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À
à base de qqch. | na bazie czegoś

à bord de | na pokładzie czegoś 
(statku)

à bout portant | z bliska

à cause de qqch. | przez coś

à condition de faire qqch. | pod 
warunkiem zrobienia czegoś

à des fins médicales | w celach 
medycznych

à faire tourner la tête |  
przyprawiający o zawrót głowy

à grande échelle | na wielką skalę

à l’aide (f.) de | za pomocą

à l’approche de X. | wraz ze 
zbliżającym się X (np. latem, zimą)

à l’écrit | pisemnie

à l’emplacement de qqch. | w 
miejscu czegoś, zamiast czegoś

à l’intérieur de qqch. | w środku 
czegoś, wewnątrz czegoś

à l’oral | ustnie

à la demande de qqn | na prośbę 
kogoś

à la rencontre de qqn | na 
spotkanie z kimś

à l’abri (m.) de qqch. | w 
schronieniu przed czymś

à perpétuité | dożywocie

à savoir | to znaczy

à temps plein | na pełny etat

à travers | poprzez

A
abandonné, ~e | porzucony

abréviation (f.) | skrócenie, skrót

abriter qqch. | dawać czemuś 
schronienie

absence (f.) | nieobecność

abuser de qqch. | nadużywać czegoś

accès (m.) | dostęp

accompagner qqn | towarzyszyć 
komuś

accouchement (m.) | poród

accueillir qqn | przyjmować kogoś, 
gościć kogoś

acerbe | surowy, jazgotliwy

achat (m.) | zakup

acronyme (m.) | akronim (słowo 
utworzone przez skrócenie 
wyrażenia składającego się z dwóch 
lub więcej słów poprzez użycie 
pierwszych liter każdego wyrazu)

acte (m.) de naissance | akt 
urodzenia

adapter qqch. à ses besoins |  
dostosować coś do swoich potrzeb

adepte (m.) de qqch. | zwolennik 
czegoś

admettre qqch. | przyznać coś

aduler | pochlebiać, schlebiać

affiche (f.) | ulotka

affirmer | potwierdzić

affronter qqn/qqch. | zmierzyć się 
z kimś/czymś

âgé, ~e de X ans | w wieku X lat

agence (f.) de publicité | agencja 
reklamowa

agiter qqch. | poruszać czymś

agréable | miły

aile (f.) | skrzydło

ainsi | w ten sposób

aisé, ~e | zamożny

ajouter qqch. | dodać coś

alimentation (f.) | żywność

allocution (f.) | przemówienie

âme (f.) | dusza

amende (f.) | mandat

amener qqch. | przynieść coś ze sobą

amener qqn | przyprowadzić kogoś

amphore (f.) | amfora

angoisse (f.) | zmartwienie, troska

anniversaire (m.) | urodziny

annoncer qqch. | ogłosić coś

annuel, ~le | roczny

anse (f.) | ucho (naczynia)

anti-inflammatoire (m.) | środek 
przeciwzapaleniowy

antiquité (f.) | starożytność

apôtre (m.) | apostoł

apparaître | pojawiać się

apparence (f.) | wygląd

appartenir à X | należeć do X

apport (m.) calorique | wartość 
kaloryczna

apprécier qqch. | doceniać coś/ 
podziwiać coś

armé, ~e | uzbrojony

armistice (m.) | rozejm, 
zawieszenie broni

arnica (f.) | arnika

arrêté | zatrzymany

arroser (un plat) | pić coś do 
posiłku (alkohol)

article (m.) contracté | rodzajnik 
ściągnięty

article (m.) (in)défini | rodzajnik 
(nie)określony

artisan (m.) | rzemieślnik

ascension (f.) | podniesienie się, 
wzlot, wniebowstąpienie

association (f.) | stowarzyszenie

assumer qqch. | przyjmować coś, 
brać coś na siebie

atteindre qqch. | osiągnąć coś

atteint, ~e de qqch. | dotknięty 
czymś (chorobą)

attendre | czekać

attentat (m.) | zamach

attiré, ~e par qqch. |  
zainteresowany przez coś

attirer | przyciągać

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

attirer qqn | przyciągać kogoś

attraper qqch. | złapać coś

attraper une maladie | złapać jakąś 
chorobę, zachorować

attribuer qqch. à qqn |  
przypisywać/przyznać coś komuś
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au début de qqch. | na początku 
czegoś

