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À
à bas prix | w niskiej cenie

à deux pas de qqch. | w odległości 
dwóch kroków od czegoś

à l’avance | z góry, z wyprzedzeniem

à l’extérieur | na zewnątrz

à l’intérieur | wewnątrz, w środku

à l’ombre de qqch. | w cieniu czegoś

à l’âge (m.) adulte | w dorosłym 
okresie życia

a l’ombre de qqch. | w cieniu czegoś

à partir de X | od X

à peine | zaledwie

à pied | na piechotę, pieszo

à plusieurs reprises (f.pl.) | ciągle, 
wielokrotnie

à tous les deux pas | co krok

à travers qqch. | za pośrednictwem 
czegoś, za pomocą czegoś

à volonté | do woli

A
abandonné,~e | porzucony, 
opuszczony

abandonner qqch. | po/zostawić 
coś, opuścić coś

aboyer | szczekać 

abriter qqch. | mieścić w sobie coś  

accéder à qqch. | uzyskać dostęp 
do czegoś, dotrzeć do czegoś

accordé, ~e à qqch. | przeznaczony 
dla czegoś

accueillir | gościć

acompte (m.) | zaliczka

adossé, ~e | opierający się 

adouci, ~e | osłodzony

afin de faire qqch. | w celu  
z/robienia czegoś 

agacement (m.) | poirytowanie

agacer qqn | denerwować, drażnić, 
irytować kogoś 

agrémenter qqch. | uprzyjemnić coś

ail (m.) | czosnek

aile (f.) | skrzydło

ajouté, ~e à qqch. | dodany, 
doliczony do czegoś 

ajouter qqch. | dorzucać coś

alentours (m.pl.) | okolice

allemand, ~e | niemiecki

amande (f.) | migdał

amener avec soi | przynieść  
coś ze sobą 

amener qqch. | zabrać coś ze sobą

ancien, ~ne | wcześniejszy

anis (m.) | anyż

annonce (f.) | ogłoszenie

anodin, ~e | nieznaczący, nieistotny

apercevoir qqch. | dostrzec coś 

apogée (m.) | apogeum, szczyt, 
rozkwit

apparaître | pojawić się

apparition (f.) | pojawienie się

appartenir à qqch. | należeć do 
czegoś 

apprécié, ~e | doceniany, ceniony

arranger qqch./qqn | za/planować 
coś

arrêt (m.) de bus | przystanek 
autobusowy

arrêter de faire qqch. | przestawać 
coś robić

arrêter qqch. | zatrzymać coś

arrhes (f.pl.) | kaucja (bezzwrotna)

arrivée (f.) du vent | nadejście wiatru

arts (m.pl.) martiaux | sztuki walki

atteindre qqch. | osiągnąć coś, 
zamiast

atteindre X mètres | osiągnąć X 
metrów

attente (f.) | oczekiwanie

attiré, ~e par qqch. | przyciągnięty 
czymś

attirer le regard de qqn |  
przyciągać czyjś wzrok/spojrzenie

au détriment de qqn/qqch. |  
na niekorzyść kogoś/czegoś

au fil du temps | z biegiem/
upływem czasu

au milieu de qqch. | w środku czegoś

au sommet de qqch. | na szczycie 
czegoś

auparavant | wcześniej

avant l’arrivée (f.) | przed 
przyjazdem/przybyciem

avoir conscience de qqch. | mieć 
świadomość czegoś

avoir de la chance | mieć szczęście

avoir du mal à faire qqch. | mieć 
trudność ze zrobieniem czegoś

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

avoir lieu | mieć miejsce, odbywać 
się

avoir recours à qqch. | uciekać się 
do czegoś (innego)

avortement (m.) | aborcja

avorter | dokonać aborcji

B
bailleur (m.) | osoba wynajmująca

balade (f.) virtuelle | wirtualny spacer

bande (f.) dessinée | komiks

batteur (m.) électrique |  
elektryczna ubijaczka, mikser

beau-père (m.) | teść 

berge (f.) | brzeg

berger (m.) | pasterz

bête (f.) | zwierzę, bydlę

biopic (m.) | biografia

biscuit (m.) aux amandes | ciastko/
biszkopt z migdałami

blanc (m.) d’œuf | białko

blason (m.) | herb

boulangerie fine (f.) | piekarnia-
ciastkarnia

brioche (f.) | brioszka, słodka bułka

brosser qqch. | czesać coś

bûche (f.) de bois | polano drewna

bûche (f.) de Noël | ciasto  
w kształcie polana drewna
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bucolique | idylliczny, sielankowy

