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A
à l’aveugle | na ślepo, bez 
patrzenia

à l’étranger | za granicą

à l’extérieur | na zewnątrz

à l’intérieur | do środka,  
do wewnątrz

à peine | zaledwie 

abbaye (f.) | opactwo

aborder qqch. | traktować o czymś

accueil (m.) | przyjmowanie,  
przyjęcie

accueillir qqn | przyjmować, gościć  
kogoś

achalandé, ~e | dobrze 
zaopatrzony

acidité (f.) | kwaśność, 
kwaskowatość

acquisition (f.) | zakup, nabycie; 
przejęcie

admettre qqch. | przyjmować cos

adolescent (m.) | nastolatek

afin de | w celu, celem

agacer qqn | irytować, drażnić 
kogoś

agrume (m.) | cytrus

ajouter qqch. | dorzucić coś

amande (f.) verte | zielony migdał

amende (f.) | grzywna

ancien, ~ne | dawny

annoncer qqch. | ogłosić, oznajmić 
coś, poinformować o czymś

apatride (f./m.) | osoba bez 
ojczyzny, bezpaństwowiec

appareil (m.) d’électroménager 
| elektryczne narzędzie kuchenne

apparent, ~e | ewidentny, jawny

appellation (f.) d’origine 
| oznaczenie pochodzenia

apporter qqch. | przywozić coś

apprécier qqch. | docenić coś

apprentissage (m.) | nauka

approche (f.) | przybycie

approfondi, ~e | dokładny

aquitain, ~e | należący do rejonu 
Akwitanii

argenté, ~e | srebrny, srebrzysty

arracher qqch. de qqch. | ściągnąć, 
zdjąć coś z czegoś

arrondissement (m.) | dzielnica

asile (m.) de choix | azyl, 
schronienie

assaisonné, ~e de qqch. 
| przyprawiony czymś

assassiné, ~e | zamordowany

astuce (f.) | sztuczka, trik

attaquant (m.) | napastnik

atteindre qqch. | osiągnąć coś

attentat (m.) | zamach

attirer qqn | przyciągnąć kogoś

attitude (f.) | postawa

au bord de la faillite | na skraju 
bankructwa

au cours de qqch. | w trakcie 
czegoś

au sein de qqch. | w sercu, 
w centrum czegoś

audacieu/x, ~se | śmiały, zuchwały

auparavant | wcześniej

autrefois | wcześniej, dawniej

auxiliaire (m.) | czasownik 
pomocniczy

avenir (m.) | przyszłość

B
baie (f.) | zatoka

balade (f.) | spacer

banni (m.) | banita

barrique (f.) | baryłka

battre | bić (o sercu)

bavardage (m.) | pogawędka, 
pogaduszki

bétonnage (m.) | betonowanie,  
cementowanie

beurrer qqch. | po/smarować coś 
masłem

blague (f.) | żart

bœuf (m.) | wołowina

boisson (f.) | napój

boulangerie (f.) | piekarnia

briser les canons | łamać kanony

bronzer | opalać się

but (m.) marqué | strzelony gol

butin (m.) | łup

C
c’est-à-dire | to znaczy

cadenas (m.) | kłódka

cahier (m.) des charges 
| specyfikacja

campagnard, ~e | wiejski

canne (f.) à pêche | wędka

capteur (m.) sismique | czujnik 
sejsmiczny

carreau (m.) de verre | płytka  
ze szkła

casanier (m.) | domator 

casier (m.) judiciaire vierge | czysta 
kartoteka sądowa

cependant | jednak, jednakże

char (m.) à voile | żaglowóz

charcuterie (f.) de montagne 
| wędlina pochodząca z gór

chef-d’œuvre (m.) | dzieło sztuki

chèvrefeuille (m.) | wiciokrzew

chic | elegancki, szykowny

chorale (f.) | chór

citadin (m.) | mieszkaniec miasta

clandestine | potajemny

clocher (m.) | dzwonnica

coiffeuse (f.) | fryzjerka

commande (f.) | zlecenie

commanditaire (m.) 
| zleceniodawca

commis, ~e | popełniony

compatriote (m./f.) | rodak, 
rodaczka
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complément (m.) d’objet direct 
| dopełnienie bliższe