au fil du temps | w miarę upływu 
czasu

au milieu de qqch. | w środku 
czegoś

au moins | conajmniej

au sein de qqch. | w sercu czegoś

au total | łącznie

au-delà de qqch. | poza czymś

augmentation (f.) | wzrost

augmenter | wzrastać

auparavant | wcześniej

autorités (f.pl.) | władze

autrefois | kiedyś, w dawnych czasach

autrement | inaczej, w innym 
przypadku

aux mêmes titres que | tak samo jak

aux pieds de qqch. | u stóp czegoś

avancer | iść dalej, kontynuować

avantage (m.) | zaleta

avant-bras (m.) | przedramię

aventure (f.) | przygoda

avertissement (m.) | ostrzeżenie

avoir beau faire qqch. | robić coś 
nadaremno

avoir besoin de qqch. |  
potrzebować czegoś

avoir envie de qqch. | mieć  
na coś ochotę

avoir l’air | wyglądać

avoir le choix entre X ou Y | mieć 
wybór pomiędzy X a Y

avoir l’embarass du choix | mieć 
zbyt duży wybór

avoir lieu | mieć miejsce

avoir pour but (m.) de faire qqch. |  
mieć na celu zrobienie czegoś

axe (m.) | linia

B
balance (f.) | waga

banlieue (f.) | przedmieścia

bâton (m.) d’explosif | materiał 
wybuchowy, laska dynamitu

battement (m.) du cœur | bicie 
serca

beauté (f.) | uroda, piękno

bel et bien | rzeczywiście

bête (f.) | zwierzę, bestia

bien-être (m.) | dobre samopoczucie

bijou (m.) | klejnot

billet (m.) aller-simple | bilet 
w jedną stronę

blague (f.) | żart

bleuet (m.) | chaber, bławatek

blindé ~e | opancerzony

bon rétablissement! | szybkiego 
powrotu do zdrowia !

bondir | wzrosnąć

bonne chère (f.) | dobra kuchnia

bordeau (m.) | wino z winnic  
z okolicy Bordeaux

bouffer | pot. żreć

bougie (f.) | świeczka

boulanger (m.) | piekarz

brasserie (f.) | browar

brièveté (f.) | zwięzłość

C
c’est-à-dire | to znaczy

ça ne vaut pas la peine de faire 
qqch. | nie warto czegoś robić

camarade (m.) | kolega ze szkoły

camomille (f.) | rumianek

cannabis (m.) | marihuana

capacité (f.) | zdolność

capacité (f.) d’accueil | pojemność 
(liczba osób jaka zmieści się  
w danym obiekcie)

cape (f.) | peleryna

cardo (m.) | ulica przecinająca 
miasto lub obóz rzymski na osi 
wschód-zachód

carte (f.) de fidélité | karta stałego 
klienta

cassé, ~e | złamany

casse-tête (m.) | łamigłówka

castrum (m.) | rzymski obóz 
wojskowy

cave (f.) | piwnica

cependant | przecież, jednak, 
tymczasem

cercle (m.) | koło

championnat (m.) | mistrzostwa

char (m.) | czołg

charcuterie (f.) | wędlina

chargé, ~e de qqch. | zajmujący się 
czymś

chasse (f.) | polowanie

chatouiller | łaskotać, gilgotać

chemin (m.) de ronde | droga 
biegnąca na szczycie murów 
obronnych

cheville (f.) | kostka

choix (m.) | wybór 

chou (m.) | kapusta

chouchou (m.)/chouchoute (f.) |  
oczko w głowie

choucroute (f.) | bigos

chute (f.) | upadek

cibler qqch. | celować w coś, 
mierzyć w coś

citoyen (m.) | obywatel

clair, ~e | jasny, zrozumiały

clapotis (m.) | pluskanie

coiffeuse (f.) | fryzjerka

coïncider avec | zbiegać się

coloré, ~e | kolorowy

combattre | zwalczać

commande (f.) | zamówienie

commander qqch. | zamówić

commencer | rozpocząć

commis, ~e | popełniony

compétition (f.) | zawody

compléments (m.pl)  
nutritionnels | suplementy diety

comporter qqch. | zawierać coś

comprimé (m.) | tabletka
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comptable (m.) | księgowy

compter sur qqch. | liczyć na coś

concéder qqch. | nadać coś, 
przyznać coś

concerner qqch. | dotyczyć  
czegoś

conçu, ~e | stworzony, 
zaprojektowamy

confession (f.) | wyznanie

confier qqch. à qqn | powierzać 
coś komuś

confirmer | potwierdzić

connu, ~e | znany

consécuti/f, ~ve | następujący  
po sobie

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

constante (f.) | pomiar

constatation (f.) | stwierdzenie

constituant (m.) | część  
składowa

constituer qqch. | stanowić coś

construit, ~e | zbudowany, 
skonstruowany

contenir qqch. | zawierać coś

contrat (m.) d’exclusivité | kontrakt 
na wyłączność

controversé, ~e | kontrowersyjny

co-organisé, ~e | współorganizowany

coq (m.) | kogut

coriandre (f.) | kolendra

corps (m.) | ciało

Cour (f.) européenne des Droits 
de l’Homme | Europejski Trybunał 
Praw Człowieka

