
francais.edu.pl
50/2019

Colorful
MEDIA

A
à l’apparence | z wyglądu

à l’aube | o świcie

à l’extérieur | na zewnątrz

à l’ordre de qqn | z rozkazu kogoś 

à la découverte de qqch.  |  
w poszukiwaniu czegoś

à la mode | w modzie

à la suite de qqch. | w związku  
z czymś, z powodu czegoś 

à part cela | poza tym, ponadto 

à part entière | pełnoprawny 

à partir de qqch. | od 

à pied | pieszo 

à savoir | mianowicie

à son ouverture | tuż po otwarciu 

à tarif réduit | ze zniżką

à temps | w czasie 

à travers qqch. | poprzez coś 

abîmé,~e par qqch. | uszkodzony 
przez coś 

abonder en qqch. | obfitować  
w coś 

aborder qqch.  | mówić, poruszać 
kwestię

aborder qqch. | zajmować się 
czymś, poruszać coś 

abriter qqch. | mieścić coś

abrupte | nagły, bez ogródek

accéder à qqch. | umożliwiać 
dostęp do czegoś 

accorder une place à qqch. 
| przyznać czemuś miejsce

achat (m.) en ligne | zakup przez 
Internet

acquérir qqch. | nabyć coś

adopter des mesures de restriction 
de circulation | wprowadzać środki 
ograniczające ruch

affaiblir qqch. | osłabić coś

affluence (f.) | napływ, ruch

afin de | aby

afin de faire qqch. | aby coś z/robić 

alerter qqn. | ostrzegać kogoś 

allant jusqu’à X euros | siegający 
nawet X euro

alors que | podczas gdy

alouette (m) | skowronek 

amende (f.) | mandat, kara

ancêtres (m.pl.) | przodkowie 

annoncer qqch. | ogłaszać, 
zapowiadać coś 

anodin, ~e | błahy, trywialny

antérieur,~e | początkowy

apporter qqch. à qqn | przynieść 
coś komuś

apprentissage (m.) | nauka 

Aquitaine (f.) | Akwitania, dawny 
region administracyjny Francji 

arche (f.) | łuk

assidument | czynnie 

assister à qqch. | brać udział, 
uczestniczyć w czymś

associé (m.) | wspólnik, 
współudziałowiec

associer qqch. à qqch. 
| dopasować coś do czegoś

assommer qqn de paroles 
| zagadać kogoś, przytłaczać 
słowami

assumer qqch. | przyjmować, 
wykonywać coś 

astre (m.) | gwiazdozbiór 

attaché,~e à qqch. | przywiązany 
do czegoś

attaque (f.) cardiaque | zawał serca

atteindre qqch. | osiągnąć, uzyskać 
coś 

attirer l’attention sur qqch. 
| zwracać uwagę na coś

attirer qqn | przyciągać kogoś

au fond de qqch. | w głębi czegoś

au point de | do tego stopnia, że 

au-dessus de qqch. | nad czymś

audacieu/x, ~se | odważny

autre que | inny niż 

aux alentours de qqch. | wokół 
czegoś 

aux environs de qqch. |  
w okolicach czegoś 

avantageu/x, ~se | korzystny, 
atrakcyjny

avoine (f.) | owies 

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

avoir faim | być głodnym 

avoir l’habitude de faire qqch. 
| mieć zwyczaj coś robić 

avoir lieu  | mieć miejsce 

avoir raison de qqn | pokonać 
kogoś 

B
bagarreur (m.) | chuligan

baie (f.) | zatoka

banlieue (f.) | przedmieście

basculement (m.) | zwrot, zmiana

basculer | chwiać, kołysać

BD (bande (f.) dessinée) | komiks 

beffroi (m.) | wieża, baszta 

belvédère (m.) | punkt widokowy, 
altana 

bien nourri,~e | dobrze odżywiony 

bleu foncé | kolor ciemnoniebieski

bois (m.) | drewno 

boîte (f.) à chaussures | pudełko 
na buty

bottes (f.pl.) | kozaki

bouchée (f.) de pain | kęs chleba

bouchon (m.) | korek (uliczny)

bricolage (m.) | majsterkowanie 

brodé,~e | haftowany

brouillard (m.) | mgła

brume (f.) | mgła

bruyère (f.) | wrzos 

bucolique | sielski, idylliczny

C
c’est-à-dire | to znaczy 
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ça tombe bien | świetnie się składa 

