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À
à cause de qqch. | z powodu 
czegoś

à haute voix | na głos 

à l’étranger | za granicę 

à la charge de qqn | na koszt kogoś

à la poubelle | do kosza na śmieci

à minuit | do północy

à partir de X ans | od X lat

à savoir | a mianowicie

à usage unique | jednorazowego 
użytku

à vrai dire | prawdę mówiąc

A
abandonné, ~e | porzucony, 
zarzucony

abriter qqch. | mieścić coś

abus (m.) | nadużycie

abuser de qqch. | nadużywać 
czegoś

accroissement (m.) | wzrost

accueillir qqn | przyjmować, gościć 
kogoś

achat (m.) | zakup

admis, ~e | przyjęty

adversaire (m.) | przeciwnik

affiche (f.) | plakat

afin de | w celu, celem

agacer qqn | irytować, 
denerwować kogoś; drażnić kogoś 

âgé, ~e de plus de X ans | w wieku 
więcej niż X lat

agricole | rolniczy

aidé, ~e par qqn | wspierany przez 
kogoś 

aïe ! | aj!

ajouter qqch. à qqch. | dorzucać 
coś do czegoś

alentours (m.pl.) | okolice, 
sąsiedztwo

allégement (m.) | redukcja, 
zmniejszenie, zredukowanie

Allemagne (f.) | Niemcy

aller de paire | iść w parze

aller-retour (m.) | podróż w dwie 
strony

alourdir qqch. | przeciążyć coś

ambiance (f.) | atmosfera 

améliorer qqch. | poprawić, 
ulepszyć coś 

amener qqch. | przynosić coś

amer | gorzki

amidon (m.) de maïs | skrobia 
kukurydziana

amusant, ~e | zabawny, 
rozrywkowy

ancien, ~ne | starożytny

anniversaire (m.) | rocznica

annoncer qqch. | ogłaszać, 
obwieszczać coś

aplat (m.) | jednobarwna plama

apparaître | pojawiać się

apport (m.) | wkład

apporter qqch. | przynosić coś 

aquatique | wodny

aromatique | aromatyczny

arrêter de faire qqch. | przestawać 
coś robić

artisan (m.) | rzemieślnik

assaisonner qqch. | przyprawić coś

assemblé, ~e | pogrupowany, 
zgromadzony, skupiony

assiette (f.) | talerz

associé-gérant (m.) | wspólnik 
zarządzający

assurer qqch. | zapewnić coś

assurer qqch. à qqn | zapewniać 
kogoś

assureur (m.) | ubezpieczyciel

atteindre qqch. | osiągać coś 

attendre | czekać

attribution (f.) | przyznawanie

au fait | faktycznie

au fond | w głębi, w tle

au sein de qqch. | wewnątrz 
czegoś, w ramach czegoś

au sommet de qqch. | na szczycie 
czegoś

augmenté, ~e | zwiększony

augmenter de X% | zwiększyć się 
o X%

auparavant | wcześniej

aux dimensions modestes |  
o niewielkich wymiarach

aux sabots de bois |  
w drewniakach

avoir des couilles | mieć jaja

avoir du courage | być odważnym 

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

avoir l’air très bon | bardzo dobrze 
wyglądać

avoir lieu | mieć miejsce

avoir pour but (m.) | mieć coś na 
celu

avoir une double casquette | być 
zaradnym, zapobiegliwym

B
baccalauréat (m.) | matura

bagnole (f.) | pot. bryka

baie (f.) | zatoka

bail (m.) | umowa najmu

baisser qqch. | obniżyć coś

basé, ~e sur le pur hasard 
| bazujący na czystym przypadku

bas-relief (m.) | płaskorzeźba

bâtiment (m.) | budynek

bien taillé, ~e | dobrze przycięty, 
przystrzyżony

bien-aimée (f.) | ukochana

bientôt | wkrótce

bière (f.) | piwo

bijou (m.) | biżuteria

bijoux (m.pl.) | biżuteria

bi-langue | dwujęzyczny, 
bilingwalny

bœuf (m.) | wołowina
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bois (m.) | drzewo

boîte (f.) | pudełko 

bonus (m.) | bonus, dodatkowe 
wynagrodzenie

Bordelais, ~e | mieszkaniec/
mieszkanka Bordeaux

boulanger (m.) | piekarz

boulangerie (f.) | piekarnia

boulot (m.) | pot. praca, robota

Ç
Ça fait chier d’attendre! | Co za 
wrzód na tyłku!

