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A
à cause de qqch. | z powodu czegoś

à défaut | jeśli się nie uda, 
w przypadku niepowodzenia

à l’abri | schowany w bezpiecznym 
miejscu

à l’intérieur | wewnątrz

à l’opposé de qqch. 
| w przeciwieństwie do czegoś

à la hauteur de qqch. |  
na wysokości czegoś 

à la naissance | po narodzinach

à part qqch. | poza czymś

à titre d’exemple | przykładowo

à toute allure | z zachwytem

à X mètres de profondeur |  
na X metrach głębokości

abandonné, ~e | opuszczony, 
porzucony

abonder en qqch. | obfitować  
w coś 

aborder qqch. | podejmować coś

aboutir | prowadzić do, osiągnąć 
cel

abriter qqch. | mieścić coś 

accomplir qqch. | wypełnić coś 

accueillant,~e | serdeczny, otwarty

addicti/f, ~ve | uzależniający

adhérent (m.) | członek 
(stowarzyszenia)

adossé, ~e contre qqch. | oparty 
o coś plecami

adulte | dorosły

adverbe (m.) | przysłówek

adversaire (m.) | przeciwnik

afficher qqch. | pokazywać coś, 
wykazywać się czymś 

afin (de) | w celu

afin de faire qqch. | w celu 
zrobienia czegoś

ainsi | i tak

ajouter qqch. | dodawać coś

alambiqué, ~e | subtelny, 
wyszukany

alimenté, ~e par qqch. | zasilany 
przez coś

aller de X jusqu’à Y | przechodzić 
z X do Y

allié (m.) | sprzymierzeniec 

allocution (f.) | krótkie 
przemówienie

alloué,~e à qqch. | przeznaczany 
na coś

améliorer qqch. | ulepszać coś

amenant qqn à hésiter entre qqch. 
et qqch. | wywołując u kogoś 
wątpliwości między czymś, a czymś

amener qqch. près de qqch. 
| położyć coś blisko czegoś 

ancêtre (m.) | przodek 

ancien, ~ne | starodawny

angle (m.) | kąt

anniversaire (m.) | rocznica

annoncer qqch. | ogłosić coś

antivol | przeciwkradzieżowy

apercevoir qqn| zauważyć, 
zobaczyć kogoś

apogée (m.) | apogeum, szczyt 
świetności

apparaître | pojawiać się

appareil (m.) | przyrząd

appareil (m.) de musculation 
| przyrząd do ćwiczenia mięśni

apparences (f.pl.) qui sont 
trompeuses | pozory, które są 
mylące

apparition (f.) | pojawienie się, 
wystąpienie

appartenir à qqch. | przynależeć 
do czegoś

apporte qqch. à qqn | przynosić 
komuś coś

apporter qqch. | przynosić coś

aprèm | pot. po południu

arraché, ~e | wyrwany

arrière | tylny

arrière-grands-parents (m.pl.) 
| pradziadkowie

arrière-grands-pères (m.pl.) 
| pradziadkowie

arrondir qqch. | zaokrąglić coś 

artificiel, ~le | sztuczny

artisan (m.) | rzemieślnik

artisanat (m.) | rzemiosło

assassinat (m.) | morderstwo

assassiné, ~e | zamordowany

assemblage (m.) | zebranie  
i łączenie elementów

assemblée (f.) | zgromadzenie

associati/f, ~ve | zrzeszony, 
wspólny

assurer qqn | zapewniać kogoś

astuce (f.) | wybieg, sztuczka

attachement (m.) à qqn 
| przywiązanie do kogoś

atteindre qqch. | osiągnąć coś, 
trafić w coś

atteindre X | osiągać X

attentat (m.) | zamach

au cours de qqch. | w ciągu czegoś

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

au moins | przynajmniej

au sein de qqch. | w sercu, 
centrum czegoś

au sol | na ziemi, na podłożu

augmenter | wzrastać, rosnąć

augmenter qqch. | powodować 
wzrost czegoś

auparavant | wcześniej

autrefois | niegdyś, kiedyś 

aux alentours de qqch. |  
w okolicach czegoś 

avancer | rozwijać się, robić 
postępy

avantag/eux,  ~euse | korzystny

avare (m.) notoire | notoryczny 
skąpiec/sknera

aventuri/er, ~ère | lubiący 
przygody

avoir de bons acquis | być dobrze 
wyćwiczonym

avoir envie de faire qqch. | mieć 
ochotę coś zrobić
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avoir failli faire qqch. | prawie coś 
zrobić

