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A
à cheval | konno

à croûte (f.) molle | o chrupiącej 
skórce

à croûte fleurie | ze skórką  
z pleśnią

à l’intérieur | wewnątrz

à la demande de qqn | na żądanie 
kogoś

à mie (f.) épaisse et mœlleuse |  
z gęstym i miękkim środkiem

à pâte persillée | (ser) z 
przerostem niebieskiej pleśni

abattage (m.) encadré 
| regulowany ubój

abattu, ~e | ubity

aborder qqch. | poruszać coś

abriter qqch. | mieścić w sobie coś

absence (f.) | nieobecność

abusant de qqn | wykorzystujący 
kogoś

accéléré, ~e | przyśpieszony

accueil (m.) favorable | przychylne 
przyjęcie

accueillir qqch. | być gospodarzem, 
gościć coś

accueillir qqn | przyjmować kogoś

adjacent, ~e | pobliski

adjacent, ~e | przylegający

ado (m./f.) | pot. nastolatek

adolescence (f.) | wiek nastoletni

adolescent (m.) | nastolatek

adulte | dorosły

aération (f.) | wentylacja

affamé, ~e de qqch. | spragniony 
czegoś

affinage (m.) | proces dojrzewania

affluence (f.) | tłum

affrontement (m.) | konfrontacja

affublé | nazywany, określany, 
szufladkowany

afin | w celu

âge (m.) de pierre | epoka 
kamienia łupanego

agneau (m.) | jagnię

agrandissement (m.) 
| powiększenie, aneks

agrémenté, ~e de qqch. 
| udekorowany czymś

agriculteur (m.) | rolnik

agriculture (f.) | rolnictwo

Allemagne (f.) | Niemcy

Allemand (m.) | Niemiec

ambiance (f.) | atmosfera

aménagé, ~e | zagrożony

amende (f.) | mandat

ancien, ~ne | dawny

ancien, ~ne | starożytny

anniversaire (m.) | rocznica

annoncer qqch. | obwieszczać, 
ogłaszać coś

annoncer qqch. à qqn | oznajmiać 
coś komuś

apparaître | pojawiać się

appellation (f.) d’origine contrôlée 
(AOC) | kontrolowana nazwa 
pochodzenia

appellation (f.) d’origine protégée 
(AOP) | chroniona nazwa 
pochodzenia

apporter qqch. | przywozić coś  
ze sobą, wnosić coś

apte à faire qqch. | zdolny do  
z/robienia czegoś

arrêter de faire qqch. | przestawać 
coś robić

arrêter qqch. | zatrzymać coś

arrondissement (m.) | dzielnica

artichaut (m.) | karczoch

artisanal,~e | rzemieślniczy

assassin (m.) de qqn | czyjś 
morderca

assurer qqch. | zapewnić coś

atteignant X km/h | osiągający X 
km/h

atteint, ~e de qqch. | chory na coś, 
cierpiący na coś

attendrissant, ~e | poruszający

attirer l’œil par qqch. | przyciągać 
czymś uwagę

attribué, ~e à qqch. | przypisywany 
czemuś

au cours de la randonnée 
| w trakcie wyprawy/przeprawy

au fil de qqch. | w trakcie czegoś

au lait de brebis | z mleka owczego

au lait de chèvre | z mleka koziego

au premier coup d’œil | na 
pierwszy rzut oka

audacieu/x, ~se | śmiały

augmenter | wzrastać

autant de qqch. | tyle czegoś

aveugle | ślepy

avion (m.) | samolot

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

avoir lieu | mieć miejsce

avoir très faim | być bardzo 
głodnym

avoir un petit creux (m.) | być 
troszkę głodnym

avouer | wyznać, przyznać się

B
balade (f.) à vélo | przejażdżka 
rowerowa

bande (f.) d’arrêt d’urgence | pas 
awaryjny

banlieue (f.) | przedmieścia

bas-relief (m.) | płaskorzeźba

bergère (f.) | pasterka

besoins (m.pl.) militaires 
| potrzeby militarne/wojskowe

bimensuel (m.) | dwumiesięcznik

bis, ~e | żytni

boiserie (f.) | boazeria

bonne route | dobrej drogi/
szerokiej drogi

boule (f.) | kulka, kłębek

boulon (m.) | nakrętka
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bourse (f.) d’études | stypendium

