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A 
à cause de qqch. | przez coś

à charge émotionnelle plus 
forte | o większym ładunku 
emocjonalnym

à demi-nus | wpół nagi

à l’approche | z daleka

à l’avance | z wyprzedzeniem

à l’échelle | w skali

à la vue de qqch. | na widok czegoś

à pied | pieszo

à prix bas | w niskiej cenie

à proximité de qqch. | w pobliżu 
czegoś

à puissance réelle | z prawdziwą 
siłą

à savoir | to znaczy

abondamment | obficie

abordable | przystępny cenowo

abriter qqch. | mieścić coś

accord (m.) de rétrocession 
| ugoda retrocesji

accueillir qqch. | przyjmować coś

accuser qqn de faire qqch. 
| oskarżać kogoś o z/robienie 
czegoś

achevé, ~e | skończony

acquérir qqch. | nabywać coś

admirer qqch. | podziwiać coś

adversaire (m.) | przeciwnik

affaibli, ~e | osłabiony

affiche (f.) | plakat

affrontement (m.) | starcie

âgé, ~e | starszy

agréable | przyjemny

aile (f.) | skrzydło

aine (f.) | krocze

air (m.) | wygląd

ajouter qqch. | dodawać, 
dokładaćdorzucać coś

ajouter qqch. à qqch. | dorzucać 
coś do czegoś

amaigri, ~e | wychudzony, 
wychudły

amalgame (m.) | mieszanka

ambiance (f.) | atmosfera

améliorer qqch. | polepszyć, 
usprawnić coś

amener qqn jusqu’à qqch. 
| zanieść, zabrać kogoś gdzieś

amusement (m.) | rozrywka, 
zabawa

ancêtre (m.) | przodek

anchois (m.) | sardela

annoncer qqch. | annoncer 
qqch. | zapowiadać, zwiastować, 
obwieścić, ogłosić coś

apparaître | występować

apparences (f.pl.) | pozory

apparition (f.) | pojawienie się

appartenant à qqn | należący do 
kogoś

appartenir à qqn | należeć do 
kogoś

applaudir | klaskać

arbitre (m.) | sędzia, arbiter

arc (m.) brisé | łuk ostry

arche (f.) | łuk

arme (f.) | broń

armure (f.) | zbroja

armurier (m.) | zbrojmistrz, 
płatnerz

arrêt (m.) | postój, przystanek

arrière-pays (m.) | region zza 
wybrzeża

arrondisement (m.) | dzielnica

artichaut (m.) | karczoch

articuler | artykułować, 
wypowiadać

artisanat (m.) | rzemiosło

arts (m.pl.) martiaux | sztuki walki

assaisonné, ~e de qqch. 
| przyprawiony czymś

assurance (f.) multirisque | pełne 
ubezpieczenie

astuce (f.) | sztuczka, trik

atelier (m.) peinture | warsztat 
malarski

atelier (m.) sculpture | warsztat 
rzeźbiarski

attaché, ~e | przywiązany

atteindre | osiągnąć

atteindre qqch. | osiągnąć coś

attentat (m.) | zamach

attirer l’attention de qqn 
| przyciągać czyjąś uwagę

attirer qqn | przyciągać kogoś

au bout de qqch. | na końcu czegoś

au fil du temps | z biegiem czasu, 
z upływem czasu

au fur et à mesure | stopniowo

avoir envie de faire qqch. | mieć 
ochotę na z/robienie czegoś

avoir hâte de faire qqch. | nie móc 
się doczekać z/robienia czegoś

avoir lieu | mieć miejsce, odbywać 
się

avoir mal à la tête | boleć 
(o głowie)

avoir qqch. en commun avec qqch. 
| mieć coś wspólnego z czymś

B
bagarre (f.) | walka

bagnole (f.) | pot. bryka

baie (f.) | zatoka

baie (f.) des anges | zatoka aniołów

baptisé,~e | ochrzczony, nazwany

barbu, ~e | brodaty

barque (f.) | mała łódź, barka

barre (f.) | koło sterowe

bas-relief (m.) | płaskorzeźba

bâtisseur (m.) | budowniczy

béhourd (m.) | bohurt, sport walki 
polegający na staczaniu bitew 
wzorowanych na średniowiecznych