butte (f.) | wzgórze

C
c’est le cas de qqch. | tak jest  
w przypadku czegoś

c’est-à-dire | to znaczy

ça marche | w porządku, to dobrze

cabane (f.) | chata

cachant qqch. | kryjący coś

caché, ~e | ukryty

calmant (m.) | środek uspokajający

camp (m.) | obóz

cancer (m.) | rak

cannelle (f.) | cynamon

câpre (f.) | kapar

carburant (m.) | paliwo

carré, ~e | kwadratowy 

carte (f.) d’identité | dokument 
tożsamości

cassis (m.) | czarna porzeczka

causer qqch. | powodować coś

caution (f.) | kaucja (zwrotna)

cependant | niemniej jednak

cerise (f.) | wiśnia

chacun | każdy

chapitre (m.) | rozdział

chargeur (m.) | ładowarka

chauffage (m.) | ogrzewanie

chauffage (m.) au feu de bois |  
ogrzewanie drewnem

chausson (m.) aux pommes |  
appelflap, trójkąt z ciasta 
francuskiego nadziewany jabłkiem

chercher la petite bête (f.) | być 
upierdliwym, wyszukiwać problemy 

chrétien (m.) | chrześcijanin

citoyen,~ne | obywatelski

clandestinement | w tajemnicy

clocher (m.) | dzwonnica

clous (m.pl.) de girofle | goździki

cœur (m.) | serce

coiffure (f.) | fryzura

colère (f.) | gniew, wściekłość

colère (f.) | złość 

colline (f.) | wzgórze

colocataire (m., f.) | współlokator/ka

combat (m.) | walka

commodités (f.pl.) | udogodnienia

comportement (m.) | zachowanie

comporter qqch. | zawierać coś

compte (m.) | konto

compte tenu de qqch. | zważywszy 
na coś

con (m.) | wulg. idiota, dupek, 
kretyn, palant 

conard/connard (m.) | wulg. idiota, 
kretyn, dupek

conforme à qqch. | zgodny z czymś

conjugué, ~e | połączony

connerie (f.) | wtopa, pomyłka, 
głupota, bzdura 

consacré, ~e à qqch. | poświęcony 
czemuś

conscient, ~e de qqch. | świadomy 
czegoś

conservé, ~e à X | przechowywany 
w X

conserver qqch. | zachowywać coś 

considérable | znaczący, znaczny

considéré, ~e comme qqn |  
uważany za kogoś

considérer qqch. comme qqch. |  
uważać coś za coś

conte (m.) | bajka

contemporain, ~e | współczesny

contenir qqch. | zawierać coś

contrariété (f.) | irytacja

convenable | dogodny

conviction (f.) | przekonanie

convive (m.) | współbiesiadnik

coq (m.) | kogut

correspondance (f.) | połączenie 
środków transportu 

couler | płynąć

coup de fil (m.) | telefon, rozmowa 
telefoniczna

course (f.) de chars | wyścig 
rydwanów

crème (f.) brûlée | deser z żółtek, 
śmietanki, cukru, zapiekany, 
pokryty warstwą skarmelizowanego 
cukru

crêperie (f.) | naleśnikarnia

creuser | kopać, drążyć

croissant (m.) aux abricots |  
rogalik z morelami

croquembouche (m.) | piramida  
z ciastek

crotte (f.) | kupa 

croustillant, ~e | chrupiący

cuit, ~e | pieczony

cuivre (m.) | miedź

cyclistes (m.) | rowerzysta

D
d’antan | z dawnych lat, czasów

dans l’absence de qqch. |  
w przypadku nieobecności czegoś 

dans l’ordre chronologique |  
w porządku chronologicznym

dans le but de faire qqch. | w celu 
z/robienia czegoś

dans le meilleur des cas |  
w najlepszym przypadku

dans tous les coins du monde |  
we wszystkich zakątkach świata

date (f.) du séjour | data/termin 
pobytu

débarrasser qqch. de qqch. |  
usuwać coś z czegoś , pozbywać się 
czegoś z czegoś

décennie (f.) | dziesięciolecie, dekada

déception (f.) | rozczarowanie

décès (m.) | śmierć, odejście

déchet (m.) | śmieć, odpad

déclencher une carrière | nadawać 
bieg karierze, rozkręcać karierę

déconner | odwalać komuś, psuć 
się, balować
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découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkryć coś

décrire qqch. | opisywać coś 

déçu, ~e | rozczarowany

dédommagement (m.) |  
rekompensata

déesse (f.) | bogini

défendre qqch. | bronić czegoś

défigurer qqch./qqn | zniekształcać 
coś

défilé (m.) militaire | pochód wojskowy

dégât (m.) | szkoda

déjeuner (m.) | obiad

délai (m.) | opóźnienie

démarrer | zaczynać się

départ (m.) | wyjazd

dépeindre qqch. | odmalowywać, 
ukazywać, ilustrować coś

dépenses (f.pl.) | wydatki

déplacement (m.) |  
przemieszczanie się

dépôt (m.) | depozyt

dérivé (m.) | derywant, słowo 
utworzone od innego

dérivé, ~e de qqch. | pochodzący 
od czegoś

dernier cri (m.) | ostatni krzyk mody

désigner qqch. | oznaczać coś 

désormais | od tego momentu,  
z tego powodu

dessalé, ~e | pozbawiony soli, odsolony

dessinateur (m.) | rysownik

détresse (f.) | cierpienie

devenir qqn/qqch. | stawać się 
kimś/czymś 

difficulté (f.) | trudność

diffusé, ~e | emitowany

dîner (m.) | kolacja

dirigé, ~e par qqn | dyrygowany 
przez kogoś

disparaître | znikać

disparition (f.) | zniknięcie

disponibilité (f.) | dostępność

diviser qqn en qqch. | dzielić kogoś 
na coś

domitien, ~ne | przymiotnik 
utworzony od imienia rzymskiego 
generała Cneus Domitius 
Ahenobarbus