bovin (m.) | bydło

braconnage (m.) | kłusownictwo

bras (m.pl.) d’un fauteuil 
| ramiona fotela

brebis (f.) | owca

brouter l’herbe | paść się, skubać 
trawę

brûlant, ~e | pasjonujący; 
dotyczący aktualnych spraw

brûlé,~e | spalony

bûche (f.) | polano, belka

C
c’est-à-dire | to znaczy

cadavre (m.) de chevreuil (m.) 
| trup sarny/jelenia

campanile (m.) | dzwonnica

canard (m.) | kaczka

cancre (m.) | nieuk

candide | serdeczny, szczery

canne (f.) à sucre | trzcina cukrowa

carte (f.) grise de la voiture 
| dowód rejestracyjny pojazdu

cave (f.) | jaskinia, grota

centre (m.) aquatique | centrum 
wodne

centre (m.) équestre | centrum 
jeździeckie

cesser de faire qqch. | przestawać 
coś robić

chacun à sa manière | każdy  
na swój sposób

championne (f.) de course à pied 
| mistrzyni w bieganiu

chaperon (m.) rouge | Czerwony 
Kapturek

chapitre (m). | rozdział

chargement (m.) | załadunek

chauffer | zagrzać się

chauffer qqch. | podgrzać coś

chauve-souris (f.) | nietoperz

chemin (m.) de fer | kolej żelazna

cliché (m.) | stereotyp

clôture (f.) électrifiée | elektryczne 
ogrodzenie, ogrodzenie pod 
prądem

coagulation (f.) | koagulacja, 
krzepnięcie

cochon (m.) | świnka

cohabiter | wspólnie zamieszkiwać

colère (f.) | wściekłość

collectivité (f.) locale | społeczność 
lokalna, rada miejska, rada 
regionalna

commencer le dressage 
| rozpocząć tresurę

commercialiser qqch. 
| wprowadzić coś do sprzedaży

communauté (f.) | społeczność

conception (f.) | stworzenie, 
opracowanie

concerner qqch. | dotyczący czegoś

conçu, ~e | zaprojektowany

confié, ~e à qqn | powierzony 
komuś

confier qqch. à qqn | powierzać 
coś komuś

confirmer que | potwierdzać, że

confondre avec qqch. | mylić 
z czymś

conjugal, ~e | małżeński

connaître son essor | rozwinąć się, 
rozkwitnąć

conscient, ~e | świadomy

conservatoire (m.) 
| konserwatorium, szkoła muzyczna

constituer qqch. | stanowić coś

conte (m.) | bajka

contrée (f.) | kraj, kraina

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś

cordon (m.) | pas lądu, ziemi

corseté, ~e | usztywniony, sztywny

couloir (m.) | korytarz

couple (m.) reproducteur | para 
reproduktorów

coupole (f.) | kopuła

courageu/x, ~se | odważny

course (f.) | odmiana, rasa

coutume (f.) | zwyczaj, obyczaj

couvert, ~e par qqch. | pokryty 
przez coś

craindre que | obawiać się, że

creuser qqch. | wydrążyć coś

crever d’envie | umierać z chęci

crever de faim | umierać z głodu

crever de joie | umierać z radości

crever la dalle | umierać z głodu

croustillant, ~e | chrupiący

croûton (m.) à l’ail | czosnkowa 
grzanka (kawałek smażonego 
chleba)

