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A
abriter | mieścić

Académie (f.) militaire interarmes 
| nazwa wojskowej szkoły w Algierii 

accueillir qqn | przyjąć kogoś 

acquérir qqch. | nabywać coś

activement | czynnie 

actualités (f.pl) | aktualności, 
wiadomości 

admiration (f.) | podziw 

admirer | podziwiać 

adopter | uchwalać, przyjąć 

adéquat, ~e | stosowny

affection (f.) | czułość 

affliger qqn | męczyć, trapić kogoś 

afin de faire qqch. | aby coś zrobić 

agora (f.) | plac centralny, agora

agriculture (f.) | rolnictwo

AH = Automne Hiver | jesień-zima

AIS (Armée (f.) islamique du salut) 
| Islamska Armia Ocalenia 

aliment (m.) de base 
| podstawowe pożywienie 

aller à qqn | komuś pasuje do 
wyglądu

amande (f.) | migdał

amusant, ~e | zabawny

améliorer | poprawiać 

androgyne | androgeniczny

animali/er, ~ère | wzór zwierzęcy

annoncer qqch. | ogłaszać, 
obwieszczać coś 

année (f.) à venir | nadchodzący 
rok 

Antiquité (f.) | Starożytność

apogée (m.) | apogeum, szczyt

apothicaire (m.) | farmaceuta

appartenance (f.) politique 
| przynależność polityczna 

apporter qqch. | przynieść coś

apprendre que | dowiadywać się, 
że 

apprendre à faire qqch. | nauczyć 
się coś robić 

apprentissage (m.) | nauka 

apprivoiser qqch. | oswajać coś 

arborer | nosić, prezentować 

arrivée (f.) | przybycie, przyjazd

arrière-pays (m.) | w głębi lądu

artisanal ,~e | rzemieślniczy, 
ręcznie wykonany 

Assemblée (f.) Nationale 
| Zgromadzenie Narodowe, niższa 
izba francuskiego Parlamentu, 
odpowiednik polskiego Sejmu

assurer qqch. à qqn | zapewnić coś 
komuś

astuce (f.) | sposób, sztuczka 

attentat (m.) | zamach 

aubergine (f.) | bakłażan 

aucun, ~e | żaden 

audacieu/x, ~se | odważny 

au minimum | co najmniej 

au palmarès | na liście zwycięzców 

auparavant | dawniej

auparavant | wcześniej, 
poprzednio

au quotidien | na co dzień 

aussi bien | zarówno 

au terme de qqch. | pod koniec,  
na koniec czegoś 

au total | łącznie 

au travers de qqch. | za 
pośrednictwem czegoś, poprzez coś 

avec étonnement (m.) | ze 
zdziwieniem 

avenir (m.) | przyszłość

aventure (f.) | przygoda 

avoir accès à qqch. | mieć  
do czegoś dostęp 

avoir lieu | mieć miejsce 

avoisiner | wynosić prawie 

À
à couper le souffle | budzący 
podziw, zapierający dech 
w piersiach 

à feu (m.) doux | na wolnym ogniu 

à jamais | na zawsze 

à la fois | jednocześnie, zarówno 

à la longue | z czasem 

à la tête | na czele 

à long terme | w ujęciu 
długoterminowym 

à l’effigie (f.) de qqn | z 
wizerunkiem kogoś 

à l’opposé de qqn | w 
przeciwieństwie do kogoś

à part entière | w całości 

à partir de | począwszy od 

à portée de main (f.) | w zasięgu 
ręki 

à quelques pas de | kilka kroków 
od 

à tour de rôle | na zmianę 

à toute heure | cały czas

à vous de choisir | wybór należy 
do was

âme (f.) | dusza

B
babiole (f.) | drobiazg, bibelot, 
świecidełko, gadżet

baptiser | nazwać 

bassesse (f.) | podłość, niskość 

BCE = Banque (f.) centrale 
européenne | Europejski Bank 
Centralny 

beurrer qqch. | wysmarować coś 
masłem 

billet (m.) de grattage | zdrapka 

bizarre | osobliwy, dziwny

bière (f.) | piwo 

blasphémer | przeklinać, bluźnić 

blessure (f.) | rana

blé (m.) | zboże, pszenica
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botte (f.) de persil | pęczek 
pietruszki 

