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A
à cause de | z powodu czegoś

à cause de qqn | z powodu kogoś

à cause du week-end | z powodu 
weekendu

à côté | obok

à l’égard de qqch. | w kierunku 
czegoś, odnośnie czegoś

à l’unanimité | jednogłośnie, 
jednomyślnie

à la nage | płynąc

à la sortie | przy wyjściu

à part qqch. | oprócz czegoś

à partir de X euros par mois | od X 
euro na miesiąc

à pied | pieszo

à plus long terme | na dłuższą 
metę

à titre d’exemple | przykładowo

à vendre | na sprzedaż

à volonté | do woli, ile dusza 
zapragnie

à vrai dire | prawdę mówiąc

abandon (m.) de qqch. 
| porzucenie, opuszczenie czegoś

abîmé, ~e | zniszczony

abondant, ~e de qqch. | obfitujący

w coś

abonder | obfitować

absorber qqch. | wchłonąć coś

accéder au marché français 
| wchodzić na francuski rynek

accompagner qqn | towarzyszyć 
komuś

accordé, ~e | przyznany

achat (m.) de qqch. | zakup, 
kupienie czegoś

acheté, ~e | kupiony

acheter qqn | kupić kogoś

acquérir qqch. | kupować, 
nabywać coś

acquérir une notoriété 
internationale | zdobyć

międzynarodową sławę acquis, ~e 
| nabyty

acquisition (f.) | zakup

adjointe (f.) chargée du commerce 
| wicemer tutaj do spraw handlu

affaiblir qqch. | osłabić coś

affiné, ~e avec qqch. | wykończony 
czymś

affirmati/f, ~ve | oznajmujący

afin de | celem, w celu

afin de faire qqch | w celu 
zrobienia czegoś

afin que | aby, żeby

agrandir qqch. | powiększyć coś

aigle (m.) royal | orzeł królewski

ail (m.) | czosnek

ainsi | w ten sposób

ainsi que | jak również, jak i

alerter qqn | postawić kogoś  
w stan gotowości, alarmować kogoś

allemand, ~e | niemiecki

allié (m.) | sprzymierzeniec, 
sojusznik

allocations (f.pl.) de | zasiłki dla 
bezrobotnych

allumer qqch. | zapalić, włączyć 
coś

ambiance (f.) | atmosfera

amélioration (f.) | polepszenie

améliorer qqch. | polepszać coś

ancien, ~ne | stary

annoncer que | ogłaszać, że

annuellement | rocznie

apercevoir qqch. | zauważyć coś

apogée (m.) | apogeum

apparaître | pojawiać się, wydawać 
się, jawić się

apparition (f.) | pojawienie się

apprendre à faire qqch. | nauczyć 
się coś robić

approche (f.) | podejście

approfondir vos connaissances sur 
qqch. | pogłębić wiedzę na temat 
czegoś

arrêté (m.) municipal | miejski 
dekret

arriver en tête | być na czele, 
przodować

artisan (m.) | rzemieślnik

artisanat (m.) | rzemiosło, branża 
rzemieślnicza

artisanat (m.) alimentaire 
| rzemiosło spożywcze

ascenseur (m.) | winda

aspirateur (m.) | odkurzacz

asseyez-vous | proszę usiąść

assiette (f.) | danie, talerz

assistant (m.) vocal | asystent 
głosowy

assourdir | ogłuszać

assourdissant, ~e | ogłuszający

assureur (m.) | ubezpieczyciel

atteindre | osiągnąć

atteindre X mètres | osiągnąć 
poziom X metrów

atteindre X millions d’euros par an 
| osiągnąć X milionów euro rocznie

atténué, ~e | złagodzony, 
zminimalizowany

attirer l’attention de qqn 
| przyciągać czyjąś uwagę

attirer l’intérêt de qqn sur qqch. 
| zwracać czyjąś uwagę na coś, 
przyciągać czyjąś uwagę