croyance (f.) superstitieuse 
| przesądne wierzenie

cru, ~e | niepasteryzowany

cuirasse (f.) | zbroja

cuve (f.) en cuivre | miedziany 
kocioł

D
de bois de peuplier | z drewna 
topoli

de chèvre | kozi

déboires (m.pl.) | niepowodzenia, 
pasmo nieszczęść

déboursé, ~e par qqn | zapłacony/
pokryty przez kogoś

décaillage (m.) | krojenie skrzepu 
serowego

déchargement (m.) | wyładunek

déclench/eur, ~euse | zapalny, 
wyzwalający

décliner | osłabić się się, pogorszyć 
(np. o pozycji czegoś)

découpé, ~e en morceaux 
| pocięty na kawałki

découvrir qqch. | odkrywać coś

déferler | niszczyć

défi (m.) | wyzwanie

demeurer | żyć

dénombrer | zliczyć, naliczyć
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dépannage (m.) | naprawianie, 
naprawa

dépanneuse (f.) | samochód 
holowniczy

dépasser la vitesse | przekraczać 
prędkość

dépasser qqch. | przekroczyć coś

dépêché, ~e | wysłany pośpiesznie

dérailler | wykoleić się

descendant (m.) | potomek

descente (f.) | wysiadanie

désigner qqch. | określić, opisać 
coś

désormais | stąd, z tego powodu

destin (m.) | przeznaczenie, los

devenir agrégé, ~e de qqch. 
| ukończyć coś

devenir qqn | stawać się kimś

devenir réputé, ~e | stać się 
znanym (z dobrej jakości)