berge (f.) | brzeg rzeki

bien s’amuser | dobrze się bawić

bijou (m.) | klejnot
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bijoux (m.pl.) | biżuteria

bizarre | dziwny, osobliwy

blessé, ~e | ranny

blessure (f.) | rana

boeuf (m.) | wołowina

boîte (f.) de nuit | pot. nocny klub

borne (f.) de rechargement 
| terminal ładujący

bouclier (m.) | tarcza

bouffer qqn | pot. użreć kogoś

bouger | po/ruszać się

boulangerie (f.) | piekarnia

boulot (m.) | pot. robota, praca

brisé, ~e | złamany

broyé, ~e | mielony

bruit (m.) | hałas

bulle (f.) | bańka

C
c’est-à-dire | to znaczy

cache-toi la figure | zakryj twarz

cagnotte (f.) | suma na czarną 
godzinę, zaskórniak

camp (m.) | obóz, obozowisko

cancer (m.) du foie | rak wątroby

canicule (f.) | upał

CAP boulanger (= certificat 
d’aptitude professionnelle) 
| świadectwo kwalifikacji 
zawodowych

câpre (f.) | kapar

car | ponieważ, bo

carotte (f.) | marchewka

carré, ~e | kwadratowy

casanier (m.)/casanière (f.) 
| domator/ka

cassé, ~e | złamany

casser la figure de qqn/à qqn 
| pot. obić komuś pysk/mordę

céder qqch. à qqn | odstępować 
coś komuś

cèpe (m.) | borowik

cependant | jednak

certes | oczywiście, zapewne

cesser de faire qqch. | przestawać 
coś robić

chaîne (f.) de montage | linia 
montażowa

chassé, ~e de qqch. | wypędzony 
z czegoś

chemin (m.) | droga, trasa

chevalerie (f.) | rycerstwo, rycerze

cheville (f.) | kostka

choeur (m.) | prezbiterium

choucroute (f.) | kiszona kapusta, 
bigos

chrétie/n, ~ne | chrześcijański

cohérence (f.) | spójność

coincé, ~e dans qqch. 
| zablokowany w czymś

colline (f.) | wzgórze

combat (m.) | walka

combattant (m.) | walczący

commander qqch. | zamawiać coś

commercial,~e | handlowy

communauté (f.) | społeczność

compagnie (f.) d’assurances | firma 
ubezpieczeniowa

compétition (f.) | zawody, konkurs

comporter qqch. | zawierać coś

composé, ~e de qqch. | złożony 
z czegoś

compréhension (f.) | zrozumienie

comptoir (m.) commercial | punkt 
handlowy

comté (m.) | hrabstwo

concerné, ~e | którego to dotyczy

conducteur (m.) | kierowca

confondre qqch. avec qqch. | mylić 
coś z czymś

conquérir qqch. | podbijać coś

consciemment | świadomie

conseiller de faire qqch. | radzić 
coś zrobić

conseiller qqch. | doradzać coś

considéré, ~e comme X | uważany 
za X

consonne (f.) | spółgłoska

constituer qqch. | stanowić coś

contenir qqch. | zawierać coś

contracter qqch. | łapać coś, 
zarażać się czymś

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś

controversé, ~e | kontrowersyjny

convaincre qqn | przekonać kogoś

convenir à qqn | odpowiadać 
komuś

convertir qqn à qqch. 
| przekonywać kogoś do czegoś

cordonnier (m.) | szewc

côti/er, ~ère | przybrzeżny, 
nabrzeżny

côtoyer qqch. | stać obok czegoś, 
tutaj: żyć obok czegoś

coup (m.) | cios

coup (m.) de pied | kopniak

coup (m.) de poing | uderzenie 
pięścią

coupole (f.) | kopuła

courant (m.) du fleuve | prąd rzeki

courant (m.) électrique | prąd 
elektryczny

courgette (f.) | cukinia

couverture (f.) vaccinale 
| wykonywalność szczepień

couvrir la figure de qqn/à qqn 
| zakryć twarz

covoiturage (m.) | współdzielenie 
samochodu, carsharing

craindre de faire qqch. | obawiać 
się zrobienia czegoś

crêpe (f.) | naleśnik

crier dans la figure de qqn/à qqn 
| powiedzieć coś komuś prosto 
w twarz, wprost