cabine (f.) d’essayage 
| przymierzalnia

cannibalisme (m.) | ludożerstwo 

capable de faire qqch. | zdolny coś 
zrobić

car | bo, ponieważ 

carte (f.) | karta (menu)  
w restauracji 

carte (f.) postale | pocztówka

casserole (f.) | garnek, patelnia

ce qu’il vous faut | to, czego wam 
trzeba 

cela signifie que | oznacza to, że 

cela veut dire que | oznacza to, że

cerner qqch. | określić coś

chacune de | każda z

chambre (f.) de commerce | izba 
handlowa

champ (m.) de bataille | pole bitwy

chanter comme une casserole 
| fałszować jakby słoń na ucho 
nadepnął

chanter faux | fałszować

chaque | każdy/każda

chargement (m.) | obciążenie, 
załadunek

charger la barque/la mule 
| przesadzić z czymś, przekroczyć 
limit

charpentier (m.) | cieśla, stolarz

château (m.) | zamek

chauffeur (m.) | kierowca

chef-d’œuvre (m.) | dzieło sztuki

chemise (f.) de nuit | koszula 
nocna

chercher une aiguille dans une 
botte de foin | szukać igły w stogu 
siana 

chevalet (m.) | sztaluga

chevelure (f.) | włosy 

chiffre (m.) d’affaires | obrót 

cinquantaine (f.) de pays | około 
pięćdziesięciu krajów

cintre (m.) | wieszak na ubrania

circuler en agglomération 
| poruszać się w obrębie 
aglomeracji 

citer qqch. | przytoczyć coś

cloche (f.) | dzwon 

cœur (m.) de la ville | centrum 
miasta 

collants (m.pl.) | rajstopy

complément (m.) circonstanciel 
| okolicznik 

comportement (m.) | zachowanie

comtesse (f.) | hrabina 

confortable | wygodny

conjonction (f.) | spójnik

conquête (f.) | podbój 

consanguinité (f.) | pokrewieństwo 

consécuti/f, ~ve | następujący  
po sobie

conseiller de faire qqch. | radzić 
coś z/robić 

considérablement | znacznie

considéré,~e comme | uważany za

constater que | stwierdzić, że 

constituer qqch. | stanowić coś 

contracter la syphilis | zarazić się 
kiłą 

contribuer à qqch. | przyczynić się 
do czegoś 

convaincre qqn | przekonać kogoś 

copieu/x, ~se | obfity, pełny 

coq (m.) | kogut

coquelicot (m.) | mak polny

corbeau (m.) | kruk

correct, ~e | poprawny

côte (f.) | wybrzeże

Côte d’Ivoire (f.) | Wybrzeże Kości 
Słoniowej

coucher (m.) du soleil | zachód 
słońca 

coups (m.pl.) frappés à la porte 
| pukanie do drzwi 

coussin (m.) | poduszka 

craindre que | obawiać się, że 

crémaillère (f.) | hak, listwa

croire à qqch. | wierzyć w coś 

croissance (f.) | wzrost 

croix (f.) | krzyż

croquer | ugryźć, chrupać 

cruauté (f.) | okrucieństwo 

D
dans ce cas-là | w tym przypadku 

dans le cadre de qqch. | w ramach 
czegoś

de pierre | z kamienia 

de préférence | najlepiej

de toute sorte | wszelkiego typu 

découverte (f.) | odkrycie 

décrire comme | opisywać jako 

dédié,~e à qqn | poświęcony 
komuś

dédier qqch. à qqch. | poświęcić 
coś na coś 

déesse (f.) de la fertilité | bogini 
płodności, urodzaju

défaite (f.) | klęska 

défier qqch. | przeciwstawiać się 
czemuś

défricher qqch. | karczować, 
użyźniać coś 

délimiter qqch. | rozgraniczać, 
wyróżniać coś, określać coś

déménagement (m.) 
| przeprowadzka

demeure (f.) | miejsce 
zamieszkania

demeure (f.) privée | prywatna 
posiadłość, siedziba

dénoncer qqch. | potępiać, 
ujawnić coś

départ (m.) en retraite | odejście 
na emeryturę 

dès son jeune âge | od młodych lat

descendant (m.) | potomek, 
następca 

désengorger qqch. | rozładować, 
zmniejszyć natężenie czegoś

désormais | obecnie, aktualnie 
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desservir qqch. | obsługiwać coś

