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À
à côté de qqch. |  z boku/obok 
czegoś

à genoux (m.pl.) |  na kolanach

à la conquête |  na podbój

à la douane |  podczas odprawy 
celnej

à la pointe de qqch. |  być na 
szczycie czegoś

à l’aide de qqch. |  za pomocą 
czegoś

à l’intérieur de |  wewnątrz

à l’époque (f.) |  wówczas, wtedy

à moitié |  w połowie, połowicznie

à ne pas manquer |  którego nie 
można pominąć

à part qqch. |  oprócz czegoś

à peine |  zaledwie

à plein temps |   w pełni

à proximité (f.) de qqch. 
|  w pobliżu czegoś

à savoir |  a mianowicie

à son tour |  przyszła na niego/nią 
kolej, żeby

à tout prix |  za wszelką cenę

à travers qqch. |  poprzez coś

à volonté |  do woli

âgé, ~e |  starszy

âme (f.) |  dusza

Ç
ça tombe bien |  dobrze się składa

É
éblouir avec qqch. |  robić czymś 
wrażenie

échanger | dyskutować

échec (m.) |  klęska

édifice (m.) |  budynek 

également |  również

élargir ses horizons |  poszerzyć 
horyzonty

élevage (m.) |  hodowla

élevé, ~e |  wychowany; wysoki

élire |  wybrać

éloigné, ~e de qqch. |  oddalony od 
czegoś

élu, ~e |  wybrany,  odpowiednia 
osoba

émission (f.) radio |  program 
radiowy

émouvoir |  wzruszać

éphémère |  ulotny, krótkotrwały

épouser qqn |  poślubić kogoś

épuiser qqch. |  wyczerpywać coś

équilibre (m.) |  równowaga

établir un record |  ustanowić 
rekord

étagère (f.) |  półka

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

éternel, ~le |  wieczny

étroit, ~e |  ciasny, wąski

éventail (m.) |  wachlarz, gama

évoquer qqch. |   nawiązywać do 
czegoś, przywoływać coś

événement (m.) |  wydarzenie

Ê
être d/û, ~ue à qqch. |  być 
następstwem czegoś

être doué, ~e à faire qqch. |  mieć 
do czegoś dar/talent

être dédié, ~e à qqch. |  być czemuś 
dedykowanym, być przeznaczonym 
do czegoś

être d’accord avec qqch. |  zgadzać 
się z czymś 

être fo/u, ~lle de qqn |  szaleć za 
kimś

être habile à faire qqch. |  mieć 
zdolność do robienia czegoś

être indissociable de qqch. |  być 
nieodłącznym od czegoś

Œ
œnologie (f.) |  ojnologia, 
winoznawstwo

œuvre (f.) |  dzieło

A
abandonner qqch. |  porzucić coś

aboutir à qqch. |  prowadzić do 
czegoś

abréviation (f.) |  skrót

accessibilité (f.) |  dostępność

accouchement (m.) |  poród

accoucher de qqn |  urodzić kogoś

accrocheur |  chwytliwy, atrakcyjny

accueilli, ~e |  przyjęty, powitany

accueillir qqn |  przywitać kogoś, 
gościć kogoś

admettre que |  przyznawać, że 

admiratrice (f.) |  fanka, wielbicielka

admirer qqch. |  podziwiać coś

adolescence (f.) |  wiek nastoletni

adopter qqch. |  przyjmować coś

adulte (m.) |  dorosły

affermir qqch. |  ujędrniać coś

affirmer |  stwierdzać

afin |  w celu

agent (m.) de douane |  agent celny

agréable |  przyjemny, miły

aider qqn |  pomagać komuś

ailleurs |   gdzie indziej 

ainsi que |  i, jak i

ainsi |  w ten sposób

allemand, ~e |  Niemiec, Niemka

allonger qqch. |  wydłużać coś

allure (f.) |  wygląd

alterné, ~e de qqch. |  zamieniony 
na coś

ambiance (f.) |  atmosfera

amende (f.) |  mandat, grzywna
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amener qqch. |  zabierać coś (ze 
sobą)