dévorer qqch. | pożerać coś

digne | godny czegoś

diligence (f.) | dyliżans

disparaître | znikać

distinction (f.) | odznaczenie

distribué, ~e à qqn | rozdany 
komuś

diversité (f.) | różnorodność

divorcer de qqn | rozwieść się  
z kimś

donner la preuve que 
| udowadniać, że

donner naissance à qqch. | dawać 
czemuś początek

double (m.) | alter ego

dresser qqch. à faire qqch. 
| wytresować coś by robiło coś

droit (m.) | prawo

E
eaux (f.pl.) de baignade 
| kąpieliska

école (f.) primaire | szkoła 
podstawowa

écrivain (m.) | pisarz

effectuer des battues | dokonać 
odstrzału

électoral, ~e | wyborczy

élevage (m.) de taureaux 
| hodowla byków

éleveur (m.) ovin | hodowca owiec

éloge (m.) de qqch. | pochwała 
czegoś

élu,~e (m./f.) municipal, ~e 
| radny/a miejski/a

emballage (m.) | opakowanie

embarquer | wsiąść, wsiadać  
na pokład

embauché, ~e | zatrudniony

emmener qqn | zabierać kogoś

empêcher de faire qqch. 
| przeszkodzić w z/robieniu czegoś

empreintes (f.pl.) humaines 
| ludzkie odciski palców

ému, ~e jusqu’aux larmes 
| poruszony do łez

en acier | ze stali

en âge de procréer | w wieku 
rozrodczym

en bois | z drewna

en ce qui concerne X | jeśli chodzi 
o X

en dehors de qqch. | poza czymś

en échappant à qqch. | uciekając 
od czegoś

en étoile rayonnante | w formie 
gwiazdy

en mode semi-sauvage | na pół 
dziko

en peau de sanglier (m.) | ze skóry 
z dzika

en plein air | na świeżym 
powietrzu, na swobodzie

en prison | w więzieniu

en semi-liberté | na pół dziko

en suivant qqn | podążając za kimś

en tente | w namiocie

enfance (f.) | dzieciństwo

enjeu (m.) | stawka

enseigner qqch. | uczyć czegoś

ensemble (m.) | zespół, zestaw

ensorcelé, ~e | czarujący

entreprendre qqch. | podejmować 
się czegoś, przedsięwziąć coś

entrepris, ~e | przedsięwzięty

entretenir avec qqn un rapport 
passionnel | utrzymywać z kimś 
bliską relację

entretien (m.) | wywiad

énumérer qqch. | wyliczyć coś, 
wymienić coś

envoûtant, ~e | porywający

épaisseur (f.) | gęstość

épave (f.) | wrak

épouser qqn | ożenić się z kimś

épreuves (f.pl.) de natation 
| zawody pływackie

éprouver qqch. | odczuwać coś, 
doznawać czegoś

équestre | konny

espèce (f.) | gatunek

estimer qqn | oceniać kogoś

estimer que | szacować, że

estomac (m.) | żołądek

esturgeon (m.) | jesiotr

étang (m.) | rozlewisko

État (m.) | państwo

étrange | dziwny

être à portée de main | być  
w zasięgu ręki

être associé, ~e à qqch. | być 
kojarzonym z czymś

être atteint, ~e de qqch. | być 
chorym na coś

être constitué, ~e de qqch. 
| składać się z czegoś

être croissant,~e | wzrastać, rosnąć

être en retard | spóźnić się

évaporation (f.) | parowanie

éviter qqch. | unikać czegoś

évoquer qqch. | przywoływać coś

exclusive | wyłączny
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exigeant, ~e envers qqch. 
| wymagający względem czegoś

exigence (f.) | wymóg, wymaganie

exterminé, ~e | wybity

F
fable (f.) | przypowieść

face à qqch. | w obliczu czegoś

faible | słaby

faire attention | uważać

faire augmenter qqch. |  
s/powodować wzrost czegoś

faire en deux temps trois 
mouvements | robić coś za szybko

faire la connaissance de qqn 
| poznawać kogoś

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś

faire presser qqch. | powodować, 
że coś przyśpiesza

faire références à qqch. | odnosić 
się do czegoś

farine (f.) | mąka

fer (m.) | żelazo

ferrailleur (m.) | handlarz złomem

ferroviaire | kolejowy

fluvial, ~e | rzeczny

fo/u, ~lle | szalony

fonder qqch. | założyć, utworzyć 
coś

fonderie (f.) | odlewnia

force (f.) surhumaine | nadludzka 
siła

fougasse (f.) | rodzaj francuskiego 
chleba

foule (f.) | tłum

fragile | delikatny

franchir qqch. | przekroczyć coś

fromage (m.) à pâte molle | ser 
dojrzewający typu miękkiego

frontière (f.) | granica

fructueu/x, ~se | owocny

fruit (m.) du hasard | owoc 
przypadku

G
gaieté (f.) protectrice | opiekuńcza 
wesołość

gamin (m.) | dzieciak

garagiste (m.) | mechanik 
samochodowy

garance (f.) | marzanna barwierska

garder qqch. | zachowywać coś

gardian (m.) | pasterz

gare (f.) | dworzec, stacja kolejowa

géant, ~e | ogromny

gorge (f.) | gardło

gouttière (f.) | rynna

gouverner qqch. | rządzić czymś

grignoter | podjadać

H
halte (f.) | przystanek

hiverner | zimować

homme (m.) d’affaires 
| przedsiębiorca, biznesmen

homme (m.) des cavernes 
| jaskiniowiec

horloge (f.) | zegar

hostilité (f.) | wrogość

humide | wilgotny

I
il ne reste en effet que... | w 
rezultacie nie pozostaje nic innego 
jak...