avoir l’embarras (m.) du choix |  
mieć taki duży wybór, że aż trudno 
wybrać

avoir qqch. dehors | mieć coś 
na zewnątrz

avouer | wyznać

B
baisse (f.) | spadek

balle (f.) | piłka

bande (f.) dessinée | komiks

baptême (m.) | chrzest

baptisé, ~e | ochrzczony, nazwany

baptiser qqn | chrzcić kogoś

bas (m.) de maillot | dół kostiumu 
kąpielowego

bassin (m.) | basen

bassin (m.) | miednica

bassin (m.) profond | głęboki basen

bien habillé, ~e | dobrze ubrany

blague (f.) | żart

blessé, ~e | ranny

blessure (f.) | zranienie, rana

bobo (m.) | burżuj

booster qqch. | rozkręcić oś

booster qqch. | zwiększyć coś 

borne (f.) | miejsce na stacji

bouée (f.) | koło ratunkowe

boulangerie (f.) | piekarnia

braquage (m.) de qqch. | rabunek 
czegoś

bras (m.) | ramię

brasserie (f.) | browar, pub 

brevet (m.) | dyplom

broderie (f.) | haft

bronzé, ~e | opalony

brusquement | gwałtownie

bruyant, ~e | hałaśliwy

but (m.) | cel

but (m.) principal | główny cel

C
C’est du gaspillage ! |  
To marnotrawstwo!

c’est par une loi | co jest 
uregulowane prawnie

cadenas (m.) | kłódka

cambrer qqch. | zginać coś

cancer (m.) | rak

capturé, ~e par qqn | schwytany 
przez kogoś

carré (m.) | kwadrat

casier (m.) | szafka

casse (f.) | uszkodzenie

casse-croûte (m.) | przekąska

cependant | jednak

cesser de faire qqch. | przestawać 
coś robić

chargé, ~e de faire qqch. |  
odpowiedzialny za robienie czegoś

chaussette (f.) | skarpetka

chaussures (f.pl.) de sport | buty 
sportowe

chiffre (m.) d’affaires | obrót

chômage (m.) | bezrobocie

chrétien (m.) | chrześcijanin

chute (f.) | upadek

cible (f.) | cel

ci-inclus | załączony

ci-joint | załączony

citoyen (m.) | obywatel

citoyenneté (f.) | obywatelstwo

colonne (f.) de jet | kolumna 
wytryskowa fontanny

colonne (f.) vertébrale | kręgosłup

combat (m.) | walka

combattre | walczyć

commun, ~e | zwyczajny 

communauté (f.) | społeczność

commune (f.) | miasto

complément (m.) d’objet direct 
| dopełnienie bliższe

complément (m.) d’objet indirect 
| dopełnienie dalsze

composé, ~e | złożony

compte (m.) | konto

compte tenu de qqch. |  
wziąwszy/biorąc coś pod uwagę

conçu, ~e | stworzony

conçu, ~e par qqn | wytwarzany 
przez kogoś

condamné, ~e | skazany

confier qqch. à qqn | powierzyć 
coś komuś

congé (m.) payé | płatny urlop

conquérir qqch. | podbić coś

conquête (f.) | konkwista, podbój

consacré, ~e à qqn | poświęcony 
komuś

conseiller qqch. à qqn | doradzać 
komuś

conservé, ~e | zachowany, 
przechowywany

considérant qqch. comme qqch. 
| uważając coś za coś 

considéré, ~e | uważany

considérer | uważać

considérer qqn comme | uważać 
kogoś za

consister en qqch. | polegać 
na czymś

constituer qqch. | stanowić coś

contracter | napinać

contrainte (f.) | konieczność, 
przymus

contrainte (f.) d’horaires 
| ograniczenie godzinowe

contrairement à qqch. 
| w przeciwieństwie do czegoś

contre-garde (m.) | kontragarda 
(część fortyfikacji)

convaincre qqn | przekonać kogoś

conviction (f.) | przekonanie

convivial, ~e | serdeczny, życzliwy

coude (m.) | łokieć 

Cour (f.) de cassation | sąd 
apelacyjny
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créditer un compte à l’avance d’un 
montant de X | zasilić konto z góry 
kwotą X