complice (m.) | wspólnik

concernant qqch. | dotyczący 
czegoś

concours (m.) de circonstances 
| zbieg okoliczności

condamné, ~e | karany prawnie

condamné, ~e | skazany

confier qqch. à qqn | powierzać 
coś komuś

congé (m.) | urlop

congeler qqch. | zamrażać coś

conjoint/e (m./f.) | małżonek, 
małżonka

conscription (f.) | wezwanie do 
wojska, nakaz służby wojskowej

constituer qqch. | stanowić coś

contestable | wątpliwy

corvée (f.) | obowiązek

coucher (m.) du soleil | zachód 
słońca

couper le souffle | zapierać dech

couper qqch. en grosses lamelles 
| pokroić coś w grube plastry

couple (m.) | para

couteau (m.) | noż

couvert, ~e de qqch. | pokryty 
czymś 

craindre | obawiać się

craindre pour qqch. | obawiać się 
o coś

crème (f.) fraîche | świeża 
śmietana

crêpe (f.) | naleśnik

creusé, ~e | wykopany, wydrążony

crique (f.) | zatoczka

croisière (f.) | rejs

crustacé (m.) | skorupiak

cryoconcentration (f.) 
| kriokoncentracja

cryoextraction (f.) | krioekstrakcja

cueilli, ~e | zerwany, zebrany

cuillère (f.) à soupe | duża łyżka

cuire | gotować

cuisant, ~e | bolesny

cuisson (f.) | gotowanie

cultiver qqch. | hodować coś

cuve (f.) | pojemnik, zbiornik

dans le courant de qqch. 
| w trakcie czegoś

D
déambuler | spacerować, 
przechadzać się

déchets (m.pl.) | odpadki, śmieci

décimer qqch. | masowo 
wyniszczać coś 

déconcertant, ~e | zaskakujący, 
niespodziewany

découper qqch. | rozciąć coś

découverte (f.) | odkrycie

décrocher qqch. de qqch. 
| zdejmować  coś

défenseur (m.) | obrońca

défilé (m.) | parada, pochód

dégager qqch. | oczyszczać coś

délinquant (m.) | przestępca

déménager | przeprowadzać się

demeurer incohérent, ~e 
| pozostawać niespójnym

dépôt (m.) | magazyn

déranger | przeszkadzać

dérober qqch. | z/rabować, u/kraść 
coś

dérouiller qqch. | wyczyścić z rdzy

déroulement (m.) des évènements 
| rozwój wydarzeń

désolé, ~e | przykro mi; 
przepraszam

désormais | od wtedy, od tego 
momentu

desserrer qqch. | obluzowywać coś

Détrompez-vous ! | Nie bądźcie 
tacy pewni!

devenir | stawać się

devenir qqn | zostać kimś

dévoilé, ~e | ujawniony

dévoiler qqch. | ujawniać coś

digeste | ułatwiający trawienie

dirigeant (m.) | dyrektor

disparaître | zniknąć, znikać

disparition (f.) | zniknięcie

dispersé, ~e | rozproszony

diurétique | moczopędny

dommage | szkoda

dompter qqch. | opanować coś

drapeau (m.) tricolore | francuska 
flaga

du terroir | lokalny

dune (f.) de sable | wydma 
piaskowa

E
échapper à qqch. | uciec od czegoś

échec (m.) | niepowodzenie, 
porażka

éclater | wybuchnąć

écoute (f.) téléphonique 
| podsłuch telefoniczny

effrayé, ~e | przestraszony, 
przerażony

égaliser | wyrównywać 

égoutter qqch. | odcedzić coś

élucidé, ~e | wyjaśniony

emballé, ~e dans qqch. | zawinięty 
w coś

émerger | wyłaniać się 

émincer qqch. | rozdrobnić coś

émouvant, ~e | wzruszający

empêcher qqch. | zapobiegać 
czemuś, powstrzymywać coś

employé (m.) | pracownik

en aide | na pomoc

en autodidacte | samodzielnie

en dehors de qqch. | poza czymś

en l’occurrence | a mianowicie

en marge | na marginesie
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en quête de qqch. 
| w poszukiwaniu czegoś

en vue de | celem

encaisser qqch. | inkasować coś

enchanter qqn avec qqch. 
| oczarować kogoś czymś

enchère (f.) | aukcja

encouragé,~e par qqch. 
| zachęcony  czymś

enfourner qqch. | włożyć coś  
do pieca

ennuyeu/x, ~se | nudny

enraciné, ~e dans qqch. 
| zakorzeniony w czymś

enregister qqch. | nagrać coś 

enregistrement (m.) | nagranie

entièrement | w całości

entrecouper qqch. | przerywać coś

entreposé, ~e | pozostawiony

entrepôt (m.) | magazyn

entretenir qqch. | dbać o coś

énumérer qqch. | wyliczyć coś

envahir qqch. | zawładnąć

environ X | około X

envisager qqch. | rozważać coś

envoyer qqn | wysyłać kogoś

épicerie (f.) | kiedyś: sklep gdzie się 
sprzedawało przyprawy, obecnie: 
mały sklep spożywczy