il s’agit de… | chodzi o …

il suffit | wystarczy

île (f.) artificielle | sztuczna wyspa

imposant, ~e | robiący wrażenie

impuissant, ~e | bezsilny

inattendu, ~e | nieoczekiwany

incontournable | niezaprzeczalny, 
nieodzowny

incontournable | niezastąpiony

indemnisation (f.) | rekompensata 
(za szkody), odszkodowanie

indication (f.) géographique 
protégée | pol. Chroniona Nazwa 
Pochodzenia

inéluctablement | w nieunikniony 
sposób

infraction (f.) | wykroczenie

infranchissable | nie do pokonania

ingrédient (m.) de base 
| podstawowy składnik, składnik 
bazowy

insolite | osobliwy, niezwykły

interprété, ~e par qqn | grany 
przez kogoś

intervenir | działać, podejmować 
akcję

introduction (f.) de sang exogène 
| wprowadzenie zewnętrznej krwi

itinéraire (m.) | trasa

J
jeune adulte (m./f.) | młody 
dorosły

joueur (m.) de tam-tam | osoba 
grająca na tam-tamie

journaliste (m./f.) | dziennikarz/
dziennikarka

L
l’Hexagone | pot. Francja

laisser | pozwalać

lardon (m.) | słonina

les deux tiers | dwie trzecie

lettre (f.) | list

lettres (f.pl.) | literatura

leucémie (f.) | białaczka

levure (f.) | drożdże

lieu (m.) d’accueil de qqn | miejsce 
przyjmowania kogoś

lieux (m.pl.) d’origine | miejsca 
pochodzenia

littoral, ~e | nabrzeżny
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logement (m.) | mieszkanie, 
kwatera

logement (m.) | zakwaterowanie

loup (m.) | wilk

loup-garou (m.) | wilkołak

louveteau (m.) | wilcze szczenię

lucidité (f.) | klarowność, jasność

Lune (f.) | księżyć

lutter contre qqn | walczyć z kimś

M
machine (f.) à vapeur | maszyna 
parowa

maillon (m.) | ogniwo

maintenance (f.) | utrzymanie, 
konserwacja

maître (m.) de conférences en 
philosophie | wykładowca filozofii

maladie (f.) | choroba

maladie (f.) incurable 
| nieuleczalna choroba

maladroit, ~e | niezdarny

maléfique | złowieszczy

malgré qqch. | po/mimo czegoś

malheureusement | niestety

manade (f.) | stado

manque (m.) | brak

marbre (m.) | marmur

marchandise (f.) | towar

matériaux (m.pl.) de récupération 
| materiały z odzysku

méchant, ~e | złośliwy

méfiance (f.) | nieufność

meilleure vente (f.) | najlepsza 
sprzedaż

mélanger qqch. | wymieszać coś

mêler qqch. et qqch. | mieszać coś 
z czymś

membre (m.) | kończyna

menacé, ~e | zagrożony

ménagère (f.) | sprzątaczka

mérite (m.) | zasługa

mériter l’attention | zasługiwać na 
uwagę

mettre qqch. en péril | narażać coś 
na niebezpieczeństwo

mettre qqch. en place | wdrażać 
coś

meute (f.) | stado , wataha 
(wilków)

misérable | fatalny, zły

misérable | nieszczęsny

mo/u, ~lle | miękki

moine (m.) | mnich

moisissure (f.) | pleśń

moitié (f.) | połowa

monastère (m.) | klasztor

montée (f.) | wsiadanie

monter un commerce | zakładać 
biznes

mortalité (f.) | śmiertelność, 
wskaźnik śmiertelności

moteur (m.) | silnik

mourir | umierać

mousse (f.) | pianka

moyen (m. ) | środek

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

moyens (m.pl.) financiers | środki 
finansowe

muni, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś

muqueuse (f.) | śluzówka

mûrir | dojrzewać

N
naissance (f.) | narodziny

n’avoir rien en commun | nie mieć 
nic wspólnego

ne plus prêter attention à qqch. 
| nie przywiązywać już wagi do 
czegoś

néanmoins | jednak, niemniej 
jednak

nombreu/x, ~se | liczny

notamment | zwłaszcza

notoriété (f.) | sława

nourrir de qqch. | karmić się czymś

nuisible | uciążliwy

O
obscur, ~e | ponury, ciemny

obstacle (m.) | przeszkoda

obtenir un baccalauréat | uzyskać 
maturę

octroyé, ~e | udzielony

œuvre (m.) | dzieła, prace

oignon (m.) | cebula

oiseaux (m.pl.) d’eaux | ptactwo 
wodne

ordonner qqch. | nakazać coś

orphelinat (m.) | sierociniec

P
paille (f.) de seigle | żytnia słoma

palmarès (m.) | ranking

palme (f.) du dépassement 
budgétaire | palma pierwszeństwa 
w przekraczaniu budżetu, pierwsze 
miejsce w rankingu przekraczania 
budżetu