courtisé, ~e | kokietowany

couturier (m.) | krawiec

craindre | obawiać się

créateur (m.) | twórca

crème (f.) fraîche | śmietana

cri (m.) | krzyk

croisière (f.) | rejs

cultiver qqch. | uprawiać coś

D
d’ailleurs | zresztą

d’après | według

d’un coup | nagle, w jednej chwili

de force | siłą

de haute qualité | wysokiej jakości

de loin | z daleka

de près | z bliska

décevoir | rozczarować

déchiré, ~e | podzielony, rozdarty

déclaration (f.) | ogłoszenie

déclencher qqch. | dać czemuś 
początek

découvrir qqch. | odkryć coś

décrit, ~e | opisany

décrocher un travail | dostać pracę

decumanus (m.) | oś wytyczana 
przez augurów przy zakładaniu 
miast etruskich

défaite (f.) | klęska

défi (m.) | wyzwanie

défilé (m.) | parada, przemarsz

défilé (m.) de mode (f.) | pokaz mody

démarrer qqch. | rozpocząć coś

démentir qqch. | zaprzeczyć czemuś

dénombrer | wyliczać

dénomination (f.) | nazwa, 
określenie, miano

dénommé, ~e | nazwany

départ (m.) | wyjazd

dépasser qqch. | przekroczyć coś

dépense (f.) | wydatek

dépenser | wydać

déplacé,~e | przemieszczony

dépourvu, ~e de qqch. |  
pozbawiony czegoś

dernièrement | ostatnio

dès | od

désigner qqch. | oznaczać coś

désormais | odtąd, od tej pory

destiné,~e à faire qqch. |  
przeznaczony do robienia czegoś

destiné,~e à qqn/qqch. |  
przeznaczony komuś/czemuś

détenu, ~e | utrzymywany

détester | nienawidzić

devenir | stać się

deviner qqch. | zgadywać

devoir qqch. à qqn/qqch. |  
zawdzięczać coś komuś/czemuś

différence (f.) | różnica

diminuer | spaść

diminuer qqch. | zmniejszyć coś

diplôme (m.) médical | dyplom 
ukończenia studiów medycznych

dirigé, ~e | kierowany, zarządzany

dirigeant (m.) | zarządzający

diriger qqch. | prowadzić coś

disparaître | zniknąć

disparate | rozbieżny

dispensaire (m.) | przychodnia, 
poradnia

disponible | dostępny

distinguer qqch. | rozróżniać coś

distribut/eur (m.), rice (f.) |  
dystrybutor

distribution (f.) | dystrybucja

divers, ~e | różnorodny

dizaine (f.) | około dziesięciu

domestique (m.) | służący

donner le courage de faire qqch. |  
dać odwagę do zrobienia czegoś

dos (m.) | plecy

dosage (m.) | dawka

doucement | delikatnie,  
w wolnym tempie

douleur (f.) | ból

douleurs (f.pl.) articulaires |  
bóle stawów

douleurs (f.pl.) musculaires |  
bóle mięśni

douleurs (f.pl.) urinaires | bóle 
przy oddawaniu moczu

drapeau (m). | flaga
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droit (m.) de diffusion | prawo  
do emisji

du coup | dlatego, z tego powodu

durable | trwały

durée (f.) | okres trwania

durer | trwać

E
également | również

éléments (m.pl.) nutritifs |  
składniki odżywcze

élevé, ~e | wychowany

emblématique | sztandarowy, 
emblematyczny

émincé, ~e | pocięty w plastry

émission (f.) | program telewizyjny

empereur (m.) | cesarz

empire (m.) | cesarstwo

emploi (m.) | zatrudnienie

employé (m.) | pracownik

employeur (m.) | pracodawca

en cas de qqch. | w wypadku czegoś

en effet | w istocie, rzeczywiście

en face de qqch. | naprzeciwko 
czegoś

en fonction de qqch. | ze względu 
na coś

en haut de qqch. | na górze czegoś

en infraction avec qqch. |  
w konflikcie z czymś (z prawem)

en l’espace (m.) de qqch. | na 
przestrzeni czegoś

en ligne | on-line

en minuscule | małą literą

en moyenne | średnio

en quelques mots (m.pl.) | w paru 
słowach

en question | o którym/której mowa

en solo | pojedynczo

encaisser | inkasować

enceinte | w ciąży

encenser qqch. | wychwalać coś

endroit (m.) | miejsce

enfermé, ~e | zamknięty

enflé, ~e | nabrzmiały, spuchnięty

engagement (m.) | zaangażowanie

enjeu (m.) | stawka

enquêteur (m.) | śledczy

enrôlé,~e | zwerbowany

enseigne (f.) | szyld

ensemble (m.) | całość

enti/er, ~ère | cały, w całości

entonner | intonować

entourage (m.) | środowisko

entouré, ~e de qqch. | otoczony 
czymś

entrée (f.) | wejście

environ | około

environnemental, ~le | środowiskowy

envoi (m.) | wysyłka

équilibré,~e | zrównoważony

érigé, ~e | założony

erreur (f.) | błąd

espèce (f.) | gatunek, rodzaj

essayer | próbować

essentiel, ~le | najważniejszy, 
najbardziej istotny

estimer | szacować

établissement (m.) | spółka, 
instytucja

état (m.) | państwo

États-Unis (m.pl.) | Stany 
Zjednoczone

étoilé, ~e | wyróżnony gwiazdkami

étonnant, ~e | zadziwiający, 
zdumiewający

être (m.) | istota 

être censé, ~e faire qqch. | mieć 
coś zrobić

être chargé,~e de qqch | być za coś 
odpowiedzialnym

être couché, ~e | leżeć w łożku

être en bonne santé | cieszyć się 
dobrym zdrowiem

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

être en train de faire qqch. | być  
w trakcie robienia czegoś

être issu, ~e de qqch. | pochodzić 
od czegoś 

être le fruit du hasard | być 
następstwem przypadku

être supérieur à X | być wyższym 
od X

être tenté, ~e de faire qqch. | być 
przekonanym do zrobienia czegoś

éveiller qqch. | pobudzać coś

évènement (m.) | wydarzenie

évêque (m.) | biskup

éviter qqch. | unikać czegoś

examen (m.) | badanie

examiner qqn | badać kogoś

excentré, ~e | ekscentryczny

exception (f.) | wyjątek

exceptionnel, ~le | wyjątkowy

exclure qqch. de qqch. | wykluczyć 
coś z czegoś

exigence (f.) | wymóg

exode (m.) | wyjście (exodus)