crêpe (f.) | naleśnik

crier | krzyczeć

croisé (m.) | krzyżowiec

croisement (m.) | przecięcie się, 
skrzyżowanie

croiser qqn | wpaść na kogoś, 
spotkać kogoś

croisière (f.) sur qqch. | rejs  
po czymś 

croissance (f.) | wzrost

croquer qqch. | s/chrupać coś 

croyance (f.) | wierzenie, 
przekonanie

cruauté (f.) | okrucieństwo, 
bezwzględność

D
d’emblée | natychmiast, od razu

d’origine étrangère | obcego 
pochodzenia

de son côté | ze swojej strony

débarquer à X | wylądować w X

déboucher sur qqch. | wychodzić 
na coś 

décès (m.) | śmierć

déchiré, ~e | podarty

déclinaison (f.) | nachylenie, 
pochylenie

découpe (f.) | cięcie

découpé, ~e | pocięty, przecięty

découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkrywać coś 

décrit, ~e par qqn | opisany przez 
kogoś

défaut (m.) | wada

défi (m.) | wyzwanie

défiguré, ~e | pokiereszowany

dégradation (f.) | niszczenie

dément, ~e | umysłowo chory

dénigrer qqch. | umniejszać 
wartość czegoś, oczerniać, 
dyskredytować coś

dénigrer qqn | oczerniać kogoś, 
uwłaczać komuś

dépasser qqch. | przekraczać coś

dépense (f.) | wydatek

dépenser de l’argent | wydawać 
pieniądze

déplacement (m.) 
| przemieszczanie się

déployer qqch. | rozmieścić, 
rozlokować coś

déposable | do odstawienia

dérèglement (m.) | złe 
funkcjonowanie

dès | od 

dès qqch. | od czegoś

des tenailles | kleszcze (część 
fortyfikacji)

désemparé, ~e | zagubiony, 
zrozpaczony

désert, ~e | opustoszały

désigné, ~e | wyznaczony

désigner qqch. | określać coś

désigner qqn | określać kogoś

désillusion (f.) | rozczarowanie

désormais | od tego momentu,  
od teraz

dessous (m.) | bielizna dolna

dessus (m.) | bielizna górna

destinataire (m.) | odbiorca

destination (f.) | kierunek

détecter qqch. | wykrywać coś

deux-roues (m.) | dwukołowiec

devenir qqch. | stać się czymś 

dévoiler que | ujawniać, że

diminuer | zmniejszać się

diriger qqch. vers qqch. |  
s/kierować coś w kierunku czegoś

discours (m.) de réception | mowa 
powitalna

disparition (f.) | zniknięcie

diversité (f.) | różnorodność

dos (m.) | plecy

E
écart (m.) | różnica

écarté, ~e | rozstawiony

échapper à qqch. | unikać czegoś

échelonnement (m.) | rozpiętość, 

éclat (m.) d’obus (m.) | szrapnel

éclater | wybuchać

écriture (f.) | pismo

écrivain (m.) | pisarz

également | również

élancé, ~e | smukły

élargir qqch. | poszerzyć coś

élastique (m.) | tasiemka

élever qqch. | podnosić coś 

embarcadère (m.) | przystań, molo

embaucher qqn | zatrudniać kogoś 

émerger | wyłaniać się

empêcher qqch. | przeszkodzić 
w czymś

empereur (m.) | cesarz

empire (m.) | imperium

emplette (f.) | zakup, nabytek

emploi (m.) | zatrudnienie

employé, ~e | zastosowany

en attente | w oczekiwaniu

en cas d’incendie | w przypadku 
pożaru

en couvrant qqch. | pisząc o czymś

en dehors de qqch. | poza czymś

en devenant | stając się 

en doutant | wątpiąc, 
powątpiewając

en échange de qqch. | w zamian 
za coś 

en expirant | wydychając 
powietrze

en forme d’étoile | w kształcie 
gwiazdy

en gardant qqch. | zachowując  
coś w pozycji wyjściowej
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en genre et en nombre |  
w rodzaju i liczbie

en l’espace | w przeciągu

en laissant qqch. | zostawiając coś

en majorité | w większości

en perdition | w nędzy, 
w tarapatach, w potrzebie

en picard | w pikardyjskim

en pliant qqch. | zginając coś

en préconisant qqch. | doradzając 
coś

en soufflant | robiąc wydechy

en swipant | przesuwając

enceinte (f.) de sûreté 
| zewnętrzny mur obronny

encourager qqch. | zachęcać  
do czegoś 

endroit (m.) | miejsce

enfance (f.) | dzieciństwo

engouement (m.) | entuzjazm

enlever qqch. | usunąć coś

enrichir qqch. | wzbogacać coś 

enrichissant, ~e | wzbogacający, 
ubogacający

enroulement (m.) vertébral 
| skłony brzucha ze zgiętymi 
i przyciągniętymi do klatki 
piersiowej nogami