Dommage ! | Szkoda!

données (f.pl.) personnelles |  
dane osobowe

donner l’alerte (f.) | wszcząć alarm

dressé, ~e | ułożony, wystresowany

droit (m.) du travail | prawo pracy

dureté (f.) | twardość

E
échange (m.) | wymiana

échapper à qqch. | uniknąć czegoś

éclater de qqch. | wybuchać czymś

écrivain (m.) | pisarz

éditeur (m.) | wydawca

église (f.) | kościół

élevé, ~e | wychowany

éloge (m.) | pochwała, sławienie, 
elogia

éloigné, ~e | odległy

emblématique | emblematyczny, 
symboliczny

emblématique de qqch. | będący 
symbolem czegoś

embouteillage (m.) | korek

emmerder | wulg. wkurzać

émouvoir qqn | poruszyć, wzruszyć 
kogoś 

E
empêchement (m.) | przeszkoda, 
utrudnienie

empêcher qqch. | uniemożliwiać 
coś, zapobiegać czemuś

empereur (m.) | cesarz

empire (m.) | cesarstwo, imperium

emprunter qqch. | wy/pożyczać 
coś

en banlieue (f.) | na przedmieściach

en ce qui concerne qqch. | jeśli 
chodzi o coś

en ce qui concerne… | w tym,  
co dotyczy…

en circulation | w obiegu

en contrebas (m.) | poniżej

en dépit de qqch. | po/mimo czegoś

en désordre (m.) |  
nieuporządkowany

en entier | w całości

en moyenne | przeciętnie, średnio

en petite quantité | w małej ilości

en vigueur (f.) | obowiązujący

enceinte (f.) | mur obronny

endroit (m.) | miejsce, otoczenie

endroits (m.pl.) | okolice, miejsca

enfance (f.) | dzieciństwo

enfermer qqn/qqch. | zamykać 
kogoś/coś 

enflammer qqch. | rozpalać coś

engendré, ~e par qqch. |  
spodowany czymś/przez coś

engendrer qqch. | powodować coś

ennemi (m.) | wróg

ennui (m.) | problem 

ennuyer qqn | nudzić kogoś

enregistrer qqch. | nagrywać coś

enrober qqch. | pokrywać coś

ensemble (m.) | całość

entendre qqn | u/słyszeć kogoś

entièrement | całkowicie

entouré, ~e de qqch. | otoczony 
czymś 

entreposer qqch. | wstawiać coś

envahisseur (m.) | najeźdźca

envie (f.) d’espaces | pragnienie 
przestrzeni

environ | około

envisager qqch. | rozważać coś 

épice (f.) | przyprawa

équilibré,~e | zrównoważony, 
wyważony
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erreur (f.) de jeunesse | błąd młodości

escargot (m.) | ślimak

esclave (m., f.) | niewolnik, niewolnica

espionner qqn | śledzić kogoś

essayer de faire qqch. | próbować 
coś z/robić 

estomac (m.) | żołądek

et ça, ce serait très emmerdant |  
to dopiero będzie wkurzające

étage (m.) | piętro

éteindre qqch. | wyłączać, gasić coś

être censé, ~e faire qqch. | być 
zobowiązanym do z/robienia czegoś

être de retour | po/wracać

être en dessous des attentes 
de qqn | być poniżej czyichś 
oczekiwań

être en quête de qqn | poszukiwać, 
szukać kogoś

être friand, ~e de qqch. | bardzo 
coś lubić

être vain, ~e | być daremnym

étymologie (f.) | etymologia, 
pochodzenie słowa

évènement (m.) | wydarzenie

éventail (m.) | wachlarz

évidemment | w sposób oczywisty, 
oczywiście

éviter qqch. | unikać czegoś 

évoquer qqch. | przywoływać coś, 
wspominać coś

exclu, ~e | wykluczony

excréments (m.pl.) | ekskrementy, 
odchody

excursion (f.) | wycieczka

exécuté, ~e | egzekwowany

extraction (f.) de qqch. |  
wydobycie czegoś

F
façonner qqn | kształtować kogoś 

fac-similé (m.) | reprodukcja

faille (f.) | usterka, wada

faire des attestations (f.pl.) |  
potwierdzić stan rzeczy

faire face à qqch. | stawać twarzą 
w twarz z czymś

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś, stanowić część czegoś

faire saliver qqn | powodować,  
że komuś ślinka cieknie

faire un détour | jechać okrężną drogą

faire une apparition | pojawić się

faire une entrée sur le marché |  
wejść na rynek

farine (f.) | mąka

faute de faire qqch. | z powodu 
niezrobienia czegoś

Félicitations ! | Gratulacje!