destination (f.) | kierunek

détenir | utrzymać, zachować 

détente (f.) | relaks, wypoczynek

déterminer qqch. | określać coś 

dévoiler qqch. | odkryć, ujawniać 
coś 

diagnostiquer une maladie 
| rozpoznać jakąś chorobę 

Dieu (m.) | Bóg

différer de qqch. | różnić się  
od czegoś 

discours (m.) indirect | mowa 
zależna 

dissident, ~e | dysydencki, 
odmienny 

distinguer qqch. | rozróżniać coś

divertissement (m.) | rozrywka

donner qqch. à qqn | dać coś 
komuś

donner un avis | wyrazić swoje 
zdanie

dont | w tym 

doué,~e | utalentowany 

draguer qqn | zalecać się do kogoś, 
podrywać kogoś

dressage (m.) d’ours | tresowanie 
niedźwiedzi

E
échange (m.) commercial 
| wymiana handlowa 

échapper à qqch. | uciekać  
od czegoś 

échouer au baccalauréat | nie zdać 
matury 

Écosse (f.) | Szkocja

édifice (m.) gothique | budowla  
w stylu gotyckim

élogieu/x, ~se | przychylny 

emblématique | symboliczny, 
znamienny

émerveiller par qqch. | zachwycić 
się czymś 

emménager | zamieszkać

emploi (m.) | stanowisko pracy 

en bois | drewniany

en ce qui concerne | jeśli chodzi o

en confiant qqch.  à  qqn 
| powierzając coś komuś

en faillite | w upadłości 

en forme de qqch. | w kształcie 
czegoś 

en hausse | wzrostowy 

en latin | po łacinie 

en mauvaise santé | w złym stanie 
zdrowia

en moyenne | średnio 

en panne | zepsuty

en particulier | w szczególności

en plein air | pod gołym niebem

en rade d’essence | mieć pusty bak 
(bez benzyny)

en respirant de l’air frais 
| oddychając świeżym powietrzem 

en savoir plus sur qqch. 
| dowiedzieć się więcej na temat 
czegoś 

en sursaut | nagle, gwałtownie 

en tant que | jako

en tête de phrase | na początku 
zdania 

en verlan | w slangu francuskim, 
tzw. verlan (gdzie słowa czytane są 
od tyłu) 

en vigueur | obowiązujący 

en vogue | modny, popularny 

enceinte (f.) | teren, granica 

encourageant,~e | zachęcający, 
inspirujący 

encourager qqn à faire qqch. 
| zachęcać kogoś do z/robienia 
czegoś 

enfer (m.) | piekło

enfermer qqn | zamknąć kogoś 

engin (m.) | maszyna

ennemi (m.) | wróg

entièrement | w pełni

entrepôt (m.) | magazyn

envahir qqn | napadać na kogoś 

épouser qqn | ożenić się z kimś

épuisé,~e | wyczerpany 

équipement (m.) | wyposażenie

ériger qqch. | stawiać, wznosić coś 

escapade (f.) | wycieczka, przygoda 

espace (f.) | spacja

essayer qqch. | przymierzyć coś

estampe (f.) | rycina, obrazek

étable (f.) | obora, stajnia

étage (m.) | piętro

étang (m.) | staw

étendre | poszerzyć, objąć

étendu, ~ e | rozległy, szeroki 

étirer qqch. | rozciągać coś

être (m.) humain | istota ludzka, 
człowiek

être bouleversé,~e par qqch. | być 
czymś oburzonym

être canon | być atrakcyjnym 

être confié,~e à qqn | być 
powierzonym komuś 

être connu comme le loup blanc 
| być bardzo znanym

être consacré,~e à qqch. | być 
poświęconym czemuś 

être en pleine expansion 
| rozszerzać działalność , rozwijać 
się

être en rade | brakować czegoś, 
popsuć się, być w tarapatach

être enceinte | być w ciąży

être exposé,~e à | być 
wystawionym w

être issu,~e de qqch. | pochodzić  
z czegoś

être muni,~e de qqch. | być 
wyposażonym w coś 

être propre à qqch.  | być 
właściwym dla czegoś

être tapi, ~e | czaić się 

éviter la foule | unikać tłumu 

éviter qqch. | unikać czegoś

ex-copain (m.) | były chłopak
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excédent (m.) | zysk, nadwyżka 