croisée (f.) d’ogive | sklepienie 
żebrowe

croiser les doigts | trzymać kciuki

croiser qqn | wpadać na kogoś

croissance (f.) | wzrost, rozwój
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croître | rosnąć

crudités (f.pl.) | surowe warzywa

cuit, ~e | gotowany

curiosité (f.) | ciekawostka

D
d’ac’ | pot. oki, zgoda

dans ce cas | w tym wypadku

dans un proche avenir | w bliskiej 
przyszłości

de plus en plus | coraz bardziej

débarquer | lądować, wysiadać

déboité, ~e | zwichnięty

débourser qqch. | wydawać coś

décapiter qqn | ściąć komuś głowę

découdre | rozpruwać, rozerwać na 
strzępy

découler | wynikać

découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkrywać coś

défi (m.) | wyzwanie

défilé (m.) | przemarsz, defilada

défunt (m.) | zmarły

déguisé, ~e en vache | przebrany 
za krowę

délaissé, ~e | opuszczony

demander des précisions | dopytać 
o szczegóły

demander qqch. | wymagać czegoś

démarrer | startować

demeure (f.) | dom, posiadłość

dénoncer qqch. | potępić coś

dénuement (m.) | bieda

départ (m.) | wyjazd

dépasser qqch. | przekraczać coś

dépenser | wydawać

déplacement (m.) 
| przemieszczanie się

dépliant (m.) | ulotka, folder

dérivé, ~e de qqch. | pochodzący 
od czegoś

dérogation (f.) | zwolnienie

désarmé, ~e | bez broni, 
rozbrojony

désordre (m.) | bałagan

desservi,~e | który ma dobre 
połączenie (z czymś innym)

desservir qqch. | obsługiwać coś

destination (f.) | kierunek

détenir qqch. | utrzymywać coś

détour (m.) | zboczenie z drogi

détourner qqch. | zmodyfikować, 
zmienić coś

devenir qqch. | stawać się czymś

devoir qqch. à qqn | zawdzięczać 
coś komuś

digne de qqch. | godny czegoś

dimension (f.) | rozmiar, wymiar

diphtérie (f.) | dyfteryt, błonica

distraction (f.) | rozrywka

diversifié, ~e | zróżnicowany

divertissement (m.) | rozrywka

doigt (m.) | palec

dou/x, ~ce | łagodny, delikatny

douleur (f.) | ból

dû, due à qqch. | wynikający 
z czegoś

duel (m.) | pojedynek

dûment | należycie

E
éblouir qqn | zachwycić kogoś

école (f.) de commerce | szkoła 
handlowa

édifice (m.) | gmach

également | również

éloigné, ~e de qqch. | oddalony od 
czegoś

éloigné, ~e de X kilomètres de Y 
| oddalony o X kilometrów od Y

emballage (m.) | opakowanie

embauche (f.) | zatrudnienie

embouteillage (m.) | korek

émerveiller | zachwycać

émeute (f.) | zamieszki

emmener qqch. | zabierać coś

émouvant, ~e | wzruszający

emploi (m.) | stanowisko pracy

employé (m.) | pracownik

en dehors de qqch. | poza czymś

en intégrité | w całości

en matière de qqch. | w dziedzinie 
czegoś

en moyenne | średnio

en pleine figure | prosto w twarz

en tenant compte | biorąc pod 
uwagę

endroit (m.) | miejsce

endroits (m.pl.) | okolice

engendrer qqch. | zapoczątkować 
coś, spowodować coś

ennuyeu/x, ~se | nudny

enseignement (m.) | nauczanie

entériné, ~e | zatwierdzony

entourage (m.) | otoczenie

entraînement (m.) à qqch. 
| przysposobienie do czegoś

environnement (m.) | środowisko

épargner qqch. | ocalić, chronić od 
czegoś

épaule (f.) | ramię

épée (m.) longue | miecz długi 
(nazwa kategorii)