enrouler qqch. | pochylić  
coś, zgiąć coś 

enserrer qqch. | zamykać, 
blokować coś

ensoleillé, ~e | słoneczny

entamer une conversation avec 
qqn | nawiązać z kimś rozmowę

enterrer qqn | pochować kogoś

entorse (f.) à qqch. 
| zniekształcenie czegoś

entraîner qqn dans qqch. 
| wprowadzać kogoś w coś

entremêler qqch. | mieszać coś

entreprise (f.) | firma, 
przedsiębiorstwo

entrer en vigueur | wchodzić  
w życie

environ X | około X

épaule (f.) | ramię

épouse (f.) | żona

équipement (m.) | wyposażenie, 
sprzęt

équitable | sprawiedliwy, uczciwy

érigé, ~e par qqn | wzniesiony 
przez kogoś

escroquerie (f.) | oszustwo, przekręt

esquisse (f.) | szkic

essayer | próbować

estimer que | szacować, że

établissement (m.) | placówka

éteint, ~e | wyłączony

étouffé, ~e par qqn | ukryty  
przez kogoś

être censé | mieć na celu

être chargé, ~e de qqch. | mieć  
coś powierzone, prowadzić coś

études (f.pl.) primaires | szkoła 
podstawowa

événement (m.) | wydarzenie

éviter qqch. | uniknąć czegoś

évoqué, ~e | brany pod uwagę

ex nihilo | łac. z niczego

ex-adjoint (m.) | były asystent

excepté qqch. | z wyjątkiem czegoś

exercer une profession policière 
| wykonywać zawód policjanta

exhumation (f.) | ekshumacja

exiger qqch. | wymagać czegoś

extension (f.) de la jambe vers le 
haut | wyrzut nogi do tyłu w klęku 
podpartym 

exubérant, ~e | entuzjastycznie 
nastawiony

F
faciliter qqch. | upraszczać coś

faire attention à qqch. | zwracać 
uwagę na coś

faire de la natation | pływać

faire des flexions | robić przysiady

faire douter qqn | powodować,  
że ktoś wątpi

faire l’objet d’une attention 
particulière | być przedmiotem 
szczególnej uwagi

faire remonter qqch. via qqch. 
| zgłaszać coś za pośrednictwem 
czegoś

faire sourire | powodować uśmiech

faire un clin d’œil à qqch. 
| żartować z czegoś, podchodzić  
do czegoś z przymrużeniem oka

faire un plongeon | nurkować

favorable | przychylny

femme (f.) | żona

fémur (m.) | kość udowa

fesses (f.pl.) | pośladki 

fessiers (m.pl.) | pośladki

fête (f.) du muguet | święto 
konwalii

fêter qqch. | świętować coś

fidèlement | wiernie

fléchi, ~e sur qqch. | zgięty  
na czymś

fléchir qqch. | zginać coś

fleuve (m.) | rzeka

flic (m.) | glina

florissant, ~e | kwitnący 

folie (f.) meurtrière | morderczy 
szał

forfait (m.) annuel | pakiet roczny

fournir qqch. | dostarczać czegoś

fournisseur (m.) | dostawca

foyer (m.) | gospodarstwo domowe

fractionné,~e en qqch. 
| podzielony na coś 

fragile | delikatny

fraîchement | świeżo, nowo

frapper qqch. | uderzać, odbijać 
coś

fuir qqn | uciec komuś

fumer | palić
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G
gare (f.) | dworzec 

garer qqch. | zaparkować coś

gêner qqn | przeszkadzać komuś

genou (m.) | kolano

genre (m.) d’ambiance | rodzaj 
otoczenia

gérer qqch. | zarządzać czymś 

glaçant, ~e | mrożący krew 
w żyłach

glisser | zjeżdżać, ślizgać się

goulot (m.) | szyjka (butelki)

gouvernement (m.) | rząd

grièvement | poważnie, ciężko

grossesse (f.) | ciąża

groupe (f.) musculaire | grupa 
mięśni

gueules (f.) cassées | określenie 
odnoszące się do żołnierzy, którzy 
podczas I wojny światowej odnieśli 
poważne obrażenia, głównie  
na twarzy

guidé, ~e | z przewodnikiem

guidon (m.) | kierownica

H
haltère (m.) | hantel

harcèlement (m.) | molestowanie, 
prześladowanie

hausse (f.) de fréquentation 
| wzrost popularności

hausse (f.) des ventes | wzrost 
sprzedaży

haut (m.) de maillot | góra 
kostiumu kąpielowego

hautain, ~e | wyniosły, odnoszący 
się do innych z pogardą

hébergement (m.) 
| zakwaterowanie

hérité, ~e de qqch. | odziedziczony 
po czymś, pochodzący od czegoś

hexagonal, ~e | z Francji

horloge (f.) en panne | zepsuty zegar

huppé, ~e | z wyższych sfer

hypotrophique | niedożywiony

I
il convient de | należy

Il m’est arrivé un truc de ouf ! |  
Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło!