amener à |   dojeżdżać gdzieś

amical, ~e |  przyjazny, sympatyczny

amusant, ~e |  zabawny, śmieszny

amélioration (f.) |  ulepszenie, 
polepszenie, poprawienie

améliorer qqch. |  polepszyć coś

annoncer qqch. |  zapowiadać coś

antéchronologique |  w odwrotnym 
porządku chronologicznym

apaisant, ~e | uspokajający, kojący 

apparaître |  pojawiać się

application (f.) |   wdrożenie

apport (m.) |  wkład

apporter qqch. |  przynosić

approche (f.) |  koncepcja, 
podejście 

approximati/f, ~ve |  przybliżony

apprécier qqch. |  cenić, doceniać 
coś

appétissant, ~e |  apetyczny

aptitude (f.) |  talent

argent (m.) |  pieniądze

arrangement (m.) |  aranżacja

arrêt (m.) de bus |  przystanek 
autobusowy

assemblage (m.) |  składanie

assurance (f.) |  ubezpieczenie 

astuce (f.) |  trik, sztuczka

atelier (m.) |  warsztat, pracownia

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

attendre qqn |  za/czekać na kogoś

attirer l’attention (f.) |  przyciągać 
uwagę 

attirer qqn |  przyciągać kogoś

attribuer qqch. à qqn 
|  przypisywać coś komuś

auberge (f.) |  hostel, gospoda, 
zajazd

au cas où |  na wszelki wypadek

au cœur de qqch. |  w sercu czegoś, 
w centrum czegoś

au fil (m.) de qqch. |  na przestrzeni 
czegoś

au moyen de qqch. |  za 
pośrednictwem czegoś 

auparavant |  kiedyś, wcześniej

au rez-de-chaussée |  na parterze

automobile (f.) |  rynek 
samochodowy

autonomie (f.) au travail 
|  samodzielność w pracy

au volant |  za kierownicą

aventurier (m.) |  śmiałek, 
odkrywca

avertissement (m.) |  ostrzeżenie

avis (m.) |  zdanie

avisé, ~e |  przezorny, roztropny

avoir besoin de qqn |  potrzebować 
kogoś 

avoir envie de faire qqch. |  mieć 
ochotę coś z/robić

avoir l’air |  wyglądać 

avoir un point commun |  mieć 
wspólną cechę

avouer que |  wyznawać, że; 
przyznawać, że

avènement (m.) |  nadejście

B
bagarre (f.) |  bójka, bijatyka

bagnole (f.) |  pot. samochód

balade (f.) |  spacer

bande (f.) dessinée |  komiks

bande (f.) |  ścieżka, taśma, ścieżka 
dźwiękowa

bande dessinée (f.) |  komiks

belvédère (m.) |  archit. belweder, 
typ budowli ogrodowej położonej 
na wzniesieniu, z której podziwiać 
można roztaczające się wokół 
widoki

bergère (f.) |  pasterka

bien réveillé,~e |  być czujnym

bijoux (m.pl.) |  biżuteria 

billet (m.) de retour |  bilet 
powrotny

bizarre |  dziwny

blé (m.) |  zboże

bobo (m.) |  kuku

bonbon (m.) |  cukierek

bonheur (m.) |  szczęście

bon voyage (m.) |  udanej podróży

bord (m.) |  brzeg

boîte (f.) aux lettres |  skrzynka 
pocztowa

boîte (f.) de nuit |  dyskoteka, klub 
nocny

brioche (f.) |  rodzaj maślanej bułki

brique (f.) |  cegła

but (m.) |  cel

bâti, ~e |  zbudowany

bénévolat (m.) |  wolontariat

bête (f.) |  zwierzę, bestia

bêtise (f.) |  psota, głupota

C
cadeau (m.) |  prezent

cas (m.) |  przypadek

casque (m.) auditif |  kask audio

casse-cou (m.) |  śmiałek

casser qqch. |  zepsuć, złamać,  zbić

cerisier (m.) |  drzewo wiśni

championnat (m.) |  mistrzostwa

chantier (m.) |  miejsce budowy

chargé, ~e |  załadowany

chef-d’œuvre (m.) |  dzieło sztuki

château (m.) |  zamek

citoyen (m.) |  mieszkaniec, 
obywatel

cité (f.) |  miasto

clandestin, ~e |  nielegalny

cloître (m.) |  krużganek

clé (m.) |  klucz

coiffeuse (f.) |  fryzjerka

coiffure (f.) |  fryzura
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collaborer avec qqn 
|  współpracować z kimś

coller qqch. |  kleić coś, łączyć coś

coller à la peau de qqn |  kojarzyć 
się z kimś

coller à qqch. |  pasować do czegoś, 
przyklejać się do czegoś 

colline (f.) parlementaire |  miejsce, 
w którym znajduje się Parlament 
Kanady

commander qqch. |  zamawiać coś 

commencer |  zacząć

commerce (m.) |  handel

commis, ~e |  popełniony formation 
(f.) |  wykształcenie, szkolenie

commun, ~e |  wspólny

comorien, ~ne |  komoryjski

comparé à qqn |  porównany do 
kogoś 

compte-rendu (m.) |  sprawozdanie

compter parmi qqch. |  zaliczać się 
do czegoś

compter |   zamierzać 

comte (m.) |  książę

concilier qqch. avec qqch. |  godzić 
coś z czymś

concis, ~e |  rzeczowy, zwięzły

conclure que |  dojść do wniosku, 
że

confit (m.) de canard |  confit 
z kaczki (udka kaczki powoli 
gotowane w kaczym lub gęsim 
tłuszczu)