épée-bocle (m.) | miecz-puklerz

épée-bouclier (m.) | miecz-tarcza

épicier (m.) | sprzedawca w sklepie 
spożywczym

éradiquer qqch. | wy/eliminować 
coś

érigé, ~e | wzniesiony, zbudowany

esprit (m.) de fraternité | duch 
braterstwa

essence (f.) | benzyna

essor (m.) | rozwój

estimations (f.pl.) | szacunki

estimer que | szacować, że

estoc (f.) | pchnięcie (sztych)
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étage (m.) | piętro

être à l’abri de qqch. | uchronić się 
od czegoś

être à la recherche | poszukiwać

être convoqué, ~e au tribunal 
| zostać wezwanym do sądu

être en avance | być 
z wyprzedzeniem

être en charge de qqch. 
| odpowiadać za coś

être permis, ~e | być dozwolonym

être soumis, ~e à qqch. | podlegać 
czemuś

être sujet, ~te à qqch. | zostać 
czemuś poddanym

évacuer | odprowadzać coś (wodę)

évènement (m.) | wydarzenie

éventuellement | w końcu, 
ostatecznie

évidé, ~e | wydrążony

éviter qqch. | unikać czegoś

évoquer qqch. | odnosić się do 
czegoś

excursion (f.) | wycieczka

exiger qqch. | wymagać czegoś

exorbitant, ~e | astronomiczny, 
horrendalny

exploiter qqch. | używać czegoś, 
wykorzystywać coś

exposition (f.) permanente | stała 
wystawa/ ekspozycja

faire de la trottinette | jeździć na 
hulajnodze

F
faire des courses | z/robić zakupy

faire du commerce avec qqn 
| handlować z kimś

faire du roller | jeździć na rolkach

faire du vélo | jeździć na rowerze

faire la connaissance de qqn 
| poznać kogoś

faire la grande rue | przejść się 
główną ulicą

faire le train fantôme | jechać 
przez jaskinię strachu

faire raser qqch. | zniszczyć, 
zburzyć coś

faire rire qqn | rozśmieszać kogoś

faire un choix | dokonywać wyboru

faire une apparition | pojawić się

farci, ~e de qqch. | nadziany czymś

farine (f.) de pois chiche | mąka 
z cieciorki

fauchon (m.) | tasak (bojowy)

fer (m.) | żelazo

fermier (m.) | farmer

fête (f.) foraine | wesołe 
miasteczko

feuille (f.) de blettes | liść botwiny

feuille (f.) de palmier | liść palmy

fichtre | ojej

fierté (f.) | duma

fierté (f.) à + bezokolicznik | być 
dumnym z czegoś

fièvre (f.) jaune | żółta febra

figurer | występować, być obecnym

fin, ~e | delikatny, drobny, subtelny

flamme (f.) | płomień

fluvial, ~e | rzeczny

fo/u, ~lle | szalony

foi (f.) | wiara

fondateur (m.) | założyciel

fonder qqch. | założyć coś

formation (f.) | wykształcenie

foule (f.) | tłum

four (m.) | piekarnik

four (m.) à pizza | piekarnik do 
pizzy

fous le camp | won, wynocha

foutoir (m.) | chlew

foutre la paix à qqn | zostawić 
kogoś w spokoju

foutre le camp | uciekać skądś, 
wynosić się

foutre un coup de pied à qqn 
| wymierzyć komuś kopniaka

frais (m.pl.) supplémentaires 
| dodatkowe koszty

franchement | szczerze

franchir qqch. | przekraczać coś

frapper avec qqch. | uderzać czymś

frontière (f.) | granica

frottement (m.) | kontakt

G
gagner | zwyciężać, wygrywać

galet (m.) | kamyk

gant (m.) coqué | rękawica 
ochronna

garder qqch. | zachować, 
zachowywać coś

gargouille (f.) | gargulec

gaz (m.) d’échappement | spaliny

genou (m.) | kolano

gérer qqch. | zarządzać, 
zawiadywać czymś

gestion (f.) | zarządzanie

gisant (m.) | rzeźba nagrobna

glacé, ~e | mrożony

gnocchi (m.pl.) | rodzaj włoskich 
klusek

golfe (m.) du Bengale | Zatoka 
Bengalska

gothique (m.) flamboyant | gotyk 
płomienisty

grâce à qqch. | dzięki czemuś

grimaçant, ~e | powykrzywiany, 
powykręcany

grossièreté (f.) | ordynarność

guérir qqch. | wyleczyć coś

guide (m.) | przewodnik

guider qqn | prowadzić kogoś

H
habitant (m.) | mieszkaniec

hache (f.) | topór

haché, ~e | po/siekany
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hâlé, ~e | opalony