bouillonnant,~e | gorący 

bouleverser | wstrząsnąć 

boulodrome (m.) | boisko do gry 
w bule

boulot (m.) | robota

bracelet (m.) | pasek, bransoleta 
zegarka 

breloque (f.) | wisiorek, talizman 

brique | ceglasty

brosse (f.) à dents | szczoteczka 
do zębów 

broyé, ~e | rozdrobniony

bœuf (m.) bourguignon 
| wołowina po burgundzku 

bœuf (m.) | wołowina

C
cachemire (m.) | kaszmir

cachette (f.) | kryjówka 

cadeau (m.) | prezent 

cambriolage (m.) | włamanie

campagne (f.) | kampania 

carreaux (m.pl.) | wzór w kratkę

carré (m.) de soie | apaszka 
jedwabna

carte (f.) de visite | wizytówka

cela fait (tout) drôle de + faire 
quelque chose | dziwnie jest + coś 
robić

censure (f.) | cenzura

cependant | tymczasem 

cerner qqch. | wskazać coś 

chaire (f.) de physique | Katedra 
Fizyki 

chambre (f.) double | pokój 
dwuosobowy

champ (m.) | pole, teren, ziemia

champignon (m.) de Paris 
| pieczarka

chancelière (f.) | pani kanclerz 
(w Niemczech) 

chapelle (f.) | kaplica

chapelure (f.) | bułka tarta

chapelure (f.) | panierka, bułka 
tarta 

chaque instant | każda chwila 

chaîne (f.) | kanał 

chef (m.) d’État | głowa państwa

chic | z klasą

choisir un style chic | wybrać styl 
z klasą

ci-dessous | poniżej

cimetière (m.) municipal 
| cmentarz komunalny

circuler | przemieszczać się 

ciseler | posiekać (np. cebulę) 

citation (f.) | cytat 

citoyen (m.) | obywatel

clandestinement | potajemnie 

claquer la porte | trzasnąć 
drzwiami

cliché (m.) | stereotyp 

cloche (f.) | dzwon 

coco (m.) | pot. facet

commettre un péché de chair 
| popełnić grzech cielesny 

compl/et,~ète | pełnoziarnisty

complexité (f.) | złożoność, 
zawiłość 

compréhension (f.) | rozumienie 

compte (m.) | konto 

compter sur qqn | liczyć na kogoś 

comte (m.) | hrabia

comté (m.) | hrabstwo

concept (m.) | pomysł 

concepteur (m.) | wynalazca, 
projektant, konstruktor 

confié,~e qqch. à qqn | powierzony 
czemuś 

conquérir | zjednywać, zdobywać 

consacré, ~e à qqch. | poświęcony 
czemuś 

Conseil (m.) de l’Union 
européenne | Rada Unii 
Europejskiej 

Conseil (m.) européen | Rada 
Europejska 

considérablement | znacznie 

consulat (m.) | konsulat

contagieu/x,~se | zaraźliwy 

contenir | zawierać 

contrôle (m.) | kontrola

conventions (f.pl) | konwenanse 

Conversion (f.) | Nawrócenie

correspondant à qqch. 
| odpowiadający czemuś 

costard (m.) | pot. garnitur

coton (m.) | bawełna

coupe (f.) du monde | mundial, 
mistrzostwa świata

coupe (f.) | fryzura

coupe (f.) | krój

coupon (m.) de rabais | kupon 
rabatowy 

Cour (f.) des Comptes | Trybunał 
Obrachunkowy

course (f.) | wyścig 

coutume (f.) | zwyczaj, tradycja

craindre que | obawiać się, że 

croissant (m.) | rogal

croyance (f.) | wiara

croûte (f.) | skórka 

cruel, ~le | okrutny

crêpe (f.) | naleśnik 

cuir (m.) | skóra

cuit,~e sur place | pieczony na 
miejscu 

culte | kultowy 

cultivé,~e | wykształcony 

curiosité (f.) | ciekawość 

cyclisme (m.) | kolarstwo 

céréale (f.) | zboże

côtoyer qqch. | obcować, stykać 
się z czymś

c’est une question | to kwestia 
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Ç
ça nous arrange | to nam 
odpowiada, pasuje 