conforme à qqch. |  dostosowany 
do czegoś

congé (m.) |  urlop

consacrer qqch. à qqn |  poświęcić 
coś komuś

consacré, ~e à qqch. |  poświęcony 
czemuś

conscient, ~e de qqch. |  świadomy 
czegoś

conscient, ~e |  świadomy

conseil (m.) |  rada

conseiller qqch. à qqn |  doradzać 
coś komuś 

considérable |  znaczący

contenir |  zawierać

contenter qqn |  zadowolić kogoś 

contenu (m.) |  zawartość

contredire qqch. |  zaprzeczyć 
czemuś

conçu, ~e |  zrobiony, stworzony

coordonnées (f.pl.) |  dane 
(osobowe)

copine (f.) |  koleżanka

couper qqch. |  ciąć coś

couple (m.) de star |  para 
gwiazdorska

couple (m.) |  para

courageu/x, ~se |  odważny

courir |  biegać 

couvent (m.) |  klasztor

couverture (f.) de magazine 
|  okładka czasopisma

coûter les yeux de la tête 
|  kosztować bardzo drogo

craindre |  obawiać się 

crier |  krzyczeć

croire |  wierzyć

croisades (f. pl.) |  krucjaty

croisement (m.) |  krzyżówka

croix (f.) |  krzyż

crue (f.) |  przypływ, wezbranie 
wody

créatrice (f.) de jouets 
|  projektantka zabawek

créneau (m.) |   nisza

crêpe (f.) |  naleśnik

cuisson (f.) | gotowanie, pieczenie

curiosité (f.) |  ciekawostka

côtoyer qqn |   spędzać z kimś czas

D
dans le cas contraire 
|  w przeciwnym wypadku

dans un endroit |  w okolicy

dedans |  w środku

de façon |  w sposób

demeure (f.) |  mieszkanie, budynek 
mieszkalny

demeurer |   pozostawać

descendre |   wysiadać

dessinatrice (f.) |  rysowniczka

destination (f.) |  kierunek podróży

destiné, ~e à qqch. |  przeznaczony 
na coś 

devenir qqn |  stawać się kimś

de verre sérigraphié |  ze szkła z 
nadrukiem

devoir |  musieć

diffuser qqch. |  rozpowszechnić 
coś

diffuser |   nadawać, transmitować

diminuer |  maleć

direction (f.) |  kierunek

distinguer qqch. |  wyróżniać coś

dizaine (f.) |  około dziesięciu

dompter qqch. |  poskromić coś, 
ujarzmić coś

dorloter qqn |  rozpieszczać kogoś

dou/x, ~ce |  łagodny

douanier (m.) |  celnik

douteu/x,~se |  wątpliwy, wątpliwej 
jakości 

doué, ~e |  utalentowany, 
uzdolniony

dur, ~e |   ciężki

durablement |  trwale

durée (f.) |  długość

dès que |  gdy

dès |  od

décalage (m.) horaire |  różnica 
czasu

décennie (f.) |  dziesięciolecie

décevoir qqn |  rozczarować kogoś

déclin (m.) |  schyłek, upadek

décorateur (m.)/décoratrice (f.) 
d’intérieur |  architekt wnętrz

décourager qqn |  zniechęcać kogoś

découverte (f.) |  odkrycie
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découvrir qqch. |  odkryć coś 