hanche (f.) | biodro

heaume (m.) | hełm

hépatite B (f.) | żółtaczka typu B

I il conviendrait | należy

il faut noter qqch. | należy 
poświęcić uwagę czemuś

il n’y a rien d’étonnant | nie ma nic 
dziwnego (w tym)

il s’agit de | chodzi o 

immergé, ~e | zanurzony

immortalisé, ~e 
| unieśmiertelniony, uczyniony 
nieśmiertelnym

impact (m.) | wpływ

imposé, ~e | narzucony

imprenable | nie do stracenia

incontournable | nie do pominięcia

indésirable | niepożądany

Indien (m.) | Hindus

indigne de qqn | niegodny kogoś

ingénieu/x, ~se | pomysłowy

injure (f.) | obelga, obraza

inoculer | za/szczepić

insolite | osobliwy, nietypowy

interdiction (f.) | zakaz

interdit, ~e | zakazany

interlocuteur (m.) | rozmówca, 
interlokutor

interrompre qqn | przerywać 
komuś

inventer qqch. | wynaleźć coś

inventeur (m.) | wynalazca

issu,~e de qqch. | pochodzący od 
czegoś

J
j’ai pas mal de... | mam wiele/wielu...

J’en ai marre ! | Mam tego dość!

jaune (m.) d’oeuf | żółtko

je m’en fous | mam to gdzieś

Je suis partant, ~e | wchodzę w to

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

joufflu, ~e | pulchny

jouissi/f, ~ve | dający radość

juger | ocenić

L
la ville Lumière | pot. Paryż, miasto 
świateł

laid, ~e | brzydki

laissé, ~e à l’abandon | opuszczony

lancer qqch. | wypuścić coś

laxisme (m.) | pobłażliwość

légèreté (f.) | lekkość

les uns aux autres | jedni do 
drugich

lèvres (f.pl.) | wargi

lice (f.) | szranki, pole walki

lien (m.) entre X et Y | związek 
między X i Y

Ligure (m.) | Liguryjczyk

littoral (m.) | wybrzeże

logement (m.) | zakwaterowanie

loi (f.) | prawo

louer qqch. | wynajmować coś

louer qqch. | wypożyczyć coś

lumière (f.) | światło

M
maintenir qqch. | utrzymać coś

majeure partie (f.) | większa część

majoritaire | większościowy

majorité (f.) | większość

maladie (f.) | choroba

malgré qqch. | po/mimo czegoś

manège (m.) | karuzela

maniement (m.) | obchodzenie się, 
posługiwanie się

marchand (m.) de souvenirs 
| sprzedawca pamiątek

marché (m.) | rynek

marin (m.) | marynarz

marrant, ~e | śmieszny

matelas (m.) | materac

même si | nawet jeśli

mener à qqch. | prowadzić do 
czegoś

mener qqch. | prowadzić coś

mener qqn vers qqch. | zabierać 
kogoś w kierunku czegoś, zawieźć/
zaprowadzić kogoś gdzieś

mener une conversation 
| przeprowadzić rozmowę

méningite (f.) | zapalenie opon 
mózgowych

messe (f.) | msza

mesure (f.) | sposób

métier (m.) manuel | praca ręczna/
manualna

mettre qqch. en avant | podkreślać 
coś

mettre qqn en relation | łączyć 
kogoś

meurtre (m.) | zabójstwo

militaire (m.) | wojskowy

mise (f.) en place de qqch. 
| wcielenie w życie

morceau (m.) | kawałek

morue (f.) | dorsz

mouche (f.) | mucha

mouillé, ~e | mokry, wilgotny

moulage (m.) | odlew

moustique (m.) | komar

mouvementé, ~e | burzliwy

moyen (m.) | środek, sposób

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

muni, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś

municipalité (f.) | władze miejskie

murmurer | mamrotać

mystérieu/x, ~se | tajemniczy
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N
navette (f.) spaciale | statek 
kosmiczny