ça me soulage | ulżyło mi

ça vaut quatre sous | być nic nie 
wartym

C
cacher qqch. | ukrywać coś

cahier (m.) des charges 
| specyfikacja wymogów/
warunków dotyczących np. 
zamówienia

camarade (m./f.) de classe 
| kolega/koleżanka z klasy

canicule (f.) | upał

cantine (f.) | stołówka

capacité (f.) | zdolność

cassé,~e | stłuczony

casser les couilles à qqn 
| wkurwiać kogoś

CDD (contrat à durée déterminée) 
| umowa na czas określony

cédé,~e à qqn | przekazany komuś, 
scedowany na kogoś

cendrier (m.) | popielniczka

cerise (f.) | wiśnia 

cesser de faire qqch. | przestać coś 
robić 

chaleur (f.) | ciepło

chancellerie (f.) | kancelaria 
(ambasady lub konsulatu)

changer d’avis | zmieniać zdanie

chantier (m.) | plac budowy

chasser qqn à coups de pied 
|  przepędzić kogoś

châtaigne (f.) | kasztan

chausson (m.) aux pommes 
| ciastko z jabłkiem

chemin (m.) | droga

cheval (m.) de bataille | rumak 
bojowy

chiant, ~e | wkurzający; śmiertelnie 
nudny

chier | srać

chier dans les bottes de qqn 
| wkurzać kogoś

chier dans sa culotte/dans son froc 
| narobić w gacie ze strachu

chiffre (m.) d’affaires | obrót 

chrétie/n, ~ne | chrześcijański

circuler | krążyć

citoyen (m.) | obywatel

commander | zamawiać, składać 
zamówienie

commun, ~e | wspólny

communauté (f.) | społeczność

communément | powszechnie

complainte (f.) | skarga

composante (f.) | element, 
komponent

conditionner qqch. 
| uwarunkowywać coś 

conduire à qqch. | prowadzić do 
czegoś

confondre avec qqch. | po/mylić  
z czymś 

confondre qqch. avec qqch. | mylić 
coś z czymś 

conseiller | doradzać, radzić

conservé, ~e | przechowywany

consommation (f.) | z/użycie 

constater qqch. | stwierdzać coś

contemporain, ~e | współczesny

convenablement | odpowiednio

convenir à qqn | odpowiadać 
komuś

convivial, ~e | przyjemny, miły

coordonnées (f.pl.) | dane 
kontaktowe

copi/eux,~euse | obfity

cotisation (f.) sociale | składka 
społeczna

couille (f.) | jajo 

couillon (m.) | przestarz. jajo 
(jądro), dziś: idiota

couper le souffle à qqn | zapierać 
komuś dech w piersiach, zachwycać

cour (f.) | dziedziniec

courant (m.) | prąd

courrier (m.) | poczta, list, 
korespondencja

couverts (m.pl.) | sztućce

croquant, ~e | chrupiący

cru, ~e | surowy

cuit, ~e | ugotowany

cul (m.) | tyłek 

D
d’avance | z wyprzedzeniem

d’eau douce | słodkowodny

d’un bout de pinceau 
| pociągnięciem pędzla 

dans la plupart des cas |  
w większości przypadków

dé (m.) | kostka do gry

de manière obsolète |  
w przestarzały sposób

de même | podobnie

de mer | morski, słonowodny

de moins que | mniej niż

de nos jours | obecnie

déambuler | przechadzać się, 
spacerować

débarrasser qqch. | uprzątnąć coś

décennie (f.) | dekada 

décès (m.) | zgon

déchet (m.) | odpad, śmieć 

découragé, ~e | zniechęcony

découvrir qqch. | odkrywać coś 

défaite (f.) | przegrana, porażka
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dégrèvement (m.) | zmniejszenie 
podatku

demander de faire qqch. 
| wymagać z/robienia czegoś 

déménagement (m.) 
| przeprowadzka

demeure (f.) | dom, domostwo

démissionner | podać się do 
dymisji

dénombrer | liczyć, wynosić

dénommé, ~e | nazwany

dépasser une feuille | przekraczać 
stronę

dérivé (m.) | pochodna

déroulement (m.) | rozwinięcie, 
przebieg 

« des goûts et des couleurs, il ne 
faut pas discuter » | nie należy 
dyskutować/nie dyskutuje się o 
gustach i kolorach