ça y est | w końcu, nareszcie

D
daiquiris (m.) | daikiri, koktajl 
alkoholowy na bazie rumu

dans tout ça | w tym wszystkim

de nouveau | ponownie 

denrée (f.) alimentaire | produkt 
spożywczy 

description (f.) | opis 

de surcroit | ponadto, poza tym 

deviner qqch. | zgadywać, 
odgadnąć coś 

devise (f.) | dewiza, motto

dictée (f.) | dyktando 

diffusé, ~e | emitowany 

dirigeant (m.) | przywódca 

disette (f.) | ubóstwo, głód 

dispendieu/x, ~se | drogi, 
kosztowny 

disposer de qqch. | dysponować 
czymś 

dissuasi/f, ~ve | odstraszający 

distraction (f.) | rozrywka 

dominer | dominować 

dominé,~e par | zdominowany 
przez 

donjon (m.) | wieża, baszta

doré,~e | złocisty 

double identité (f.) | podwójna 
tożsamość 

dresser qqch. | sporządzać coś 

dressing (m.) | garderoba

drôle de + rzeczownik | dziwny 

drôle | śmieszny, wesoły

durcir | twardnieć 

dès | począwszy od

débat (m.) | debata 

début (m.) | początek 

décerné,~e | nagradzany 

décevant,~e | rozczarowujący 

déchets (m.) radioactifs | odpady 
radioaktywne 

décider de faire qqch. | podjąć 
decyzję, postanowić coś zrobić 

découverte (f.) | odkrycie 

dédié,~e à qqch. | poświęcony 
czemuś 

défavorisé,~e | ubogi,  
w niekorzystnej sytuacji 

défendre | bronić 

défense (f.) | obrona

définir | określać 

dégringoler | gwałtownie spadać

dépasser qqch. | przezwyciężyć coś 

dépense (f.) | wydatek

dépenser | wydawać

dépenses (f.pl) | wydatki 

déportation (f.) | zesłanie, 
deportacja 

déposer | złożyć, składać 

dépouille (f.) | ciało, zwłoki 

dépourvu,~ e de qqch. 
| pozbawiony czegoś 

député (m.) | poseł 

déranger | przeszkadzać 

dérision (f.) | ośmieszanie, drwina

désert (m.) | pustynia 

désigner | wskazywać

désintéressement 
| bezinteresownie 

détruit,~e | zniszczony 

d’inspiration | inspirując się

E
elle vient de m´écrire | właśnie mi 
napisała

embellir | upiększać 

emblématique | symboliczny 

emplacement (m.) | miejsce 

en basse saison (f.) | poza sezonem

en cire (f.) | z wosku 

en collaboration (f.) avec qqch. 
| przy współpracy z czymś 

en collaboration (f.) avec qqch 
| przy współpracy z czymś

en contre partie | w zamian

encourager | wspierać 

endurcir | hartować, znieczulać 

en faveur de qqn | na korzyść 
kogoś 

enfler | nabrzmiewać, powiększać 

enjeu (m.) | wyzwanie 

en ligne | online 

en l’honneur de qqn | na cześć 
kogoś, ku czci kogoś

en particulier | w szczególności 

en péril (m.) | zagrożony,  
w niebezpieczeństwie 

en racontant | opowiadając 

entendre parler de qqch. | słyszeć 
o czymś 

entourage (m.) professionnel 
| środowisko zawodowe

entourage (m.) | otoczenie 

en tournage (m.) | na planie 
(filmu) 

entretien (m.) | konserwacja, 
utrzymanie 

environnement (m.) | środowisko 

epsilon (m.) | epsilon, litera 
alfabetu greckiego

escarpin (m.) | czółenko

espace (m.) Schengen | strefa 
Schengen 

esplanade (f.) | plac 

esprit (m.) ouvert | otwarty umysł 

essor (m.) | rozkwit, rozwój 

esthéticienne (f.) | kosmetyczka

estimer | szacować, oceniać 

estomac (m.) | żołądek 

exaucer les voeux | spełniać 
marzenia 

exceptionnel, ~le | wyjątkowy
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exiger | wymagać 