expansion (f.) | ekspansja, podbój

expliquer | wyjaśniać, tłumaczyć

expressi/f, ~ve | wyrażający emocje

F
faible | słaby

faire allusion à qqch. | robić do 
czegoś aluzję

faire attention à qqch. | uważać na 
coś

faire avancer | popierać

faire irruption | wtargnąć

faire la une des journaux | być na 
pierwszych stronach gazet

faire mal | boleć

faire partie de qqch. | stanowić 
część czegoś

faire rêver qqn | sprawiać, że ktoś 
o czymś marzy
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faire ses études | studiować

faire son apparition | pojawić się

famille (f.) noble | rodzina 
szlachecka

fanzone (f.) | strefa kibica

fau/x, ~sse | nieprawdziwy

faubourg (m.) | przedmieście

favorable | dogodny, przychylny

félicitations (f.pl.) | gratulacje

fermeture (f.) | zamknięcie

fête (f.) | święto

feuille (f.) | kartka

feux d’artifices (m.pl) | sztuczne 
ognie

fi/er, ~ère | dumny

fidèle | wierny

fidélité (f.) | wierność

fièvre (f.) | gorączka

fin, ~e | cienki

fisc (m.) | skarbówka

fiscalité (f.) | system podatkowy

fixer qqch. | ustalić coś

flèche (f.) | strzała

fleuri, ~e | kwiecisty

fleuve (m.) | rzeka (wpadająca  
do morza)

flottant, ~e | zmienny, luźny

fluctuer | chwiać się, falować, 
zmieniać się, wahać się

fluide | płynny

fondé, ~e | założony

fonder qqch. | założyć coś, 
ustanowić coś 

forcément | przymusowo, 
obowiązkowo

fortifié, ~e | umocniony

four (m.) | piec

fournir qqch. à qqn | dostarczać 
czegoś komuś

fourrure (f.) | futro

foyer (m.) | dom 

franchir qqch. | przekroczyć coś

franc-parler (m.) | szczerość

frôler qqch. | otrzeć się o coś

frontière (f.) | granica

fumer qqch. | palić coś

fusil (m.) | broń palna, karabin, 
strzelba

G
gagner | wygrać

gain (m.) | zysk, zarobek

galère (f.) | urwanie głowy

garder qqch. en mémoire |  
zapamiętać coś

gâter | rozpieszczać

genou (m.) | kolano

gente (f.) | grupa ludzi

gestion (f.) | zarządzanie

gilet (m.) pare-balles | kamizelka 
kuloodporna

gonflé, ~e | spuchnięty

goûtu, ~e | o wyjątkowych 
walorach smakowych

gouvernement (m.) | rząd

grâce à qqn/qqch. | dzięki komuś/
czemuś

graisse (f.) | tłuszcz

grammairien (m.) | gramatyk

grandir | dorastać

gratuitement | za darmo

grenier (m.) | strych

grès (m.) | piaskowiec

grinçant, ~e | cięty

gros, ~se | gruby

grossesse (f.) désirée | ciąża 
planowana

H
habitant (m.) | mieszkaniec

habitante (f.) | mieszkanka

haute-couture (f.) | sztuka 
projektowania ekskluzywnych 
kreacji przez wybitne domy mody 

hébergement (m.) |  
zakwaterowanie

hésitant, ~e | niepewny

HLM (m. ou f.) = habitation à loyer 
modéré | mieszkania socjalne

homme (m.) d’affaires | biznesmen

homme (m.) de science |  
naukowiec

horloge (f.) | zegar

hospice (m.) | przytułek

huitièmes (f.pl.) de finales |  
jedna ósma finału

humanité (f.) | ludzkość

I
il est à noter que | trzeba 
zauważyć, że

il est conseillé de faire qqch. |  
zaleca się zrobienie czegoś

il est interdit de faire qqch. |  
zabronione jest robienie czegoś

il est préférable de faire qqch. |  
najlepiej byłoby zrobić coś

il est temps de faire qqch. |  
najwyższy czas coś zrobić

il faudra faire qqch. | trzeba będzie 
coś zrobić

il n’empêche que | nie przeszkadza 
to, że

Il paraîtrait que | wydawałoby się, 
że

il s’agit de qqch. | chodzi o coś

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

île (f.) | wyspa

illicite | zakazany, niedozwolony

impact (m.) | wpływ

impôt (m.) | podatek

impôt (m.) sur le revenu |  
podatek od dochodu

incitation (f.) | namowa, 
nawoływanie, nakłanianie

inconnu, ~e | nieznany

incontestable | niepodważalny
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incontestablement |  
niezaprzeczalnie

