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A
à cause de | z powodu czegoś

à ce point | do tego stopnia

à l’étranger | za granicą

à la fin | w końcu

à la pelle | w dużej ilości, nadmiar

à la vitesse-lumière | z szybkością 
światła

à midi pile | w południe 

à moindre coût | mniejszym 
kosztem

à savoir | to znaczy

à son échelle | na miarę swoich 
możliwości

à tout prix | za wszelką cenę

à vélo | na rowerze

abandonné, -e | porzucony 

abordable | przystępny

accroché, ~e | zawieszony

accueillant, ~e | gościnny

accueilli, ~e par qqch. |  
u/goszczony przez coś

acquisition (f.) de qqch. | nabycie 
czegoś 

adepte (m.) | miłośnik

adjacent, ~e de qqch. | sąsiadujący 
z czymś

affiche (f.) | plakat

affiné, ~e | dojrzewający

affronter le mauvais temps 
| stawić czoła złej pogodzie

afin de | celem, w celu

agir | działać

agroécologie (f.) | agroekologia, 
ekologia rolnicza

aléatoire | przypadkowy

aller jusqu’à faire qqch. | posuwać 
się do zrobienia czegoś

allumer un feu | rozpalić ognisko

âme (m.) artistique | artystyczna 
dusza

amélioration (f.) de qqch. 
| polepszenie czegoś 

aménagement (m.) urbain 
| zagospodarowanie miejskie

amener qqch. | zabierać coś 

amical, ~e | przyjacielski, przyjazny

amidon (m.) | skrobia 

ancestral, ~e | rodowy

Angoulême | miasto i gmina we 
Francji, w regionie Nowa Akwitania

année (f.) du Rat (m.) | rok szczura

anniversaire (m.) | rocznica

apiculture (f.) | pszczelarstwo

apparaître | pojawiać się 

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś 

apprécier qqch. | doceniać coś, 
cenić

apprenti (m.) | uczeń

approche (f.) de qqch. | zbliżanie 
się czegoś 

arpon (m.) de bois | harpun  
z drewna

artisan (m.) | rzemieślnik

assister à des feux d’artifice 
| przyglądać się fajerwerkom

attacher qqn à qqch. | przyczepić 
kogoś do czegoś

atteindre | osiągnąć

atteindre un objectif | osiągnąć cel

attendu,~e | oczekiwany

attirer | przyciągać

attirer qqn | przyciągać kogoś

attitude (f.) | nastawienie

attribution (f.) de prix | przyznanie 
nagród

au cours de l’année (f.)  | w ciągu 
roku 

au lieu de qqch. | w miejsce czegoś

au quotidien | na co dzień

au travers de qqch. |  
za pośrednictwem czegoś

aucun,~e | żaden

augmenter qqch. | zwiększyć coś, 
doprowadzić do wzrostu czegoś 

auto-suffisant, -e 
| samowystarczalny

autrefois | kiedyś

autrement | inaczej

avaler qqch. | połykać coś

avancer | postępować dalej

avant la fermeture de commerces 
| przed zamknięciem placówek 
handlowych

avantage (m.) | korzyść

avare | skąpy

avec une vue donnant sur la 
capitale | z widokiem na

aventurier (m.) |  poszukiwacz 
przygód, ryzykant

avertir que | ostrzegać, że

avoir besoin de faire qqch. | mieć 
potrzebę zrobienia czegoś

avoir pour vocation | mieć na celu

B
bac (m.) | pot. matura

baisser la garde | zaniechać walki

banni, ~e | zabroniony

bâtir un bonhomme de neige 
| ulepić bałwana

bémol (m.) | minus

bénéficier de qqch. | korzystać  
z czegoś

berge (m.) | pasterz

besoin (m.) vital | podstawowa 
potrzeba

Big bang (m.) | Wielki Wybuch

bobo (m.) | hipster 

bobo (m.) de Paris | hipster paryski

Bœuf (m.) | Wół

bonnet (m.) | czapka

bouger | ruszać się 

boulangerie (f.) | piekarnia

bracelet (m.) d’activité | opaska 
monitorująca aktywność 

brassard (m.) | opaska na ramię 
(np. identyfikacyjna)