épices (f.pl.) | przyprawy

éplucher qqch. | obierać coś

époustouflant, ~e | zapierający 
dech w piersiach

épreuve (f.) | próba

escalader | wspinać się

estimer | szacować

estival, ~e | letni

estuaire (m.) | ujście rzeki, 
estuarium

étaler qqch. | rozłożyć, rozciągnąć 
coś

étrang/er, ~ère | zagraniczny, 
obcego pochodzenia

être abrité, ~e sous un parapluie 
| być schowanym pod parasolem

être aux fourneaux | gotować

être chargé, ~e de faire qqch. | być 
odpowiedzialnym za zrobienie 
czegoś

être hors service | nie działać

être rendu, ~e célèbre | stać się  
sławnym

être rendu, ~e populaire par qqch. 
| stać się popularnym z powodu 
czegoś

être sous un déluge d’eau | być/
stać  w ulewie

étroit, ~e | wąski

éviter qqch. | uniknąć czegoś

exagérer | przesadzać

exercer une profession 
| wykonywać zawód

exorbitant, ~e | zawrotny

exprimer qqch. | wyrażać coś

F
faiblesse (f.) | słabość

faire confiance à qqn | ufać komuś

faire coudre qqch. | uszyć sobie 
coś

faire faillite | z/bankrutować

faire le siège de qqch. | oblegać 
coś, prowadzić oblężenie czegoś

faire partie de qqch. | wchodzić 
w skład czegoś

faire suer qqch. à la poêle 
| rozpuścić coś delikatnie na patelni

falaise (f.) | klif

fantassin (m.) | żołnierz piechoty

fanzone (f.) | strefa kibica

farine (f.) | mąka

ferroviaire | kolejowy

fête (f.) des vendanges | święto 
winobrania

flâner | spacerować

fondre | rozpuścić

foulard (m.) | szal

friand (m.) de qqch. | amator 
czegoś

frigo (m.) | pot. lodówka

fulgurant, ~e | natychmiastowy

G
garder des personnes comme des 
poulets en batterie | traktować 
ludzi jak bydło

gardien (m.) de but | bramkarz

gardien (m.) de l’établissement 
| strażnik placówki

geler | zamarzać

gérer qqch. | zarządzać czymś

gestionnaire de compte (m./f.) 
| kierownik ds. klientów, menedżer 
kont

glisser un mot à qqn | szepnąć 
komuś  słówko

goûter qqch. | próbować, 
smakować czegoś

grappe (f.) de raisin | grono  
winogrona

gras, ~se | tłusty

grillage (m.) | ogrodzenie

guetter qqch. | wypatrywać 
czegoś, czatować na coś

H
habile | zręczny, zwinny

hache (f.) | toporek

hésiter | wahać się

huile (f.) | oliwa

I
il est prévu | jest przewidziane

il faudra | trzeba będzie

il faut | trzeba

il s’agit de | chodzi o

îlot (m.) | wysepka

impact (m.) | wpływ
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impitoyable | bezwzględny, 
bezlitosny

imprévu, ~e | nieprzewidziany

impunité (f.) | bezkarność

inconscient, ~e de qqch. 
| nieświadomy czegoś

inculpé, ~e | skazany

indice (m.) | wskazówka

infirmière (f.) | pięlegniarka

influence (f.) | wpływ

ingrédient (m.) | składnik

innombrable | niezliczony

inondé, ~e de soleil | skąpany 
słońcem

inouï, ~e | niesłychany

inquiété, ~e | niepokojony

inscrit, ~e à qqch. | zapisany  
do czegoś

interdit, ~e | zakazany

interpellé, ~e | zatrzymany

interrogatoire (m.) | przesłuchanie

intransiti/f, ~ve | nieprzechodni

introuvable | nieodnaleziony

invention (f.) | wynalazek

irréversible | nieodwracalny

itinéraire (m.) | trasa

J
je suis ravi, ~e | jest mi bardzo 
miło, jestem zachwycony, 
uradowany

Je t`y amène. | Zaprowadzę cię.