exceller | wybijać się, przewyższać 

excès (m.) | nadmiar 

exercice (m.) qui suit | poniższe 
ćwiczenie

F
face à qqch. | w obliczu czegoś, 
zwróconym ku czemuś

facteur (m.) | czynnik 

faire attention à qqch. | uważać  
na coś

faire des économies | zaoszczędzić 

faire face  à qqch. | stawić czoła 
czemuś

faire la pluie et le beau temps 
| mieć na coś duży wpływ, mieć 
władzę

faire le plein | zatankować  
do pełna

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś 

faire place à qqch. | ustąpić 
miejsca czemuś

faire pousser la moustache 
| zapuszczać wąsy 

faire une croix sur | postawić  
na czymś krzyżyk, zrezygnować  
z czegoś

faisabilité (f.) | wykonalność

faites-moi savoir | proszę dać mi 
znać

falaise (f.) | klif

fameu/x, ~se | słynny 

famili/er, ~ère | potoczny

famille (f.) noble | rodzina 
szlachecka 

faussé,~e par qqch. | zafałszowany 
przez coś 

féliciter | gratulować

fer (m.) | żelazo

fierté (f.) | duma, honor

figurants (m.pl) | podstawione 
osoby, statyści

fixer un objectif | postawić sobie 
za cel

florissant,~e | kwitnący 

foin (m.) | siano

fonder qqch. | założyć coś

fortiche | błyskotliwy, bystry

foulard (m.) en soie | jedwabna 
apaszka

fourni,~e | dołączony

frais (m.pl.) de port | koszty 
wysyłki

fréquemment | często

frère (m.) cadet | młodszy brat 

fuchsia | w kolorze fuksji (odmiana 
różu)

futuriste | przyszłościowy

G
gargouille (f.) | rzygacz

Garonne (f.) | rzeka Garonna 

gâteau-flan (m.) | ciasto typu flan, 
babeczka budyniowa

gendre (m.) | zięć

gente (f.) masculine | płeć męska

grâce à qqch. | dzięki czemuś 

guillemets (f.pl.) | cudzysłów 

habituellement | zazwyczaj

héritage (m.) | dziedzictwo, 
spuścizna

hors de | poza

hôtel (m.) de ville | ratusz

I
ici | tutaj 

il est à noter que | warto 
zauważyć, że

il me faudrait qqch. | potrzebuję 
czegoś, przydałoby mi się coś

il n’est pas obligatoire de faire 
qqch. | nie ma obowiązku czegoś 
robić 

il n’était pas rare de | nie było 
rzadkością

il n’y a pas besoin de faire qqch. 
| nie ma potrzeby czegoś z/robić 

il n’y a personne | nie ma nikogo

illimité, ~e | nieograniczony

ils me vont bien | pasują mi, 
dobrze leżą (o ubraniach)

imagé, ~e  | obrazowy

importer qqch. de qqch. 
| sprowadzić coś skądś 

incendie (m.) | pożar 

inciter à faire qqch. | skłonić, 
zachęcić do czegoś

inclus | w tym 

inconvénient (m.) | wada

indécis, ~e | niezdecydowany

industrie (f.) | przemysł 

ingénieu/x,~se  | pomysłowy, 
sprytny, zaradny 

initialement | początkowo

inscrit, ~e | wpisany, umieszczony 

insignifiant,~e | nieistotny, błahy 

insouciant,~e | beztroski 

instaurer qqch. | wprowadzić, 
ustanowić coś 

intermédiaire | pośrednik 

intraduisible |  nie dający się 
przetłumaczyć

inutile de faire qqch. 
| niepotrzebnie coś robić

inventé,~e par qqn | wynalezione 
przez kogoś 

itinéraire (m.) | trasa 

J
j’ai du mal à faire qqch. | mam 
kłopot ze zrobieniem czegoś

je mets la taille 4 | noszę rozmiar 4

je parie que | założę się, że 

je suis désolé,~e de l’entendre 
| przykro mi to słyszeć

jeter un œil sur qqch. | zerknąć  
na coś, obejrzeć coś
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jupe (f.) | spódnica