désamiantage (m.) | usuwanie 
azbestu

désolé, ~e | przykro mi 

désormais | od tego momentu

désuet, ~e | przestarzały

détente (f.) | relaks 

développer qqch. | rozwijać coś 

devenir qqn/qqch. | stawać się 
kimś/czymś  

deviner qqch. | odgadnąć coś 

dévoiler qqch. | odkryć coś 

diarrhée (f.) | biegunka

dicton (m.) | powiedzenie

diminuer | zmniejszać się 

dire à quelqu’un ses quatre vérités 
| powiedzieć komuś kilka słów 
prawdy

direct, ~e | bezpośredni

disparaître | znikać 

divorce (m.) | rozwód

divorcer de qqn | rozwieść się  
z kimś

dizaine (f.) | dziesięć, dziesiątka

doigt (m.) | palec

dommage | szkoda

doré,~e | złocisty

doué, ~e | utalentowany

droit (m.) de péage | prawo 
użytkowania

du fait de qqch. | z powodu czegoś 

du point de vue pédagogique | z 
pedagogicznego punktu widzenia

duché (m.) | księstwo

E
ébréché, ~e | wyszczerbiony

échange (m.) épistolaire 
| korespondencja listowna

échanger qqch. | wymieniać coś 

éclater | wybuchnąć

école (f.) des beaux-arts 
| akademia sztuk pięknych

effectuer qqch. | wykonywać coś

efficace | skuteczny

égalité (f.) | równość

église (f.) | kościół

élargir des horizons (m.pl.) 
| poszerzać horyzonty

élu,~e | wybrany

emballage (m.) | opakowanie 

emballer qqch. dans qqch. 
| pakować coś w coś

embêter qqn | denerwować, 
irytować, drażnić kogoś 

embrouiller qqn | zmylić kogoś 

emmurer qqn vivant | zamurować 
kogoś żywcem

emploi (m.) « décent » 
| “przyzwoite” zatrudnienie/praca

emporter qqch. | zabierać coś (ze 
sobą)

emporter qqch. avec soi 
| przywozić coś ze sobą 

en avoir marre | mieć dość, mieć 
czegoś po dziurki w nosie

en baver | przechodzić piekło, 
bardzo cierpieć 

en ce qui concerne qqch. | jeśli 
chodzi o coś

en chier (dur) | zdychać 

en cuir (m.) | ze skóry

en échange | w zamian

en marbre | z marmuru

en moyenne | średnio, przeciętnie

en un certain ordre | w pewnym 
porządku

en verre (m.) | ze szkła

en vogue | w modzie, na fali

endettement (m.) | zadłużenie

endroit (m.) | miejsce

enfoiré (m.) | głupek, kretyn

engagé, ~e | zatrudniony

énième, nième | enty 

ennuyer qqn | za/nudzać kogoś 

ennuyer qqn | zanudzać kogoś 

ennuyeu/x, ~se | nudny

enquêteur (m.) | inspektor

enseignant (m.) | nauczyciel

entamer qqch. | zacząć coś 

entendre qqch. | u/słyszeć coś 

entrée (f.) | przystawka

entrepris, ~e | podjęty

entreprise (f.) | firma, 
przedsiębiorstwo

entretenir des relations 
diplomatiques avec qqn 
| utrzymywać z kimś stosunki 
dyplomatyczne

entretenir qqch. | utrzymywać coś 

entretenu, ~e | utrzymany, 
konserwowany

entretien (m.) d’embauche 
| rozmowa rekrutacyjna

environnement (m.) | środowisko

environs (m.pl.) | okolice

envoyer chier qqn | wysłać kogoś 
do diabła, powiedzieć komuś, żeby 
się odpieprzył

épicé, ~e | przyprawiony

épouse (f.) | małżonka, żona

escalier (m.) | schody

escargot (m.) | ślimak
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espérance (f.) de vie | średnia 
długość życia