indemnités (f.pl) de chômage |  
zasiłek dla bezrobotnych

indépendance (f.) | niepodległość

indépendant, ~e | niezależny

indifférent, ~e | obojętny

indiquer qqch. | wskazywać coś

industriel (m.) | przemysłowiec

infirmier (m.) | pielęgniarz

influencer qqch. | wpływać na coś

initiale (f.) | pierwsza litera, inicjał

inondation (f.) | powódź

inquiéter | martwić

inquiétude (f.) | zmartwienie

insécurité (f.) | niepewność, 
niebezpieczeństwo

institutrice (f.) | nauczycielka

intermédiaire (m.) | pośrednik

inventer qqch. | wymyślać coś

issu, ~e de qqch. | pochodzący  
z czegoś

J
jeunesse (f.) | młodość

jouir de qqch. | cieszyć się czymś

jui/f, ~ve | żydowski

L
l’ANPE = L’Agence nationale pour 
l’emploi | Państwowa Agencja 
Pracy

l’OTAN = L’Organisation du traité 
de l’Atlantique nord | NATO

l’URSS = L’Union des républiques 
socialistes soviétiques | ZSRR 
(Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich)

laine (f.) | wełna

laisser qqn | pozostawiać kogoś

laisser qqn faire qqch. | pozwolić 
komuś na zrobienie czegoś

lardons (m.pl.) | skwarki

le CERN = Conseil européen pour 
la recherche nucléaire | Europejska 
Organizacja Badań Jądrowych 

le FN = le Front National | Front 
Narodowy

libéré, ~e | wyzwolony

liberté (f.) | wolność

librairie (f.) | księgarnia

livraison (f.) | dostawa

location (f.) | wynajem

logement (m.) | mieszkanie, 
zakwaterowanie

loi (f.) | prawo

lorsque | kiedy

lunettes (f.pl.) | okulary

lutter contre qqch. | walczyć 
przeciwko czemuś

M
maillot (m.) | koszulka piłkarska

maison (f.) à colombages | mur 
pruski

maître (m.) | pan (właściciel 
zwierzęcia)

majorité (f.) | większość

majuscule (f.) | wielka litera

mal (m.) | zło

mal (m.) de tête | ból głowy

malgré | pomimo

“malgré-nous (m.pl.)” |  “wbrew 
nam” (dotyczy Alzatczyków 
służących wbrew swej woli 
w Wehrmachcie)

malice (f.) | złośliwość, uszczypliwość

manière (f.) | sposób

mannequin (m.) | model/modelka

manquer | brakować

marché (m.) | rynek

match (m.) d’ouverture | mecz 
otwarcia

match (m.) de clôture | mecz 
finałowy

maternité (f.) | urlop rodzicielski

médiatique | medialny

médiatisé, ~e | obecny w mediach

médusé, ~e | oszołomiony

meilleur, ~e | lepszy

menace (f.) | groźba

mené, ~e | prowadzony

mener qqch. | prowadzić coś

mentionner | wymienić coś, 
wspomnieć o czymś

mesurer | mierzyć

métonymie (f.) | metonimia 
(zastąpienie nazwy jakiegoś 
przedmiotu lub zjawiska nazwą 
innego, pozostającego z nim w 
wyraźnej zależności)

mettre de la glace | przyłożyć lód

mettre en place | wprowadzić

mettre qqch. en lumière |  
wyjawić coś

meunier (m.) | młynarz

meurtri,~e | zraniony

mijoter | dusić, gotować na małym 
ogniu

mineur (m.) | osoba niepełnoletnia

moduler | zmieniać

montant (m.) | kwota, suma

montre (f.) | zegarek

montrer | pokazać

morceau (m.) | kawałek

moyen (m.) | środek, sposób

moyen, ~ne | średni

multiplier | powielać

mystère (m.) | zagadka

N
néanmoins | niemniej jednak

nécessiter de qqch. | wymagać 
użycia czegoś

négociant (m.) de fromages |  
sprzedawca serów

nettoyer qqch. | myć coś, czyścić coś

Noël | Boże Narodzenie
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nom (m.) commun | rzeczownik 
pospolity

nom (m.) propre | nazwa własna

non pasteurisé, ~e |  
niepasteryzowany

notamment | głównie, szczególnie

noter qqch. | zauważyć coś

nourriture (f.) | jedzenie

nuitée (f.) | nocleg

O
obtenir qqch. | otrzymać coś

odorant, ~e | o wyrazistym zapachu

œuvre (f.) | dzieło

OGM (m.) | GMO; organizm 
genetycznie zmodyfikowany

oignon (m.) | cebula

omniprésent, ~e | wszechobecny

opposer qqch. à qqch. |  
przeciwstawiać coś czemuś

orage (m.) | burza

ordinaire | zwyczajny

oreille (f.) | ucho

organisme (m.) 
paragouvernemental | organizacja 
pozarządowa

originaire de X | pochodzenia X

otoscope (m.) | otoskop

outre qqch. | poza czymś, ponad coś

ouvrir le feu | otworzyć ogień, 
zacząć strzelać

ovni (m.) | ufo

P
palmarès (m.) | ranking

panneau (m.) | tablica

panoplie (f.) | gama

par le biais de | poprzez coś,  
za pośrednictwem czegoś

par rapport à qqch. | w stosunku 
do czegoś

paraître | wydawać się

parallèlement | równolegle 

parmi | pośród

parsemé, ~e de qqch. | usiany czymś

partager qqch. | dzielić się czymś

parti (m.) | parta polityczna

participation (f.) | uczestnictwo 

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

particuli/er, ~ère | szczególny

parvis (m.) | plac przed kościołem

pas (m.) | krok

passer au crible qqch. | poddać coś 
szczegółowemu badaniu

passer devant | przechodzić przed

passer sous le contrôle de X |  
znaleźć się pod wpływami X

passerelle (f.) | kładka, mostek

pâte (f.) à pain | ciasto chlebowe

patrimoine (m.) | dziedzictwo

Pays-Bas (m.pl.) | Holandia

peau (f.) | skóra

pêcheur (m.) | rybak

peinture (f.) | obraz

peluche (f.) | maskotka

perdurer | przeciągać się

période (f.) | okres

permettre à qqn de faire qqch. |  
pozwolić komuś coś zrobić

perpétré, ~e | popełniony 
(o zabójstwie, zbrodni)

