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A
à « haut degré de civilisation » 
| o „wysokim stopniu 
ucywilizowania”

à chaque jour suffit sa peine (f.) 
| „dosyć ma dzień swojej biedy”, 
nie martwić się na zapas

à coup sûr | z całą pewnością

à défaut (de qqch.) | z braku 
(czegoś)

à emporter | na wynos

à fréquence | z częstotliwością

à l’aveuglette | po omacku, 
w ciemno

à l’exception de qqn. | z wyjątkiem 
kogoś

à la hâte | w pośpiechu

à ne pas manquer | nie do 
przegapienia, warte uwagi

à outrance | przesadnie

à part égale | na równi, w równym 
stopniu

à peine | zaledwie, dopiero co

à proximité de qqch. | w pobliżu 
czegoś

à tout jamais | na zawsze

à vous de voir | zależy od was

abnégation (f.) de soi 
| poświęcenie siebie

abriter qqch. | chronić, ukrywać 
coś

accélérer qqch. | przyspieszyć coś

accompli,~e | zakończony, 
zrealizowany

acidulé, ~e | kwaskowy, 
orzeźwiający

acquis, ~e par qqn | nabyty  
przez kogoś

acteur (m.) de l’ombre | aktor 
drugoplanowy

addition (f.) | dodawanie

adjoint (m.) | zastępca, asystent

admettre qqch. | przyjąć, uznać coś

admis, ~e | przyjęty

aérer | wietrzyć

affronter qqn | walczyć z kimś

afin de | celem, w celu, aby

agricole | rolniczy

aiguille (f.) | igła

ajouter qqch. sur qqch. | dorzucać 
coś, dołożyć coś do czegoś 

altéré, ~e | zniszczony

amélioré, ~e | ulepszany

aménager qqch. | przekształcić coś

amitié (f.) | przyjaźń

ange (m.) gardien | anioł stróż

angoisse (f.) | niepokój

anse (f.) | rączka, uchwyt

anti-sèche (f.) | ściąga

apparaître | pojawiać się

appertisation (f.) | sterylne 
puszkowanie

apprécié,~e de qqn | ceniony, 
lubiany przez kogoś

approcher | zbliżać się

arriver | przybywać

arroser qqch. | podlać coś

aspect (m.) | wygląd

asperges (f.pl.) | szparagi

assassiné,~e | zamordowany

assemblage (m.) | składanie

assemblé, ~e | zgromadzony

assiette (f.) | talerz

astuce (f.) | sztuczka

atoll (m.) | atol, wyspa koralowa

atteindre qqch. | osiągnąć coś

atteindre X km/h | osiągać X km/h

attitude (f.) abjecte de qqn 
| podła, wstrętna postawa kogoś

au départ | na początku

au fil des années | z biegiem lat

au fil des saisons | w trakcie, 
z biegiem sezonów

au hasard | losowo, przypadkowo

au milieu de | wśród, pomiędzy

au poste (m.) de maire |  
na stanowisku mera

au quotidien | na co dzień

aucun, ~e | żaden

aucune onde (f.) n’y passe |  
nie ma zasięgu, nie dochodzą fale

autodérision (f.) | autoironia, 
uśmiech

aux côtés de qqn | u boku kogoś

aux enchères | na aukcji

avancer en âge | starzeć się

avant tout | przede wszystkim

avec peine | z trudem

avoir à priori | mieć uprzedzenia

avoir affaire à qqch. | mieć  
do czynienia z czymś

avoir lieu | mieć miejsce

B
baignoire (f.) | wanna

bain (m.) de foules | otaczanie 
tłumem ludzi

bannir qqch. | zakazać czegoś

barbecue (m.) | grill

baron (m.) de la drogue | baron 
narkotykowy

barre (f.) | próg, poprzeczka

bas (m.) de gamme | z niskiej 
półki, niskiej jakości

beaux-parents (m.pl.) | teściowie

beignet (m.) | pączek

bénir qqch. | święcić coś

béquille (f.) | kula

bien établi, ~e | ugruntowany

bien répugnant,~e | obrzydliwy, 
wstrętny

biscuits (m. pl.) champagne 
| biszkopty szampanki

biscuits (m.pl.) à la cuillère 
| podłużne biszkopty

blessé (m.) | ranny

blessure (f.) | rana

bocal (m.) en verre | szklany słoik

boîte (f.) de nuit | pot. dyskoteka

bon marché, ~e | tani
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bon-sens (m.) | zdrowy rozsądek

bouchon (m.) de bois | drewniany 
korek, korek z drewna

boudoirs (m.pl) | ciastka 
biszkoptowe

boue (f.) | błoto

bradé, ~e sur les marchés aux 
puces | przehandlowany na pchlich 
targach za bezcen 

brevet (m.) | patent

breveter qqch. | opatentować coś

briller en société | błyszczeć/
zabłysnąć w towarzystwie

briser qqch. | niszczyć coś

C
c’est dommage | to szkoda

c’est-à-dire | to znaczy

ça a l’air bon | dobrze to wygląda

Ça a l’air difficile | To wygląda  
na trudne

ça vous parle? | czy coś wam  
to mówi?