briller en société | błyszczeć  
w towarzystwie

but (m.) | cel
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C
c’est-à-dire | to znaczy

canard (m.) | kaczor

casani/er, -ère | dużo przebywający 
w domu, lubiący przebywać  
w domu

céréales (f.pl.) | zboże

chacun, ~e | każdy

chaîne (f.) alimentaire | łańcuch 
pokarmowy

champignon (m.) de Paris 
| pieczarka

chanceu/x, ~se | mający szczęście

charcuterie (f.) | wędliny

chasser des baleines | polować  
na wieloryby

chat (m.) | Kot

cheval (m.) | Koń

chèvre (f.) | Koza

chien (m.) | Pies

circuler | krążyć

cochon (m.) |  Świnia

coller qqch. | przyklejać coś

combat (m.) de boules de neiges 
| bitwa na śnieżki

combinaison (f.) de qqch. avec 
qqch. | połączenie czegoś z czymś 

comestible | jadalny

commande (f.) | zamówienie

comme d’habitude | jak zazwyczaj

commercial (m.) | handlowiec

complexe (m.) d’infériorité 
| poczucie niższości

comptable (m.) | księgowy

compte (m.) bancaire | konto 
bankowe

compteur (m.) | licznik

conçu, ~e | stworzony

condiment (m.) | przyprawa

confiant, ~e | pewny siebie

congé (m.) | urlop

consacrer qqch. à qqch. 
| poświęcać coś czemuś 

considérablement | znacząco

constant, -e | stały

constituer qqch. | stanowić coś 

constituer une menace pour qqch. 
| stanowić zagrożenie dla czegoś 

contenu (m.) | zawartość

contrairement à qqch. | w 
przeciwieństwie do czegoś

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś

convertir qqch. en qqch. 
| przekształcić coś w coś 

coq (m.) | Kogut

cour (f.) | dwór

courant (m.) électrique | prąd

courgette (f.) | cukinia

course (f.) de taureaux | bieg 
byków

craindre que | obawiać się, że

crème (f.) fraîche épaisse | gęsta 
śmietana

croire à qqch. | wierzyć w coś

D
d’origine médiévale 
| średniowiecznego pochodzenia

d’origine X | pochodzenia X

d’un côté | z jednej strony

date (f.) de péremption | data 
przydatności do spożycia

davantage | jeszcze bardziej 

de ce fait | z tego powodu

de l’autre côté | z drugiej strony

de petite taille | mniejszego kalibru

débrouillard, ~e | zaradny, sprytny, 
obrotny

décapotable (f.) | kabriolet

déclencher qqch. | s/powodować 
coś, rozpętać coś 

découvrir qqch. | odkryć coś

dédier qqch. à qqch. | poświęcić 
coś czemuś 

défaite (f.) | porażka

défi (m.) | wyzwanie

demande (f.) alimentaire 
| zapotrzebowanie na żywność

demander qqch. | żądać czegoś 

dénoncer que | informować/
donosić, że

dépassé, ~e par qqch. 
| przytłoczony czymś

descendants (m.pl.) sur treize 
générations | potomkowie  
do trzynastego pokolenia

désormais | od tej pory

destin (m.) | los 

désu/et, ~ète | staromodny

développement (m.) durable 
| zrównoważony rozwój

devenir fo/u, ~lle | oszaleć

devenir qqn | zostawać kimś

dévoilant | ujawniający

dévoiler qqch. | ujawniać coś 

dévoué, ~e | oddany

disjoncter | wybijać bezpieczniki/
korki

disparition (f.) | zniknięcie

disposer de qqch. | mieć coś

douloureu/x, ~se  | bolesny

dragon (m.) | Smok

drôle | śmieszny

E
échanger des cadeaux | wymieniać 
się prezentami

échapper | wydostać się

écharpe (f.) | szalik

échec (m.) | niepowodzenie

écoulé, ~e | który spłynął 

écran (m.) d’accueil | główny ekran

écrivain (m.) | pisarz

égout (m.) | kanał ściekowy 

éléphant (m.) | słoń

élevage (m.) de brebis | hodowla 
owiec

élevant | wychowujący

élogieu/x, ~se | pochlebny
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emballer qqch. | zapakować coś 