nef (f.) | nawa

nettoyé, ~e | wyczyszczony

nombr/eux, ~euse | liczny

nombre (m.) | ilość

nommé, ~e | mianowany

notamment | zwłaszcza

nuisible | uciążliwy

nuque (f.) | kark

O 
obliger qqn à faire qqch. 
| zobowiązać kogoś do zrobienia 
czegoś

obtention (f.) | otrzymanie

oignon (m.) | cebula

omniprésent, ~e | wszechobecny

oreillons (m.pl.) | świnka

orfèvre (m.) | złotnik, jubiler

orné, ~e de qqch. | ozdobiony 
czymś

oser faire qqch. | ośmielić się coś 
zrobić

osseu/x,~se | kościsty

P
paiement (m.) | płatność

pain (m.) de mie | chleb tostowy

pâle | blady; jasny

par conséquent | w konsekwencji

par opposition à qqch. 
| w przeciwieństwie do czegoś

par rapport à qqch. | pod 
względem czegoś

parachute (m.) | spadochron

paraître | wydawać się

partagé, ~e | podzielony

partager qqch. | współ/dzielić coś

participant (m.) | uczestnik

participer à qqch. | brać w czymś 
udział

particulier (m.) | jednostka, osoba 
prywatna

particulièrement | szczególnie, 
głównie

passer indifférent à côté de qqn 
| przejść obojętnie obok kogoś

passer sous domination (f.) 
| przejść pod panowanie

pâte (f.) | ciasto

pâtissier (m.) | cukiernik

patrimoine (m.) | dziedzictwo

pavé, ~e | brukowany

pécheur (m.) | rybak

percer qqch. | przedziurawić coś

percuter avec qqch. | uderzanie 
czymś

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

perturbation (f.) | zakłócenie

pétanque (f.) | petanka, gra 
w bule/kule

Phocéen (m.) | Grek pochodzący 
z Fokaji

pieds-noirs (m.pl.) | Francuzi 
urodzeni w Algierii

piège (m.) à qqn | pułapka na 
kogoś

pierreu/x, ~se | kamienisty

pignon (m.) de pins | orzeszek 
piniowy

pilier (m.) | filar

pire encore | co gorsza

plaque (f.) d’acier | blacha ze stali

plat, ~e | płaski; cienki

plonger dans qqch. | zanurzyć się 
w czymś, wgłębić się w coś

plupart (f.) | większość

plus élevé, ~e | wyższy

poisson (m.) salé | solona ryba

poivron (m.) | słodka papryka

poliomyélite (f.) | polio, paraliż 
dziecięcy, choroba Heinego-Medina

polluant, ~e | zanieczyszczający

portail (m.) | drzwi wejściowe

porté, ~e | wymierzany, zadawany

porteur (m.) | nośnik

pour l’instant | na razie, na chwilę 
obecną

poursuivre qqch. | kontynuować 
coś

préalablement | uprzednio

prendre l’habitude de faire qqch. 
| nabrać nawyku/przyzwyczaić się 
do robienia czegoś

prendre qqch. en compte | brać 
coś pod uwagę

prendre qqch. en considération 
| brać coś pod uwagę

prendre un pot | wypić

pressé, ~e | osoba, która się 
śpieszy, ma mało czasu

prêter attention à qqch. | zwracać 
na coś uwagę

prévaloir | przeważać

primordial, ~e | kluczowy

prise (f.) électrique | gniazdko 
elektryczne

prise (f.) en charge | przejęcie

privé, ~e de qqch. | pozbawiony 
czegoś

prophète (m.) | prorok

propriétaire (m.) | właściciel

propriété (f.) | własność

propulsé, ~e par qqch. 
| napędzany przez coś

puiser | czerpać

putain (f.) | dziwka

Q
quai (m.) | nabrzeże

quai (m.) | platforma, peron

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quartier (m.) | dzielnica
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R
rage (f.) | wścieklizna