caché, ~e | ukryty, schowany

calcaire (m.) | wapień

cantine (f.) | stołówka

cap-toe | buty typu oxford 
z nakładanym noskiem

Carême (m.) | post

carrier (m.) | pracownik 
kamieniołomu

carrière (f.) | kamieniołom

carte (f.) à puce | karta z chipem

casserole (f.) | garnek, rondel

casse-tête (m.) | problem

caviste (m.) | sklep z winem, 
winiarnia

ce n’est pas la peine de faire qqch. 
| nie ma sensu czegoś robić

cépages (m.pl.) | szczepy

cesser | zakończyć się

cette fois-ci | tym razem

champignonnière (f.) | miejsce  
do uprawy pieczarek

Chandeleur (f.) | Święto 
Ofiarowania Pańskiego

charcuterie (f.) | wędlina

charcuterie (f.) fumée | wędzona 
wędlina

chariot (m.) | wózek sklepowy

charlotte (f.) aux fraises | ciasto  
na zimno z truskawkami

châtiment (m.) | kara

chaudière (f.) à vapeur | kocioł 
parowy

chauffage (m.) | ogrzewanie

chauffé, ~e | gotowany 

chemise (f.) à manches longues 
| koszula z długim rękawem

chérir qqch. | kochać, cenić coś

choc (m.) pétrolier | szok paliwowy

chômage (m.) | bezrobocie

cire (f.) | wosk

cloche (f.) | dzwonek

coco (m.) de Pâques | pot. 
świąteczne jajo

cœur (m.) blessé par qqch./qqn 
| serce zranione przez coś/kogoś

combat (m.) | bitwa

commandé,~e par | zamówiony 
przez, na zlecenie

commémorer qqch. | upamiętniać 
coś

commune (f.) | miejscowość

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

concerner qqch. | dotyczyć czegoś

conditions (f.pl.) de stockage 
| warunki przechowywania

confection (f.) | wyrób, produkcja

confié, ~e à qqn | powierzony 
komuś

confondre qqch. avec qqch. | mylić 
coś z czymś

considérer qqch. | brać coś pod 
uwagę

contenir qqch. | zawierać coś

contour (m.) | brzeg

convaincre qqn de faire qqch. 
| przekonać kogoś do z/robienia 
czegoś

convenir pour qqch. | odpowiadać 
czemuś

copieu/x, ~se | obfity

corbeille (f.) | koszyk

cordonnier (m.) | szewc

corps (m.) inerte | martwe ciało

corsé, ~e | ostry

cortège (m.) | pochód, parada

coteau (m.) | wzgórze

coton tige (m.) | patyczek do uszu

couche (f.) | warstwa

couche (f.) d’immortalité 
| nieśmiertelność

couche (f.) de tranches de fraises 
| warstwa plasterków z truskawek

couler qqch. dedans qqch. | wlać 
coś do środka czegoś

courant (m.) féministe | nurt 
feministyczny

cousu, ~e | szyty

coût (m.) d’utilisation | koszt 
użytkowania

coûts (m.pl.) indirects | koszty 
pośrednie

coutures (f.pl) | szwy

couturier (m.) | krawiec

crapuleu / x, ~se | odrażający

crème (f.) liquide entière | płynna 
śmietana kremówka

crêpe (f.) | naleśnik

croassements (m.pl.) incessants 
des corbeaux | nieustanne 
krakanie wron

croque monsieur (m.) | tost 
z serem i szynką

crudité (f.) | surówka

crustacés (m.pl.) | skorupiaki

cuir (m.) pleine fleur | skóra 
z pełnym licem

cuir (m.) rectifié | skóra sztucznie 
polepszona

cuit,~e | gotowany
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D
d’ailleurs | zresztą