exilé (m.) | uchodźca 

exorbitant,~e | nadmierny, 
ogromny 

exploit (m.) | osiągnięcie, wyczyn 

exposition (f.) | wystawa

exprimer qqch. | wyrazić coś 

expérimenté,~e | doświadczony 

exécution (f.) | egzekucja 

É
écharpe (f.) | szalik 

école (f.) maternelle | przedszkole

Écosse (f.) | Szkocja 

éditeur (m.) | wydawca 

égoutter | odcedzić, odsączyć 

élargir | poszerzać 

élu,~e | wybrany

Élysée (f.) | pot. Pałac Elizejski 

émettre qqch. | wydawać coś 

émincé, ~e | krojony

énumérer | wymieniać 

épais,~se | gęsty

épuisant,~e | wyczerpujący

étiquette (f.) | etykieta 

étiquette (f.) | metka

étonnant, ~e | zaskakujący, 
zdumiewający

éventail (m.) | wachlarz 

évident, -e| oczywisty 

évêque (m.) | biskup

être au rendez-vous | mieć miejsce 

être au seuil de qqch. | być  
u progu, na granicy czegoś 

être de retour | po/wracać 

être à la mode | być na czasie

être à l’affut | wypatrywać

échapper à qqch. | umknąć 
czemuś, uchylić się od czegoś 

F
fabriquer | produkować 

face à qqch. | zwrócony w stronę 
czegoś, twarzą do czegoś 

faciliter | ułatwiać

faire allusion à qqch. | odnosić się 
do czegoś

faire cheap | wyglądać tanio

faire entendre la voix | wyrazić 
opinię 

faire face à qqch. | stawiać czoła 
czemuś 

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś 

faire partie de qqch. | należeć  
do czegoś, być częścią czegoś 

faire rire qqn | powodować, że 
ktoś się śmieje

faire rire | powodować śmiech, 
rozśmieszać 

faire son grand retour | powracać

familiarité (f.) | zażyłość, 
spoufalanie się 

famine (f.) | głód 

farine (f.) | mąka

fenêtre (f.) | okno 

feux (m.) d’artifice | fajerwerki, 
sztuczne ognie 

fief (m.) | lenno, ziemia 

flatteu/r, se | pasujący do wyglądu

flot (m.) | fala, duża ilość

fonds (m.pl) | środki pieniężne, 
finansowe 

force (f.) intérieure | wewnętrzna 
siła 

forger | kształtować, wykuwać 

fou/folle | szalony/szalona

four (m.) à pain | piec do wypieku 
chleba 

foyer (m.) | centrum, siedlisko

Française des Jeux (FDJ) 
| odpowiednik Totalizatora 
Sportowego 

frappé,~e par qqch. | dotknięty 
przez coś 

fraude (f.) | defraudacja, oszustwo 

frein (m.) | hamulec

fromage (m.) râpé | tarty ser 

frontière (f.) | granica

fronton (m.) | fronton, fasada

frémir | trząść się

futile | bezwartościowy, próżny 

futur (m.) | przyszłość 

fuyant, ~e | rozbiegany

féminité (f.) | kobiecość

G
gain (m.) | zysk 

galette (f.) des rois | ciasto  
na święto Trzech Króli 

garder qqch | zachowywać coś

garder à l’esprit | mieć na uwadze

gaspiller | marnować 

gaulois,~e | galijski 

gendre (m.) | zięć

GIA (Groupe (m.) islamique armé) 
| Zbrojna Grupa Islamska 

gloire (f.) | sława, chwała 

gousse (f.) d’ail | ząbek czosnku 

goût (m.) | smak 

grains (m.pl.) | ziarna 

grandeur (f.) nature | naturalnej 
wielkości, w rzeczywistości 

grandeur (f.) | potęga, wartość 

gratin (m.) de viande | mięsna 
zapiekanka

gratuit, ~e | darmowy 

gros mot (m.) | wulgaryzm 

H
hachis (m.) | potrawa z mielonego 
mięsa

haché,~e | mielony, siekany 

haine (f.) | nienawiść 

hirondelle (f.) | jaskółka 
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horloger (m.) | zegarmistrz