personnalité (f.) | osobowość

peser | ważyć

Petits travaux tranquilles | dosł. 
drobne i spokojne roboty

peuplé, -ée, de | zaludniony, 
zapełniony (żywymi istotami)

PIB (m.) = produit intérieur brut |  
PKB, produkt krajowy brutto 

pichet (m.) | dzbanek

pied (m.) | stopa 

piéton (m.) | pieszy

pilier (m.) | filar

piquette (f.) | wino słabej jakości

piqûre (f.) de rappel | dawka 
przypominająca szczepionki

pittoresque | malowniczy

plaisanterie (f.) | żart, dowcip

plante (f.) | roślina

planter qqch. | sadzić coś

plisser les yeux | mrużyć oczy

pluie (f.) | deszcz

poids (m.) | waga

point (m.) de vue | punkt widzenia

pointillisme (m.) | puentylizm

poisson | ryby

pôle (m.) industriel | ośrodek 
przemysłowy

pommade (f.) | maść

pomme (f.) de terre | ziemniak

pont (m.) | most

portail (m.) | brama

porter plainte (f.) | złożyć skargę

porter qqch. | nosić coś

poser sa candidature | zgłosić 
swoją kandydaturę

posséder | posiadać

poste (m.) | posada, stanowisko

poursuivre qqn en justice (f.) |  
podać kogoś do sądu

pourtant | niemniej jednak, 
jednakże

pouvoir (m.) | moc, siła

prédilection (f.) | upodobanie

prendre des médicaments |  
zażywać leki

prendre qqch. en compte |  
brać coś pod uwagę

prendre sa température |  
zmierzyć gorączkę

prendre soin de qqch. | dbać o coś

prénom (m.) | imię

préposition (f.) | przyimek

prescrire qqch. | przepisać coś 
(lekarstwo)

préserver qqch. | zachować coś

prestation (f.) | świadczenie
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prêt-à-porter | kolekcje odzieżowe 
powszechnie dostępne w sklepach

prévenir qqn | uprzedzić kogoś

prévoir de faire qqch. | przewidzieć 
zrobienie czegoś

prier | modlić się

principal, ~e | główny

prise (f.) | przejęcie 

prise (f.) d’otages | wzięcie zakładnika

prise (f.) de sang | pobranie krwi

prise (f.) en charge | przyjęcie 
(zobowiązań)

prisé, ~e | ceniony

priver qqch. de qqch. | pozbawiać 
coś czegoś

procédé (m.) | zabieg

proche (m.) | osoba bliska

procureur (m.) | prokurator

produit (m.) de terroir | produkt 
regionalny

produit (m.) laitier | produkty mleczne

profondément | głęboko

promesse (f.) électorale | obietnica 
wyborcza

promouvoir | promować

propos (m.) | wypowiedź

propriétaire (m.) | właściciel

proscrit, ~e | zakazany

prospectus (m.) | katalog, broszura

protéger qqch. | chronić coś

prouvé, ~e | udowodniony

prussien, ~ne | pochodzenia pruskiego

PTT = Postes, Télégraphes et 
Téléphones | przedsiębiorstwo 
pocztowo-telekomunikacyjne

publicité (f.) | reklama

puisque | skoro

punir qqn | karać kogoś

Q
qu’est-ce qui ne va pas? | co się 
dzieje? co jest nie tak?

quai (m.) | nabrzeże, bulwar

qualifier qqch. de X | nadawać 
czemuś jakąś nazwę

quant à | jeśli chodzi o

quartier (m.) | dzielnica

quitter | opuszczać

quotidien (m.) | dziennik

R
radiographie (f.) | prześwietlenie

rails (m.pl.) | tory

raison (f.) | powód

rançon (f.) | okup

rapporter qqch. à qqn | przynieść

rasage (m.) | golenie

rater qqch. | ominąć coś

RATP (f.) = Régie autonome des 
transports parisiens | Autonomiczny 
Zarząd Transportu Paryskiego

rattaché, ~e à qqch. | przyłączony 
do czegoś

ravir qqch. | zadowalać coś

ravissant, ~e | porywający, 
zachwycający

ravisseur (m.) | porywacz

recensé, ~e | spisany

recherche (f.) | badanie

recommandé, ~e | zalecany

réconciliation (f.) | pojednanie

reconnu, ~e | uznany

recouvert, ~e | pokryty

redonné, ~e | zwrócony

réduction (f.) | zniżka

refuser de faire qqch. | odmawiać 
zrobienia czegoś

règle (f.) | reguła

réglementer qqch. | uregulować  
coś prawnie

règles (f.pl.) | miesiączka

régresser | spadać

rehausser son rang | podnosić  
swoją wartość

rejoindre qqch. | dołączyć do czegoś

relancer qqch. | wypuścić coś (np. 
nową kolekcję), wznowić coś

relié, ~e par qqch. | połączony czymś

remarquable | wybitny, niezwykły

remplacement (m.) | zastąpienie

remplissage (m.) | wypełnienie

remporter un prix | zdobyć nagrodę

rencontrer qqch. | napotkać coś  
(np. jakiś problem)