embaucher | zatrudnić

émincé, ~e | w cienkich plastrach

empêcher de faire qqch. 
| przeszkodzić w zrobieniu czegoś

Empire (m.) du Milieu | Cesarstwo 
Środka

emplacement (m.) | miejsce, 
lokalizacja

emploi (m.) | zatrudnienie

employé (m.) | pracownik

en avoir marre de qqch. | mieć 
czegoś dość

en cas de déception | w przypadku 
rozczarowania

en dehors de qqch. | poza terenem 
czegoś

en diffusant qqch. | uwalniając coś

en fin de journée | pod koniec dnia

en ligne | online

en marchant | chodząc

en monnaie digitale | w wirtualnej 
walucie

en moyenne | średnio, przeciętnie

en osier | z wikliny

en rendant fi/er, ~ère | czyniąc 
dumnym

en retard | spóźniony, spóźniający 
się

en s’appuyant sur qqch. | opierając 
się na czymś

encourager qqn à qqch. | zachęcić 
kogoś do czegoś

endive (f.) | cykoria

endroit (m.) | miejsce

enfance (f.) | dzieciństwo

enfourner qqch. | piec coś 

enjeu (m.) | stawka

enlumineur (m.) | rozświetlacz

ennemi (m.) | wróg

ennuyer qqn | nudzić kogoś

enquête (f.) | śledztwo

enregistrement (m.) | nagranie

enseignements (m.pl.) | nauki

entièrement | całkowicie, w całości

entrepreneur (m.) | przedsiębiorca

envahisseur (m.) | najeźdźca

environnemental, -e | środowiskowy

éolienne (f.) | elektrownia cieplna/
słoneczna/wiatrowa

épreuve (f.) de force | próba siły

escalader | wspinać się, wspiąć się 

espace (m.) | przestrzeń

espace (m.) détente | strefa 
odpoczynku, relaksu

étalé, ~e | rozłożony

être à rapprocher de qqch. | być 
porównywalnym z czymś

être censé, -e faire qqch. | mieć za 
zadanie coś zrobić

être dépensé,~e | być wydanym 

être moqué, ~e par qqn | być 
dręczonym przez kogoś, być 
wyśmiewanym przez kogoś

éviter de faire qqch. | uniknąć 
zrobienia czegoś

éviter qqch. | unikać czegoś

exploit (m.) | wyczyn

exprimer qqch. | wyrażać coś 

F
faiblesse (f.) | słabość

faire appel à qqch. | kierować się 
czymś, odwoływać się do czegoś 

faire des anges de neige  | robić 
orła na śniegu

faire des boucles aux cheveux 
| kręcić włosy, robić loki

faire du ski | jeździć na nartach

faire la guerre à qqch. 
| wypowiadać czemuś wojnę 

faire le poids face à qqch. | stawiać 
czemuś czoła

faire retomber qqch. sur la cour|  
powodować, że coś uderza  
z powrotem o grunt (podwórko)

famille (f) recomposée  | rodzina 
zrekonstruowana 

fard (m.) | makijaż

fard (m.) à joues | róż do policzków

fard (m.) à paupières | cień do oczu

farine (f.) | mąka

fauteuil (m.) roulant | wózek 
inwalidzki

fauti/f, ~ve | winny

Fête (f.) du Printemps | Święto 
Wiosny

Fête-Dieu (f.) | Boże Ciało

fi/er, ~ère | dumny

fiable | godny zaufania

fil (m.) conducteur | temat 
przewodni

finement | cienko

fleurir | rozkwitać

fond (m.) de teint | podkład

fondé, -e | założony

four (m.) | piekarnik

fourni, ~e | zaopatrzony

fournir | dostarczać

foyer (m.) | gospodarstwo domowe

fraisier (m.) | truskawka (roślina)

franchir qqch. | przekroczyć coś

francilien, -ne | pochodzący  
z regionu paryskiego

frigo (m.) | lodówka

fuire qqch. | uciekać od czegoś, 
przed czymś

fumé, ~e | wędzony

funambule (m.) | linoskoczek

G
gagner | wygrywać

gagner de l’argent | zdobywać/
zarabiać pieniądze

gagner la confiance de qqn 
| zdobyć czyjeś zaufanie

garde (f.) | straż

garder qqch. | przechowywać coś 

Gare à vous! | Strzeżcie się!