panier (m.) de provisions | koszyk 
z prowiantem

panneau (m.) de limite de vitesse 
| znak ograniczenia prędkości

pantographe (m.) | pantograf, tu w 
znaczeniu: urządzenie do robienia 
kopii rysunków

paquebot (m.) de luxe | luksusowy 
liniowiec

par conviction | z przekonania

par hasard | przypadkiem

paraître | wydawać się

parois (f.pl.) des cavernes | ściany 
jaskiń

partir avec qqn | odchodzić z kimś

parution (f.) | pojawienie się, 
publikacja

parvis (m.) | skwer

pas (m.) | krok
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passer un) coup de téléphone 
| dzwonić

pastoral, ~e | pasterski

patrimoine (m.) | dziedzictwo, 
spuścizna

paysan (m.) | chłop, wieśniak

pédestre | pieszy

peinture (f.) | odmalowanie, 
przedstawienie, obraz

perdre qqn de vue | stracić kogoś 
z oczu

permettre de faire qqch. 
| pozwolić na zrobienie czegoś

permettre qqch. | pozwolić na coś

permis (m.) de conduire | prawo 
jazdy

perturbé, ~e | przerwany

peser | ważyć

petit-à-petit | powolutku

pièce (f.) | sztuka

pieds (m.pl.) de la table | nogi 
stołu

pillage (m.) | rabowanie, 
plądrowanie

piste (f.) | trasa, szlak

plaque (f.) de pierre/marbre 
| tabliczka z kamienia/marmuru

plaqué, ~e par qqn | porzucony 
przez kogoś

plâtre (m.) | gips

poids (m.) | waga, ciężar

poing (m.) | pięść

poisson (m.) | ryba

poisson (m.) de roche | skorpena

pont (m.) | most

porc-épic (m.) | jeżozwierz

poser le pied sur qqch. | po/stawić 
stopę na czymś, stanąć na czymś

poser un autre regard sur qqch. 
| zobaczyć coś z innej perspektywy

poste (m.) | posada, stanowisko

pouce (m.) | kciuk

poulain (m.) | źrebię, źrebak

pour le moins | co najmniej

pouvoirs (m.pl.) publics | władze

précarité (f.) | brak stabilizacji  
w życiu

précédent, ~e | poprzedni

prédateur (m.) | drapieżnik

préjugé (m.) | uprzedzenie

prendre du retard | nabierać 
opóźnienia

prendre feu | zapalić się

prépondérant, ~e | wiodący

presse (f.) hydraulique | prasa 
hydrauliczna

prévoir qqch. | przewidywać, 
zakładać coś

prévu, ~e | przewidywany

problèmes (m.pl.) | kłopoty

procédé (m.) | proces

prononcé, ~e | wyrazisty

puant, ~e | cuchnący, śmierdzący

puissance (f.) occidentale 
| zachodnie mocarstwo

puissant, ~e | potężny

pureté (f.) | czystość

Q
quai (m.) | peron

quant à... | jeśli chodzi o...