il s’agit de | chodzi o 

il semblerait que | wydawałoby 
się, że

illuminer qqch. | oświetlać coś 

illustre | światły, wykształcony

immobilisant | unieruchamiający

impitoyable | bezwględny

implacable | nieugięty

imposé, ~e par qqn | narzucony 
przez kogoś

inciter qqn à faire qqch. | zachęcić 
kogoś do czegoś

inclinaison (f.) et flexion (f.) 
| skrętoskłony brzucha ze zgiętymi 
i przyciągniętymi do klatki 
piersiowej nogami

incliné, ~e | nachylony, pochylony

incroyable | niewiarygodny

indépendamment de qqch. 
| niezależnie od czegoś

indispensable | niezbędny

industriel (m.) | przemysłowiec

infirmière (f.) | pielęgniarka

influence (f.) | wpływ

inscrit,~e sur qqch. | wpisany  
na coś 

inséré, ~e dans qqch. 
| umieszczany w czymś

insister | nalegać 

inspirer | wciągać powietrze, robić 
wdech

interdépendance (f.) | wzajemna 
zależność 

intérieur (m.) | wnętrze

intérimaire | czasowy,  
na zastępstwo

interpeller qqn | zwracać  
się do kogoś

inutilement | niepotrzebnie

inventé, ~e | wynaleziony

itinéraire (m.) estival | letnia trasa

J
jambe (f.) | noga 

jouer (m.) | gracz

journaliste (m. ) | dziennikarz

L
la chaise | krzesełko (przysiad)  
z oparciem o ścianę

Laisse tomber ce truc ! | Zostaw to!

laisser un pourboire | zostawiać 
napiwek

lancer un pari à qqn | zakładać się 
z kimś

langue (f.) d’ombre » | język cienia

langue (f.) lumière » | język światła

latéral, ~e | boczny

lever le voile sur qqch. | podnosić 
kurtynę

livret (m.) d’opéra | libretto 
(tekst stanowiący podstawę dzieł 
sceniczno-muzycznych)

locuteur (m.) natif | rodzimy 
użytkownik języka

lointain, ~e | daleki

lombaires (f.pl.) | lędźwie 

loué, ~e | wynajęty, wypożyczony

lunettes (f.pl.) de natation 
| okularki pływackie

lys (m.) | lilia

M
macaron (m.) | ciastko, makaronik

maillot (m.) | podkoszulka; body 

maillot (m.) de bain | kostium 
kąpielowy
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maintenir qqch. | zachowywać, 
utrzymywać coś