esprit (m.) compétitif | duch 
rywalizacji

essayer de faire qqch. | próbować 
coś z/robić 

estampe (f.) | nadruk, druk

estival, ~e | letni 

étage (m.) | piętro

étagère (f.) à jeux | półka z grami 

étale (m.) | stragan

état (m.) | państwo

étrang/er, ~ère | obcy

être au courant | być na bieżąco

être confié, ~e à qqn | zostać 
komuś powierzonym

être en déplacements | być w 
rozjazdach

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

être rebuté, ~e par qqch. | być 
zniechęconym

être truffé, ~e de qqch. | być 
wypełnionym czymś

être/arriver dans le peloton de 
tête | być w czołówce

évènement (m.) | wydarzenie

éviter qqch. | unikać czegoś

évoluer | rozwijać się

exclure qqch. de qqch. 
| powodować wykluczenie/
pozbycie się czegoś

exonération (f.) | kwota wolna od 
podatku

exprimer qqch. | wyrażać coś, 
okazywać coś 

F
face à qqch. | w obliczu czegoś 

fâcherie (f.) | napad złości

faculté (f.) de droit | wydział prawa

fade | pozbawiony smaku

faire chier qqn | wkurzać, 
wnerwiać kogoś

faire connaissance de qqn 
| poznawać kogoś 

faire l’unanimité | zdobyć 
jednogłośne poparcie

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś, wchodzić w skład czegoś 

faire rage | wzbudzać emocje

faire référence à qqch. | odnosić 
się do czegoś 

faire ses besoins | załatwiać się 

faire un effort | spróbować

farnésien, ~ne | przymiotnik od 
rodu Farnese

faute (f.) | wina

fauvisme (m.) | fowizm

féliciter qqn | po/gratulować 
komuś 

ferroviaire | kolejowy

fervent, ~e | zagorzały

fesses (f.pl.) | pośladki

feuille (f.) | liść

fièvre (f.) de jeux | gorączka gier 

fièvre (f.) typhoïde | gorączka 
tyfusowa

filer | pot. uciekać 

flatter qqn | przypochlebiać się 
komuś 

fleuve (m.) | rzeka

fo/u, ~lle | szalony/a

foire (f.) | targ, targowisko

foirer qqch. | nawalić, spieprzyć, 
schrzanić coś 

fondateur (m.) | założyciel

fonder qqch. | założyć coś 

forêt (f.) | las

four (m.) | piekarnik

fourmi (f.) | mrówka

fourni, ~e par qqn | dostarczony 
przez kogoś 

foyer (m.) | ognisko domowe 

fraternité (f.) | braterstwo

fric (m.) | pot. siano, kasa

furtivement | ukradkiem

G
gagner | wygrywać

gagner qqch. | wygrać coś

garde (f.) | straż

garde-frontière (m./f.) | strażnik 
przygraniczny

garni, ~e de qqch. | wypełniony 
czymś 

gestion (f.) | zarządzanie

gestion (f.) du chômage 
| zarządzanie bezrobociem

glace (f.) au chocolat | lody 
czekoladowe

glisser | poślizgnąć się

goût/eux, ~euse | smaczny

gouvernement (m.) | rząd

grenouille (f.) | żaba

gros mot (m.) | przekleństwo

grumel/eux, ~euse | grudkowaty

H
habiller qqn/qqch. | ubrać, 
przyodziać kogoś/coś

habitude (f.) | zwyczaj, nawyk

hanté, ~e | nawiedzony

hausse (f.) de X % | wzrost o X %

hésiter à faire | wahać się coś 
zrobić 

hétérogène | heterogenny, 
różnorodny

hêtre (m.) | buk

heure (f.) supplémentaire 
| nadgodzina

homme de loi (m.) | prawnik

homonyme (m.) | homonim (wyraz 
o takim samym brzmieniu, ale 
mający inne znaczenie i czasem też 
inną pisownię)

hongrois, ~e | węgierski

honnête | szczery

hôte (m.) | gospodarz

humidité (f.) | wilgoć
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I
il semble que | wygląda na to, że

immobilier (m.) | nieruchomości

impact (m.) sur qqch. | wpływ  
na coś

imparti, ~e | określony, 
ograniczony

imposer de faire qqch. | narzucać 
z/robienie czegoś 

impôt (m.) | podatek

incarnation (f.) | uosobienie

incarner qqch. | uosabiać coś 

incendié, ~e | spalony

inciter à faire qqch. | zachęcać do 
z/robienia czegoś 

inclu, ~e | wliczony

incontournable | nie do ominięcia

indécent, ~e | nieprzyzwoity

indicateur (m.) | wskaźnik

indice (m.) | wskazówka

industriel (m.) | przemysłowiec

inéquitable | dyskryminujący, 
nieuczciwy

inférieur, ~e à qqch. | niższy od 
czegoś 

influencé, ~e | będący pod 
wpływem

ingrat (m.) | niewdzięcznik

insipide | pozbawiony smaku

insistance (f.) | opór

inspecteur (m.) adjoint | inspektor 
asystujący

Institut (m.) du cerveau et de la 
transfusion sanguine | instytut 
mózgu i transfuzji krwi