quarantaine (f.) | około 
czterdziestu

quête (f.) du bonheur 
| poszukiwanie szczęścia

qui lui vaut | który mu przyniósł

quitter qqch. | porzucać coś, 
rezygnować z czegoś

R
raccourcir qqch. | skrócić coś

raill/eur, ~euse | kpiący

rails (m.pl.) | tory

randonné (f.) | wyprawa, wycieczka

rappeler que | przypominać, że

rappeller qqch. | przypominać coś

rassuré, ~e par qqch. 
| podbudowany czymś

rattraper un retard | nadgonić 
opóźnienie

ravir qqn | zachwycać kogoś

récent, ~e | względnie nowy

reconnaissant,~e envers qqn 
| pełen uznania dla kogoś

reconnu, ~e par qqn | uznany 
przez kogoś

recouvrir de qqch. | okryć czymś

recouvrir qqch. | pokrywać coś

recueil (m.) | zbiór

recueil (m.) de poèmes | tomik 
poezji

reculé, ~e | oddalony

redouté, ~e | budzący strach

rejoindre qqn | przyłączyć się  
do kogoś

relevé, ~e | podniesiony, uniesiony

relier qqch. et qqch. | łączyć coś  
z czymś

remplacé, ~e | zastąpiony

remporter qqch. | otrzymać coś

rencontre (f.) | spotkanie

rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd

rendre qqch. encore plus 
pittoresque | czynić coś jeszcze 
bardziej malowniczym (niż jest)

rendre qqch. propre | doprowadzić 
coś do właściwego stanu

rendre qqn aveugle | powodować, 
że ktoś ślepnie

rendre visite à qqn | odwiedzać 
kogoś w czymś

renfermer qqch. | zawierać coś

renommée (f.) | uznanie, sława

renoncer à qqch. | zrezygnować  
z czegoś

repas (m.) | posiłek

repeint, ~e | pomalowany 
ponownie

répit (m.) de courte durée | krótko 
trwające odroczenie, wytchnienie
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replonger qqn dans qqch. 
| zanurzać kogoś w czymś, 
wprowadzać kogoś w coś

répondre aux besoins de qqn 
| odpowiadać na czyjeś potrzeby, 
zaspakajać czyjeś potrzeby

reprendre le goût à la vie 
| nabierać na nowo ochoty na życie

reprendre possession de qqch. 
| brać coś w posiadanie

réseau (m.) | sieć

résine (f.) | żywica

retombée (f.) | rezultat, skutek

retour (m.) | powrót

retrait (m.) immédiat de qqch. 
| natychmiastowe odebranie 
czegoś

rétroviseur (m.) | lusterka

réussi, ~e | udany

réussir à faire qqch. | osiągnąć  
z/robienie czegoś

réutilisé, ~e | ponownie 
wykorzystany

révéler qqn à qqn | ujawniać, 
prezentować kogoś komuś

revenir à qqn | powracać do kogoś

revenir à X | powrócić do X

rêver de faire qqch. | marzyć  
o z/robieniu czegoś

rigidité (f.) | sztywność

rizière (f.) | pole ryżowe

robe (f.) | umaszczenie

roman (m.) | powieść

Royaume-Uni (m.) | Zjednoczone 
Królestwo

S
s’acharner à faire qqch. | ośmielać 
się z/robić coś

s’apparenter à qqch. | wyglądać 
na coś

s’approcher de qqn | zbliżać się  
do kogoś

s’approfondir | pogłębiać się, 
poszerzać się

s’arrêter sur qqch. | zatrzymać się 
na czymś

s’avérer | okazać się

s’avérer | okazywać się

s’écouler | spływać, płynąć

s’élever | wzrastać

s’éloigner de qqch. | oddalić się  
od czegoś

s’enfermer dans qqch. | zamknąć 
się w czymś

s’enraciner dans qqch. 
| zakorzeniać się w czymś, wrastać 
w coś

s’envoler pour X | odlecieć do X, 
udać się do X

s’étendre sur X hectares 
| rozciągać się na X hektarach

s’indigner | oburzać się

s’inscrire dans qqch. | wpisywać 
się w coś

sain et sauf | cały i zdrowy

salicorne (f.) | soliród

sanglier (m.) | dzik

sans doute | bez wątpienia

sansouire (f.) | naturalne 
środowisko usytuowane na górnej 
krawędzi błot, górnej części bagien 
morskich pokryte niską roślinnością