garni, ~e avec qqch. 
| udekorowany czymś

garniture (f.) | obkład
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gaspillage (m.) alimentaire 
| marnotrawienie żywności

généreu/x, ~se | hojny, szczodry

gérer qqch. | zarządzać czymś

gérer son budget | zarządzać 
swoim budżetem

gommage (m.) | pilling

grâce à qqch. | dzięki czemuś

grain (m.) | ziarno

grand nombre (m.) de qqch. | duża 
liczba czegoś 

grange (f.) | stodoła, obora

gravir | wspinać się, wspiąć

grimper au sommet | wspiąć się  
na szczyt

guimauve (f.) | pianka

I
handicap (m.) | niepełnosprawność

herbes (f.pl) aromatiques | rośliny 
aromatyczne, rośliny przyprawowe 

hésiter | wahać się

honnête | szczery

hors de portée | poza zasięgiem

houblon (m.) | chmiel

huile (f.) de colza | olej rzepakowy

humanité (f.) | ludzkość

A
identité (f.) | tożsamość

il s’agit de | chodzi o 

il s’avère que | okazuje się, że 

illettré, ~e | analfabeta, 
niepiśmienny

illettrisme (m.) | analfabetyzm

immeuble (m.) | budynek 

impact (m.) sur qqch. | wpływ  
na coś

imposé, -e | narzucony

incarner qqch. | uosabiać coś 

inciter à faire qqch. | prowokować 
do robienia czegoś

inciter qqn à faire qqch. | zachęcić 
kogoś do z/robienia czegoś 

incontournable | nieodzowny, 
obowiązkowy

indication (f.) de qqch. | wskazanie 
czegoś 

inexploité, -e | niewykorzystany

infirmier (m.) | pielęgniarz

influence (f.) de qqch. sur qqch. 
| wpływ czegoś na coś

ingénieur (m.) agronome 
| agronom, specjalista od rolnictwa

ingérer | trawić 

inscription (f.) | zapisanie się 

insécurité (f.) alimentaire | brak 
dostępu do wystarczającej ilości 
żywności

interdiction (f.) | zabronienie, zakaz

interdire qqch. | zabronić czegoś, 
zakazywać czegoś

inutile | bezużyteczny

inventé, ~e | wymyślony

inventeur (m.) | wynalazca

itinéraire (m.) de pèlerinage 
| trasa pielgrzymki

J
jambe (f.) | noga

jambon (m.) | szynka

jeté,~e à la poubelle | wyrzucony 
do śmieci

jeter qqch. | wyrzucać coś 

jeter une malédiction à qqn | rzu-
cać na kogoś klątwę, przekląć kogoś

jeune pousse (f.) | start-up

jeunesse (f.) | młodość

journaliste (m.) | dziennikarz

K
kit (m.) de communication 
| zestaw promocyjny 

L

la BD = la bande dessinée | komiks

la Flammekueche | tradycyjne 
alzackie danie w formie tarty

la plupart de qqch. | większość 
czegoś

laisser qqch. faire qqch. | pozwolić 
czemuś na z/robienie czegoś 

lambda | przeciętny

lancé, ~e | rzucony

lancer des boules de neige à qqch. 
| rzucać w coś śnieżkami

lancer des pétards | strzelać 
petardami

lancer qqch. contre qqch. | rzucać 
czymś o coś

lapin (m.) | Królik

lardon (m.) de poitrine | boczek

les trois quarts | trzy czwarte

libération (f.) | wyzwolenie

location (f.) | wynajem

loisir (m.) | rozrywka

lors de qqch. | podczas czegoś 

louer qqch. | wypożyczyć coś 

luge (f.) | sanki

lutte (f.) contre qqch. | walka  
z czymś

M
maître de l’ordre (m.) des Templiers |  
mistrz zakonu templariuszy

malheureusement | niestety

manichéen, ~ne | manichejski

manque (m.) de qqch. | brak 
czegoś

manteau (m.) | płaszcz 

maraîcher (m.) | ogrodnik

marchandise (f.) | towar

marin, ~e | morski

marque-page (m.) | zakładka  
do książki

maudit, ~e | przeklęty

méchant, ~e | złośliwy

médisant, ~e | oszczerczy, 
zniesławiający
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mélangé, ~e avec qqch. 
| zmieszany z czymś