dans ces cas-là | w tych 
przypadkach

dans un souci d’économie 
| w sposób zapewniający 
oszczędność

de façon (f.) ludique | w zabawny 
sposób

de fer blanc | z ocynowanej blachy

de forme (f.) allongée 
| o podłużnym kształcie

débriefer | zdawać relację

découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkryć coś

dédié, ~e à qqch. | poświęcony, 
dedykowany czemuś

défaillant, ~e | niesprawny

défendre la patrie | bronić ojczyzny

défendre qqch. | bronić czegoś

défiant qqn | rzucając wyzwanie 
komuś

dégivrer qqch. | odmrozić coś

déjeuner (m.) | lunch

démarche (f.) | chód

demeure (f.) | domostwo

demeurer | pozostać, tkwić

demi-sec | półwytrawny

dénoncer | informować

dépayser | zmienić otoczenie

dépenser | wydawać

déployer pour qqch. | starać się 
o coś

derbies (f.pl.) | derby, angielki, 
rodzaj butów wizytowych

désintéressé,~e | bezinteresowny, 
bezstronny

désolé,~e | przykro mi, 
przepraszam

désormais | odtąd, od teraz,  
od tej pory

dessert (f.) moulé | deser z formy

dessin (m.) animé | kreskówka

destiné, ~e | przeznaczony

devenir | stać się

devenir aveugle | stać się ślepym, 
oślepnąć

devenir qqch./qqn | stać się 
czymś/kimś 

dévoué,~e | zaangażowany, oddany

dévoué,~e à qqch. | oddany 
czemuś, zaangażowany

dévouement (m.) | poświęcenie, 
oddanie

diaspora (f.) polonaise | polska 
diaspora, Polonia

diffusé,~e | emitowany

diffusion (f.) | emisja

diluer qqch. | rozcieńczać coś

dinde (f.) aux marrons | indyk

dîner (m.) | kolacja

direct, ~e | bezpośredni

disparaître | znikać

disparition (f.) | zniknięcie

disquaire (m.) | właściciel sklepu 
z płytami

distinction (f.) | nagroda, 
wyróżnienie

distributeur (m.) en-ligne | sklep 
internetowy

division (f.) | dzielenie 

divulguer qqch. | ujawniać, 
rozpowszechniać coś

dizaine (f.) | około dziesięciu

doré, ~e | złocisty

douteu/x, ~se | podejrzany

draisienne (f.) | welocyped, 
pierwszy „rower” drewniany

drogue (f.) | narkotyk

droit (m.) de propriété | prawo 
własności

E
échec (m.) | porażka

éclater | wybuchać

égalité (f.) femme-homme 
| równość płci

égoutté,~e | odsączony

élections (f.pl.) municipales 
| wybory samorządowe

élever qqn | wychowywać kogoś

emmener qqn | prowadzić kogoś

employé (m.) | pracownik

empreinte (f.) carbone | ślad 
węglowy

en claquant des doigts | pstrykając 
palcami

en cuir | ze skóry

en détresse | w niebezpieczeństwie

en devenant | stając się

en le tenant par la tête | trzymając 
go za głowę

en matière de qqch. | w kwestii 
czegoś

en mode veille | w trybie czuwania

en peignant qqch. | malując coś

en pot-au-feu | w rosole

en référence à qqch. | w 
odniesieniu do czegoś

en remplacement | zastępując,  
w zastępstwie

en rompant avec qqch. | zrywając 
z czymś

en tentant de faire qqch. | starając 
się coś zrobić

en toute conscience (f.) | z czystym 
sumieniem, z pełną świadomością

en verre étanche | w szczelnym 
szkle

en voie (f.) de séparation 
| w trakcie rozstania, separacji

en vrac | luźny, bez opakowania

encourager qqn | wspierać, 
zachęcać kogoś

engouement (m.) | entuzjazm

enlever qqch. | usunąć coś

enquêter sur qqch. | prowadzić 
śledztwo, badać coś

enregistrer | nagrać

enregistrer qqch. | zarejestrować 
coś, nagrać

enroulé, ~e | zawinięty
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ensemble (m.) de l’œuvre 
| całokształt twórczości