fenêtre (f.) ouverte sur le monde |  
okno otwarte na świat

fer (m.) forgé | kute żelazo

fermeture (f.) | zamknięcie

féroce | dziki

fêter qqch. | uczcić coś

feuille (f.) de papier | kartka papieru

fève (f.) | bób

fleurir | kwitnąć

fondation (f.) | fundament

foot (m.) | pot. piłka nożna

forcé, ~e | wymuszony

forcément | nieuchronnie,  
w nieunikniony sposób

fouilles (f.pl.) archéologiques |  
wykopaliska/badania 
archeologiczne

fournir qqch. | dostarczać coś

fra/is,~îche | świeży

frais (m.pl.) des appels | koszty 
rozmów

framboise (f.) | malina

frêle | delikatny, słaby

friandise (f.) | coś słodkiego, cukierek

G
ganache (f.) | polewa lub masa do 
przekładania np. makaroników

garder de très bons rapports avec 
qqn | utrzymywać z kimś bardzo 
dobre stosunki, być z kimś w bardzo 
dobrych relacjach

garder qqch. | zachować coś

garder une trace du règlement |  
zachować poświadczenie ustaleń

gare (f.) | dworzec

gâteau (m.) sec | biszkopt, ciasteczko

gaz (m.) d’échappement | spaliny

genre (m.) | gatunek

gingembre (m.) | imbir

gitan (m.) | Cygan

glaçage (m.) | glazura, polewa

glace (f.) | lód, lody

gosette (f.) | półokrągłe ciastko z 
owocami posypane cukrem pudrem

gourmand, ~e | smakosz, łakomy

goûter (m.) | podwieczorek,

gouvernement (m.) | rząd

grâce au soutien de qqn | dzięki 
czyjejś inicjatywie, wsparciu

graine (f.) | ziarno

grandir | dorastać

gratter à la porte | drapać w drzwi

grignoter qqch. | przekąsić coś, 
podgryzać, podskubywać

grille (f.) | krata, ogrodzenie

guerre (f.) de Cent ans | wojna 
stuletnia

guide (m.) traditionnel | tradycyjny 
przewodnik

guider qqn | prowadzić kogoś, 
przewodzić komuś

H
hacher qqch. | posiekać coś

hanté, ~e | nawiedzony

hébergé, ~e | zakwaterowany

hongrois, ~e | węgierski

humer qqch. | wąchać coś
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I
il n’a que ça à raconter | opowiada 
tylko o tym

il s’agit de qqch. | chodzi o coś 

il s’agit de... | chodzi o...

il va falloir | trzeba będzie

il vaut mieux | byłoby lepiej

île (f.) flottante | deser z ubitych 
białek jajka na sosie waniliowym, 
dosłownie: pływająca wyspa

imbibé, ~e de qqch. | nasączony 
czymś

immatriculé, ~e | zarejestrowany

immense | ogromny, wielki

immergé, ~e dans qqch. |  
zanurzony w czymś

immeuble (m.) | budynek

impair, ~e | nieparzysty

imprononçable | nie do 
wypowiedzenia

impuissant, ~e | bezradny, słaby

inadmissible | niedopuszczalny

incarner qqn | wcielić się w kogoś

inciter qqn à faire qqch. | zachęcić 
kogoś do z/robienia czegoś

inconnu (m.) | nieznajomy

inculte | niewykształcony

indemnisation (f.) | rekompensata

indiquer qqch. | wskazywać coś

indispensable (m.) | niezbędny

industrie (f.) textile | branża/
przemysł tekstylna/y

inférieur, ~e | niższy

ingrédient (m.) | składnik

inhalation (f.) | wdychanie

injure (f.) | obelga

inoubliable | niezapomniany

inouï, ~e | niewiarygodny

insupportable | nie do zniesienia

interdiction (f.) sur qqch. | zakaz 
czegoś

interdit, ~e | zakazany

intérieur, ~e | wewnętrzny

interjection (f.) | wykrzyknik, okrzyk

interprète (f./m.) | odtwórczyni, 
odtwórca (roli)

inviter qqn | zapraszać kogoś

J
jambe (f.) | noga

jeter un œil sur qqch. | rzucić  
na coś okiem

jui/f, ~ve | żydowski

justification (f.) | uzasadnienie

L
l’Épiphanie | Święto Trzech Króli, 
Święto Objawienia Pańskiego

la plupart (f.) de qqch. | większość 
czegoś

la ville Lumière | miasto świateł 
(potocznie o Paryżu)