découvrir |  odkryć

décrié, ~e |  odrzucony, 
niedoceniony

dédié, ~e à qqn |  dedykowany 
komuś

démontrer qqch. |  pokazać coś

démonté, ~e |   zdemontowany

dénicher qqch. |  wyszukać coś, 
odkryć coś, odkopać coś

dénoncer qqch. |   s/krytykować 
coś 

dépasser |  przekraczać

dépenser qqch. |  wydać coś

déplacer qqch. |  przenosić coś

désolé, ~e |  przykro mi

détenir qqch. |  utrzymywać coś

détour (m.) |  zboczenie z drogi

détruire qqch. |   zabijać coś 

d’ailleurs |  zresztą

d’auparavant |  wcześniejszy

d’autant plus que |  tym bardziej, 
że

d’origine (f.) |  pochodzenia

E
effet (m.) sonore |  efekt 
dźwiękowy

efficace |   prawomocny

embarquer |  wejść na pokład

emblème (m.) |  godło, symbol

emblématique |  symboliczny

empire (m.) |  cesarstwo

empiéter sur qqch. |  wkraczać

emprunter qqch. à qqch. 
|  zapożyczać coś

en avoir marre de qqn |  mieć dość 
kogoś 

en ce qui concerne qqch. |  jeśli 
chodzi o

encouragé, ~e à faire qqch. 
|  zachęcony do robienia czegoś

en cours |  w trakcie

en dehors de qqch. |  poza czymś

en direct |  na żywo

endormi, ~e |  śpiący 

endroit (m.) |  miejsce

endurance (f.) |  wytrzymałość

en fait |  w rzeczywistości

enfance (f.) |  dzieciństwo

en fonction de qqch. |  w zależności 
od czegoś

en foraine |  ze słynnej cegły z 
Tuluzy, wypalanej z gliny

engagé,~e |  zaangażowany

engagé, ~e |  zatrudniony, silnik

engrenage (m.) |  koło zębate

en gros |  ogólnie, ogólnie biorąc

enjoliveur (m.) |  kołpak

en lui-même |  sam w sobie 

en moyenne |  przeciętnie, średnio

ennui (m.) de santé |  problem 
zdrowotny

en parallèle |  równorzędnie, w tym 
samym czasie

en quarantaine |  objęty 
kwarantanną 

enregistrer |  nagrywać

enregistré, ~e |  zarejestrowany, 
nagrany

enseigne (f.) | marka

en tant que ... |  jako

enti/er, ~ère |  cały

entourer qqch. |  otaczać coś 

entraînement (m.) |  trening

entreprendre qqch. |  podjąć się 
czegoś

entrepreneur (m.) |  przedsiębiorca

entreprise (f.) |  firma, spółka

envers qqch. |  w stosunku do 
czegoś

envoyé, ~e |  wysłany

EP (ang. extended play) 
|  minialbum, epka

escale (f.) |  przystanek, przerwa

escapade (f.) |  wycieczka

espoir (m.) |  nadzieja

essayer qqch. |  s/próbować czegoś 

essentiellement |  głównie

estimer que |   wyznawać, że

expatriation (f.) |  opuszczenie 
ojczystego kraju

exposition (f.) |  wystawa 

exprimer qqch. |  wyrażać coś 

exécuti/f,~ve |  wykonawczy

F
faciliter qqch. |  ułatwiać coś

facture (f.) |   struktura

faire attention à qqn |  uważać na 
kogoś

faire des connaissances |  zawierać 
znajomości

faire la queue |  ustawić się 
w kolejce

faire les magasins |  robić zakupy 

faire naître qqch. |  doprowadzić do 
powstania/narodzin czegoś

faire partie de qqch. |  stanowić 
część czegoś

faire penser à qqch. |  skłaniać do 
myślenia o czymś 

faire une balade |  spacerować

falaise (f.) |  klif

fameu/x, ~se |  słynny

fane (f.) |  nać, natka

faute (f.) d’orthographe |  błąd 
ortograficzny

favorable à qqch. |  sprzyjający

façon (f.) |  sposób

fermer l’œil |  przymknąć oko

festivité (f.) | uroczystość, święto

feuilleter qqch. |  przekartkować, 
przewertować

fi/er, ~ère |  dumny

fichier (m.) |  plik

fidèle |  wierny

figurant (m.) |  statysta

flatté, ~e |  zadowolony
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fleurir |  kwitnąć, rozkwitać

flexibilité (f.) |  giętkość

foi (f.) |  wiara

force (f.) |  siła

forcément |  mocno

fracture (f.) |  załamanie

fragile |  delikatny

frais (m.pl.) supplémentaires 
|  dodatkowe koszty

franchir qqch. |  przekroczyć coś

frontière (f.) |  granica

fructueu/x, ~se |  owocny

fâché, ~e |  rozzłoszczony

fête (f.) |  święto, impreza

G
garder qqch. |  hodować coś 

garnement (m.) |  urwis, łobuz

gaspiller |  marnować

genre (m.) |  gatunek, typ

goût (m.) |  smak

grand-père (m.) |  dziadek

grossi/er, ~ère |  wulgarny

grossièreté (f.) |  ordynarność

grâce à qqn/qqch. |  dzięki komuś/
czemuś

grâce à qqn |  dzięki komuś

grève (f.) |  strajk

guerre (f.) religieuse |  wojna 
religijna

guider qqn |  prowadzić kogoś

gâteau (m.) |  ciasto

gérer qqch. avec qqch. |  godzić coś 
z czymś

H
habileté (f.) linguistique 
|  lingwistyczna/językowa zręczność

haineu/x,~se |  nienawistny

haricots (m.pl.) |  fasolka

homme (m.) d’affaires |  biznesmen

horaires (m.pl.) d’ouverture 
|  godziny otwarcia  

hormis qqch. |  poza czymś

hébergement (m.) 
|  zakwaterowanie

héros (m.) |  bohater

hésiter |  wahać się

hésiter à faire qqch. |  wahać się 
coś zrobić

I
il convient de faire qqch. |  należy 
coś zrobić

il est indispensable de faire qqch. 
|  niezbędne jest zrobienie czegoś

il est à noter que … |  należy 
podkreślić, że

il faut |  trzeba

il s’agit de ... |  chodzi o...