mener une vie rangée | prowadzić 
uporządkowane życie 

mériter qqch. | zasługiwać na coś

métier (m.) artistique | zawód 
artystyczny

metteur (m.) en scène | reżyser, 
producent

mettre qqch. à l’honneur 
| uhonorować coś 

mettre un tailleur |  ubierać się 
oficjalnie, jak do pracy

micro-pousse (f.) | młode sadzonki 
(są bogatsze w mikroelementy 
od roślin w późniejszym stadium 
rozwoju)

milieu (m.) | środowisko

ministre (m.) de l’intérieur 
| minister spraw wewnętrznych

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

moche | brzydki

mœurs (f.pl.) | obyczaje, zwyczaje

moins | mniej

mondanités (f.pl.) | życie 
towarzyskie, wydarzenia 
towarzyskie

montant (m.) | kwota, suma

montrer qqch. à qqn | pokazywać 
coś komuś

motoneige (f.) | skuter śnieżny

moufles (f.pl.) | rękawice z jednym 
palcem

moulin (m.) | młyn

moyen (m.) | środek

muscade (f.) | gałka muszkatołowa

N
n’incite nullement à | nie zachęca 
w żadnym stopniu do

ne servir à rien | niczemu nie 
służyć

ne supporte pas la solitude | nie 
znosi samotności

néanmoins | niemniej jednak

noci/f, ~ve | szkodliwy

Noël | Gwiazdka

nombre (m.) de pas | liczba 
kroków

notamment | zwłaszcza

noué, ~e | związany

nourissant, ~e | odżywczy

nourriture (f.) | żywność

nullement | w żaden sposób

nutriment (m.) | pokarm

O
obstiné, ~e | uparty

obtenir qqch. | uzyskać coś 

OGM (m.) | organizm genetycznie 
modyfikowany

omniprésent, ~e | wszechobecny

on aborde qqch | mówi się  
(o czymś)

on emploie | używa się 

on estime que | szacuje się, że

On y va. | Idziemy.

option (f.) d’achat | możliwość 
wykupu

oublier qqch.  | zapominać o czymś

oursin (m.) | jeż morski

P
paillettes (f.pl.) | brokat

panier (m.) | koszyk

par ailleurs | ponadto

par conséquent | w następstwie

par rapport à | w odniesieniu do

parcelle (f.) | parcela, teren

parmi | między 

partageant qqn en X et Y | dzielić 
kogoś na X i Y 

partager qqch. | dzielić się czymś 

partager qqch. avec qqn | dzielić 
się czymś z kimś

pâte (f.) à pain | ciasto chlebowe

pâte (f.) à papier | papierowa 
miazga

patiner | jeździć na łyżwach

patins (m.pl.) à glace | łyżwy

patrimoine (m.) | dziedzictwo

paysan (m.) | wieśniak

pécheur (m.) | rybak

pèlerin (m.) | pielgrzym

Pentecôte (f.) | Zesłanie Ducha 
Świętego

permaculture (f.) | permakultura, 
alternatywne systemy 
gospodarowania

permanent, ~e | stały

permettre à qqn de faire qqch. 
| pozwolić komuś coś zrobić

permettre de faire qqch. 
| pozwalać na zrobienie czegoś

persévérant, ~e | uporczywy

pétainiste | osoba przychylna 
marszałkowi Pétainowi (jego 
opiniom, jego postawie politycznej 
podczas II wojny światowej)  
lub osoba nim zainspirowana

pétrir | zmiksować

pilier (m.) | filar

piment (m.) | papryczka chili

pincée (f.) de sel | szczypta soli

pincer la curiosité de qqn 
| wzbudzać czyjąś ciekawość

plaie (f.) | rana

plaire à qqn | odpowiadać komuś

plein, ~e de bonne volonté | pełen 
dobrej woli

poivre (m.) du moulin | mielony 
pieprz

pollution (f.) | zanieczyszczenie

potager (m.) | ogród przydomowy

pote (m.) | pot. kumpel

pourrir | psuć się, gnić

pouvant aller jusqu’à X km/h 
| mogący osiągnąć do X km/h 

précaire | wątpliwy, niepewny

prendre une retraite | przejść  
na emeryturę
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prêtre (m.) | ksiądz

preuve (f.) | dowód

prévoir qqch. | przewidzieć coś 

principe (m.) | zasada

prise (f.) de conscience des 
consommateurs | świadomość 
konsumentów

privé, ~e de qqch. | pozbawiony 
czegoś

Problème réglé. | Problem 
rozwiązany.