juriste (m.) | prawnik 

jusqu’à | aż do 

jusqu’à nos jours |  aż do teraz,  
po dziś dzień

L
la nuit tombée | kiedy zapada noc, 
po zmroku  

laisser sortir | wypuścić 

laissez-vous faire qqch. | pozwólcie 
sobie coś z/robić 

lance-pierres (m.) | proca

langue (f.) courante | mowa 
potoczna

lentilles (f.pl.) | soczewica 

liaison (f.) de qqch. | więź z czymś

lien (m.) privilégié avec qqch. 
| szczególna więź z czymś

lièvre (m.) | zając

littoral (m.) | wybrzeże

livret (m.) | broszura 

location (f.) de voitures | wynajem 
samochodów 

locomotive (f.) à vapeur | parowóz

loisir (m.)  | przyjemność

loup (m.) | wilk

loyer (m.) modéré  | niski czynsz

lumineu/x, ~se | jasny, widny

lutter contre qqch. | walczyć  
z czymś, przeciwko czemuś 

M
maison close (f.) | dom publiczny, 
burdel 

maître (m.) à bord | kapitan  
na pokładzie 

majestueu/x, ~se | wspaniały

majeur,~e |  ważny, znaczący

manger à tous les râteliers 
| wykorzystywać każdą okazję bez 
skrupułów, spijać śmietankę

marmite (f.) | garnek, rondel

mauvais souvenir (m.) | złe 
wspomnienie

mauve | kolor jasnofioletowy

médiéval,~e | średniowieczny 

meilleur, ~e que | lepszy niż

menhir (m.) | głaz 

mensonge (m.) | kłamstwo

mentionné,~e | wspomniany wyżej 

mériter qqch. | zasługiwać na coś

mesurer | mieć wzrostu 

mettre en relief | podkreślić, 
uwydatnić 

mettre les pieds dans le plat 
| popełnić gafę

miettes (f.pl.) | okruchy

millet (m.) | proso

miroir (m.) d’eau | sadzawka 
lustrzana 

mis,~e en service | oddany  
do użytku

mise (f.) en place | wdrożenie

mode (m.) de gestion | sposób 
zarządzania 

mœlleu/x, ~se | miękki, gąbczasty 

mondialement répandu,~e 
| rozpowszechniony na skalę 
światową

monter sur ses grands chevaux 
| rozzłościć, wybuchać gniewem, 
tracić nad sobą panowanie

montmartrois | z dzielnicy 
Montmartre 

morceau (m.) | kawałek

mortel (m.) | śmiertelnik 

moyens (m.pl.) | środki 

mule (f.) | muł

N
n’être que qqch. | być jedynie 
czymś

nautique | wodny

navet (m.) | rzepa

navette (f.) fluviale | tramwaj 
wodny

ne … que | tylko

ne manquez pas de faire qqch. 
| nie przeoczcie czegoś 

ne pas cesser de faire qqch. | nie 
przestawać coś robić 

ne représenter que | wynosić tylko 

néerlandais, ~e | holenderski

nénuphar (m.) | lilia wodna

niveau (m.) | poziom

non seulement …mais aussi | nie 
tylko …, ale też …  

non seulement | nie tylko

nouvellement | niedawno 

noyer le poisson | zmienić temat, 
uniknąć jakiejś kwestii

nuance (f.) admirative | ton 
podziwu, zachwytu

nullement | w żadnym wypadku, 
bynajmniej

O
obligation (f.) | obowiązek 

œnologique | enologiczny  
(dot. produkcji wina)

offrande (f.) | ofiara, dar 

on a tendance à faire qqch. 
| mamy w zwyczaju coś robić 

on aurait pu croire que | można  
by przypuszczać, że 

on estime que | szacuje się, że 

oppidum (m.) | celtyckie osady 
obronne 

opter pour qqch. | decydować się 
na coś 

orge (m.) | jęczmień 

origine (f.) obscure | nieznane 
pochodzenie

os (m.) | kość 

oser dire qqch. | ośmielić się coś 
powiedzieć
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P
pain (m.) blanc à froment | chleb 
pszenny 