image (f.) d’en-tête |  główne 
zdjęcie

immerger dans qqch. |  zagłębić się 
w coś 

immortel |  nieśmiertelny 

impact (m.) |  wpływ

importer qqch. |  zapisywać coś

imposer qqch. |  narzucać coś

impressionnant, ~e |  wywołujący 
wrażenie

imprimer |  wydrukować

impétueu/x, ~se |  gwałtowny, 
porywczy

inciter qqn à faire qqch. 
|  namawiać do zrobienia czegoś

inclure qqch. |  obejmować coś 

inconnu (m.) |  nieznajomy

inconnu, ~e |  nieznany

incontournable |   obowiązkowy, 
nie do pominięcia

inconvénient (m.) |  niedogodność, 
utrudnienie

incroyable |  niewiarygodne

indemnisation (f.) |  rekompensata

indication (f.) |  wskazówka

indignation (f.) |  oburzenie, 
wzburzenie

indubitablement |  niewątpliwie

industrie (f.) musicale |  branża 
muzyczna

infructueu/x, ~se |  bezowocny

ingrédient (m.) |  składnik

inonder qqch. |  zalewać coś 

inscrit, ~e |  wpisany

insertion (f.) professionnelle 
|  wejście na rynek pracy

inséparable de qqch. |  nieodłączny 
od czegoś

intemporel, ~le |  ponadczasowy

interdire |  zakazywać 

interdit,~e |  zakazany

inviter qqn |  zapraszać kogoś 

J
jeté, ~e |  rzucony

jeunesse (f.) |   literatura 
młodzieżowa

jeunesse (f.) |  młodość

jonction (f.) |  połączenie

jouer qqch. |  grać coś

journal (m.) intime |  pamiętnik

jupe (f.) |  spódnica

juste |  właściwy, uzasadniony

justifier qqch. |  uzasadniać coś 

L
laisser qqch. |  pozostawić coś

la S.P.C.A. = la Société pour la 
Prévention de la Cruauté envers 
les Animaux |  Towarzystwo 
Zapobieganiu Okrucieństwu Wobec 
Zwierząt

le bienvenu |  mile widziany

lecteur (m.) |  czytelnik

le hasard fait bien les choses 
|  przypadkowo
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librairie (f.) |  księgarnia