jeté, ~e | wy/rzucony

jeter qqch. à la poubelle 
| wyrzucać coś do śmieci

jugé, ~e sur qqch. | oceniany  
pod względem czegoś

jui/f, ~ve | żydowski

justifié, ~e | uzasadniony

L
l’Hexagone | pot. Francja

l’occasion fait le larron | okazja 
czyni  złodzieja

la chance lui sourit | szczęście się 
do niego uśmiechnęło

la Légion étrangère | Legia 
Cudzoziemska

la Savoie | Sabaudia (departament 
położony w zachodniej Francji)

lâchement | w tchórzowski sposób

laisser refroidir qqch. | schłodzić 
coś

laisser tiédir qqch. | ochłodzić coś

lampe (f.) à huile | lampa olejowa

langue (f.) maternelle | język 
ojczysty

lardon (m.) | boczek

le cas échéant | w takim 
przypadku, jeśli zostanie spełniony 
wymieniony warunek

librement | swobodnie

liesse (f.) | rozradowanie, radość

littoral (m.) | wybrzeże

livraison (f.) | dostawa

livrer qqch. | dostarczyć coś

logé, ~e | zakwaterowany

louer qqch. | wynająć coś

M
magasin (m.) d’État | sklep 
państwowy

malfaiteur (m.) | złoczyńca

malgré | po/mimo

manquer de qqch. | brakować

marchand, ~e | handlowy

marée (f.) | pływ

marin (m.) | marynarz

marraine (f.) | matka chrzestna 

médiatique | medialny, będący  
w kręgu zainteresowań mediów

mêler | mieszać

menacer qqch. | zagrażać czemuś

mené, ~e par qqn | dowodzony 
przez  kogoś

mener une campagne | prowadzić  
kampanię

mercenaire (m.) | najemnik

mériter une attention particulière 
| zasługiwać na szczególną uwagę

météo (f.) | prognoza pogody

mettre qqch. à disposition de qqn 
| oddać coś komuś do dyspozycji

mettre qqch. en œuvre d’urgence 
| wdrożyć coś pilnie w życie

mettre qqn en compétition 
| poddawać kogoś rywalizacji

milieu (m.) de terrain | pomocnik

minutieusement | szczegółowo

moitié (f.) | połowa

mouette (f.) | mewa

moût (m.) | zacier

muni, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś

mûr, ~e | dojrzały

N
néfaste | szkodliwy

négligemment | niedbale

négligence (f.) | zaniedbanie

nettoyer qqch. | czyścić, sprzątać 
coś 

nombreu/x, ~se | liczny

notamment | zwłaszcza

nourri, ~e | odżywiany

O
obtenir l’accord de qqn | uzyskać 
zgodę  kogoś

obtenir qqch. | otrzymać coś

œuf (m.) | jajko

oignon (m.) | cebula

oiseau (m.) | ptak

omettre qqch. | p/ominąć coś
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ordre (m.) | rozkaz

oreillettes (f.pl. ) | bardzo małe, 
niewidoczne słuchawki, które 
np. dziennikarze mają w uszach 
podczas pracy

ouais | pot. tak

outil (m.) | narzędzie, przyrząd

P
pamplemousse (m.) | grejpfrut

panoplie (f.) | szereg, zakres

papoter | pot. pogadać, 
pogawędzić

par qui que ce soit | przez 
kogokolwiek

parapluie (m.) | parasol

parrain (m.) | ojciec chrzestny

partager qqch. | dzielić się czymś

partir à l’étranger | wyjeżdżać  
za granicę

paternité (f.) | ojcostwo

pâtissier (m.) | cukiernik

pâturage (m.) | pastwisko

pêche (f.) | wędkarstwo, 
rybołówstwo

pêche (f.) blanche | biała 
brzoskwinia

performance (f.) | występ

permettre de faire qqch. 
| pozwalać na zrobienie czegoś

permettre qqch. | zezwalać, 
pozwalać na coś

pied (m.) de vigne | winorośl

pierre à fusil | krzemień

piquer qqch. de la pointe d’un  
couteau | nakłuwać coś czubkiem  
noża

pittoresque | malowniczy

plaisanter | żartować

planche (f.) à découper | deska  
do krojenia

planche (f.) à voile | deska 
windsurfingowa

planqué, ~e | ukryty

plat (m.) à gratin | naczynie 
żaroodporne, blacha

pleuvoir | padać (o deszczu)