production (f.) durable 
| zrównoważona produkcja

promouvoir qqch. | promować coś

prouver que | udowodnić, że 

puissance (f.) de qqch. | moc czegoś

Q
qu’il s’agisse d’animaux ou 
d’humains | bez względu na to  
czy chodzi o zwierzęta czy ludzi

quand même | tak czy inaczej

quant à | jeśli chodzi o 

quant à elle | jeśli o nią chodzi

quasiment | prawie

Que faut-il faire alors pour |  
Co trzeba zatem zrobić, aby

quotidien (m.) | codzienność

R
raccourcir | stawać się coraz 
krótszym

raconter que | opowiadać, że 

radin, ~e | skąpy

raffinement (m.) | elegancja, 
wyrafinowanie

raffoler de qqch. | uwielbiać coś, 
szaleć na punkcie czegoś 

raisonnable | rozsądny, 
zrównoważony 

ramener qqch. à la maison 
| zabierać coś do domu

râpé, ~e | tarty

rappeler qqch. à qqn 
| przypominać komuś o czymś 

rarement | rzadko

rassembler qqch. | zgromadzić coś 

rattaché, ~e linguistiquement  
à qqn | powiązany lingwistycznie  
z kimś 

récent, -e | niedawny

rechercher l’admiration 
| poszukiwać uznania

redoublement (m.) | podwojenie, 
powtórzenie

réduit, -e | zmniejszony, 
zredukowany

régime (m.) | dieta

règlement (m.) | regulamin

relater qqch. | opowiadać o czymś 

remplacé, ~e par qqch. 
| zastąpiony przez coś 

remplir qqch. de qqch. | wypełnić 
coś czymś 

rémunérer qqn | wynagrodzić 
kogoś 

rencontre (f.) avec qqn | spotkanie 
z kimś 

rendre hommage (m.) à qqn 
| oddawać komuś hołd

rendre qqch. profondément 
humain, ~e  | czynić coś bardziej 
ludzkim

rendre qqch. viable | uczynić coś 
tętniącym życiem, dynamicznym

renforcement (m.) de qqch. 
| wzmocnienie czegoś

rentabilité (f.) | opłacalność, 
rentowność

rentrer à pied | wracać pieszo

renverser qqch. | przewrócić coś

répandu, ~e | rozpowszechniony

repas (m.) | posiłek

repenser qqch. | przemyśleć coś 

replonger qqn dans qqch. 
| wprowadzać kogoś w coś

repos (m.) | odpoczynek

résistant (m.) | członek ruchu oporu

résister | stawiać opór

résoudre des énigmes 
| rozwiązywać zagadki

résoudre qqch. | rozwiązywać coś

ressembler à qqch. | przypominać 
coś

retracer qqch. | opisać, 
przedstawić

retrouver des coupables 
| znajdować winnych

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś

réussite (f.)  professionnelle 
| sukces zawodowy

revendiquer qqch. | żądać czegoś

rêveur (m.) | marzyciel

ringard, ~e | kiczowaty

roman (m.) | powieść

rouleau compresseur (m.) | walec

rusé, ~e | przebiegły

S
s’agrandir | powiększyć się

s’approcher de qqch. | zbliżać się 
do czegoś

s’appuyer sur qqch. | opierać się 
na czymś

s’empirer | pogorszyć się

s’étendre | rozciągać się

sans aucun doute | bez wątpienia, 
bez żadnej wątpliwości

sans doute | prawdopodobnie

sauf exception | bez wyjątku

se comporter de façon impolie 
| zachowywać się niegrzecznie

se décourager | zniechęcać się 

se déplacer |  przemieszczać się

se dérouler | rozgrywać się 

se fixer qqch. comme objectif 
| obrać sobie coś za cel

se laisser tenter par qqch. | dać się 
czymś skusić

se mettre en place | wchodzić  
w życie
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se moquer de qqch. | nabijać się, 
kpić z czegoś 