lien (m.) |  związek, powiązanie 

lit (m.) du fleuve |  łożysko rzeki

livraison (f.) |  wydanie

lié, ~e à qqch. |  związany z czymś

loger |  zakwaterować się

logiciel (m.) |  oprogramowanie

loi (f.) |  prawo

longévité (f.) |  długowieczność

lu, ~e |  czytany

lutte (f.) contre qqch. |  walka 
z czymś 

lutter contre qqch. |  walczyć 
z czymś

législation (f.) |  regulacje prawne

légèrement |  lekko, delikatnie

M
maillot de bain (m.) |  kostium 
kąpielowy

maire (m.) |  mer, burmistrz

majorité (f.) |  większość

maladie (f.) |  choroba

malgré qqch. |  pomimo czegoś

mannequin (m.) |  model, modelka

mannequinat (m.) |  modeling

manque (m.) |  brak

manquer de qqch. |  brakować 
czegoś

marché (m.) du travail |  rynek 
pracy

marquant, ~e |  znaczący

marraine (f.) |   sponsor

maternité (f.) |  macierzyństwo

maître (m.) |  właściciel

maîtrise (f.) du français 
|  opanowanie języka francuskiego

menacer qqch. |  zagrażać czemuś

mener des discussions |  prowadzić 
rozmowy

mention (f.) |  wzmianka

mentionner qqch. |  przytaczać coś

merveille (f.) |  cud, cudo, dziw

mettre du temps à faire qqch. 
|  zwlekać ze zrobieniem czegoś

mettre en scène (f.) |  przedstawiać

mettre qqch. en valeur |  podkreślić 
coś

milieu (m.) |  środowisko

mimer qqch. |  naśladować coś

mis, ~e en œuvre |  wydany

mis à part qqn |  pomijając kogoś 

mode (m.) de vie |  styl życia

monastère (m.) |  klasztor

montrer qqn |  pokazywać kogoś

morceau (m.) |  kawałek

mordre |  gryźć

morsure (f.) |  ugryzienie

motivé, ~e à faire qqch. 
|  zmotywowany do robienia czegoś

mourir de faim |  umierać z głodu

mouvement (m.) |  ruch

mouvementé, ~e |  burzliwy 

moyen (m.) |  środek

Moyen Âge (m.) |  średniowiecze

multiplié, ~e |  rozmnażany

mème (m.) |  mem

mécontentement (m.) 
|  niezadowolenie

méridional, ~e |  z południa

mériter qqch. |  zasługiwać na coś, 
być wartym czegoś

métier (m.) |  zawód

même si |  nawet jeśli

N
naissance (f.) |  narodziny, 
powstanie

ne ... guère |  zaledwie

ne pas mâcher ses mots |  nie 
owijać w bawełnę

ne pas tourner le dos à qqn 
|  nie odwracać się od kogoś, nie 
opuszczać kogoś

notamment |  szczególnie

notamment |  zwłaszcza

note (f.) |  ocena

noter qqch. |  zauważyć coś

notoriété (f.) |  popularność, 
powszechna znajomość

nouer qqch. |  łączyć coś 

néanmoins |  jednak

néanmoins |  niemniej jednak

n’importe quel, ~le |  obojętnie 
którego/której

n’importe quel |  nieważne który, 
jakikolwiek

O
obtenir qqch. |  otrzymać coś

omettre qqch. |  pominąć coś

omniprésence (f.) 
|  wszechobecność

on est en plein hiver |  jest środek 
zimy

opportunité (f.) |  sposobność, 
okazja

opus (m.) |  dzieło

orgues (f. pl.) |  organy

origine (f.) |  pochodzenie

ornement (m.) |  ozdoba

outil (m.) de travail |  narzędzie 
pracy

outragé, ~e |  oburzony

P
palmarès (m.) |   lista hitów

palmarès (m.) |  ranking

panneau (m.) |  panel 

paraître |  wydawać się, wyglądać

parc (m.) à thème |  park 
tematyczny

parcours (m.) |  droga, ścieżka, 
trasa

parent (m.) |  rodzic, krewny

parfois |  czasami
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par le bais de qqch. |  poprzez coś, 
za pośrednictwem czegoś

parmi |  pośród

partager qqch. |  podzielić coś, 
podzielić się czymś

partagé, ~e |  współdzielony

partant, ~e |  chętny

participer à qqch. |  brać w czymś 
udział

particulièrement |  głównie, 
szczególnie

partir |  wyruszać, wyjeżdżać

parvenir à faire qqch. |  dać radę 
coś zrobić

pas (m.) à pas |  krok po kroku

pays (m.) du Soleil Levant |  kraj 
Kwitnącej Wiśni (o Japonii)

paysage (m.) |  krajobraz

peluche (f.) porte-bonheur 
|  maskotka na szczęście

perdu, ~e |  zagubiony, zgubiony

permaculture (f.) |  permakultura 
(świadome planowanie i 
utrzymanie ekosystemów 
stanowiących harmonijną 
integrację natury i działalności 
człowieka)

permettre de faire qqch. 
|  pozwalać na zrobienie czegoś

permis (m.) |  pozwolenie 

personnalité (f.) |  osobowość

persuadé, ~e de faire qqch. 
|  przekonany o zrobieniu czegoś

perte (f.) |  utrata

petit-enfant (m.) |  wnuk

petit déjeuner (m.) |  śniadanie

pickpocket (m.) |  kieszonkowiec

piste (f.) instrumentale |  ścieżka 
instrumentalna

piste (f.) |  ślad, trop

piste de danse (f.) |  parkiet 
taneczny

pittoresque |  malowniczy

place (f.) couloir |  miejsce od 
środka/przy przejściu

plaisanter |  żartować 

planche (f.) |   ilustracja

plat (m.) |  danie

pointu, ~e |   specjalistyczny

polar (m.) | kryminał

pompier (m.) |  strażak

pourtant |  przecież, jednakże

pour une bonne cause |  w dobrej 
sprawie

prendre des cours de qqch. |  pójść 
na kurs czegoś

prestation (f.) |   zdolność

preuve (f.) |  dowód

principal, ~e |  główny

prise (f.) de vue | ujęcie

programme (m.) d’entraînement 
|  program treningowy

promener qqn |  oprowadzać kogoś

propriétaire (m.) |  właściciel

prouver qqch. |  udowodnić coś

prouvé, ~e |  udowodniony

préoccupation (f.) |  zmartwienie

préserver qqch. |  chronić coś

prévoir qqch. |  przewidzieć coś 

prévu, ~e pour |  przewidziany na

prévu, ~e |  przewidziany, 
zaplanowany

puiser |  czerpać, sięgać

pâtissière (f.) |  cukierniczka

pèlerin (m.) |  pielgrzym

péniche (f.) |  barka

quai (m.) |  nabrzeże

quel que soit |  bez względu na

quoi que ce soit |  cokolwiek

quotidien,~ne |  codzienny

R
raccourcir qqch. |  skracać coś

raisin (m.) |  rodzynka

raison (f.) |  przyczyna

rapproché, ~e |  przybliżony

rassembler qqch. |  zgromadzić coś

rattraper un défaut |  zatuszować 
błąd

rayon (m.) du soleil |  promień 
słoneczny

rayon (m.) |   dział

recherche (f.) |  poszukiwania

reconnaissance (f.) |  uznanie

reconnu, ~e |  uznany, doceniony

recueil (m.) |  zbiór

reculer la pendule |   cofać czas

refuser qqch. à qqn |  odmówić 
komuś czegoś 

refuser |  odmawiać,  rezygnować

regard (m.) |  spojrzenie

remarquable |  niezwykły

remarquer qqn |  zauważyć kogoś

remparts (m.pl.) |  mur obronny

rempli, ~e de personnes (f.pl.) 
|  pełny osób

rempli, ~e de qqch. |  wypełniony 
czymś

remplir un formulaire |  wypełniać 
formularz

remporter un succès |  odnosić 
sukces

rencontre (f.) |  spotkanie

rendez-vous (m.) |  spotkanie

rendre hommage à qqn |  składać 
komuś hołd

rendre qqch. intéressant, ~e 
|  sprawiać, że coś jest interesujące

renouer avec qqch. |  wrócić do 
czegoś

rentrer |  wracać

renverser qqch. |  odwracać coś, 
cofać coś

repas (m.) |  posiłek

reposer sur qqch. |   opierać się na 
czymś

reprendre qqch. |  skorzystać 
z czegoś

reprise (f.) |  przeróbka, cover

ressources (f.pl.) humaines 
|  zasoby ludzkie

rester |  zostawać
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resto (m.) |  pot. restauracja