houmous (m.) | humus 

huitième | ósmy 

humilier | upokorzyć, poniżyć 

héros (m.) | bohater 

hôtel (m.) particulier | rezydencja

hôtel de ville (m.) | ratusz

I
il existe | istnieje 

illettré, ~e | niewykształcony, 
nieoczytany, analfabeta

illégal,~e | nielegalny 

il n’est pas rare de voir qqch. 
| często, nierzadko widzi się coś 

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić 

immédiatement | od razu, 
bezpośrednio

impeccable | nieskazitelny

impression (f.) | wrażenie

imprimé (m.) | wzór

inaugurer | inaugurować

inconsciemment | nieświadomie 

incontournable | niezastąpiony, 
niezbędny 

indigne de faire qqch. | nie być 
godnym zrobienia czegoś 

indisposer | przeszkadzać, wprawić 
w zakłopotanie 

inexistant, ~e | nieistniejący

infirmière (f.) | pielęgniarka 

influent,~e | wpływowy

inform/el, ~elle | nieformalny 

infériorité (f.) | niższość, 
podrzędność 

ingrédient (m.) | składnik 

ingrédient (m.) | składnik 

inhabituel, ~le | nietypowy

injustement | niesprawiedliwie 

innombrable | niezliczony 

inquiétude (f.) | niepokój

intrigue (f.) | fabuła, intryga 

intégrer qqch. | wprowadzać coś 

inédit (m.) | coś nowego

irréprochable | nienaganny

irrésistible | nieodparty, nie można 
mu się oprzeć 

J
Je te fais confiance | mam  
do ciebie zaufanie 

jeu (m.) | gra 

jeu (m.) à gratter | zdrapka 

jouer à la pétanque | grać w bule

journaux (m. pl) | dzienniki 

juger | uważać, oceniać 

jupe (f.) crayon | spódnica 
ołówkowa

jusqu’au dernier souffle (m.) | do 
końca, do ostatniego tchu 

justifié,~e | uzasadniony

j´en suis sûr,~e | jestem tego 
pewnien 

L
laine (f.) | wełna

laisse-moi faire qqch. | pozwól mi 
coś zrobić

laisser qqn perplexe | zdumiewać 
kogoś 

lancer | rzucać 

langue (f.) maternelle | język 
ojczysty 

liberté (f.) d’expression | wolność 
słowa 

licencié, ~e ès sciences physiques 
| arch. tytuł naukowy w dziedzinie 
fizyki

lime (f.) à ongles | pilnik  
do paznokci 

lin (m.) | len

lithographie (f.) | litografia

littéralement | dosłownie

loi (f.) | prawo

looks (m.pl.) de rentrée 
| wrześniowe trendy

lors | podczas

loterie (f.) | loteria

lotissement (m.) | osiedle 

ludique | ludyczny, w formie 
zabawy

luminosité (f.) | jasność, światło

lutin (m.) | elf; goblin

lynchage (m.) | lincz, samosąd 

légalité (f.) | praworządność, 
zgodność 

législature (f.) | kadencja 
parlamentu 

l’une après l’autre | jedna za drugą 

M
macédoine (f.) | mieszanka

magasin (m.) en ligne | sklep 
internetowy

mairie (f.) | merostwo, urząd 
miasta 

maison (f.) natale | dom rodzinny

mal (m.) des transports | choroba 
lokomocyjna 

malfamé,~e | podejrzany, o złej 
sławie 

malheureusement | niestety

mandat (m.) | mandat, kadencja 

manioc (m.) | maniok 

mansarde (f.) | poddasze, strych, 
pokój 

marchandise (f.) | towar 

marché (m.) | rynek 

marrant, ~e | śmieszny, komiczny

matières (f.pl.) | tkaniny

maïs (m.) | kukurydza

menace (f.) | zagrożenie 

mener son enquête (f.) | prowadzić 
własne śledztwo 

menthe (f.) | mięta 

mention (f.) | określenie, wzmianka



francais.edu.pl
47/2019

Colorful
MEDIA

message (m.) | wiadomość, mail, 
sms 

mets (m.) | potrawa

mettre en œuvre | zrealizować, 
wdrożyć 

Mexique (m.) | Meksyk 

miche (f.) de pain | bochenek 
chleba

mine (f.) | kopalnia 

ministre (m.) des affaires 
étrangères | minister spraw 
zagranicznych 

minuit (f.) | północ 

mis,~e en scène | zainscenizowany

miser sur | stawiać na 

misogyne | wrogi kobietom, 
szowinistyczny 