renoir (m.) | dzieło Auguste’a 
Renoir’a

rénovation (f.) | renowacja, remont

Rentre avec tes pieds | nawiązanie 
do Rentre à pied – wracaj pieszo

réparti, ~e | rozdzielony

Repose-toi toujours | zawsze 
odpoczywaj

reprendre qqch. | wrócić do czegoś

réseau (m.) | sieć

respecter | szanować

respirer | oddychać

ressembler à qqch. | być podobnym 
do czegoś

ressentir qqch. | odczuwać coś

rester | pozostawać

rester au lit | leżeć w łóżku

retenir son souffle | wstrzymać 
oddech

retirer qqch. | wycofać coś

retombée (f.) | oddźwięk

retour (m.) | powrót

réussir à faire qqch. | dać radę coś 
zrobić

revenir | powrócić

revêtir qqch. | przybrać coś

Rhin (m.) | Ren

richesse (f.) | bogactwo

rigoureu/x, ~se | surowy, rygorystyczny

rive (f.) | brzeg

rivière (f.) | rzeka (dopływ)

roman (m.) | powieść

rond, ~e | okrągły

rougeurs (f.pl.) | wysypka
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rouleau (m.) compresseur | walec 
drogowy

rouler | jeździć 

Royaume-Uni (m.) | Zjednoczone 
Królestwo 

RTT (f.) = réduction du temps de 
travail | redukcja czasu pracy

ruelle (f.) | uliczka

S
s‘inquiéter | martwić się

s’accentuer | stać się widocznym/
zauważalnym

s’appuyer sur qqch. | opierać się  
na czymś

s’arrêter | zatrzymać się

s’assurer de qqch. | upewnić się  
o czymś

s’émanciper | wyzwolić się

s’entendre | słyszeć się

s’établir | zamieszkać, osiąść

s’éterniser | trwać wieczność

s’hydrater | nawadniać się

s’il s’agit de qqch. | chodzi o coś

s’inquiéter | martwić się

s’inscrire à qqch. | zapisać się  
do czegoś

s’inspirer de qqch. | inspirować  
się czymś

s’installer | zamieszkać, osiedlić się

s’occuper de qqch. | zajmować się 
czymś

s’utiliser avec qqch. | używać się  
z czymś

sachet (m.) | saszetka

saignement (m.) | krwawienie

salaire (m.) | wypłata

salle (f.) d’attente | poczekalnia

sans doute | bez wątpienia

sauf | oprócz

sauf si | tylko kiedy, jeśli

saveur (f.) | smak

savourer qqch. | skosztować, 
spróbować

scolarité (f.) | edukacja

sculpture (f.) | rzeźba

SDF (m.) = sans domicile fixe |  
osoba bezdomna

se casser qqch. | złamać sobie coś

se concentrer sur qqch. | skupiać się 
na czymś

se consoler | pocieszać się

se dépérir | słabnąć

se dérouler | odbyć się

se déshabiller | rozebrać się

se développer | rozwijać się

se dresser | wznosić się

se faire l’écho (m.) de qqch. |  
rozgłaszać coś

se faire remarquer | dać się 
zauważyć

se familiariser avec qqn/qqch. |  
oswoić się z kimś/czymś

se fouler la cheville | skręcić sobie 
kostkę

se limiter à qqch. | ograniczać  
się do czegoś

lire | czytać

se manifester par qqch. | wyrażać 
się przez coś

se méfier de qqch. | obawiać się 
czegoś, nie ufać czemuś

se mettre en place | tworzyć się, 
kształtować się

se mettre en route | zacząć działać, iść

se perdre | gubić się

se porter sur qqch. | skupiać się  
na czymś

se prononcer | wymiawiać się

se rassurer | nabrać pewności

se renseigner sur qqch. |  
dowiedzieć się o czymś

se reposer | odpoczywać

se respecter | szanować się

se rétablir | wyzdrowieć, dojść  
do siebie

se retrouver | znajdować się

se retrouver en infraction avec la 
législation | naruszać prawo, być 
niezgodnym z prawem

se révéler | okazać się

se rhabiller | ubrać się z powrotem

se sentir fébrile | czuć, że ma się 
gorączkę

se sentir fiévreu/~x, ~se | czuć,  
że ma się gorączkę

se tenir au courant | być na bieżąco

se tourner pour faire qqch. |  
zwrócić się, żeby coś zrobić

se vanter de qqch. | chwalić się 
czymś, szczycić się czymś

sécher | suszyć

séduire | urzekać, oczarowywać

séjour (m.) | pobyt

séjourner | przebywać

sembler | wydawać się

sembler faire qqch. | wydawać się 
coś robić

séquestré, ~e | uwięziony

servir de qqch. | służyć za coś

sévèrement | surowo

siège (m.) | siedziba

sigle (m.) | skrót

signe (m.) du zodiaque | znak zodiaku

signer qqch. | podpisać coś

significati/f, ~ve | znaczący

simplifier qqch. | ułatwiać coś, 
upraszczać coś

SNCF (f.) = Société nationale des 
chemins de fer français | Narodowe 
Towarzystwo Kolei Francuskich