laisser qqch. | zostawić coś

lampe (f.) de chevet | lampka nocna

le cas échéant | jeśli to konieczne

légume (m.) | warzywo

lessive (f.) | pranie

liaison (f.) | związek

lié, ~e à qqch. | powiązany z czymś, 
związany z czymś

lithium (m.) | lit

logiciel (m.) | oprogramowanie, 
software

loi (f.) | prawo

longer qqch. | chodzić wzdłuż czegoś

lors de qqch. | podczas czegoś 

lorsque | gdy, podczas gdy

louange (f.) à propos de qqch. |  
pochwała odnośnie czegoś

louer | wynajmować 

louper qqch. | s/tracić coś 

lutte (f.) contre qqch. | walka 
przeciw czemuś

lutter contre qqch. | walczyć z czymś

M
madeleine (f.) de Proust |  
magdalenka Prousta

maire (m.) | mer, burmistrz, 
prezydent miasta

maître (m.) | mistrz, maestro

maladie (f.) cardio-vasculaire |  
choroba układu krążenia, sercowo-
naczyniowa

maladroit, ~e | niezbyt udany

malgré qqch. | po/mimo czegoś

mannequin (m.) | modelka, model

manque (m.) | brak

mariage (m.) | ślub

marron (m.) | kasztan jadalny

marronnier (m.) | kasztanowiec 

matière (f.) grasse | tłuszcze

méconnu, ~e | nieznany

mécontentement (m.) |  
niezadowolenie

médiatisé, ~e | znany za 
pośrednictwem mediów

mémoriser qqch. | zapamiętywać 
coś 

menacé, ~e par qqch. | zagrożony 
czymś 

mener qqn à faire qqch. |  
do/prowadzić kogoś do z/robienia 
czegoś

mépris (m.) | pogarda

merde (f.) | wulg. gówno

merdier (m.) | wulg. gówno,  
kupa gówna

merdique | wulg. do dupy, gówniany

meringue (f.) | beza

mètre (m.) carré | metr kwadratowy

mettre qqch. en avant | skupiać 
się/koncentrować się na czymś, 
stawiać coś na pierwszym miejscu

mettre qqch. en œuvre | wcielić 
coś w życie, zastosować coś

mettre qqch. en place | zastosować coś

mince | szczupły

mine (f.) | bomba
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minerai (m.) | ruda

mis, ~e sur le marché |  
wypuszczony na rynek

mise (f.) à jour | aktualizacja

mise (f.) à mort | uśmiercenie

moche | brzydki

mon chou | moje kochanie  
(chou (m.) – kapusta) 

mont (m.) | góra 

montrer qqch. | pokazywać coś 

morceau (m.) | kawałek

morue (f.) | dorsz

multitude (f.) | mnogość

N
naissance (f.) | narodziny, powstanie

nappage (m.) | polewa

nappé, ~e de qqch. | pokryty czymś

ne … guère | wcale, trochę, 
niewiele, prawie w ogóle

néanmoins | niemniej jednak, 
jednakże

noisette (f.) | orzech laskowy

noix (f.) de muscade | gałka 
muszkatołowa

noix de coco (f.) | kokos

nombr/eux,~euse | liczny

non dénoyauté, ~e |  
niewydrylowany, z pestką

notamment | zwłaszcza, przede 
wszystkim, szczególnie

O
obscurité (f.) | ciemność

obsolescence (f.) | wychodzenie  
z użytku, starzenie się

obsolète | przestarzały

obtenir qqch. | uzyskać, otrzymać coś

occuper qqn | dawać komuś zajęcie

odeur (f.) | zapach

œuf (m.) | jajko

œuvre (f.) | dzieło

on estime que | szacuje się, że

ongle (m.) | paznokieć 

or (m.) | złoto

ordre (m.) des augustins | zakon 
augustynów

orgue (m.) | organy

origine (f.) | pochodzenie

oser qqch. | odważyć się na coś

oublié, ~e | zapomniany

ours (m.) | niedźwiedź

ouvrage (m.) littéraire | dzieło 
literackie

ouvrière (f.)/ouvrier (m.) |  
robotnica/robotnik

P
pain (m.) au lait | podłużna bułka 
mleczna

pain (m.) azyme | maca, opłatek

pair, ~e | parzysty

paisiblement | spokojnie

palmier (m.) | ciastko z ciasta 
francuskiego, nazywane też 
świńskim lub słoniowym uchem

par ailleurs | ponadto

par lettre recommandée avec 
accusé de réception | listem 
poleconym z potwierdzeniem 
odbioru

paraître | wydawać się, wyglądać

pareil pour qqch. | podobnie  
do czegoś

partagé, ~e | podzielony

partager qqch. | dzielić się czymś

partager qqch. avec qqn | dzielić 
coś z kimś 

participer à qqch. | uczestniczyć  
w czymś

particules fines (f.pl.) | pył

particulier (m.) | jednostka, osoba

partir | wyruszać, wyjeżdżać

partir de X | wyjechać z X

partisan (m.) | zwolennik

Pas de bol ! | Pech!