mobilisation (f.) | mobilizacja 

mocassins (m.pl.) à mors 
| mokasyny z wędzidłem

modique | mały, skromny 

monarque (m.) absolu | władca 
absolutny 

mon préféré | mój ulubiony 

montre (f.) | zegarek

monétaire | walutowy

morose | smutny

mortel (m.) | śmiertelnik 

motif (m.) | wzór

moulin (m.) | młyn 

mouton (m.) | baranina 

mug (m.) | kubek

murailles (f.pl) | ściany

ménagère (f.) | kura domowa

mépris (m.) | pogarda, 
lekceważenie 

métropolitain,~e | kontynentalny

mœurs (f.pl) | obyczaje, styl życia 

N
nacré, ~e | perłowy

ne ... que | tylko

ne pas tarder | nadchodzić 
wkrótce, nastąpić za chwilę

ne rien enlever à qqch. | nie 
umniejszać czegoś

niçois,~e | nicejski, z Nicei

noix (f.) de muscade | gałka 
muszkatołowa 

nombr/eux, ~euse | liczny 

normand,~e | normandzki,  
z Normandii

notamment | zwłaszcza

nouveaux mariés (m.pl) 
| nowożeńcy 

nouvel an (m.) | Nowy Rok 

nu,~e | nagi 

nuance (f.) de rouille (f.) | w 
kolorze rdzy

nuance (f.) | odcień

O
objectif (m.) | cel

objet (m.) | temat 

obtenir qqch. | zdobyć, otrzymać 
coś 

odeur (f.) | zapach 

office (m.) de tourisme | biuro 
informacji turystycznej

officiellement | oficjalnie 

officieusement | nieoficjalnie 

oignon (m.) | cebula

olivier (m.) | drzewo oliwne

ombre (f.) | cień 

onéreu/x, ~se | drogi, kosztowny

opaque | niejasny, mało przejrzysty 

oppression (f.) | opresja, gnębienie 

opter pour qqch. | decydować się 
na coś 

organe (m.) exécutif | organ 
wykonawczy 

organe (m.) judiciaire | organ 
sądowy 

originaire de qqch. | wywodzący 
się z czegoś

origine (f.) | pochodzenie

orné,~e de qqch. | ozdobiony 
czymś 

outil (m.) | narzędzie 

ouvrir la porte à qqch. | otworzyć 
na coś drzwi, zainicjować coś

Œ
œuf (m.) | jajo

P
pacifiquement | pokojowo 

page (f.) web | strona internetowa

pain (m.) blanc/pain (m.) de farine 
de blé | chleb pszenny

pain (m.) de seigle | chleb żytni

pain (m.) en tranches | chleb 
krojony 

pain (m.) | chleb

palais (m.) de l’Élysée | Pałac 
Elizejski 

Panthéon (m.) | Panteon w Paryżu 
(mauzoleum wybitnych osób)

par hasard | przypadkiem 

parmi | wśród 

parodiant | parodiując 

par rotation | rotacyjnie 

pas (m.) à pas | krok po kroku 

passé (m.) | przeszłość 

patriarcal, ~e | patriarchalny

patrimoine (m.) | dziedzictwo, 
spuścizna 

pays (m.pl) membres | kraje 
członkowskie

Pays-Bas (m.) | Holandia 

PDG (m.) = président directeur 
général | prezes, dyrektor 
generalny 

peigne (m.) | grzebień

pencher pour qqch. | przychylać 
się do czegoś 

perdre | zgubić 

performance (f.) | osiągnięcie, 
wynik 
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petit déjeuner (m.) | śniadanie 

petit pain (m.) | bułka

peuple (m.) | ludność 

phare | wiodący, najważniejszy

PIB = produit (m.) intérieur brut 
| produkt krajowy brutto (PKB) 

piste (f.) | tor, pas, droga

planer | latać, unosić się 

plateau (m.) | równina 

plein, ~e à craquer | przepełniony

plonger | zagłębić się 

pognon (m.) de dingue | pot. 
sporo kasy

pognon (m.) | pot. pieniądze, 
forsa, kasa 

pointer le bout de son nez 
| pokazywać się dyskretnie

poisson (m.) | ryba 

poivron (m.) | papryka

politique de sécurité (f.) | polityka 
bezpieczeństwa 

ponctuel, ~le | punktualny

porte-clefs (m.) | breloczek do 
kluczy 

porte-parole (m.) | rzecznik 
(prasowy) 

possibilité (f.) | możliwość 

poster (m.) à colorier | plakat  
do kolorowania

pot-au-feu (m.) | gulasz

poudre (f.) de perlimpinpin 
| magiczny lek, mikstura  
na wszystkie dolegliwości