entraîner qqn | wprowadzać kogoś

entrée (f.) | przystawka

entrée (f.) de gamme | najniższa 
cena

entreprendre une chasse au 
gaspillage | zabrać się za walkę 
z marnotrawstwem

environ X | około X

Épiphanie (f.) | Święto Objawienia 
Pańskiego, święto Trzech Króli

épuisé,~e | wyczerpany

espèce (f.) | gatunek

esprit (m.) d’abnégation | duch 
poświęcenia, wyrzeczenia

essayer qqch. | próbować czegoś

estimer que | szacować, że

estival, ~e | letni

étanchéité (f.) | szczelność, 
uszczelnienie

éteindre qqch. | wyłączać coś

étiquette (f.) | naklejka

étrang/er,~ère (f.) | obcokrajowiec

être à bout de force | być 
wyczerpanym,  zmęczonym

être à l’abandon | być 
zapomnianym, porzuconym

être au rendez-vous | sprostać 
oczekiwaniom

être blessé, ~e | zostać rannym

être digne de qqch. | być dumnym 
z czegoś

être en ébullition | zagotować się

être en hausse | wzrastać, rosnąć

être fidèle à qqch. | być czemuś 
wiernym

être issu, ~e de | pochodzić z

être récompensé, ~e | być 
wynagrodzonym za swoje starania, 
wysiłek

être repris, ~e à l’étranger | być 
zabieranym za granicę

être têtu,~e comme une bourrique 
| być upartym jak osioł

éventail (m.) | wachlarz

éviter qqch. | unikać czegoś

évoquer qqch. | przywodzić coś  
na myśl

exiger qqch. | wymagać czegoś

extraire qqch. | wydobywać coś

F
faire chauffer qqch. | podgrzać coś

faire de la peine (f.) à voir/
entendre | wzbudzić litość

faire de la résistance | wytrwać

faire du profit | czerpać zyski

faire grâce d’une peine (f.) 
| ułaskawić

faire l’objet d’une réglementation 
stricte | być pod ścisłą kontrolą 
prawną

faire la vaisselle | zmywać naczynia

faire/causer de la peine (f.) à qqn 
| sprawić komuś przykrość

fameu/x, ~se | słynny, legendarny

fardier (m.) | rodzaj platformy 
– wóz wojskowy używany do 
transportu armaty

féculents (m.pl.) | produkty sypkie

femme (f.) de mauvaises mœurs 
| źle prowadząca się kobieta

fête (f.) | święto

feuilleton (m.) | telenowela

fève (f.) | figurka

fiable | wiarygodny

finesse (f.) | finezja

fixer l’image sur une plaque 
d’étain | umieścić wizerunek  
na tabliczce z cyny

flou, ~e | rozmyty

fondateur (m.) | założyciel

force (f.) intérieure | wewnętrzna 
siła

fossile (m.) | skamielina

fouet (m.) | trzepaczka

fouetter la crème en chantilly 
| ubijać (śmietanę) do uzyskania 
bitej śmietany

fournir qqch. | dostarczać czegoś

frein (m.) | hamulec

fromage (m.) à pâte dure | ser 
o twardej konsystencji

fruité, ~e | owocowy

fuir | uciekać

full brogue (m.pl.) | ażurowane 
buty z nakładanym noskiem 
(kapką) układającą się w kształt 
ptasich skrzydeł bądź liter M/W 
(w zależności, z której strony 
patrzymy)

G
gain (m.) | zysk, korzyść, profit

garder l’ordre (f.) | zachować 
porządek

garder qqch. | pozostawić coś, 
zachować coś

garni,~e de qqch. | nadziewany, 
wyłożony

gêner qqch. | ograniczać, 
krępować, utrudniać coś

génoise (f.) | ciasto biszkoptowe, 
biszkopt

genre (m.) | gatunek

gigot (m.) d’agneau pascal 
| świąteczny udziec jagnięcy

givre (m.) | szron

gobelet (m.) plastique | plastikowy 
kubek

gonfler | nadmuchiwać się

gourmand,~e | do schrupania,  
dla smakosza

gourmand,~e | łakomczuch, 
smakosz

goûter qqch. | próbować, 
skosztować czegoś

grain (m.) | faktura

graines (f.pl.) | nasiona

grande surface (f.) | supermarket

granuleu/x, ~se | ziarnisty

graver qqch. | zapisać coś, nagrać

grignoter qqch. | przekąsić coś

gros,~se | wielki
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guider qqch. | prowadzić coś

H
habitants (m.pl.) | mieszkańcy

habitat (m.) | miejsce 
zamieszkania, środowisko, siedlisko

habitude (f.) alimentaire | nawyk/
zwyczaj żywieniowy

haricot (m.) vert | fasola 
szparagowa

hélas | niestety

hommage (m.) à qqn | hołd dla 
kogoś

hors du feu | (zdjąć) 
z ognia/z palnika

huître (f.) | ostryga

humilité (f.) | pokora, skromność

I
il faudrait | należałoby

il faut | należy 

il y a plus de trente ans | ponad  
30 lat temu

illettrisme (m.) | analfabetyzm

illustre | wybitny

impliqué,~e dans qqch. 
| zaangażowany, wplątany w coś

inconnu, ~e au bataillon 
| całkowicie nieznany

incontestablement 
| niezaprzeczalnie

indépendance (f.) | niezależność

indicateur (m.) | wskaźnik

indice (m.) | wskazówka

indispensable | niezbędny

infirmière (f.) | pielęgniarka

inouï,~e | niesłychany, niezwykły, 
niesamowity

insolite | osobliwy, niezwykły

inspirer confiance à qqn 
| wzbudzać zaufanie w kimś

interdiction (f.) | zakaz

inventer | wynaleźć, odkryć

inventeur (m.) | wynalazca

invention (f.) | wynalazek 

invité, ~e par qqn | zaproszony 
przez kogoś

irradié,~e | napromieniowany

J
jeté, ~e à la poubelle | wyrzucony 
do śmieci

joies (f.pl.) et tracas (m.pl.) 
quotidiens | codzienne radości 
i troski

jongler avec qqch. | żonglować 
czymś, igrać z czymś

jouet (m.) | zabawka

jouissant de qqch. | cieszący się 
czymś, mający coś

justement | właśnie

L
la Botte | Włochy

laisser à désirer | pozostawiać 
(wiele) do życzenia

laisser prendre au frais | odstawić 
do schłodzenia

laisser qqch. | zostawiać coś

laisser refroidir qqch. | ostudzić, 
schłodzić coś

lancer qqch. | wypuszczać coś  
(na rynek)