maître (m.) | mistrz

maîtrise (f.) de qqch. | opanowanie 
czegoś

maîtriser qqch. | posługiwać  
się czymś, opanować coś

majorité (f.) | większość

malgré qqch. | po/mimo czegoś

malheureusement | niestety

marchandise (f.) | dobra, towary

marché (m.) | rynek 

méconnu, ~e | nieznany

médiéval, ~e | średniowieczny

mêlé, ~e à qqch. | zamieszany 
w coś

même si | nawet jeśli

mené, ~e par qqn | prowadzony 
przez kogoś

mener à qqch. | prowadzić  
do czegoś

mener qqch. contre qqn 
| prowadzić coś przeciwko komuś

mener qqn | zabierać kogoś

méprisant, ~e | pogardliwy

métier (m.) | zawód

mettre les assiettes | rozłożyć 
nakrycia

mettre pied à terre | stanąć

mettre qqch. en commun | dzielić 
się czymś 

mettre qqch. en ligne | publikować 
coś w Internecie

mettre qqch. en place | wdrożyć 
coś w życie

meurtre (m.) | morderstwo

miel (m.) | miód

milieu (m.) | środek, środowisko

militaire | wojskowy

millier (m.) | tysiąc

minoritaire (m.) | mniejszość

minuti/eux,~euse | drobiazgowy, 
szczegółowy

mis, ~e en œuvre | wcielony  
w życie, zastosowany

mise (f.) en service de qqch. 
| wdrożenie czegoś w życie

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

mollet (m.) | łydka 

montant (m.) | kwota

mortel,~le | śmiertelny

mot (m.) passe-partout 
| uniwersalne słowo

muni, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś

mur (m.) frontal | ściana z przodu

mur (m.) lateral | ściana boczna

muscler qqch. | wyćwiczyć coś, 
ukształtować coś

N
n’avoir qu’à faire qqch. |  
nie musieć zrobić nic więcej niż

nager | pływać

nager la brasse | pływać żabką

naissance (f.) | narodziny

natation (f.) | pływanie

néanmoins | jednakże, niemniej 
jednak

nombre (m.) | liczba

nombreu/x, ~se | liczny

nommer qqch. | nazwać coś

non-prévu, ~e | nieprzewidziany

notamment | zwłaszcza

nu, ~e | nagi

O
objectif (m.) | cel

obus (m.) | granat

octogonal, ~e | ośmiokątny

oeuvre (f./m.) | dzieło, praca, 
prace

on s’en doute | bez wątpienia

onomatopéique 
| dźwiękonaśladowczy

opportunité (f.) | sposobność, 
okazja

ordonnance (f.) | zarządzenie

originaire de X | pochodzący z X

oublié, ~e | zapomniany

outil (m.) | narzędzie

outil (m.) digital | elektroniczne 
narzędzie

ouvrage (m.) | dzieło

ouvrage (m.) | praca

P
palmes (f.pl.) | płetwy

panne (f.) | usterka

par ailleurs | w przeciwnym razie, 
ponadto

par extension | ponadto

par hasard | przypadkowo,  
przez przypadek

par tirage au sort | losowo

parc (m.) aquatique | park wodny

parrainage (m.) | polecenie, 
rekomendacja nowego klienta

parrainé, ~e | polecony, 
zarekomendowany

particularité (f.) | szczególność, 
wyjątkowość

partir en vacances | wyjeżdżać  
na wakacje

parvenir à qqch. | osiągać coś 

parvenir jusqu’à qqn | docierać  
do kogoś 

pas (m.) | krok

passer un accord avec qqn 
| zawrzeć z kimś ugodę

passer une commande | składać 
zamówienie

passe-temps (m.) | rozrywka, 
hobby

pâtisserie (f.) | ciastkarnia

patrie (f.) | ojczyzna

payant, ~e | płatny

peignant qqch. | prowadzący coś



francais.edu.pl
45/2018

Colorful
MEDIA

péjorati/f, ~ve | pejoratywny, 
negatywny

perçu, ~e | postrzegany

perdu, ~e | zgubiony, zagubiony

périple (m.) | podróż, wyprawa

permanent, ~e | stały, ciągły

permettre à qqch. de faire qqch. 
| pozwolić czemuś na z/robienie 
czegoś

permettre de faire qqch. 
| pozwolić na zrobienie czegoś

permettre qqch. | pozwalać na coś

perpétré, ~e par qqn | popełniany 
przez kogoś

personne | nikt, nikomu

perte (f.) de qqch. | utrata czegoś 

piège (m.) | pułapka

piger qqch. | pot. rozumieć coś, 
kumać

pillage (m.) | plądrowanie

piocher | kopać

pire | gorszy

piscine (f.) | basen

plaine (f.) | równina

planche (f.) | deska

plaquer qqch. | umiejscowić coś, 
oprzeć się

plonger qqn dans le coma 
| pogrążyć kogoś w śpiączce

point (m.) de départ | punkt 
wyjścia

poitrine (f.) | klatka piersiowa

pompe (f.) | pompka

poste (m.) de travail | stanowisko 
pracy

poursuivi, ~e avec qqn | za którym 
podąża ktoś

pourvu, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś 

poussiéreu/x, ~se | zakurzony

prendre un rendez-vous | umówić 
spotkanie

prendre une dimension 
| przybierać, przyjmować wymiar

préposition (f.) | przyimek

pression (f.) artérielle | ciśnienie

prévenu, ~e | uprzedzony

prier pour qqch. | modlić się o coś 

primordial, ~e | kluczowy

prise (f.) d’otages | wzięcie 
zakładników

prisé, ~e | popularny

prisonnier (m.) | więzień

privilégier qqch. | preferować, 
faworyzować coś

prix (m.) | cena

prolongé, ~e | przedłużony

promettant,~e | obiecujący

pronom (m.) personnel | zaimek 
osobowy

pronom (m.) réfléchi | zaimek 
zwrotny

pronom (m.) relatif | zaimek 
względny

prouver que... | udowadniać, że...