raisin (m.) sec | rodzynka

rallonger qqch. | przedłużać coś

ramener X | wynosić X

rapporter qqch. | przynosić coś

rasé, ~e | ogolony

rattaché, ~e à qqch. | przyłączony 
do czegoś

rattachement (m.) | przyłączenie

ravissant, ~e | uroczy, czarujący

réapparaître | pojawiać się 
ponownie

récalcitrant, ~e | niechętny

recensé, ~e | zarejestrowany

reconnaître qqch. | uznawać coś

recouvert, ~e de qqch. | pokryty 
czymś

recrudescence (f.) | nagły wzrost

réduire qqch. | z/redukować, 
zmniejszyć coś

réfléchir qqch. | rozważyć coś

refuser de faire qqch. | odmawiać 
z/robienia czegoś

remarquable | niezwykły, godny 
uwagi

remonter dans le temps | cofnąć 
się w czasie

rempart (m.) | mur obronny

remplacé, ~e par qqn | zastąpiony 
przez kogoś

remplacer qqch. | zastępować coś

rempli, ~e de qqch. | wypełniony 
czymś

remplir qqch. | wypełniać coś

rencontrer qqn | spotykać się 
z kimś

rendre qqch. | oddawać coś, 
przywrócić coś

renforcement (m.) | wzmocnienie

renoncer à qqch. | rezygnować 
z czegoś

répandu, ~e | powszechny

reprendre qqch. à qqn | przejąć 
coś od kogoś

réseau (m.) | sieć

ressembler à qqch. | przypominać 
coś

ressentir qqch. | odczuwać coś

restauration (f.) | remont, prace 
restauracyjne

retenir qqch. | zapamiętać coś

réticence (f.) | niechęć

retraite (f.) | emerytura

ridé, ~e | pomarszczony, ze 
zmarszczkami

rien d’étonnant | nic dziwnego

rien de plus trompeur | nic 
bardziej mylnego

rivage (m.) | brzeg

rond, ~e | okrągły

rosace (f.) | rozeta

rougeole (f.) | odra

rubéole (f.) | różyczka

rue (f.) piétonne | droga dla 
pieszych

S
s’affronter | mierzyć się/ścierać się 
ze sobą

s’appliquer à qqn | odnosić się do 
kogoś

s’avérer | okazać się

s’effondrer | zawalić się

s’enrichir | wzbogacić się

s’entraîner | ćwiczyć, sposobić się, 
trenować

s’étonner | zdziwić się

s’inspirer de qqch. | inspirować się 
czymś

s’installer | osiedlać się

sablé (m.) | kruchy herbatnik

salaire (m.) | płaca, pensja

salarié (m.) | pracownik

salope (f.) | dziwka

saloperie (f.) | gnój, łajno; 
paskudztwo

s’ancrer dans qqch. | wsiąkać 
w coś

sang (m.) | krew

sanglant, ~e | krwawy

s’appuyer sur qqch. | opierać się 
o coś

sclérose (f.) en plaques 
| stwardnienie rozsiane

sculpteur (m.) | rzeźbiarz

se balader | spacerować, 
przechadzać się

se balancer sur les chevaux de bois 
| jeździć na karuzeli

se battre | bić się

se concentrer sur qqch. | skupiać 
się na czymś, koncentrować się na 
czymś

se croiser | krzyżować się

se dérouler | dziać się, rozgrywać 
się

se faire livrer | zostać 
dostarczonym

se faire une opinion sur qqn 
| wyrobić sobie o kimś opinię

se fier à qqn | zaufać komuś

se figurer | wyobrażać sobie

se laver la figure | myć twarz

se mélanger | mieszać się

se montrer à son avantage 
| pokazać się od najlepszej strony

se moquer de qqn | śmiać się 
z kogoś

se préoccuper de qqch. | martwić 
się o coś

se prévenir | chronić się, 
zapobiegać

se promener | spacerować, 
przechadzać się

se rapprocher de qqch. | zbliżać się 
do czegoś

se rassembler | zbierać się, 
gromadzić

se recharger | ładować się, 
naładowywać się
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se redresser | podnieść się, 
wyprostować się