lapin (m.) | królik

larmes (f.pl.) | łzy

lave-linge (m.) | pralka

le sommelier du jour | sommelier 
dnia

léguer qqch. | przekazywać coś

les moyens (m.pl.) du bord 
| dostępne środki

les prix (m.pl.) s’envolent | ceny 
gwałtownie rosną

lessive (f.) | produkt do mycia

licences (f.pl.) | zezwolenia, 
licencje

licenciement (m.) | zwolnienie 
z pracy

liquide | w płynie

lisser qqch. | wygładzać coś

longwing brogue (m.) | ich skrzydła 
nie kończą się w połowie buta, tuż 
pod przyszwą, ale biegną wzdłuż 
cholewki i łączą się ze sobą w 
miejscu pięty

lutte (f.) | walka, bitwa

lutte (f.) au couteau | walka na 
noże

M
magasin (m.) traditionnel | sklep 
stacjonarny

maillot (m.) de bain | kostium 
kąpielowy

main-d’œuvre (f.) | siła robocza

maintien/soutien gorge (m.) 
| stanik

maison (f.) de lingerie | salon 
bieliźniarski

maîtriser qqn | panować nad kimś

mannequin (m.) | model

marché (m.) | rynek

Mardi Gras (m.) | Tłusty Czwartek

matcher avec qqch. | pasować  
do czegoś

mature | dojrzały

médaille (f.) de bronze | brązowy 
medal

mélanger bien | dobrze wymieszać

mélanger qqch. | mieszać coś

mélanger qqch. et qqch. | łączyć 
coś z czymś

mêler savamment qqch. et qqch. 
| mieszać zręcznie coś z czymś

mémoire (f.) à circuits | rodzaj 
elektronicznej pamięci

menacer qqch. | grozić czymś

mener la bataille | walczyć

mention (f.) | termin
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mentir | kłamać

mérites (f. pl.) scientifiques 
| zasługi naukowe

métèque | pejoratywnie: 
cudzoziemiec

métier (m.) | zawód

mettre en scène qqch. | ukazywać, 
przedstawiać coś

mettre qqch. à la casse | złomować 
coś

mettre qqch. au point | rozwijać 
coś 

meurtre (m.) | zabójstwo, 
morderstwo

meurtrissant | raniąc

militer | walczyć

millésime (m.) | rocznik wina

mis en bouteille au château | wino 
produkowane i butelkowane 
we własnej winnicy właściciela

mise (f.) en situation | scenka 
sytuacyjna, przykład

misogyne | szowinistyczny, wrogi 
kobietom

moelleu/x, ~se | słodki

moindre indice (m.) | jakikolwiek 
ślad

moine (m.) | mnich

moins profond, ~e | mniej głęboki

moitié (f.) d’une autre | połowa 
w innym kolorze

moitié (f.) d’une couleur | połowa 
w jednym kolorze

mondanité (f.) | światowość, 
spotkanie towarzyskie

montage (m.) Blake | system Blake, 
obuwie przeszywane

montage (m.) GoodYear | system 
Goodyear, obuwie pasowane, 
metoda ramowa

montage (m.) norvégien 
| konstrukcja norweska  
(metoda szycia butów)

morceau (m.) de coton | kawałek 
bawełny

mort (f.) accidentelle 
| nieszczęśliwy wypadek, nagła 
śmierć

moule (m.) | forma do ciasta

moule (m.) à chocolat | foremka 
na czekoladę

moule (m.) aux bords évasés 
| forma do ciasta z rozszerzonymi 
brzegami

mouvement (m.) | ruch

moyen (m.) de conserver les 
aliments | sposób konserwowania 
żywności

multiplication (f.) | mnożenie

N
n’avoir rien à envier | nie mieć 
powodu do zazdrości

n’est-ce pas ? | prawda?