plonger dans qqch. | zanurzyć się, 
dać nurka w coś

plonger qqn dans qqch. | zanurzać 
kogoś w czymś

poire (f.) | gruszka

poisson (m.) | ryba

pollution (f.) | zanieczyszczenie

pomme (f.) de terre | ziemniak

pommier (m.) | jabłoń

pourrir | zepsuć się

prendre qqch. de l´étagère 
| zabrać, wziąć coś z półki

prendre qqch. en compte | brać 
coś pod  uwagę

prendre sa retraite | przejść  
na emeryturę

préservé, ~e | chroniony

pressé, ~e | tłoczony

pressoir (m.) | prasa (hydrauliczna)

prêtre (m.) | ksiądz

preuve (f.) d’identité | dokument 
tożsamości

prévoir qqch. | przewidywać coś

primordial,~e | ważny, kluczowy

pro (m./f.) | pot. profesjonalista

proche (m.) | krewny

produit (m.) phare | produkt 
flagowy, główny

prohibition (f.) | zakaz

projectile (m.) | pocisk

prolifération (f.) | wzrost, rozrost

prometteur | obiecujący

propriétaire (m.) | właściciel

prouesse (f.) | wyczyn, osiągnięcie

prouver qqch. | udowodnić coś

provenance (f.) illicite | nielegalne 
pochodzenie

Q
quarantenaire (m.) 
| czterdziestolatek

quartier (m.) | dzielnica

qui ne laissait guère envisager 
une victoire | który nie zapowiadał 
zwycięstwa

quiche (f.) | ciasto z nadzieniem,  
rodzaj tarty

R
racine (f.) | korzeń

raclette (f.) | potrawa wytwarzana 
ze specjalnego gatunku sera, 
podgrzewanego nad ogniem  
na małych patelenkach

rajouter qqch. | dorzucać coś

ramener qqch. | zabrać coś ze sobą

ramer | wiosłować

rappeler qqch. | przypominać coś

reblochon (m.) fermier | rodzaj 
sera produkowanego w Sabaudii

receleur (m.) | paser

recette (f.) | przepis

récipient (m.) | pojemnik

recueillir qqch. | otrzymać, uzyskać 
coś

reculer | cofać się

redécouvert, ~e | ponownie 
odkryty

redevenir | stawać się ponownie

réfugié (m.) politique | uchodźca 
polityczny

refuser de faire qqch. | odmawiać 
z/robienia czegoś

regagner qqch. | zdobywać coś 
ponownie

rejeter qqch. | odrzucać coś

rejoindre qqch. | po/wrócić  
do czegoś

rejoindre qqn | dołączać do kogoś

reliant qqch. avec qqch. | łączący 
coś z czymś
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remise (f.) | wręczanie

remonter à la vitesse d’un cheval 
au galop | wzbierać z szybkością 
galopującego konia