s’appuyant sur qqch. | opierający 
się na czymś

sauvage | dziki

sauvé, ~e de qqch. | ocalony od 
czegoś, uratowany przed czymś

savoir-faire (m.) | wiedza,  
know-how

savoyard, ~e | odnoszący się do 
rejonu Sabaudii, sabaudzki

sculpteur (m.) | rzeźbiarz

se consacrer à qqch. | poświęcać 
się czemuś

se féliciter de qqch. | gratulować 
sobie czegoś, cieszyć się z czegoś

se haïr | nienawidzić się

se heurter à qqch. | uderzać w coś

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

se laisser tenter par qqch. | dać się 
skusić na coś

se mettre dans l’ordre | układać się 
w logiczną całość

se multiplier | wzrastać

se passer | dziać się

se passer de qqch. | nie 
potrzebować czegoś

se rapprocher de qqch. | zbliżyć się 
do czegoś

se rendre compte que | zdać sobie 
sprawę, że

se reposer | wypoczywać

se souvenir | wspominać, 
przypominać sobie

se substituer à qqch. | być 
wymienianym na coś

se tenir | odbywać się

se vanter de faire qqch. | szczycić 
się z/robieniem czegoś

sécheresse (f.) | susza, suchość

séduction (f.) | uwodzenie

séjour (m.) | pobyt

sembler | wydawać się

servir de qqch. | służyć jako coś

s’éteindre à l’âge de X ans 
| umierać mając X lat

sévère | surowy

sœur (f.) jumelle | siostra 
bliźniaczka

sol (m.) | gleba, podłoże, ziemia

soldat (m.) | żołnierz

sombre | ciemny

songer à qqch. | marzyć, śnić 
o czymś

sonorité (f.) | brzmienie

souffler | dmuchać, wiać

souffrant, ~e | cierpiący

souhaiter | życzyć sobie

souligner qqch. | podkreślić coś

souligner que | podkreślić, że

sous le règne de qqn | pod 
panowaniem kogoś

sous-estimé, ~e | zaniżony
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sous-marine | podmorski

soutenir qqch. | obronić coś

spécimen (m.) | gatunek

spectateur (m) | widz

statue (f.) | statua, rzeźba

stupéfait, ~e | zdumiony

submersion (f.) | zatopienie, 
zanurzenie się

suicide (m.) | samobójstwo

suivre la voie de qqn | podążać  
za czyimś powołaniem

supérieur, ~e | wyższy

surprendre par qqch. | zaskakiwać 
czymś

sursalé, ~e | bardzo słony

suspendu, ~e | zawieszony

SVP = s’il vous plaît | proszę

T
taille (f.) | rozmiar

tanière (f.) | legowisko, jama, nora 
(wilków, lisów itp.)

témoignage (m.) de qqch. 
| świadectwo czegoś

tenir qqch. entre les mains | mieć 
coś w rękach

tomber dans le piège | wpadać  
w pułapkę

tomber en panne | zepsuć się

trace (f.) | ślad

traiter de qqch. | opowiadać 
o czymś

translucide | półprzezroczysty

très bien se marier avec qqch. 
| świetnie pasować do czegoś

trinquer avec qqn | wznosić z kimś 
toasty

trophée (m.) | trofeum

troupeau (m.) | stado

tué, ~e | zabity

U
uchronie (f.) | historia alternatywna

unanimement | jednogłośnie

urbain, ~e | miejski

usine (f.) | fabryka

V
vallée (f.) | dolina

vanité (f.) | próżność

variété (f.) de fromage | odmiana 
sera

vénéré, ~e | czczony

vengeance (f.) | zemsta

vente (f.) | sprzedaż

verdoyant, ~e | zielony

vernis (m.) | lakier

verrière (f.) | szklany dach

viande (f.) | mięso

victime (f.) | ofiara

vieilli, ~e | przestarzały

vigile (m.) | ochroniarz

vignoble (m.) | winnica

vingtaine (f.) | dwadzieścia

violent, ~e | gwałtowny

violer le code de la route 
| pogwałcić/złamać przepisy ruchu 
drogowego

vis (f.) | śruba

viticole | winny, winiarski

voie (f.) | droga

voisin (m.) | sąsiad


