se laisser faire | pozwolić sobie na 
zrobienie czegoś

se lancer dans qqch. | rzucić się w 
coś

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

se mettre à qqch. | zaczynać, 
zabierać się do czegoś

se moquer de qqn/
qqch. | żartować sobie z kogoś/
czegoś

se nourrir de qqch. | żywić się 
czymś

se réfugier | schować się

se réjouir de qqch. | cieszyć się z 
czegoś

se renseigner | dowiedzieć się

se servir de qqch. | użyć czegoś, 
posłużyć się czymś

se suicider | popełnić samobójstwo

se tenir | odbyć się

se tordre de rire | pękać ze 
śmiechu

se traduire par | tłumaczyć się 
przez

seau (m.) | wiadro

sécurité (f.) 
sanitaire | odpowiednik Sanepidu

séduire qqn | uwieść kogoś

seigneur (m.) | suweren, władca

sembler | wydawać się

s’emparer de 
qqch. | podporządkować coś sobie

sentier (m.) | dróżka, ścieżka

servir à qqch. | służyć do czegoś

sève (f.) | sok

siège (m.) | siedziba

signer | podpisać

simplifier qqch. | uprościć coś

sincérité (f.) | szczerość

sirop (m.) d’érable | syrop klonowy

solide | solidny, stabilny

sort (m.) | los

sortie (f.) | wyjście

soudainement | nagle

souffrir de qqch. | cierpieć z 
powodu czegoś

souhaiter qqch. | pragnąć czegoś

souligner que | podkreślać coś

soupe (f.) au pois | grochówka 
kanadyjska

sourd, ~e | głuchy

sous le règne | za panowania

soutenir qqn | wesprzeć kogoś

stockage (m.) | magazynowanie, 
gromadzenie

subir | znosić

subir qqch. | być poddanym 
czemuś

subir un entraînement | trenować

suite à qqch. | w następstwie 
czegoś

suivre | następować

sujet (m.) sensible | delikatny 
temat

superstitieu/x, ~se | przesądny

superstition (f.) | przesąd, zabobon

supporter qqch. | znosić coś, 
wytrzymywać coś

supprimé, ~e | usunięty

sur | na

sûr, ~e | pewny

surestimer qqn,/qqch. | przeceniać 
kogoś/coś

surmonter qqch. | pokonać coś

suzerain (m.) | suzeren, 
lennodawca
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T
tache (f.) | plama

taille (f.) | rozmiar

tailleur (m.) | krawiec

tandis que | podczas gdy

tanneur (m.) | garbarz

tapis (m.) rouge | czerwony dywan

tarder à faire qqch. | ociągać się 
w robieniu czegoś, spóźnić się w 
robieniu czegoś

taxe (f.) | podatek

télé-crochet (m.) | talent show

tempête (f.) | burza

teneur (f.) en qqch. | zawartość 
czegoś

tentative (f.) | próba

tenter de faire qqch. | próbować 
coś zrobić

tiré, ~e par | ciągnięty przez

tirer profit de qqch. | czerpać z 
czegoś korzyści

tomber amoureu/x, ~se de 
qqn | zakochać się w kimś

tordu, ~e | krzywy, skrzywiony

toucher du bois (m.) | odpukać w 
niemalowane drewno

toucher les étoiles | dotknąć 
gwiazd

tour (f.) maîtresse | wieża główna

trace (f.) | ślad

traineau (m.) | sanie

train-fantôme (m.) | tunel strachu

trait (m.) caractéristique | cecha 
charakterystyczna

trait (m.) d’union | myślnik

transformer qqch. en 
qqch. | zmieniać coś w coś

transmission (f.) de 
lumière | przepuszczalność światła

traverser qqch. | przechodzić przez 
coś

trèfle (m.) à quatre 
feuilles | czterolistna koniczyna

tribu (f .) | plemię

tronc (m.) | pień drzewa

tubulure (f.) | króciec, przewód

tuer | zabić

tuilier (m.) | dachówkarz

U
un tiers | jedna trzecia

uniformément | jednakowo

usurpé, ~e | zagrabiony, 
przywłaszczony

V
vaisselle (f.) | naczynia

vedette (f.) | gwiazda

végétal, ~e | roślinny

vendeur (m.) | sprzedawca

véridique | wiarygodny

verre (m.) doseur | miarka

vertu (f.) | cnota

vestige (m.) | pozostałość

victoire (f.) | zwycięstwo

vocation (f.) | powołanie

voie (f.) | droga

voisin (m.) | sąsiad

volonté (f.) | wola

voté, ~e | przegłosowany

voyelle (f.) | samogłoska