interdit, ~e | zabroniony

intérieur (m.) | wnętrze

intérieur, ~e | wewnętrzny

interlocuteur (m.) | rozmówca, 
interlokutor 

investissement (m.) étranger 
| inwestycja zagraniczna

issu, ~e de qqch. | pochodzący od 
czegoś 

J
Jack L’Éventreur | Kuba 
Rozpruwacz

je n’apprends pas grand chose 
| nie dowiedziałam się zbyt wiele

jetable | jednorazowy

jeté, ~e | wyrzucony

jeu (m.) de fléchettes | strzałki, 
rzutki

joueur (m.) | gracz

jugé, ~e | oceniony

jut/eux, ~euse | soczysty

K
kir (m.) | białe wino z porzeczek

L
l’URSS | ZSSR

la Vierge | Matka Boska

lâcher qqch. | rzucić czymś

laisser tomber qqch. | odpuścić 
sobie coś 

langue (f.) orientale | język 
wschodni/Wschodu

lécher le cul de qqn | włazić komuś 
do tyłka (lécher qqch. | dosł. lizać 
coś)

ledit | omawiany, rzeczony

les États-Unis | Stany Zjednoczone

liberté (f.) | wolność

lié, ~e à qqch. | powiązany z czymś 

lieu (m.) d’échanges et de 
découvertes | miejsce wymian i 
odkryć

lieux (m.pl.) de fouilles 
| wykopaliska

locution (f.) adverbiale de temps 
| wyrażenie przysłówkowe czasu

loger qqn | ulokować kogoś

loggia (f.) | wnęka w zewnętrznej 
płaszczyźnie budynku

loué, ~e à qqn | wynajęty komuś

loyer (m.) | czynsz

lumière (f.) | światło

lumin/eux, ~euse | promienny, 
promieniejący, jaśniejący

M
maîtriser qqch. | władać czymś

majeur, ~e | największy

malentendu (m.) 
| nieporozumienie

malgré qqch. | po/mimo czegoś 

malheureusement | niestety

malus (m.) | kara finansowa

manquer | brakować 

marché (m.) | rynek, targ, 
targowisko

mariage (m.) | ślub

marionnette (f.) | kukiełka, 
marionetka

matière (f.) obligatoire | przedmiot 
obowiązkowy

médaillon (m.) | płaskorzeźba 
prezentująca głowę; okrągła 
dekoracja wokół kolumny

médiéval, ~e | średniowieczny

même si | nawet jeśli 

meneur (m.) du jeu | osoba 
prowadząca grę 

mètre (m.) carré | metr 
kwadratowy

mettre la table | nakryć do stołu

mettre qqch. en avant | podkreślać 
coś 

mettre qqch. en œuvre 
| wykorzystać coś, użyć czegoś

mettre qqch. en place | wdrożyć 
coś w życie

mettre son pied au cul de qqn 
| kopnąć kogoś w dupę

meurtre (m.) | morderstwo

micro espion (m.) | podsłuch

Ministère (m.) des affaires 
étrangères | ministerstwo spraw 
zagranicznych
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mise (f.) en situation 
| zastosowanie

mode (m.) d’emploi | sposób 
użycia

modèle (m.) de croissance | model 
wzrostu

moell/eux, ~euse | miękki

moins polluant, ~e | mniej 
zanieczyszczający

mondain, ~e | towarzyski

monter | wzrastać, rosnąć

morosité (f.) | przygnębienie

mou, molle | miękki

moulin (m.) | młyn

mourir | umierać

mousse (f.) | pianka

mouvement (m.) | ruch, partia

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

N
naissance (f.) | narodziny

nativité (f.) | narodzenie Chrystusa; 
szopka (scena narodzin Chrystusa)

néanmoins | niemniej jednak, 
jednak/że

nettement | wyraźnie, 
zdecydowanie 

nettoyer qqch. | posprzątać coś

nocturne | nocny

nombr/eux,~euse | liczny

nombre (m.) | liczba

notamment | zwłaszcza

noter que | zauważać, że

nouritture (f.) | żywność, jedzenie

noyau (m.) | pestka 

nu,~e | nagi

nuptialité (f.) | wskaźnik ślubów

O
objectif (m.) | cel

obtenir qqch. | otrzymywać/
uzyskać coś

occuper qqch. | zajmować coś

œuf (m.) mollet | jajko na miękko

œuvre (f.) | dzieło

offenser qqn | obrazić kogoś 

OGM = organisme (m.) 
génétiquement modifié | GMO, 
organizm modyfikowany 
genetycznie

ombre (f.) | cień

oser faire qqch. | ośmielić się robić 
coś 

outil (m.) d’apprentissage 
| narzędzie do nauki/uczenia się 

outremer | granatowy 

P
PACS (pacte civil de solidarité) 
| rejestrowany związek partnerski 
we Francji, legalizujący związki 
nieformalne między dwojgiem osób 
bez względu na płeć