retenir qqn |  zatrzymywać kogoś

retour (m.) |  powrót

retrouver qqch. |  odszukać coś 

revisité,~e |  zmodyfikowany

revu, ~e |  przerobiony

riche en qqch. |  bogaty w coś

ridiculiser qqch. |  wyśmiać coś

rigolo |  zabawny, śmieszny

rivière (f.) |  rzeka

rixe (f.) |  bijatyka, kłótnia

roman (m.) contemporain |  powieść 
współczesna

royaume (m.) |  królestwo

Royaume-Uni (m.) |  Wielka Brytania

ruelle (f.) |  uliczka

récalcitrant, ~e |   oporny

récapitulation (f.) |  podsumowanie

récompensé, ~e |  nagrodzony

réfléchi, ~e |  przemyślany

référence (f.) |  odniesienie

régime (m.) végan |  dieta wegańska

régresser |  zmniejszać się 

réjouir |  rozweselać

réparti, ~e sur qqch. |  podzielony 
na coś 

répertoire (m.) |  repertuar

répétition (f.) |  powtórzenie

réseaux (m.pl.) sociaux |  media 
społecznościowe

résister à qqch. |  opierać się czemuś

résonner |  rozbrzmiewać

réussir qqch. |  dobrze coś zrobić

réussir à faire qqch. |  dać radę coś 
zrobić

réussite (f.) |  sukces

révélation (f.) |  rewelacja, 
objawienie

rêve (m.) |  marzenie

rêver de qqch. |  marzyć o czymś

rêveur (m.) |  marzyciel

S
sabbatique |  bezproduktywny 
(okres w karierze artysty)

sac (m.) |  torba

saisi, ~e |   zabrany

salle (f.) de spectacle | sala 
widowiskowa

salle (f.) à manger |  jadalnia 

salué, ~e |  chwalony

saucisse (f.) |  kiełbaska

sauf que |   tylko że

savoir (m.) |  wiedza

savoir-faire |  know-how, wiedza na 
temat tego, jak coś zrobić/uzyskać

sculpture (f.) |  rzeźba

se caractériser par qqch. 
|  charakteryzować się czymś

se composer de qqch. |  składać się 
z czegoś

se confronter à qqch. 
|  skonfrontować się z czymś, stawiać 
czemuś czoła

se consacrer |  poświęcić się, oddać 
się,  zaangażować się

se contenter de faire qqch. 
|  zadowalać się robieniem czegoś

se contenter de qqch. |  zadowolić 
się czymś

secouer |  trząść 

se divertir |  bawić się

se débrouiller |  po/radzić sobie 

se débrouiller |  radzić sobie

se départir de qqch. |  pozbyć się 
czegoś 

se déplacer |  przenosić się

se faire du soucis |  martwić się 

se faire remarquer |  dać się 
zauważyć, zostać zauważonym/
spostrzężonym

se familiariser avec qqch. |  oswoić 
się z czymś

se lancer dans qqch. |  rzucić się 
w coś, zaangażować się w coś

se lasser de qqch. |  nudzić się czymś

se mettre à qqch. |  zabierać się za 
coś

se permettre de faire qqch. 
|  pozwalać sobie na z/robienie 
czegoś

se placer |  plasować się, 
umiejscawiać się

se promener |  spacerować, 
przechadzać się 

se rassembler |  zebrać się, 
zgromadzić się 

se retrouver |  odnaleźć się 

serviette (f.) |  ręcznik

se succéder |  następować po sobie

se tirer d’embarras (m.) 
|  wykaraskać się z kłopotów

signaler qqch. |  zgłaszać coś 

signe (m.) du zodiaque |  znak 
zodiaku

signer qqch. |  podpisać coś

signification (f.) |  znaczenie

site (m.) |  miejsce

siècle (m.) |  wiek

siège (m.) |  siedziba

soigné, ~e |  dobrze dobrany

soigné, ~e |  starannie dobrany

sonorité (f.) |  brzmienie, dźwięk

sonorité (f.) |  brzmienie

sortie (f.) |  ukazanie się

sortir |   pojawiać się

souci (m.) | zmartwienie, troska

souhaiter faire qqch. |  życzyć sobie 
coś z/robić

souhaiter qqch. à qqn |  życzyć 
czegoś komuś 

souhaiter | życzyć, życzyć sobie

soulever les passions |  wzbudzić 
emocje

souligner qqch. |  podkreślać coś 

souligner |  pokreślać

soumis, ~e |   delikatny, słodki

soupçonner qqn |  podejrzewać 
kogoś 

sous-titre (m.) |  podtytuł
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sous la surveillance de qqn |  pod 
czyimś okiem