poulet (m.) | kurczak 

pour l’heure | na razie 

pour rien au monde | za nic  
w świecie, w żadnym wypadku 

poêle (f.) | patelnia 

prendre de l’importance (f.) 
| nabrać znaczenia

prendre des cours (m.) | brać lekcje 

prendre ses distances (f.pl.) 
| zdystansować się 

presse-purée (f.) | praska  
do ziemniaków 

pressurisé,~e | ciśnieniowy

preuve (f.) | dowód 

primordial, ~e | kluczowy

principal,~e | główny, podstawowy

priorité (f.) | priorytet 

priver de qqch. | pozbawiony 
czegoś 

produit (m.) de subsistance 
| podstawowy produkt spożywczy 

programme d’échanges Erasmus 
| wymiana w ramach programu 
Erasmus

proie (f.) | ofiara, zdobycz 

promouvoir | promować, popierać 

propagateur (m.) | propagator

propriétaire (m.) | właściciel

prospérité (f.) | dobrobyt, dostatek 

proverbe (m.) | przysłowie 

prudent,~e | ostrożny 

préalablement | uprzednio, wcześniej

précautions (f.pl) | środki ostrożności 

préceptrice (f.) | wychowawczyni, 
mentorka, nauczycielka 

préjugé (m.) | uprzedzenie

prématuré, ~e | przedwczesny 

préparer | przygotować 

préserver qqch. | chronić coś 

présidence (f.) tournante 
| rotacyjna prezydentura 

prêt (m.) | wypożyczenie

pull (m.) | sweter

pylône (m.) | słup 

pâte (f.) | ciasto 

pénitent (m.) | pokutnik

pétrissage (m.) | wyrabianie ciasta

pêche (f.) | brzoskwinia 

Q
quasi | niemal, prawie 

quitter qqch. | opuszczać coś, 
wyjeżdżać z czegoś 

quotidien, ~ne | codzienny 

quête (f.) | poszukiwanie 

R
ragot (m.) | plotka

rail (m.) | szyna

ravagé,~e | spustoszony, zniszczony 

rebaptisé,~e | przemianowany 

recenser qqch. | spisać, wskazać 
coś 

recette (f.) | przepis

recette (f.) | przychód

reconnaissance (f.) | uznanie, 
wdzięczność 

recueil (m.) de nouvelles | zbiór 
opowiadań 

remonter à | sięgać wstecz do 

rempart (m.) | mur obronny

remplacé,~e par qqch. | zastąpiony 
czymś

rempli, ~e à ras bord | pełny  
po brzegi

remporter un succès | odnieść 
sukces 

rendre hommage à qqn | oddać 
komuś hołd 

renforcer | wzmocnić, umocnić 

RER (m.) = Réseau (m.) express 
régional d’Île-de-France | szybka 
kolej miejska wokół aglomeracji 
paryskiej

rester dans les codes | ubierać 
się zgodnie z zasadami, kodami 
ubraniowymi

retenir qqn | zatrzymać kogoś

retirer qqch. de la vente (f.) 
| wycofać coś ze sprzedaży

retracer | śledzić, odtworzyć 

rhum (m.) | rum 

rien de pire | nic gorszego

rien de tel | nie ma to jak

rose barbe à papa | różowy jak 
wata cukrowa

rose gimauve | jasny różowy 
(dosłownie: „jak cukierki pianki”)
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ruelle (f.) | uliczka

ruissellement (m.) | spływ, wyciek 

règne (m.) | panowanie 

récompense (f.) | nagroda, 
wynagrodzenie

régnant | panujący

répertorié,~e | wyliczony, 
wymieniony (na liście) 

répit (m.) | wytchnienie, ulga 

répondre aux attentes | spełnić 
oczekiwania 

répondre à qqch. | odpowiadać 
czemuś 

réseau (m.) | sieć 

réseaux (m.pl) sociaux | media 
społecznościowe

réserver qqch. à qqn | zapewniać 
coś komuś, zastrzegać coś dla kogoś 

résolution (f.) | noworoczne 
postanowienie 

réunion (f.) | zebranie 

réussir à faire qqch. | zdołać coś 
rozbić 

Réveillon (m.) de nouvel an 
| Sylwester 

révéler | ujawnić, odkrywać 

rôti, ~e | pieczony 

S
sale | brudny 

sans domicile fixes (SDF) (m.) 
| bezdomny

sans effort (m.) | bez wysiłku,  
z łatwością 

sans porter de jugement | bez 
osądzania 

sans précédent | wyjątkowy, 
niebywały 

sauvegarde (f.) | pomoc, ochrona, 
opieka 

sauver qqch. | ratować coś 

se concerter | konsultować 

se confronter à qqch. | stawić 
czemuś czoła, przeciwstawić się 
czemuś 

se devoir de faire qqch. | musieć, 
mieć obowiązek coś zrobić

se dissiper | zniknąć, gasnąć 

se déclarer favorable à qqch. 
| popierać coś, wyrazić aprobatę  
dla czegoś 

se démocratiser | stać się 
osiągalnym

se détacher de qqch. | odłączyć się 
od czegoś

se faire confier | powierzyć sobie

se faire timide | zawstydzać się 

se marier | wychodzić za mąż

semblable à qqch. | podobny do 
czegoś 

se méfier de qqch. | wystrzegać się 
czegoś, nie ufać czemuś 

se profiler | pojawiać się, zarysować 
się 

se préoccuper de qqch. 
| przejmować się czymś, martwić 

se rappeler de qqch. | przypominać 
sobie o czymś

se rattacher à qqch. | przyłączyć się 
do czegoś

servir comme | służyć jako 

se sentir drôle | czuć się dziwnie, 
nieswojo

se souvenir de qqch. | przypominać 
sobie coś, pamiętać o czymś 

session (f.) plénière | sesja plenarna

se tordre de rire | tarzać się  
ze śmiechu

seulement | tylko, jedynie 

se voir doté,~e de qqch. | zostać 
wyposażonym w coś 

silhouette (f.) | sylwetka

similaire | podobny 

sinu/eux, ~euse | zawiły, kręty

site (m.) | strona internetowa

SNCF (f.) = Société Nationale des 
Chemins de Fer Français | Krajowe 
Przedsiębiorstwo Francuskich Kolei 
Żelaznych (odpowiednik PKP)