paisible | spokojny, cichy

pape (m.) | papież

papilles (f.pl.) (gustatives) | kubki 
smakowe 

par extension | co za tym idzie,  
w związku z tym

par rapport à qqch. |  
w porównaniu do czegoś,  
w stosunku do czegoś

par thème | tematycznie 

paraître | wydawać się

parallèlement à qqch. 
| równocześnie z czymś 

pare-brise (m.) | przednia szyba 
(samochodu)

parfumé à qqch. | o smaku czegoś 

parmi | pomiędzy 

parsemé,~e de qqch. | usiany 
czymś

partagé, ~e | podzielony

participer à qqch. | uczestniczyć 
w czymś

partisan (m.) | zwolennik 

partout où | wszędzie gdzie 

passer sur le billard | iść na zabieg, 
być operowanym 

passer une commande | złożyć 
zamówienie

pâte (f.) | ciasto

pâtisserie (f.) | cukiernia 

patrimoine (m.) | dziedzictwo, 
spuścizna

patron (m.) | szef

payer au lance-pierres | płacić 
grosze, tyle co kot napłakał

Pays-Bas (m.pl) | Holandia

pécheur (m.) | rybak

penchons-nous sur qqch. 
| pochylmy się nad czymś 

pendaison (f.) de crémaillère 
| parapetówka

pendant | podczas, w czasie

pendre la crémaillère | urządzić 
parapetówkę, oblewać mieszkanie

pensez à qqch. | pomyślcie  
o czymś 

perdurer | nadal istnieć, 
utrzymywać się

permettre de faire qqch. 
| umożliwić zrobienie czegoś

persister | upierać się przy czymś

pertes (f.pl.) | straty 

perturber qqch. | zakłócić coś, 
niepokoić

petit à petit | powoli

pic (m.) de pollution | szczyt 
zanieczyszczenia

pin (m.) | sosna

pinceau (m.) | pędzel

plat (m.) | potrawa

pleurer | płakać

pluie (f.) | deszcz

point (m.) d’exclamation 
| wykrzyknik 

point-virgule (m.) | średnik 

pointure (f.) | rozmiar buta

pollution (f.) atmosphérique 
| zanieczyszczenie atmosferyczne 

possibilité (f.) de faire qqch. 
| możliwość z/robienia czegoś

poste (m.) de juriste | stanowisko 
prawnika

potiers (m.pl.) | naczynia 

poumon (m.) vert | zielone płuca 

pour ceux qui | dla tych, którzy 

pour une bouchée de pain |  
za grosze

poursuivre qqch. | kontynuować 
coś 

pouvoir (m.) | władza, moc, siła

précéder qqch. | poprzedzać coś 

précis, ~e | konkretny, dokładny

prédominant, ~e | główny

préjugés (m.pl.) | stereotypy

prendre la tête de qqch. | przejąć 
inicjatywę 

prendre qqch. en considération 
| wziąć coś pod uwagę 

prendre un brunch | jeść drugie 
śniadanie 

prendre un verre | napić się  
(np. wina, drinka) 

présence de qqch. | obecność 
czegoś 

prévoir qqch. | przewidywać coś 

priver qqch./qqn d’eau | pozbawić 
czegoś/kogoś wody 

prochain, ~e | przyszły

profiter pleinement de qqch. 
| korzystać w pełni z czegoś 

projeter un film | emitować film

proposition (f.) coordonnée 
| zdanie współrzędnie złożone

proposition (f.) subordonnée 
relative | zdanie podrzędnie 
złożone 

prouver qqch. | być dowodem 
czegoś, udowadniać coś

proxénète (m.) | stręczyciel, alfons

proximité (f.) de qqch. | bliskość 
czegoś 

purement | wyłącznie, jedynie 

Q
qqch. vient d’arriver | coś właśnie 
przyszło

quai (m.) | bulwar 

qualité (f.) de l’air | jakość 
powietrza 

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś 

quelque chose de plus | coś więcej 

R
rail (m.) | kolej

ramener | zabierać

ramener sa fraise | wtrącać swoje 
zdanie, opinię 

ranger qqch. | uporządkować, 
sprzątnąć coś 

râteau (m.) | grabie
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râtelier (m.) | stojak, drabina