passer à qqch. | przechodzić do 
czegoś

pâte (f.) à choux | ciasto ptysiowe

pâte (f.) feuilletée | ciasto francuskie

pâtissier (m.) | cukiernik

payer en espèces | płacić gotówką 

pêche (f.) | brzoskwinia

péché (m.) | grzech

peintre (m.) | malarz

pente (f.) | zbocze, stok

perdre le fil | tracić wątek

perdu, ~e | zagubiony

père (m.) de substitution |  
zastępczy ojciec

performance (f.) | występ

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

permettre de faire qqch. |  
pozwolić na zrobienie czegoś

permission (f.) | zgoda

persécuteur (m.) | prześladowca

persécution (f.) | prześladowanie

persuadé, ~e | przekonany

perte (f.) | utrata

petit-déjeuner (m.) | śniadanie

petit-fils (m.) | wnuk

pic (m.) | szczyt

pièce (f.) de rechange d’origine |  
oryginalna część zamienna

pièce (f.) montée | ciasto piętrowe

piéton (m.) | pieszy

piétonisation (f.) | zamknięcie ulicy 
dla ruchu samochodowego

pin (m.) | sosna

pincée (f.) | szczypta

pire encore | co gorsza

pitié (f.) | litości

plaire à qqn | podobać się komuś

plaire au palais | zadowolić 
podniebienie

plante (f.) grimpante | roślina pnąca

planter qqch. | posadzić coś
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plaque (f.) d’immatriculation |  
tablica rejestracyjna

plat (m.) | danie

plomb (m.) | ołów

plus un cri | ani słowa 

point (m.) de collecte 
d’équipements électroniques |  
punkt odbioru urządzeń 
elektronicznych

poire (f.) | gruszka

poivre (m.) blanc | biały pieprz

polluer l’environnement (m.) |  
zanieczyszczać środowisko

pollution (f.) | zanieczyszczenie

pomme (f.) | jabłko

porter le nom de qqch. | nosić 
imię czegoś

porter qqch. à ébullition |  
doprowadzić coś do wrzenia

poubelle (f.) | kosz na śmieci

précédent, ~e | poprzedni

préjudice (m.) | szkoda, usterka

prématuré, ~e | przedwczesny

prendre des mesures |  
przedsięwziąć środki

prendre des notes (f.pl.) | robić 
notatki

prendre part à qqch. | brać  
w czymś udział

prendre plaisir à faire qqch. |  
czerpać przyjemność z robienia 
czegoś 

prendre qqch. en considération |  
brać coś pod uwagę 

prendre soin de qqch. | dbać o coś

prendre un tournant | zrobić zwrot

préserver qqch. de qqch. | chronić 
coś przed czymś

prétendre que... | utrzymywać/
twierdzić, że…

prêter une voix à qqch./qqn |  
użyczać głosu, podkładać głos  
w czymś

prévoir qqch. | przewidywywać coś

priver qqn de qqch. | pozbawiać 
kogoś czegoś

priviléger qqch. | faworyzować coś

processus (m.) d’apprentissage |  
proces nauczania

proche de qqn | bliski czemuś

profiterole (m.) | ciastko nadziewane 
lodami i oblane czekoladą

prophétie (f.) | przepowiednia

propriétaire (m.) | właściciel

prouver | udowadniać

publicité (f.) | reklama

puissance (f.) | moc, energia

puissance (f.) du moteur | moc silnika

puissant, ~e | potężny

puni,~e | ukarany

Q
quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quarantaine (f.) | około czterdziestu

quartier (m.) | dzielnica

quitter | opuszczać

quotidiennement | codziennie

R
raccourci, ~e | skrócony

racheté, ~e | odkupiony

racheter qqch. | kupować, 
nabywać coś

racine (f.) | korzeń

raffiné, ~e | wyrafinowany

raï (m.) | muzyka Algierii

ralentir qqch. | spowalniać coś

ranger qqch. | uporządkować, 
posprzątać coś 

rappeler qqch. | przypominać coś 

rappeler que… | przypominać, że…

rare | dziwny

raser qqch. | z/golić coś 

rater qqch. | p/ominąć coś

ratio (m.) | stosunek, proporcja, 
wskaźnik

rattachement (m.) | przyłączenie

rayon (m.) | promień

rebaptisé, ~e | przechrzczony

rebuter qqn | zniechęcać kogoś

recherche (f.) | poszukiwanie

récipient (m.) | pojemnik

récit (m.) | opowiadanie

reconquis, ~e par qqn | podbity, 
zawojowany przez kogoś

reconstitué, ~e | odtworzony

reçu (m.) signé | podpisane 
pokwitowanie (odbioru gotówki)