sobre | skromny

soie (f.) | jedwab

soif (f.) d’apprendre | chęć uczenia 
się, głód wiedzy

soins (m.pl) | zabiegi kosmetyczne

solaire | słoneczny 

sombre | ciemny 

sommet (m.) | szczyt

sort (m.) | los 

sortir du commun | odbiegać  
od normy

soudé,~e | zżyty 

soumission (f.) | posłuszeństwo, 
pokora 

sourd,~e | głuchy 

sous-lieutenant (m.) | podporucznik 

sous-titré, ~e | z napisami (np. film) 

sous le patronage (m.) de qqch. 
| pod patronatem czegoś

sous l’impulsion (f.) de qqn | z 
inicjatywy kogoś

spartiate | spartański, skromny, 
ascetyczny 

spectateur (m.) | widz 

statut (m.) social | status społeczny

statut (m.) | pozycja 

subdivisé,~e en qqch. | podzielony 
na coś 

subvenir à qqch. | zaspokajać coś 

suer | pocić

suffrage (m.) universel direct 
| powszechne wybory bezpośrednie 

Suisse (f.) | Szwajcaria

suite (f.) | apartament

suivi (m.) | śledzenie, 
monitorowanie 

superviser | nadzorować 

survivre | przeżyć

sélectionné,~e | wybrany 

s‘adonner à qqch. | oddać się 
czemuś 

s’apprêter à faire qqch. | zamierzać, 
planować coś zrobić 

s’entraider | pomagać sobie 
nawzajem 
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s’incliner devant qqch. | kłaniać się, 
pochylać się nad czymś 

s’installer | zamieszkać 

s’ouvrir à qqn | otwierać się  
przed kimś 

s’évanouir | zemdleć 

T
tailleur (m.) | garnitur damski

tant mieux | tym lepiej

tarif (m.) plein | taryfa normalna 

taupe | szarobrązowy (dosłownie 
„kret”)

taxe (f.) | podatek

temple (m.) | świątynia 

tendance (f.) | trend

tenter de faire qqch. | spróbować 
coś zrobić 

ternir qqch. | oczerniać coś 

TGV (m.) = train à grande vitesse 
| pociąg dużych prędkości 

titanesque | ogromny 

tiède | ciepły 

tomate (f.) cerise | pomidor 
koktajlowy

tomber amour/eux,~euse de qqn 
| zakochać się w kimś

touche (f.) | nutka

toucher qqn | wzruszać kogoś 

tour (m.) de main | doświadczenie, 
zręczność 

tournesol (m.) | słonecznik 

tous les mercredis | w każdą środę

tout autant | tyle samo

trace (f.) | ślad

traiter de qqch. | być, traktować  
o czymś

traité (m.) européen | traktat 
europejski 

tranquillement | spokojnie 

transformé, ~e | przekształcony

translucide | przezroczysty 

transparence (f.) | jawność, 
przejrzystość 

trentaine (f.) | około trzydziestu 

trou (m.) | otwór 

trousse (f.) de toilettes 
| kosmetyczka na przybory 
toaletowe

tubercule (m.) | bulwa

tuberculose (f.) | gruźlica 

tumultu/eux, ~euse | burzliwy 

tâche (f.) | zadanie 

téléphone (m.) portable | telefon 
komórkowy 

têtes (f.) couronnées | koronowane 
głowy 

U
UE = Union (f.) européenne | Unia 
Europejska 

univers (m.) | świat 

Université (f.) volante | Uniwersytet 
Latający 

un jour | któregoś dnia, pewnego 
dnia 

V
vaciller | załamywać się, zachwiać 

valeur (f.) | wartość 

valoir qqch. | zasługiwać na coś 

valoir sa place | zasługiwać na swoje 
miejsce

veiller à qqch. | zapewniać, dbać 

vertige (m.) | zawroty głowy

Verts (m.pl) | Zieloni 

veste (f.) à épaulette | marynarka  
z poduszkami

vieillot, ~te | stary

viennoiserie (f.) | drożdżówka

visite (f.) | wizyta 

vitesse (f.) | prędkość 

vivre | mieszkać 

voie (f.) ferrée | tor kolejowy 

voire | nawet, wręcz

vulgarisation (f.) | popularyzacja, 
rozpowszechnianie 

végétalisme (m.) | weganizm 

vêtement (m.) | ubranie, strój 

X
X se marie parfaitement avec Y | X 
idealnie komponuje się z Y

X s’accorde très bien avec Y | X 
bardzo dobrze pasuje do Y

Y
y compris | w tym 

zone (f.) euro | strefa euro



francais.edu.pl
47/2019

Colorful
MEDIA