provenant de X | pochodzący z X

puissance (f.) | potęga

puits (m.) | studnia

Q
qqch. non compris | z wyjątkiem 
czegoś

quant à | jeśli chodzi o 

quant à eux | jeśli o nich chodzi

quartier (m.) | dzielnica

quelconque | każdy, jakikolwiek

quinzaine (f.) | około piętnastu

quitter qqch. | opuszczać coś

quotidien (m.) | dziennik, gazeta 
codzienna

R
raccourcissement (m.) | skrócenie, 
zredukowanie

racines (f.pl.) | korzenie, 
pochodzenie

raconter qqch. | opowiadać coś

radin,~e | skąpy

rageur | gwałtowny

rallonger qqch. | wydłużać, 
poszerzać coś

ramasser qqch. | zabrać coś, 
pozbierać coś

ramené, ~e dans qqch. 
| przywieziony w czymś

randonnée (f.) pédestre 
| wędrówka piesza

raquette (f.) | rakieta

rassemblé, ~e | zgromadzony

rayon (m.) | szprycha

rebond (m.) de balle | odbicie  
się piłki

recensement (m.) | spis ludności

recherches (f.pl.) | poszukiwania

récit (m.) | relacja

récompense (f.) | nagroda

réconciliation (f.) | pogodzenie się

récurrence (f.) | powtórka, 
powtórzenie się

redescendre qqch. | opuścić coś 
ponownie

redevenir qqch./qqn | stać się 
ponownie

refait, ~e | przerobiony

refléter qqch. | odzwierciedlać coś

refuser qqch. | odmawiać czegoś 

rejoindre qqn | dołączyć do kogoś

relâcher qqch. | zwalniać, puszczać 
coś

relevé (m.) de bassin au sol 
| unoszenie bioder w pozycji 
leżącej

relevés-couchés (m.pl.) avec de 
petits haltères | wyciskanie hantli 
w pozycji leżącej 

reliant | łączący

remonter | cofnąć się 

rempart (m.) | mur obronny

remplacer qqch. | zastępować coś

remporter un succès | odnosić 
sukces
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rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd

rendre qqch. disponible 
| udostępnić coś 

rendre sa vie fascinante 
| powodować, że jego życie jest 
fascynujące

renfermer qqch. | zawierać, skrywać 
coś

renseignement (m.) | informacja

rentable | rentowny, zyskowny

repas (m.) | posiłek, danie

repos (m.) | odpoczynek

reposer | odpoczywać

requis, ~e | wymagany

réseau (m.) | sieć, źródło

réseau (m.) social | serwis 
społecznościowy

ressembler à qqch. | przypominać 
coś 

restitué, ~e | odstawiony

restituer qqch. | odstawić coś

restreint, ~e | ograniczony, wybrany

retenir son souffle | wstrzymać 
oddech

retirer qqch. | wycofać coś

retracer qqch. | prze/śledzić coś

retrait (m.) | wycofanie się, odwrót

réussir à faire qqch. | dać radę coś 
zrobić 

réussir qqch. | zrobić coś dobrze, 
udać się

rêver de faire qqch. | marzyć  
o zrobieniu czegoś

revivre qqch. | przeżyć coś ponownie

rez-de-chaussée (m.) | parter

ridiculisé, ~e | ośmieszony

rigide | sztywny

rigoler | żartować

rocher (m.) | skała

roman (m.) | powieść

roman (m.) historique | powieść 
historyczna

roulement (m.) | drganie 
pojawiające się przy wymowie 
spółgłosek dźwięcznych

S
s’ échauffer | rozgrzać się

s’accorder avec qqch. | uzgadniać  
się z czymś

s’allonger sur le dos | położyć  
się na plecach

s’apprêter | przygotowywać się

s’apprêter à faire qqch. 
| przygotowywać się do zrobienia 
czegoś

s’appuyer sur qqch. | opierać  
się na czymś 

s’arrêter | zatrzymać się 

s’avérer | okazywać się

s’élever à X | wzrastać do X

s’entrainer | ćwiczyć

s’épuiser | wyczerpywać się,  
kończyć się

s’implanter | zakorzenić się

s’indigner | wpadać w złość, 
wściekać się

s’intaller avec qqn | osiedlać się 
wraz z kimś

saisir qqch. | złapać, chwycić coś

salarié (m.) | pracownik, osoba 
zatrudniona

saluer qqch. | pozdrawiać coś

sanglant, ~e | krwawy

sans fioritures | bez upiększeń/
ozdobników

sans méchanceté | bez złośliwości

sans qqch. | bez czegoś

sans retenue | bez opamiętania,  
bez umiaru

sapin (m.) géant | ogromna choinka

sarabande (f.) | chmara, mnóstwo

sauf | z wyjątkiem

sciences (f.pl.) économiques | nauki 
ekonomiczne

se cacher | skrywać się 

se changer | przebrać się

se convertir à qqch. | przejść na coś, 
zmienić wyznanie

se décourager | zniechęcać się

se dérouler | odbywać się

se dérouler | rozgrywać się

se laisser influencer par qqch. 
| pozwalać czemuś wpływać  
na siebie

se marier | pobrać się

se placer la barre très haut 
| zawieszać sobie bardzo wysoko 
poprzeczkę

se plonger dans qqch. | nurkować 
w coś 

se rappeler qqch. | przypominać 
sobie coś

se rapporter à qqch. | odnosić się 
do czegoś

se rendre | udawać się

se rendre à qqch. | udać  
się do czegoś

se replacer | zamieniać się

se retirer | wycofywać się

se réveiller | budzić się

se substituer à qqch. | wymieniać 
się z czymś, zastępować się

se vanter de qqch. | pochwalić  
się czymś 

se venger | mścić się

sein (m.) | pierś

séjour (m.) estival | letni pobyt

selle (f.) | siodełko

selon qqch. | według czegoś

sermonner | prawić kazania

short (m.) de bain | slipy pływackie

siège (m.) | oblężenie

signer un contrat | podpisać 
kontrakt/umowę

soigneusement | starannie

soit…soit… | albo…albo…

soldat (m.) | żołnierz

souhaiter | życzyć

souligner que | podkreślać, że
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soumis, ~e par qqn | przedstawiony 
przez kogoś