sous l’autorité (f.) de qqn |  pod 
czyjąś władzą

sous ordre de la cour |  wyrokiem 
sądu

sous |  pod

soutenir qqn |  wspierać kogoś

spectateur (m.) |  widz

suffire |  wystarczać 

suggérer que |   wskazywać, że

suisse |  szwajcarski

suite (f.) harmonique |  układ 
harmoniczny

suite à qqch. |  na skutek czegoś, 
w następstwie czegoś

suivre des études (f.pl.) |  chodzić na 
studia

suivre qqch. |  śledzić coś

support (m.) multimédia |  wsparcie 
multimedialne

supporteur (m.) |  kibic

supprimer qqch. |  usuwać coś

supérieur, ~e |  wyższy

surbooké, ~e |  overbooking 
(sprzedano więcej biletów niż jest 
dostępnych miejsc)

surmenage (m.) |  przepracowanie, 
wypalenie zawodowe

surnom (m.) scénique |  pseudonim 
sceniczny

surprenant, ~e |  zaskakujący

surprendre qqn |  zaskoczyć kogoś

surtout |  szczególnie, zwłaszcza

susceptible de faire qqch. |  być 
skłonnym do zrobienia czegoś

syndicats (m.pl.) |  związki 
zawodowe

système (m.) solaire |  układ 
słoneczny

séjour (m.) |  pobyt

s’adonner à qqch. |  oddawać się 
czemuś

s’amarrer |  przycumowywać, 
nadchodzić

s’amuser |  bawić się

s’arrêter |  zatrzymać się

s’attendre à qqch. |  wyczekiwać 
czegoś, spodziewać się czegoś

s’avérer |  okazać się

s’enchaîner |  następować po sobie

s’enrichir |  wzbogacać się

s’entre-aider |  pomagać sobie 
wzajemnie

s’il s’agit de qqch. |  jeśli chodzi o coś

s’imprégner |  wpisywać się, wtapiać 
się

s’inquiéter |  niepokoić się 

s’inspirer de qqn/qqch. |  inspirować 
się kimś/czymś

s’intéresser à qqch. |  interesować 
się czymś

s’orienter vers qqch. |  ukierunkować 
się na coś

s’étendre |  rozciągać się

T
tandis que |  podczas gdy 

tapis roulant (m.) |  taśma bagażowa

tarder |   zwlekać

tarder à faire qqch. |  ociągać się z 
robieniem czegoś

tarif (m.) réduit |  taryfa ulgowa

teinture (f.) |  farba

tendance (f.) |  trend

tenter de faire qqch. |  próbować coś 
robić

tenter sa chance |  próbować swoich 
sił

titre (m.) |  tytuł

toucher (m.) |  dotyk

tour (f.) |  wieża

tourné, ~e |  nakręcony

tout droit |  cały czas prosto

traduction (f.) |  tłumaczenie

traiter de qqch. |  mówić o czymś

transmettre qqch. |  przekazywać 
coś 

travailler à distance (f.) |  pracować 
zdalnie

tremplin (m.) |  trampolina, 
odskocznia

triplés (m.pl.) |  trojaczki

trouver qqch. |   uznawać

trésor (m.) |  skarb

tutoyer qqn |  zwracać się do kogoś 
na „ty”

téléchargement (m.) |   pobranie

télécharger qqch. |  ściągnąć coś (z 
internetu)

témoin (m.) de qqch. |  świadek 
czegoś

U
un jour |  kiedyś

V
vague (f.) |  fala

vaisseau (m.) |   statek kosmiczny

valeur (f.) approximative 
|  orientacyjna wartość

vallée (f.) |  dolina

valoir qqch. à qqn |  być przyczyną 
czegoś, spowodować coś

varier de X à Y |  wahać się od X do Y

varié, ~e |  zróżnicowany, różnorodny

variété (f.) |  rozmaitość, 
różnorodność

vaste |  rozległy, spory

vedette (f.) |  gwiazda

vedette (f.) |  gwiazda

vendre qqch. |  sprzedawać coś 

venir de + verbe |  zacząć coś robić

verre (m.) de vin |  kieliszek wina

veut dire |  oznacza, znaczy

vignoble (m.) |  winnica 

ville-lumière (f.) |  pot. Paryż

violent,~e |  gwałtowny

violer qqch. |  gwałcić coś 
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virer vers qqch. |  popadać w coś

virgule (f.) |  przecinek

visant |   mający na celu

visio-spatial, ~e |  wzrokowo-
przestrzenny

vocation (f.) |  powołanie

voie (f.) |  droga

voisin (m.) |  sąsiad

vol (m.) |  lot

volonté (f.) |  wola, chęć

vouvoyer qqn |  mówić do kogoś 
używając formy pan/pani/państwo

voyou (m.) |  bandyta

vue (f.) |  widok

vu qqch. |  zważywszy na coś