natal, ~e | rodzinny

ne pas être au bout de ses peines 
(f.pl.) | mieć jeszcze przed sobą 
problemy

ne pas prendre une ride | nie 
starzeć się

ne t’inquiètes pas | nie martw się

néanmoins | jednak

Noël (m.) | Gwiazdka

nombreu/x, ~se | liczny

non sans peine | z trudem

notamment | zwłaszcza

notoriété (f.) | uznanie, renoma

nourrir de qqch. | karmić, żywić 
czymś

nous entraîne au cœur de qqch. 
| zabiera nas do serca czegoś

nu,~e | nagi

nuance (f.) | odcień

O
obscurantisme (m.) 
| obskurantyzm, ciemnota 
umysłowa

œuf (m.) de Pâques | wielkanocna 
pisanka

one-cut | „lotniki”

origine (f.) | pochodzenie

outil (m.) | narzędzie

ouvrier (m.) | robotnik

P
pain (m.) de mie beurré | chleb 
tostowy/kanapkowy z masłem

pâlichon, ~ne | blady

panier (m.) de Pâques | świąteczny 
koszyk

Pâques (f.pl.) | Wielkanoc

par ailleurs | na dodatek

parcours (m.) | szlak

paroi (f.) | ściana

parsemé, ~e | rozmieszczony

partagé, ~e | dzielony

particularité (f.) | szczególna cecha

parvenir à faire qqch. | zdołać coś 
zrobić

pas d’inquiétude | bez niepokoju

pas du tout | wcale nie

pas grand-chose | nie za wiele

passer du simple au double 
| wzrastać dwukrotnie

passion (f.) | pasja

pâtisserie (f.) | słodki wypiek

patrimoine (m.) | dziedzictwo

peindre qqch. | malować coś

peine (f.) de cœur | złamane serce

peine (f.) de mort | kara śmierci

peine (f.) perdue | bezużyteczne, 
bezcelowe

peintre (m.) | malarz

peinture (f.) | obraz

pénible | ciężki, trudny, uciążliwy

perforations (f.pl.) | zdobienia

péril (m.) | niebezpieczeństwo

permettre de faire qqch. 
| pozwolić coś zrobić

persévérance (f.) | wytrwałość, 
konsekwencja

petit-déjeuner (m.) | śniadanie
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petite cuillère (f.) | łyżeczka