panier (m.) | koszyk na zakupy

paper | ang. papier

papier-peint (m.) | tapeta

par rapport à qqch. |  
w odniesieniu do czegoś

par réciprocité | w ramach 
odwzajemnienia się

parcouru, ~e | przebyty, 
przejechany, przemierzony

partager qqch. | współdzielić coś, 
podzielać coś z kimś (np. poglądy)

participant (m.) du jeu | uczestnik 
gry 

participer à qqch. | uczestniczyć w 
czymś 

partisan (m.) | zwolennik

passer du bon temps ensemble 
| spędzać dobrze czas razem

pâte (f.) | makaron

patrimoine (m.) | dziedzictwo

paume (f.) | dłoń, ręka 

payant, ~e | płatny 

peindre qqch. | malować coś 

peintre (m.) | malarz

peinture (f.) | malarstwo, obraz

pensée (f.) | myśl

pepper | ang. pieprz

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

pesticide (m.) | pestycyd

péter plus haut que son cul | wyżej 
srać niż dupę mieć (péter – dosł. 
pierdzieć)

peuplé, ~e | zaludniony

peuplé, ~e de qqn | zaludniony 
kimś, przepełniony kimś

pimienta | hiszp. pieprz

pioché, ~e | wyciągnięty, 
wylosowany

piquant, ~e | ostry

plafond (m.) | sufit

plaisir (m.) de jouer | przyjemność 
grania/gry

plat (m.) principal | danie główne

pleurs (m.pl.) | łzy, płacz 

plus chanc/eux,~euse | mający 
więcej powodzenia

plusieurs | wiele

point (m.) fort | mocna strona

poison (m.) | trucizna

poisson (m.) | ryba 

poisson (m.) du jour | danie rybne 
dnia

poivre (m.) | pieprz

poivré, ~e | popieprzony

polluer | zanieczyszczać 

pont (m.) | most

porter qqch. | nosić coś 

portière (f.) | drzwi (samochodu)

poterie (f.) | garncarstwo

poubelle (f.) | kosz na śmieci

pour la première fois | po raz 
pierwszy 

pour la taille | pod względem 
rozmiaru
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pour toutes les bourses (f.pl.) | na 
każdą kieszeń

pourboire (m.) | napiwek

poursuivre | kontynuować

poursuivre qqch. | kontynuować 
coś

précédent, ~e | poprzedni

prendre conscience | uświadamiać 
sobie 

prendre des airs au-dessus de ses 
moyens | robić coś, co jest powyżej 
czyichś możliwości/środków

prendre des forces (f.pl.) | nabrać 
sił

prendre des mesures (f. pl.) 
| przedsięwziąć środki

prendre qqch. en compte | brać 
coś pod uwagę

préoccuper qqn | martwić kogoś 

prévoir qqch. | przewidywać, 
planować coś

prime (f.) | premia, bonus

primordial, ~e | główny, 
zasadniczy, kluczowy

principe (m.) d’extraterritorialité 
| zasada eksterytorialności

prise (f.) de conscience 
| uświadomienie (sobie czegoś)

prochainement | wkrótce

proche | bliski

progressi/f, ~ve | postępujący

promenade (f.) | spacer

promu, ~e | awansowany

prononcer qqch. | wypowiedzieć, 
wymówić coś 

propager des rumeurs | szerzyć 
plotki

prophète (m.) | prorok

propriétaire (m.) | właściciel

provenir de | pochodzić z

puissance (f.) | potęga

Q
quand les poules auront des dents 
| gdy świnie zaczną latać

quant à X | jeśli chodzi o X

quantité (f.) | ilość

quasiment | prawie, nieomal

Quel temps de merde ! | Co za 
gówniana pogoda!