se permettre de faire qqch. 
| pozwolić sobie na zrobienie 
czegoś 

se réchauffer | rozgrzać się

se rendre | udać się 

se rendre aux heures de collecte 
indiquées | udać się o wskazanym 
czasie w miejsce odbioru

se retrouver dans nos assiettes 
| znaleźć się na naszych talerzach

se soucier | martwić się

se spécialiser dans qqch. 
| specjalizować się  w czymś

se tirer de qqch. | wyjść na czymś, 
poradzić sobie z czymś

se vanter de qqch. | chwalić się

selon qqch. | według czegoś 

serpent (m.) | wąż

service (m.) de douane | służba 
celna 

servir à qqch. | służyć czemuś 

servir de bouclier humain 
| tworzyć żywą tarczę

seul, ~e | sam

siégeant à X | z siedzibą w X

signifiant qqch. | oznaczający coś 

singe (m.) | małpa

skier | jeździć na nartach

soigner tous les maux (m.pl.) 
| leczyć wszelkie boleści

solde (m.) | saldo, stan konta

solennel, ~le | uroczysty

souhaiter faire qqch. | za/życzyć 
sobie czegoś

souligner qqch. | podkreślać coś 

souligner que | podkreślać, że 

soumis, ~e à qqch. | poddany 
czemuś 

sous l’emprise de stupéfiants 
(m.pl.) | pod wpływem  
narkotyków

stèle (f.) discoïdale | monolit 
dyskoidalny

stockage (m.) | przechowywanie, 
miejsce do przechowywania

subitement | nagle

succomber au pessimisme | ulegać 
pesymizmowi

suffixe (m.) | przyrostek

superstitieux (m.pl.) | przesądni 
(ludzie)

sur son bûcher | podczas swojej 
egzekucji (na stosie)

surdimmensionné, ~e | przesadnie 
duży

sûreté (f.) urbaine 
| bezpieczeństwo miasta

surface (f.) | powierzchnia 

susceptible | podatny

T
tailleur (m.) | krawiec

tarte (f.) flambée  | podpłomyk 
alzacki (druga nazwa: flammkuchen)

taxe (f.) | podatek

télécharger qqch. | pobrać coś  
(z sieci)

témoignage (m.) | świadectwo

tenue (f.)  | strój, ubranie

terrain (m.) vague | obszary 
niezagospodarowane

thon (m.) | tuńczyk

tiens-moi | przytrzymaj

tigre (m.) | Tygrys

timide | nieśmiały

tocard (m.) | ofiara losu,  
nieudacznik

tomber | spadać, upadać 

toujours  chercher à nuire 
| próbować zawsze za/szkodzić 

tour (f.) de garde | wieża obronna

tourné, ~e | kręcony

tout sauf qqch. | wszystko  
z wyjątkiem czegoś

trop | zbyt

troupe (f.) | wojsko

U
un tiers de qqch. | jedna trzecia 

czegoś

urbaniste (m.) | architekt, planista 

miejski

V
valider qqch. | zatwierdzić coś 

valoir la peine | być wartym czegoś

valoriser qqch. | nadawać czemuś 

większą wartość

végétal (m.) utile | rośliny 

użytkowe

vélocité (f.) | szybkość

velouté (m.) | zupa krem

venir à l’esprit à qqn | przychodzić 

komuś do głowy

vernis à ongles (m.) | lakier  

do paznokci

vieillesse (f.) | starość

vieillir qqn | postarzać kogoś

virer qqch. sur qqch. | przelać coś 

na coś 

viser à faire qqch. | doradzać  

z/robienie czegoś 

visière (f.) | osłona na oczy na kasku

voire | (a) nawet

vote (m.) |  przegłosowane 

ustawy/prawa

voyou (m.) | przestępca

Z
zone (f.) rurale | obszar wiejski

zone (f.) urbaine | teren miejski, 

obszar zurbanizowany