récupérer qqch. | odzyskać coś

redescendre | schodzić

règle (f.) | reguła, zasada

règlement (m.) du loyer |  
uiszczenie opłaty za wynajem

règne (m.) | panowanie

régner | królować

rejeter qqch. | odrzucać coś

rejets (m.pl.) d’usines | odpady  
z fabryk

relati/f, ~ve | względny

relier qqch. à qqch. | łączyć coś  
z czymś 

remarqué, ~e | zauważony, 
dostrzeżony

remarquer qqch. | zauważyć coś

remboursement (m.) | zwrot 
pieniędzy

remettre en avant | ponownie coś 
podkreślić

remonter | iść wzdłuż ulicy

remonter à qqch. | cofnąć się  
do czegoś

remonter à X | sięgać (czasu) X

rempart (m.) | mur/wał obronny

remplacer qqch. | zastępować coś

rempli, ~e de qqch. | wypełniony 
czymś

rencontrer qqn/qqch. | spotkać 
kogoś/coś 

rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd
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rendre qqn stérile | uczynić kogoś 
bezpłodnym

rendre visite à qqn | składać komuś 
wizytę, odwiedzać kogoś

rendu,~e | oddany, zwrócony

rendu,~e par qqn | złożony przez kogoś

renoncer à qqch. | z/rezygnować  
z czegoś

renseigner | informować

renvoyer à qqch. | odsyłać do czegoś

réouvert, ~e | na nowo otwarty

repas (m.) | posiłek

repérer qqch. | zauważać coś

reposer | spoczywać

repousser qqn | odeprzeć kogoś

reprendre qqch. | przyjąć coś  
(z powrotem)