quinzaine (f.) | około piętnaście/
piętnastu

quotidie/n, ~ne | codzienny

quotidien (m.) | codzienność, 
codzienne życie 

quotidiennement | dziennie

R
raccourci, ~e | skrócony

racheter qqch. | nabywać, 
kupować coś

raconter qqch. | opowiadać coś 

ragot (m.) | plotka

rails (m.pl.) | tory

ralentissement (m.) | spowolnienie

râler | gderać, narzekać

rangée (f.) | szereg, rząd

rasé, ~e | zniszczony, zrównany z 
ziemią

rassasié, ~e | pełny

rassemblement (m.) de famille 
| zgromadzenie rodzinne

rassembler qqn | zgromadzić, 
zebrać kogoś 

rat (m.) | szczur

ravi,~e | zachwycony

rayer qqch. | zarysować, 
porysować coś 

recette (f.) | przepis

reçevoir qqch. | otrzymać coś 

réchauffer qqch. | rozgrzewać coś 

recherché, ~e | poszukiwany

recherches (f.pl.) en histoire 
| badania historyczne

reconnaître qqch. | rozpoznać coś 

recueillir qqch. | zbierać

réfléchir | zastanawiać się

refus (m.) | odmowa

refuser de faire qqch. | odmawiać 
z/robienia czegoś 

refuser qqch. | odmawiać czegoś

regrouper qqn | zrzeszać kogoś 

rejoindre qqch. | dołączyć do 
czegoś 

remarquer qqch. | zauważyć coś 

remettre qqch. en cause 
| zakwestionować coś

remonter à qqch. | odwoływać się, 
odnosić do czegoś 

remplacé, ~e par qqch. 
| zastąpiony przez coś 

remporter qqch. | wygrać coś

rencontre (f.) | spotkanie 

rencontrer qqn | spotykać kogoś

rendre payant, ~e qqch. | zrobić 
coś płatnym

rendre qqch. + adjectif | sprawiać, 
że coś jest jakieś 

rendre qqch. à qqn | zwracać, 
oddawać coś komuś

renforcer qqch. | wzmocnić coś

renouer qqch. | odnowić, wznowić 
coś

renvoyé, ~e à qqn | wysłany do 
kogoś

repas (m.) | posiłek

répertorier qqch. | wymieniać coś, 
robić listę czegoś 

reprendre le flambeau | przejąć 
pałeczkę

réseau (m.) | sieć, siatka

résister à qqch. | opierać się 
czemuś

résoudre qqch. | rozwiązać coś 

ressources (f.pl.) | środki 

rétablir qqch. | wprowadzić coś 
ponownie

réussir à faire qqch. | dać radę coś 
zrobić
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réutilisé, ~e | ponownie 
wykorzystany

rêvé, ~e | wymarzony

revendeur (m.) | handlarz

revenir | po/wracać

rez-de-chaussée (m.) | parter

rire (m.) | śmiech

rupture (f.) | zerwanie

rutilant, ~e | rudy, jaskrawo 
czerwony

S
s’affronter | z/ mierzyć się ze sobą

s’assesoir | siadać

s’avérer | okazać się 

s’emparer de qqn | brać kogoś we 
władanie, ogarniać kogoś 

s’endetter | zadłużyć się

s’endormir | usypiać, zasypiać 

s’ennuyer | nudzić się

s’inquiéter | niepokoić się

s’inscrire à qqch. | zapisać się na coś 

s’inscrire dans qqch. | wpisywać się 
w coś

sac (m.) en plastique | plastikowa 
torebka 

saignant, ~e | krwisty

sans mélange (m.) | bez mieszania

sauf qqch. | z wyjątkiem czegoś 

savour/eux, ~euse | pyszny, smaczny

sciences (f.pl.) sociales | nauki 
społeczne

sculpteur (m.) | rzeźbiarz

se casser le cul pour faire qqch. 
| harować, zapierdalać, żeby coś 
zrobić/osiągnąć