peu importe | mało ważne

peuplement (m.) | ludność

pied-à-terre (m.) | mieszkanie, 
z którego korzysta się okazjonalnie

piètre | gorszy

plis (m.pl.) | fałdy, zgięcia

plupart (f.) | większość

plus élevé | wyższy, większy

pneu (m.) crevé | przebita opona

poignée (f.) | garstka, niewielka 
ilość

points (m.pl) | szwy

poire (f.) | gruszka

pollué, ~e | zanieczyszczony

pommeau (m.) de douche 
| słuchawka prysznicowa

ponçage (m.) | szlifowanie

pores (m.pl.) | pory

porter qqch. à ébullition 
| doprowadzić coś do wrzenia

poste (m.) | stanowisko

poule (f.) | kura, kurczak

poulette (f.) | kurczaczek

pour rien au monde | za nic 
w świecie

poursuivre la recherche 
| kontynuować badania

poussin (m.) en chocolat 
| czekoladowy kurczak

précarité (f.) | ubóstwo, 
niepewność

préconiser de faire qqch. 
| doradzać robienie czegoś

prendre la parole | przemawiać

presse (f.) des caniveaux | prasa 
brukowa, tabloidy

prêt, ~e à l’emploi | gotowy  
do użycia

primordiale | zasadniczy

principe (m.) | założenie

privilège (m.) |  przywilej

privilégié, ~e | uprzywilejowany

prix (m.) de revient | cena 
produkcji

prix (m.) Nobel de chimie 
| nagroda Nobla w dziedzinie 
chemii

proches (m.pl.) | bliscy

promener qqn dans tous les sens 
| oprowadzać, wozić kogoś  
we wszystkie strony

promeneur (m.) | spacerowicz

propos (m.pl.) xénophobes 
| ksenofobiczne poglądy, 
wypowiedzi

propriétés (f.pl.) magnétiques des 
aciers | właściwości magnetyczne 
stali

protéger contre qqch. | chronić 
przed czymś

prouver | udowadniać, 
potwierdzać

provoquer qqch. | powodować coś

prune (f.) | śliwka

purger une peine (f.) | odbyć karę, 
odsiadywać

Q
quartier (m.) | dzielnica

quartier brogue (m.) 
| charakteryzują się poziomym 
ażurowaniem krawędzi kapki

que la normale | niż zwykle

quotidien (m.) | codzienność

R
racheté, ~e | kupiony

rafraîchissant, ~e | orzeźwiający

rappeller qqch. | przypominać coś

rassembler qqch. | gromadzić coś

rassurer | uspokajać

rater qqch. | przeoczyć coś

rave-party (f.) | impreza muzyki 
elektronicznej

ravi, ~e de qqch. | podekscytowany 
czymś

rayonnements (m.pl.) atomiques 
| promieniowanie atomowe

réaliser que | uświadomić sobie, że

réception (f.) | otrzymanie

réchauffement (m.) climatique 
| globalne ocieplenie

recommandé,~e par | polecany 
przez

récompenser qqn | nagradzać kogoś

réconforter qqn | pokrzepiać, 
pocieszać kogoś

reconstituer qqch. 
| zrekonstruować coś

recueillir qqch. | zbierać coś

reculé,~e | odosobniony,  
na uboczu

redéposer qqch. | pozostawiać coś

refaire qqch. | robić coś ponownie

réfrigérateur-congélateur (m.) 
| lodówko-zamrażarka

refroidi, ~e | zimny

réhydrater les feuilles | zwilżyć 
listki

rejet (m.) social | wykluczenie 
społeczne

relater qqch. | opowiadać coś, 
relacjonować coś

relati/f, ~ve | względny

remplacé, ~e | zastąpiony

remplacer qqch. | zastąpić coś

rempli,~e de qqch. | wypełniony 
czymś

rendre l’addition salée | kosztować 
drogo, wypadać drogo

rendre l’âme | wyzionąć ducha

rendre qqch. plus agréable | umilić 
coś

repas (m.) | posiłek

réseaux (m.pl.) sociaux | portale 
społecznościowe

résister à qqch. | powstrzymywać 
się od czegoś

résoudre le problème (m.) 
| rozwiązać problem

résoudre qqch. | rozwiązywać coś
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ressembler à qqch. | przypominać coś

restituer qqch. | oddawać, zwracać 
coś

retirer l’eau de qqch. | usunąć  
z czegoś wodę

retour (m.) | powrót

retrait (m.) | wycofanie

réunir qqch. | gromadzić coś

réussir à conquérir qqch. | udawać 
się zdobyć coś

réussite (f.) | sukces

rêve (m.) | marzenie

réveil (m.) | pobudka

revers (m.) de la médaille | druga 
strona medalu

reverser le contenu | przelać 
zawartość

richelieu (m.pl.) | oksfordki

rincer qqch. | spłukać coś

robinet (m.) | kran

rois mages (m.pl.) | Trzej Królowie

roue (f.) | koło

rugueu/x, ~se | szorstki

S
s’appuyer sur qqch. | opierać się  
na czymś

s’enchaîner | występować jedno  
po drugim

s’enfoncer | zatapiać się, tonąć

s’engager pour la paix | angażować 
się na rzecz pokoju

sans fin (f.) | bez końca

sans pitié | bezwzględny, bezlitosny

sans s’endormir | nie zasypiając

saucisse (f.) blanche | biała kiełbasa

saumon (m.) fumé | wędzony łosoś

saupoudré,~e de sucre cristallisé 
| posypany krystalicznym cukrem

sauvage | dziki

sauver qqch. | u/ratować coś

savoir-faire (m.) | know-how

scientifique (m.) | naukowiec, badacz

scotch (m.) | taśma klejąca

sculpture (f.) | rzeźba

sculpture (f.) équestre | rzeźba 
przedstawiająca jakąś postać  
na koniu

se casser la tête | łamać sobie głowę

se coller | kleić się, przykleić

se contenter de qqch. | zadowolić 
się czymś

se côtoyer | stykać się, otaczać się

se croiser | krzyżować się

se débarrasser de qqch. | pozbyć  
się czegoś

se débattre | bronić się, miotać

se débrouiller | radzić sobie

se décliner en plusieurs saveurs 
| występować w różnych smakach

se dérouler | rozgrywać się, toczyć

se dresser | być wzniesionym

se faire rouler | zostać oszukanym

se joindre à qqch. | przyłączyć się  
do czegoś

se livrer un combat | stoczyć bitwę

se mettre à table | siadać do stołu

se munir de qqch. | zaopatrzyć się 
w coś, zakupić coś

se poser moins | pojawiać się 
rzadziej, zdarzać się rzadziej

se préoccuper de qqch. | troszczyć 
się o coś, martwić się o coś

se presser | śpieszyć się

se raser | golić się

se rendre | udać się

se rendre au travail | wychodzić  
do pracy, udawać się do pracy

se réveiller couverte de sang 
| budzić się zalana krwią

se savonner | namydlać się

se soucier | przejmować się, 
martwić się

se souvenir que | przypominać 
sobie, że

se succéder | następować po sobie

secoué par qqch. | wstrząśnięty 
przez coś

secoué,~e | zachwiany, wstrząśnięty

séjour (m.) | pobyt

selon la coutume | według tradycji/
zwyczaju

selon qqch. | według, stosownie  
do czegoś

sembler | wydawać się, wyglądać

semelle (f.) | podeszwa

semi-brogue (m.pl.) | w tym 
modelu kapka ma formę prostego 
nakładanego noska

sérieu/x, ~se | poważny

serrurier (m.) | ślusarz

services (m.pl.) de rayons X | usługi 
rentgenowskie

servir de refuge | służyć  
za schronienie

seuil (m.) | próg

signer qqch. | podpisywać coś

sillonner qqch. | przemierzać coś

sobre | skromny

soin (m.) | leczenie, opieka

soit tu fais les choses bien, soit tu 
ne les fais pas du tout | rób rzeczy 
dobrze lub nie rób ich wcale