se réfugier à X | s/chronić się w X

se rendre à un endroit | udać się na 
coś

se rendre compte que | zdać sobie 
sprawę, że

se renseigner | szukać informacji

se reposer | wypocząć

se reposer sur ses lauriers 
| spoczywać na laurach

se soucier de qqch. | martwić się 
czymś

se surpasser | prześcigać się

se tenir debout | u/trzymać się na 
nogach

Sécurité (f.) sociale | ubezpieczenie 
społeczne

sembler | wydawać się

sembler que | wyglądać na to, że

semi-piétonne | połowicznie dla 
pieszych

sentier (m.) | droga, ścieżka

servir de qqch. | służyć za coś

siège (m.) social | siedziba

soigner qqch. | leczyć coś

sonneur (m.) de cloches bossu | pol. 
Dzwonnik z Notre-Dame

sortie (f.) de la gare | wyjście 
z dworca

sortie (f.) de secours | wyjście 
ewakuacyjne

sortir | wychodzić (np. na miasto)

souffrir de qqch. | cierpieć z powodu 
czegoś

souhaiter faire qqch. | życzyć sobie 
z/robienia czegoś

souhaiter qqch. | życzyć sobie 
czegoś

soulever qqch. | podnosić coś

soupçonner qqn | podejrzewać 
kogoś

sourire (m.) | uśmiech

sous forme de qqch. | pod postacią 
czegoś

sous l’autorité de qqch. | pod 
rządami czegoś

soutenir qqch. | wspierać, popierać 
coś

stipuler que | zastrzegać, że

style (m.) de combat | styl walki

substantif (m.) | rzeczownik

suffire | wystarczać

supporter (m.) | zwolennik

sur le point de fléchir | na skraju 
upadku

surface (f.) | powierzchnia

surpassement (m.) de soi 
| przezwyciężenie siebie

surtout | przede wszystkim

SVP = s’il vous plaît | proszę

T
tâche (f.) | plama

taille (f.) | rozmiar

tamoul, ~e | tamilski

tant pis | trudno

tapisserie (f.) | gobelin, arras

tarder | ociągać się

targe (f.) | rodzaj okrągłej  
tarczy

taux (m.) | wskaźnik

témoigner de qqch. | świadczyć 
o czymś

tenter qqn | kusić kogoś

tétanos (m.) | tężec

thon (m.) | tuńczyk

toboggan (m.) | zjeżdżalnia

toile (f.) | płótno

tomber dans qqch. | wpadać  
w coś

tour (f.) | wieża

tournoi (m.) médiéval 
| średniowieczny turniej

trace (f.) | ślad

tracer qqch. | nakreślić coś

trajet (m.) | trasa

transat (m.) | leżak

traversée (f.) | przejazd (przez coś)

troupes (f.pl.) | wojska

trublion (m.) | mąciwoda

tuberculose (f.) | gruźlica

tuile (f.) | dachówka

U 
urbain, ~e | miejski

usage (m.) | użycie

usure (f.) | zużycie

V
vaccin (m.) | szczepionka

vache (f.) | krowa

vague (f.) | fala

vainqueur (m.) | zwycięzca

valeur (f.) | odwaga

valoir qqch. | być wartym  
czegoś

variété (f.) | różnorodność

variole (f.) bovine | ospa prawdziwa, 
czarna ospa

vaste | rozległy

veiller | czuwać

venir à l’esprit | przychodzić do 
głowy

véritable | prawdziwy

vernissé, ~e | glazurowany, 
błyszczący

verrière (f.) | witraż

vertu/eux, ~euse | prawy

vestiges (m.pl.) | pozostałości

veuve (f.) de qqn | wdowa po  
kimś

via qqch. | poprzez coś

vielli, ~e | przestarzały

vigilant, ~e | czujny

violemment | gwałtownie

violon (m.) d’Ingres | konik, hobby
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visage (m.) | twarz; wygląd

voisin (m.) | sąsiad

volume (m.) | objętość

voûte (f.) | sklepienie

voyageur (m.) | podróżnik

Z 
zeste (m.) de citron | skórka cytryny

zut | cholera