remplacé, ~e | zastąpiony

remplir qqch. | spełnić coś

remporter qqch. | zdobywać, 
otrzymywać coś

remporter un succès | odnosić 
sukces

rencontre (f.) | spotkanie

rendement (m.) | produktywność

rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd 

rendre l’accès difficile à qqch. 
| utrudniać dostęp do czegoś

rendre qqch. coût/eux,~euse 
| robić coś kosztownym

rendre un hommage à qqn | oddać 
komuś hołd

rendre visite à qqn | złożyć komuś 
wizytę

rendu, ~e | wydany

renouer qqch. | odnowić coś

renseignement (m.) sur qqch. 
| informacja na temat czegoś

repérer qqn | zauważać, dostrzegać 
kogoś

replanter qqch. | przesadzać coś 

réseaux (m.pl.) sociaux | media 
społecznościowe

résister à qqn/qqch. | stawiać opór 
komuś/czemuś

respectivement | odpowiednio

ressentir la fierté de qqch. | być 
z czegoś dumnym

ressortissant (m.) | imigrant

rester vigilant, ~e | pozostać 
czujnym

restriction (f.) | ograniczenie

retenu, ~e | wybrany

révélation (f.) | objawienie

rêver | marzyć, śnić

risque (m.) de noyade | ryzyko 
utonięcia

rocheu/x, ~se | skalisty

rösti (m.) | tradycyjny, szwajcarski 
placek ziemniaczany

royaume (m.) | królestwo

rumeur (f.) | plotka

rupture (f.) | zerwanie

S
s’accorder avec qqch. | uzgadniać 
się  z czymś

s’affronter | z/mierzyć się, 
konkurować

s’allonger | wyciągnąć się

s’améliorer | polepszać się, 
usprawniać  się

s’emballer | ekscytować się

s’émerveiller de qqch. | zachwycać 
się czymś

s’enfuir | uciekać, uciec

s’insurger contre qqch. | buntować 
się przeciwko czemuś

s’occuper de qqch. | zająć się 
czymś

saccager qqch. | z/demolować coś 

sac-poubelle (m.) | worek na 
śmieci

sans cesse | bezustannie

sans laisser de traces | bez 
pozostawienia śladów

sapeur pompier (m.) | strażak

sauter | skakać

se déguiser | przebierać się

se dépêcher | śpieszyć się

se dérouler | odbywać się

se dessécher | wysychać, suszyć  
się

se détourner | odwracać się

se lancer dans qqch. | rzucić się 
w coś, oddać się czemuś

se masculiniser | maskulinizować 
się

se mettre à faire qqch. | zabierać 
się za  z/robienie czegoś

se rassembler | gromadzić się 

se rendre chez qqn | udawać się  
do kogoś

se rendre compte de qqch. 
| zdawać sobie z czegoś sprawę

se transmettre des recettes d’une 
génération à l’autre | przekazywać 
sobie przepisy z pokolenia na 
pokolenie

séculaire | istniejący od dwóch lub 
więcej wieków

séduire qqn | uwodzić kogoś

séduit, ~e par qqch. | uwiedziony 
czymś

selon qqn | według kogoś

sembler | wydawać się

sentence (f.) | wyrok

société (f.) de ramassage des 
ordures | przedsiębiorstwo 
zajmujące się wywożeniem śmieci

soldat (m.) | żołnierz

souci (m.) | zmartwienie

sous une pluie battante | w 
strugach  deszczu

station (f.) balnéaire | nadmorski 
kurort

stèle (f.) funéraire | nagrobek, 
płyta nagrobna

subir qqch. | przejść przez coś

submergé, ~e | zalany

subsister | przetrwać

suivi, ~e de qqch. | po którym 
występuje coś

supérieur (m.) | przełożony

supporteur (m.) | fan, zwolennik

surveillé, ~e | nadzorowany

surveiller qqch. | zważać na coś, 
zwracać na coś uwagę, obserwować 
coś

survivre à qqch. | przetrwać coś

susciter l’admiration de qqn 
| wzbudzać czyjś podziw

T
tablier (m.) de cuir | skórzany 
fartuch
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tant en ce qui concerne ... que... 
| zarówno jeśli chodzi o... jak i...

tardi/f, ~ve | późny

tartiflette (f.) | francuska 
zapiekanka ziemniaczano-serowa 
na winie

tas (m.) de bijoux | stos biżuterii, 
kosztowności

témoigner de qqch. | świadczyć 
o czymś

tentative (f.) valeureuse 
| waleczna próba

tenter de faire qqch. | próbować 
coś z/robić

toile (f.) | płótno, obraz

tombe (f.) | grób

tomber | spadać, opadać

toucher une solde de X 
| otrzymywać żołd w wysokości X

transporteur (m.) | dostawca

travaux (m.pl.) d’aménagement 
| prace aranżacyjne

tremblement (m.) de terre 
| trzęsienie ziemi

trembler | drżeć

tri (m.) | sortowanie, segregacja

tromperie (f.) | oszustwo

troupes (f.pl.) | wojska

truite (f.) | pstrąg

tu aurais dû | musiałbyś, 
musiałabyś

U
unanime | jednomyślny

V
vague (f.) | fala

vaillant, ~e | mężny

vainqueur (m.) | zwycięzca

vainqueur (m.) de la coupe du 
monde | zwycięzca mistrzostw 
świata

vendange (f.) | winobranie

vénérer qqn | czcić kogoś

venir | przybywać

verbe (m.) pronominal | czasownik 
zwrotny

verdâtre | zielonkawy

verger (m.) | sad

vide | pusty

vigile (m.) | stróż, strażnik

village (m.) de pêcheurs | wioska  
rybacka

violent, ~e | gwałtowny

virage (m.) | zakręt, zwrot

vis (f.) de fixation | śruba mocująca

viticulteur (m.) | hodowca 
winorośli

voisine (f.) | sąsiadka

voler qqch. | u/kraść coś

voleur (m.) | złodziej, włamywacz

vulnérable à qqch. | podatny  
na coś