solenne/l, ~le | uroczysty

somptueu/x, se | wspaniały

sonore | dźwiękowy

souffrance (f.) | cierpienie

souhaiter | życzyć

sous peine (f.) de qqch. |  
pod rygorem czegoś

sous-estimer qqn | nie doceniać 
kogoś

soustraction (f.) | odejmowanie

soutenir qqn de loin | wspierać 
kogoś na odległość

soutenu,~e | uzyskany, udzielony 
(grant)

souterrain, ~e | podziemny

soutien-gorge (m.) | stanik, 
biustonosz

subit,~e | nagły, nieoczekiwany
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succéder à qqn | obejmować  
po kimś stanowisko

suédé, ~e | z zamszu

support (m.) | nośnik

surchauffer qqch. | przegrzewać coś

suremballé, ~e | przesadnie 
zapakowany

surmonter qqch. | przezwyciężać coś

surveiller qqch. | kontrolować coś

système (m.) de lecture avec les 
deux mains basé sur des points 
en relief | system czytania dwoma 
rękami oparty na wypukłych 
punktach

T
talon (m.) | pięta

tamiser | odcedzić, przesiać

tandis que | podczas gdy

tannage (m.) | garbowanie

tant pis | trudno

tantôt… tantôt | raz…, a raz…

taux (m.) d’alcool | zawartość 
alkoholu

taux (m.) d’homicide | liczba zabójstw

technique (f.) d’extraction et de 
purification du radium | technika 
ekstrakcji i oczyszczania radu

teinté,~e de qqch. | zabarwiony 
czymś

témoin (m.) | świadek

tenancière (f.) de l’hôtel 
| właścicielka hotelu

tendance | modny

tenir discours | przemawiać, 
wygłaszać

tenir qqn | trzymać kogoś

tenue (f.) | strój

tergiversation (f.) | dwuznaczność

tiroir (m.) | szuflada

tissus (m.pl.) biologiques | tkanki 
biologiczne

toile (f.) | płótno

tomber à pic | zbiegać się z czymś, 
wypadać w odpowiednim momencie

tote bag (m.) | torba na zakupy

toucher (m.) | dotyk

tout à fait | całkiem

tout comme | tak jak

trahir qqn | zdradzić kogoś

trahison (f.) | zdrada

traitement (m.) du cancer | leczenie 
raka

tranche (f.) de jambon | kawałek 
szynki

tranche (f.) de pain beurrée 
| kromka chleba z masłem

transgression (f.) | występek, 
wykroczenie

tremblant, ~e | trzęsący się, drżący

tremper qqch. | zmoczyć coś

tremper qqch. dans qqch. 
| zamoczyć coś w czymś

trésor (m.) | skarb

trimballer | nieść

tristesse (f.) | smutek

tronconique | (forma) ściętego 
stożka

trop-plein de qqch. | za dużo czegoś

trottinette (f.) électrique | hulajnoga 
elektryczna

trouver chaussure à son pied 
| znaleźć odpowiedni produkt/ 
odpowiednią osobę

tuer qqch. | zabić coś 

tuffeau (m.) | miękka skała 
wapienna

U
unanime | jednomyślny

une perle rare | ktoś/coś 
wyjątkowego

une question de bon sens | kwestia 
zdrowego rozsądku

V
vaincu,~e | pokonany

vainqueur (m.) | zwycięzca

valoir la peine (f.) de faire qqch. 

| opłacać się coś zrobić

veines (f.pl.) | żyły

vendange (f.) à la main | ręczne 

winobranie

vengeance (f.) | zemsta

véritable | prawdziwy

verni, ~e | laminowany, lakierowany

verser qqch. dans le fond de qqch. 

| przelać coś na dno czegoś

vestige (m.) | pozostałość

veuve (f.) | wdowa

vide-grenier (m.) | wyprzedaż

vieille vigne (f.) | stara winorośl

vieillir en cave (f.) | leżakować 

w piwnicy

viennoiserie (f.) | słodki wypiek

vin (m.) pétillant | wino musujące

vision (f.) du métier | wizja, 

postrzeganie zawodu

vocation (f.) | powołanie

voiture (f.) radiologique aménagée 

| samochód radiologiczny

vote (m.) des femmes | głosowanie 

kobiet

voûte (f.) | sklepienie

Z
zeste (m.) | skórka