se débarrasser de qqn | pozbyć się 
kogoś 

se débrouiller | po/radzić sobie

se décomposer | rozłożyć się 

se disperser | rozproszyć się 

se faire chier | być śmiertelnie 
znudzonym

se faire des ennemis | przysparzać 
sobie wrogów

se faire entendre | dać się słyszeć 

se fixer qqch. | ustalać coś, umawiać 
się na coś 

se geler le cul | odmrozić sobie tyłek

se joindre à qqch. | dołączyć do 
czegoś 

se laisser séduire par qqch. 
| pozwolić się czemuś uwieść

se laver les mains | umyć ręce

se marier à X ans | żenić się, wyjść 
za mąż mając X lat

se préoccuper de qqch. | martwić 
się czymś

se prévaloir de qqch. | poszczycić się 
czymś

se raccorder à qqch. | połączyć się z 
czymś, przyłączyć się do czegoś

se rendre | poddawać się

se réunir | gromadzić się 

se souvenir | przypominać sobie

se succéder | następować po sobie

se tenir | odbywać się

se tenir à qqch. | trzymać się czegoś

se tordre le cerveau avec qqch. 
| łamać sobie czymś głowę 

se tourner vers qqch. | zwrócić się 
ku czemuś 

se venger | zemścić się

sécurité (f.) | bezpieczeństwo

séduire qqn | uwodzić, oczarowywać 
kogoś 

séjour (m.) | pobyt 

séjourner | przebywać

selon qqch. | według czegoś

sembler | wyglądać

s’en aller content/mécontent 
| wychodzić zadowolonym/
niezadowolonym

siginification (f.) | znaczenie 

sigle (m.) | skrót

signer qqch. | podpisywac coś, 
projektować coś

soixantaine (f.) | około 
sześćdziesięciu

sorcière (f.) | czarownica, wiedźma 

sortir qqch. de sa poche | wyciągać 
coś z kieszeni

soudé, ~e | trwały, solidny, stabilny

souffrir de qqch. | cierpieć na coś 

souhaiter | życzyć sobie

souhaiter faire qqch. | za/życzyć 
sobie z/robienia czegoś

souhaiter qqch. | życzyć sobie 
czegoś, mieć na coś nadzieję

sous l’étroite surveillance de qqn 
| pod ścisłym nadzorem kogoś

sous le nom de... | pod nazwą...

sous prétexte que | pod pretekstem, 
że 

soutenir qqn | wspierać kogoś

souterrain (m.) | podziemie

subjugué, ~e | ujmujący

subrepticement | ukradkiem

succomber à qqch. | zapadać na coś 

succulent, ~e | pyszny

sucré, ~e | słodzony, słodki

Suède (f.) | Szwecja

suffire | wystarczyć 

suffisamment | wystarczająco

Suisse (m./f.)) | Szwajcar, Szwajcarka

supérieur, ~e | wyższy

supporter qqn | znosić kogoś

supprimer qqch. | usunąć coś 

surprendre qqn | zaskoczyć kogoś

susciter un grand intérêt | wzbudzać 
wielkie zainteresowanie

suspect (m.) | podejrzany

suspendre qqch. | zawiesić coś

T
tableau (m.) | obraz

tâche (f.) | zadanie 

tache (f.) de couleur | plama koloru

tapisserie (f.) | gobelin, arras; tapeta
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tardi/f, ~ve | późny

tarte (f.) aux fraises | tarta 
truskawkowa

tarte (f.) aux légumes | tarta 
warzywna

tasse (f.) à thé | filiżanka do herbaty

tâtonner qqch. | szukać czegoś po 
omacku

taureau (m.) | byk

taux (m.) de fécondité | wskaźnik 
płodności

tempérer qqch. | po/hamować coś 

temple (m.) | świątynia

tendre | delikatny

tendre à faire qqch. | zmierzać  
do z/robienia czegoś, mieć na celu  
z/robienie czegoś 

terres (f.pl.) agricoles | tereny 
uprawne/rolnicze

testicule (m.) | jądro

tire-bouchon (m.) | korkociąg

tirer la sonnette d’alarme | bić na 
alarm

tombe (f.) | grobowiec

tomber dans l’oubli | popadać  
w zapomnienie/niepamięć 

tomber par terre | upaść na ziemię

tomber sur le cul | opaść na tyłek  
(z wrażenia)

tourner à qqch. | zmieniać się w coś 

tout d’abord | najpierw

traverser qqch. | przemierzać coś

tricher | kantować, oszukiwać 

trié, ~e sur le volet | specjalnie 
wybrany, wyselekcjonowany

Trinité (f.) | Trójca Święta

tromper | zmylić, wprowadzić w błąd

tronçon (m.) | fragment, kawałek

trottoir (m.) | chodnik

tuer qqn | zabić kogoś 

U
un de ces jours | wkrótce

un de ces quatre matins | wkrótce

un jour | pewnego dnia

une fois devenu célèbre | gdy stał 
się sławny

V
vaisselle (f.) | zastawa

végétal, ~e | roślinny

vente (f.) | sprzedaż 

vermillon | cynobrowy, odcień 
koloru czerwonego wpadający w 
pomarańczowy

verre (m.) | szklanka, kieliszek

versement (m.) des allocations (f.pl.) 
| płacenie zasiłków

viande (f.) | mięso

victime (f.) | ofiara

vieillir | starzeć się

viennoiserie (f.) | ciastko

vingtaine (f.) | ok. dwudziestu

vitrail (m.), vitraux (m.pl.) | witraż

voisin (m.) | sąsiad

voiture (f.) de course | samochód 
wyścigowy

vol (m.) | lot

volume (m.) | tom

voter pour qqn | za/głosować na 
kogoś

voué, ~e à qqch. | dedykowany 
czemuś 

voyager | podróżować 

Z
zouave (m.) | Żuaw (członek 
oddziału lekkiej piechoty)

zut ! | cholera!