sobre | prosty, skromny, niewyszukany

soins (m.pl.) | pielęgnacja

soit que... soit que ... | jeśli…albo…

soldat (m.) | żołnierz

sophistiqué, ~e | wyrafinowany

souci (m.) | nagietek

souhaiter | życzyć sobie, chcieć, 
pragnąć

soupçonné, ~e | podejrzany

souriant, ~e | uśmiechnięty
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sourire (m.) | uśmiech

sous aucun prétexte | pod żadnym 
pozorem

sous le nom de | pod nazwą

soutenir | podtrzymywać

souterrain,~ne | podziemny

spectateur (m.) | kibic

stagnant, ~e | niezmienny

subjugué, ~e | podbić, ujarzmić

succomber à qqch. | ugiąć się pod 
czymś

sucres (m.pl.) ajoutés | cukry dodane

suivre qqch. | następować po czymś

suivre un régime protéiné | być na 
diecie białkowej

suivre un traitement | być 
poddanym leczeniu

suivre une formation | uczęszczać 
na zajęcia

sujet (m.) | temat

supplémentaire | dodatkowy

supporter | znosić

Sur neuf cinq feignants | dosł. 
pięciu z dziewięciu (to) obiboki

surfer sur la vague | przen. 
wykorzystać sytuację

surgelé (m.) | produkt mrożony

surnom (m.) | nazwisko

surplus (m.) | nadmiar

surpris, ~e | zaskoczony

T
talentueu/x, ~se | utalentowany

tanneur (m.) | garbarz

tarder à faire qqch. | ociągać się  
ze zrobieniem czegoś

tarte (f.) flambée | słynna alzacka 
tarta pieczona na ogniu, której 
podstawowymi składnikami są 
cebula, ser, boczek i śmietana

taux (m.) | poziom, wskaźnik

taux (m.) de chômage | stopa 
bezrobocia

taxe (f.) d’acquisition d’un bien 
immobilier | podatek od zakupu 
nieruchomości

taxé, ~e | opodatkowany

teint (m.) | cera

tendance (f.) à faire qqch. |  
skłonność do robienia czegoś

tendre l’oreille | nasłuchiwać

ténébreu/x, ~se | mroczny, ciemny

tenir par qqch. | trzymać za coś

tension (f.) | ciśnienie

tenue (f.) de footballeur | strój 
piłkarski

test (m.) de grossesse | test ciążowy

tirage (m.) au sort | losowanie

tirer profit de qqch. | czerpać  
z czegoś korzyści

tirer sur qqn | strzelać do kogoś

tiret (m.) | myślnik

toise (f.) | miara (przyrząd do 
mierzenia wzrostu)

toit (m.) de tuiles | dach pokryty 
dachówką

tomber | upaść

touche (f.) | klawisz

tour-porte (f.) | brama z basztą

tousser | kaszleć

tout d’abord | najpierw

tout un chacun | każdy z osobna

Tout va augmenter | wszystko 
podrożeje

toutefois | jednak, przecież

travailler à son compte | pracować 
na własną rękę

traverser qqch. | przejść przez coś

tristesse (f.) | smutek

troisième mi-temps (f.) | zabawa po 
meczu, świętowanie zwycięstwa

troubles (m.pl.) digestifs | problemy 

troupe (f.) | trupa, armia

trousse (f.) de secours | apteczka

trousse (f.) de toilette | kosmetyczka

trouver son compte | znaleźć coś 
dla siebie

tuerie (f.) | zabójstwo

TVA (f.) = taxe sur la valeur ajoutée |  
podatek VAT

tympan (m.) | bębenek

U
une (f.) d’un journal | pierwsza 
strona gazety

usage (m.) | użycie, zastosowanie

usine (f.) | fabryka

V
vaccin (m.) | szczepionka

vague (f.) | fala

valeur (f.) | wartość

varier de X à Y | wahać się od X do Y

vedette (f.) | gwiazda

végétal, ~e | roślinny

veille (f.) | dzień poprzedzający

vendre | sprzedać

venir de faire qqch. | właśnie coś 
zrobić

vent (m.) | wiatr

verre (m.) | szklanka

versé, ~e | wypłacany

viande (f.) de bœuf | wołowina

viande (f.) de mouton | baranina

viande (f.) de porc | wieprzowina

victoire (f.) | zwycięstwo

vierge (f.) à l’enfant en faïence |  
ceramiczna figurka Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem 

vigneron (m.) | właściciel winnicy

village (m.) | miasteczko

vingtaine (f.) | około dwudziestu

violent, ~e | gwałtowny

viral, ~e | wirusowy

visage (m.) | twarz

visible | widoczny

vocation (f.) | powołanie

voire | nawet, wręcz
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volé, ~e | skradziony

voler | latać

vote (m.) | głosowanie

voté, ~e | przegłosowany

vu que | z racji tego, że

X ans d’emprisonnement | X lat 
więzienia