RATP (f.) | skrót od: Régie 
autonome des transports parisiens 
(przedsiębiorstwo transportu 
publicznego w Paryżu)

rattrapage (m.) | nadrobienie 
zaległości 

recettes (f.pl.) | wpływy, dochód

recommander qqch. à qqn 
| polecać coś komuś

réduction (f.) | zniżka

refiler la patate chaude  
à quelqu’un | przerzucać gorącego 
ziemniaka, pozbyć się problemu 
oddając go komuś 

relaté,~e | relacjonowany, 
opowiadany 

relié,~e par qqch. | połączony 
czymś 

remarquer qqch. | zauważyć coś

rembourser qqch. | zwracać koszty 
czegoś

remise (f.) de 20% sur le prix final 
| rabat 20% od ceny końcowej

remonter au X siècle | sięgać X 
wieku 

rempli,~e de qqch. | wypełniony 
czymś

rendre des comptes | składać 
sprawozdanie 

rendre qqn plus beau/belle 
| upiększyć kogoś

renoncer définitivement à  qqch. 
| zrezygnować całkiem z czegoś

répandu, ~e | powszechny, 
rozpowszechniony

repérer qqch. | zlokalizować, 
ustalić coś

résister à qqch. | stawić czoła, 
opierać się czemuś 

résolument | zdecydowanie

respectivement | kolejno

ressemblance (f.) | podobieństwo 

ressembler à qqch. | przypominać 
coś

reste (m.) | reszta

rétroviseur (m.) | lusterko 
wsteczne 

réussir à faire qqch. | zdołać coś 
zrobić

rien à voir avec qqch. | nic 
wspólnego z czymś

rien de cela | nic z tego 

ringard,~e | staroświecki 

risquer de couler | grozić 
zatopieniem

rite (m.) | rytuał, tradycja 

robe (f.) pour une soirée formelle 
| suknia wieczorowa

rosace (f.) | rozeta

rouler quelqu’un dans la farine 
| mydlić komuś oczy, nabierać

S
s’attendre à qqch. | spodziewać się 
czegoś

s’élever à | osiągać

s’employer à faire qqch. 
| angażować się, starać się coś 
zrobić

s’employer pour qqch. | używać 
coś w celu

s’évanouir | zemdleć

s’inspirer de qqch. | inspirować się 
czymś

sac (m.) à main | torebka

saisir l’instant présent | uchwycić 
obecną chwilę

salaire (m.) | pensja

salariés (m.pl.) | pracownicy, 
zatrudnieni 

sanglier (m.) | dzik 

sans changer le sens | zachowując 
ten sam sens 

sans compter qqch. | nie licząc 
czegoś

sans contrepartie | bez opłaty, bez 
niczego w zamian

sans contrevenir à qqch. | nie 
naruszając czegoś 

satisfaire tous les goûts 
| zadowolić każdy gust  

sauf si | chyba że 

sculpté, ~e | wyrzeźbiony 

se banaliser | upowszechnić się

se briser le fémur | złamać kość 
udową 

se classer en 7ème position 
| uplasować się na siódmej pozycji  

se débarrasser d’un problème 
| pozbyć się problemu

se déployer | rozwijać się 

se dérouler | odbywać się

se diriger vers qqch. | kierować się 
w stronę czegoś, udać się  
w stronę czegoś 

se livrer à qqn | poddać się, oddać 
się w czyjeś ręce 

se mettre  à  l’abri | schronić się

se mettre à apprendre qqch. 
| zacząć uczyć się czegoś

se mettre en colère | zdenerwować 
się

se noyer | utopić się

se noyer dans un verre d’eau 
| robić z igły widły

se pencher sur qqch. | pochylić się 
nad czymś, skoncentrować się na 
czymś 

se prendre un râteau | zalecać się  
i dostać kosza

se procurer qqch. | nabyć coś

se référer à qqch. | odwoływać się 
do czegoś

se refléter dans qqch. | odbijać się 
w czymś

se rendre à | udać się do 

se reposer | odpoczywać 

se tenir à | odbyć się w 

se traduire dans les faits 
| przekładać się na rzeczywistość 

séduisant,~e | uwodzicielski, 
czarujący

Seine (f.) | Sekwana

selon la loi en vigueur | zgodnie  
z obowiązującym prawem 

sentir le sapin | być jedną nogą  
w grobie

services (f.pl.) | usługi 
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servir de source | służyć jako źródło