sous-vêtements (m.pl.) | bielizna

soutenir qqn | podtrzymywać, 
wspierać kogoś

spectateur (m.) | widz, obserwator

station (f.) balnéaire | nadmorski 
kurort

subi, ~e | poddany

suffisamment | wystarczająco

suisse | szwajcarski

suivre qqch. | następować po czymś

supprimer qqch. | usuwać coś

sur n’importe quel | na obojętnie 
którym

survenir | wydarzyć się

suspendu, ~e dans le vide 
| zawieszony w próżni

T
T’inquiète | pot. spokojnie, wyluzuj

tables (f.pl.) décennales | księga w 
urzędzie cywilnym gdzie są wpisane 
narodziny, śluby, zgony przez 10 
lat (każde miasto czy wioska musi 
prowadzić taką księgę od 1792 r.)

talus (m.) du rempart | brzeg muru 
obronnego

tapis (m.) roulant | bieżnia

télécharger qqch. | ściągnąć coś 

télécharger qqch. sur qqch. | pobrać 
coś na coś

tels que | takim jak

témoin (m.) de qqch. | świadek 
czegoś 

tenant le suspense jusqu’à la 
dernière page | podtrzymując 
napięcie do ostatniej strony

tendre qqch. | wyciągnąć coś 

tendresse (f.) | czułość

tendu, ~e | naprężony, napięty

tentative (f.) | próba

tenter de faire qqch. | s/próbować 
coś zrobić

tenter qqn qu’à moitié | kusić, 
pociągać kogoś tylko trochę 

timide | nieśmiały

toboggan (m.) | zjeżdżalnia

toit (m.) | dach

tordu, ~e | powyginany

tour à tour | na zmianę

tourment (m.) | turbulencja, burza

toutefois | jednak

traité (m.) | traktat 

traiter de qqch. | opowiadać 
o czymś

traiteur (m.) | firma cateringowa

tranchée (f.) | okop

travail (m.) de flexion-extension 
| przysiady

travail statique | ćwiczenie statyczne

trésor (m.) | skarb

tricotage (m.) | robótki ręczne

tronçon (m.) | część, segment

trottoir (m.) | chodnik

trou (m.) de mémoire |  
luka/dziura w pamięci

troupes (f.pl.) | wojska

truand (m.) | gansgster, zbir

truc (m.) | rzecz, sztuczka

Tu es partante ? | Dołączasz?  
Piszesz się?

tuba (m.) | tuba, rurka

tueur (m.) | zabójca

TVA (f.) | VAT

U
unanime | jednomyślny

une demi-lune | półksiężyc,  
rawelin (część fortyfikacji)

une période de vache maigre 
| ciężki okres/czas

usine (f.) | fabryka

utilisateur (m.) | użytkownik

V
valoriser qqch. | doceniać coś 

varier qqch. | zmieniać coś

vélo (m.) | rower

vélo (m.) elliptique | rower 
stacjonarny

vengeance (f.) | zemsta

venir à l’esprit de qqn | przychodzić 
komuś do głowy

ventre (m.) | brzuch

véracité (f.) | wiarygodność

verbe (m.) auxiliaire | czasownik 
posiłkowy

verbe (m.) copule | łącznik 
(orzeczenia)

verbe (m.) pronominal | czasownik 
zwrotny

verrouillage (m.) | zamknięcie, 
blokada

vestiaire (m.) | przebieralnia

via qqch. | poprzez,  
za pośrednictwem czegoś

via qqch. | za pośrednictwem czegoś 

victime (f.) | ofiara

vie (f.) quotidienne | życie codzienne

vin (m.) effervescent | wino 
musujące

viser à faire qqch. | mieć na celu 
zrobienie czegoś

viser qqch. | celować w coś, mieć 
coś na celu

viticole | winiarski, winny

voie (f.) d’accès | droga dojazdowa

voisin (m.) | sąsiad

voix (f.) passive | strona bierna

vol (m.) | kradzież

volet (m.) | część

voûté, ~e | łukowaty

vu qqch. | zważywszy na coś

y compris qqch. | włącznie z czymś
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