reprocher qqch. à qqn | zarzucać 
komuś coś

résiliation (f.) du contrat |  
rozwiązanie umowy

résistance (f.) | opór

résister à qqch. | opierać się 
czemuś, odpierać coś 

respecter qqch. | respektować, 
szanować coś

ressemblance (f.) | podobieństwo

ressembler à qqch. | przypominać 
coś, wyglądać na coś

ressuscité, ~e | wskrzeszony, 
przywrócony do życia

restreint, ~e | ograniczony

retenu, ~e | wybrany

retourner à qqch. | po/wracać do czegoś

retrouver qqch. | znaleźć coś

réussir à faire qqch. | zdołać coś zrobić

réussir qqch. | osiągnąć coś, udać się

réussite (f.) | sukces

révéler qqch. | ujawniać coś

revivre qqch. | przeżyć coś ponownie

Rois (m.pl.) mages | Trzej Królowie

roue (f.) de vélo | koło rowerowe

royauté (f.) | monarchia

ruelle (f.) | uliczka 

S
s’ investir dans qqch. | angażować 
się w coś

s’achever | kończyć się

s’achever sur qqch. | kończyć  
się na czymś

s’amuser | bawić się, imprezować 

s’écouler | upływać, płynąć, mijać

s’élevant à X mètres | wznoszący się 
na X metrów

s’endormir | zasypiać

s’il s’agit de qqch. | chodzi o coś

s’inquiéter | niepokoić się 

s’installer | zamieszkać 

s’occuper de ses oignons |  
zajmować się swoimi sprawami

salé, ~e | solony, wytrawny

sans doute | bez wątpienia

sans valeur | bez wartości

sauf qqch. | z wyjątkiem czegoś 

savoureu/x, ~se | smaczny

sculpter qqch. sur qqch. | wyrzeźbić 
coś na czymś

se banaliser | powszednieć 

se chamailler | sprzeczać się 

se débrouiller | po/radzić sobie

se défendre | obronić się

se démaquiller | zmywać makijaż

se dérouler | rozgrywać się

se donner la mort | popełnić 
samobójstwo

se fâcher | kłócić się, gniewać się 

se focaliser sur qqch. | skupiać się/
koncentrować na czymś

se laisser guider par qqch. |  
pozwalać się czemuś kierować

se laisser séduire par qqn/qqch. |  
dać się komuś/czemuś uwieść

se lécher les babines | oblizywać się 
na myśl o jedzeniu

se mettre à qqch. | zabierać się za coś

se montrer objecti/f, ~ve | być 
obiektywnym

se moquer de qqch. | naśmiewać 
się, śmiać się z czegoś

se passer | dziać się

se perdre | gubić się

se plaindre | skarżyć się 

se plonger dans qqch. | zanurzać/
zaglębiać się w czymś

se promener | spacerować, 
przechadzać się

se reconvertir | zmieniać się

se réfugier | schronić się

se rendre compte | zdać sobie sprawę

se retrouver | odnaleźć się, znaleźć się

se réveiller | budzić się

se révéler | okazać się

se sentir | czuć się

se suicider | popełnić samobójstwo

se teindre les cheveux |  
prze/farbować włosy

se tirer une balle dans la tête |  
strzelić sobie kulą w głowę

séduire qqn | uwieść, urzec kogoś

selon l’usage (m.) | według zużycia

selon toutes vraisemblances |  
według wszelkich wskazówek

sembler | wydawać się

semer qqch. | siać coś

sentier (m.) | ścieżka, droga 

sida (m.) | AIDS

siège (m.) | siedziba

signal (m.) lumineux | sygnał świetlny

sinon | jeśli nie

site (m.) de rachats de portables |  
strona www skupu telefonów 
komórkowych

sommet (m.) | szczyt, czubek, 
wierzchołek

sortie (f.) | ukazanie się

sottise (f.) | nonsens, bzdura

souci (m.) | zmartwienie, troska

souhaiter qqch. | życzyć sobie czegoś

souligné, ~e | uwydatniony, 
podkreślony

souligner qqch. | podkreślać coś 
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souligner que... | podkreślać, że...

soupçonner qqch. | podejrzewać coś

source (f.) | źródło

sourir | uśmiechać się

sous l’emprise de qqch. | pod 
wpływem czegoś

sous les paillettes (f.pl.)| usłany różami

sous-traitant (m.) | podwykonawca

soutenir qqn | wspierać, 
utrzymywać kogoś

spatule (f.) | szpatułka

strict, ~e | restrykcyjny, rygorystyczny

stylo (m.) | długopis

subjugué, ~e par qqch. |  
oczarowany czymś, urzeczony

substantif (m.) | rzeczownik

sud (m.) | południe

suffire | wystarczyć 

suicide (m.) | samobójstwo

suisse (m.) | słodka bułka z kremem 
budyniowym i kawałkami czekolady

suite à qqch. | w następstwie czegoś

suivre l’exemple de qqch. | podążać 
za przykładem czegoś

sur place (f.) | na miejscu

surélevé, ~e | podwyższony

surveiller qqch. | obserwować coś, 
nadzorować coś

susciter qqch. | wzbudzać/
wywoływać coś

système (m.) de circulation  
alternée | system zmienionego 
ruchu miejskiego

T
tableau (m.) | obraz

tache (f.) | plama 

taguer | pokrywać graffiti

taquiner | drażnić

taquiner qqn | drażnić kogoś

télécharger qqch. | pobrać coś 

téléphone (m.) de rechange |  
zapasowy telefon

téléphone (m.) portable | telefon 
komórkowy

tempe (f.) | skroń

temple (m.) | świątynia 

tendre | miękki

tenir qqn au courant de qqch. |  
informować kogoś na bieżąco

tentative (f.) | próba

tenter de faire qqch. | próbować  
coś z/robić

terre (f.) crue | glina

Tiers-Etat (m.) | stan trzeci (ludzie 
wolni niebędący szlachtą ani klerem)

tirer des conclusions | wyciągać 
wnioski

tiroir (m.) | szuflada

tissu (m.) | materiał, tkanina

titulaire (m.) | osoba mianowana, 
piastująca stanowisko

toile (f.) | tkanina, materiał

tombe (f.) | grób

tomber amoureux de qqch. |  
zakochać się w czymś

tomber enceinte | zachodzić w ciążę

torchis (m.) | glina zmieszana ze słomą

traîner des pieds pour faire qqch. |  
nie być chętnym do z/robienia 
czegoś, hamować się

trait (m.) | cecha

traiter de qqch. | mówić o czymś

tranquillement | spokojnie

transfrontali/er, ~ère |  
międzygraniczny

transmis, ~e | przekazany

transport (m.) en commun | środek 
transportu miejskiego/komunikacji 
publicznej, komunikacja miejska

tremblant, ~e | trzęsący się

trésor (m.) | skarb

trottoir (m.) | chodnik 

truffé, ~e de qqch. | przepełniony 
czymś

tungstène (m.) | wolfram

U
urgence (f.) | pilna sprawa

V
vague (f.) | fala

vaillamment | odważnie, dzielnie

valoir bien une messe | być wartym 
mszy

vaste | obszerny

veiller sur qqn | czuwać nad kimś

vélo (m.) | rower

venant de X | pochodzący z X

vénérer qqn | czcić kogoś 

véritable | prawdziwy

vestiges (m.pl.) | pozostałości 

viande (f.) de taureau | mięso byka

victime (f.) | ofiara

viellir | starzeć się

viennoiserie (f.) | ciastka, ciasto, 
drożdżówka

vigilant, ~e | czujny

vignette (f.) | naklejka, winieta

village (m.) | wioska

violer qqch. | gwałcić coś (np. 
wartości), naruszyć coś

vis (f.) | śruba

voie (f.) | droga, ulica

voisin (m.) | sąsiad

vol (m.) | kradzież, lot

volé, ~e | ukradziony

volontairement | dobrowolnie,  
z własnej inicjatywy

vouer un culte à qqch. | czcić 

voyou (m.) | chuligan, oprych

vue (f.) | widok

Z
zut | a niech to, kurczę