sexe (m.) | płeć

siècle (m.) | wiek

signer un partenariat | podpisać 
umowę partnerską

similaire | podobny

situé, ~e à X minutes de qqch. 
| oddalony X minut od czegoś 

société (f.) en liquidation judiciaire 
| spółka, wobec której toczy się 
postępowanie likwidacyjne 

soigner qqn. | leczyć kogoś 

sol (m.) givré | zamarznięta, 
oszroniona ziemia

sollicité,~e par qqch. | pożądany 
przez coś

souci (m.) | zmartwienie 

souffrir de qqch. | cierpieć na coś

sous l’influence de qqch. |  
pod wpływem czegoś

sous le nom de | pod nazwą

sous peine de sanction |  
pod rygorem sankcji 

sous-payer | mało płacić,  
nie doceniać

splendide | wspaniały 

station (f.) balnéaire | nadmorski 
kurort

stupéfait,~e par | zaskoczony czymś 

subir un échec | ponieść porażkę

subir une opération | być 
operowanym

suite (f.) | ciąg dalszy

suite à qqch. | w związku z czymś 

suivant l’achat de qqch. |  
po zakupie czegoś 

suivi,~e par qqch. | po którym/
której coś następuje 

sulfureu/x, ~se | toksyczny, 
demoniczny 

surpris, ~e par qqch. | zaskoczony 
czymś

surtout | zwłaszcza

susceptible de faire qqch. | mogący 
powodować coś

système (m.) de compte | sposób 
liczenia 

T
taille (f.) | rozmiar

tailler qqch. | ciosać, rzeźbić coś 

taupinière (f.) | kretowisko

taux (m.) de pérennité | wskaźnik 
stabilności, przetrwania 

témoignage (m.) sur qqch. 
| świadectwo czegoś 

témoigner de qqch. | świadczyć  
o czymś

temporaire | tymczasowy

terres (f.) cultivées | ziemie rolne 

tige (f.) de fer | żelazny pręt

tirer profit de qqch. | czerpać  
z czegoś korzyści, wykorzystywać coś

tiret (m.) | myślnik 

toile (f.) | płótno

toit (m.) | dach 

tomber dans les pommes | zemdleć 

tonneau (m.) cerclé | okrągła beczka 

tous les moyens sont permis 
| wszystkie środki dozwolone 

tout comme | podobnie jak

tout simplement | po prostu

tout-petits (m.pl.) | dzieci, maluchy 

trahir qqn | zdradzić kogoś 

trait (m.) | cecha

trajet (m.) | trasa, przejazd

transformé,~e en qqch. | zmieniony 
na coś 

trébucher sur qqch. | potknąć się  
o coś

trésorerie (f.) | skarbiec 

trop serré,~e | za ciasny

trouble (m.) mental | choroba 
psychiczna 

tuberculose (f.) | gruźlica 

TukTuk | autoriksza, trzykołowy 
pojazd

U
une fois de plus | po raz kolejny

unique | wyjątkowy, niepowtarzalny 

usuellement | zwyczajowo, 
potocznie

utile | przydatny, pomocny

V
vaincu, ~e | zwyciężony 

valoir une fortune | być wartym 
fortunę 

varié, ~e | różnorodny 

varier | różnić się 

véhicule (m.) à moteur | pojazd 
silnikowy 

véhicule (m.) immatriculé  
à l’étranger | pojazd zarejestrowany 
za granicą 

vendange (f.) | winobranie 

vénérer qqch. | czcić coś 

venir de qqch. | wynikać z czegoś 

verdure (f.) | zieleń

vermillon | odcień koloru 
czerwonego wpadający w kolor 
pomarańczowy

vestiges (m.pl.) | ślady, pozostałości 

victime (f.) | ofiara 

vigne (f.) | winorośl 

vignette (f.) | naklejka, winieta 

vignette (f.) anti-pollution | naklejka 
ekologiczna, dot. norm emisji spalin

villégiature (f.) | wypoczynek, kurort

virgule (f.) | przecinek

viticole | winiarski

voici | oto

voie (f.) aérienne | droga powietrzna

volant,~e | latający

vouloir le beurre et l’argent du 
beurre | mieć ciastko i zjeść ciastko

vue (f.) sur qqch. | widok na coś
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Z
zone (f.) à circulation restreinte 
| strefa ograniczonego ruchu 