attirer qqn | przyciągać kogoś

attitude (f.) | postawa

attribué, ~e | przyznany

attribut (m.) | orzecznik

au bout de X | po X

au cours de | w ciągu

au début | na początku

au deuxième étage | na drugim 
piętrze

au format numérique | w formie 
cyfrowej

au prix qu’il vaut | za taką cenę 
jakiej jest wart

au quotidien | na co dzień



francais.edu.pl
52/2020

Colorful
MEDIA

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

aubaine (f.) | okazja, gratka

aucune idée | nie mam pojęcia

augmenter de X % | wzrosnąć o X %

augmenter de X millimètres par an 
| wzrastać o X mm na rok

augmenter le volume | podgłośnić 
dźwięk

autant...que... | tak…jak…

autour de qqch. | wokół czegoś

autrefois | niegdyś

avenir (m.) lointain | daleka 
przyszłość

aventure (f.) | przygoda

avidité (f.) | chciwość

avis (m.) d’imposition (f.) 
| zeznanie podatkowe

avoir envie de | mieć ochotę na

avoir un complexe de supériorité 
| mieć kompleks wyższości

avoir un drôle de symbole | mieć 
śmieszny symbol

avoir un impact sur qqch. | mieć 
wpływ na coś

avoir une forte haleine (f.) | mieć 
cuchnący oddech

B
baisser qqch. | obniżyć coś

banlieue (f.) | przedmieście

bête | głupi

bêtise (f.) | głupota

bien au contraire | przeciwnie

bien évidemment | oczywiście

bizarre | dziwny

blague (f.) sur qqn | żart o kimś

blessé, ~e | ranny

boisson (f.) froide/chaude | zimny/
gorący napój

bonne chance | powodzenia

brasserie (f.) parisienne | paryski 
browar

briser la force des vagues 
| zredukować, osłabić siłę fal

brume (f.) | mgła, mgiełka

bulletin (m.) de salaire | odcinek 
wypłaty

C
c’est-à-dire | to znaczy

ça me convient | to mi odpowiada

cacher qqch. | ukryć coś

cadeau (m.) de Noël | prezent  
na Gwiazdkę

cadence (f.) | tempo, rytm

carreau (m.) | płytka, kafelek

centenaire | stuletni

cependant | dlatego

cette fois | tym razem

cette phrase vous semble familier 
? | to zdanie wydaje się 
wam znajome/brzmi znajomo?

chacun de vous | każdy z was

chacun, ~e | każdy

chaîne (f.) de montage | linia 
produkcyjna, montażowa

chamois (m.) | kozica górska

changement (m.) | zmiana

chanter les pieds dans la merde 
| wulg. śpiewać stojąc w gównie

chaque année | każdego roku

chargé, ~e de | odpowiedzialny za

charges (f.pl.) | opłaty dodatkowe, 
media

chargeur (m.) | ładowarka

chasse (f.) | polowanie

chasseur (m.) | myśliwy

château (m.) hanté | nawiedzony 
zamek

chauffage (m.) collectif | centralne 
ogrzewanie

chercheur (m.) | badacz

chiffre (m.) d’affaires | obroty, 
obrót

chimie (f.) | chemia

clôturé, ~e | zamknięty

coiffure (f.) | fryzura

combler qqch. | wypełniać coś

commande (f.) royale | królewski 
rozkaz

commander qqch. | zamówić coś

commencer | zaczynać się

comment se fait-il que | jak to 
możliwe, że

complément (m.) d’objet direct 
| dopełnienie bliższe

complément (m.) d’objet indirect 
| dopełnienie dalsze

comportement (m.) | zachowanie 
się

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

compte tenu du fait que | biorąc 
pod uwagę fakt, że

compter | liczyć

concertation (f.) | ugoda

conçu, ~e | stworzony

confins (m.pl.) | margines

confondre qqch. avec qqch. | mylić 
coś z czymś

conjugué, ~ e | odmieniany

conseiller (m.) municipal | miejski 
radny

conseiller qqn | doradzać, radzić 
komuś

considérablement | znacząco, 
znacznie

consister en qqch. | składać się  
z czegoś

constituer qqch. | stanowić coś

constituer une exception 
| stanowić wyjątek

constituer une réponse à qqch. 
| być odpowiedzią na coś, stanowić

odpowiedź na coś contenu (m.) 
| zawartość

contrairement à qqch. |  
w przeciwieństwie do czegoś

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś
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convivial, ~e | przyjemny,  
w przyjaznej atmosferze

convoité, ~e | poszukiwany, 
pożądany

coordonnées (m. pl.) du notaire 
| dane notarialne

coq (m.) | kogut

coupe (f.) de bois | wycinka drzew

courir un danger | ryzykować, 
narażać się na niebezpieczeństwo

craindre qqch. | obawiać się czegoś

craindre que | obawiać się, że

crise (f.) | kryzys

croissance (f.) démographique 
| wzrost demograficzny

crue (f.) de la Seine | podniesienie 
się wody w Sekwanie

cuisine (f.) équipée | kuchnia  
z wyposażeniem

cultivé, ~e | kulturalny, 
wykształcony

cultiver la vigne | hodować 
winogrona

D
d’ailleurs | swoją drogą

d’ardoise | z łupku

d’un autre côté | z drugiej strony

d’une taille moindre | średniej 
wielkości

dans le cas plus optimiste |  
w najbardziej optymistycznym 
przypadku

dans quelle mesure | w jakiej 
mierze

de façon globale | globalnie

de fibres de lin | z włókien lnu

de la même façon | w ten sam 
sposób

de longue durée | długoterminowy

de manière durable | w trwały 
sposób

débarquer | lądować

débarquer dans une gare suisse 
| wysiadać na szwajcarskim dworcu

déblocage (m.) des fonds 
| uruchomienie środków

débourser | wydać

débris (m.pl.) | fragmenty, odłamki

décoller | odklejać się

découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkrywać coś

défendre qqch. | bronić czegoś

défiler au soleil | defilować, 
paradować na słońcu

démarrer le nettoyage | zacząć 
porządki

dépasser qqn | przewyższać kogoś

dépasser X euros | przekraczać X 
euro

dépasser X euros par mois 
| przekroczyć X euro na miesiąc

dépendre de qqch. | zależeć od 
czegoś

depuis des décennies |  
od dziesięcioleci

dernier | ostatni

des fois | czasami

désastreu/x, ~se | katastroficzny

description (f.) | opis

désindustrialisation (f.) | utrata 
potencjału przemysłowego, 
deindustrializacja

désormais | od wtedy

désormais | odtąd

dessin (m.) | rysunek

destiner | przeznaczać

détenir qqch. | posiadać coś

deux verres de moins | dwa  
szkła/ kieliszki mniej

devenir | stać się

devenir riche | zostać bogatym

digue (f.) artificielle | sztuczna 
grobla, wał ochronny, zapora

diminuer | zmniejszyć się

diminuer qqch. | zmniejszyć coś

dioxyde (m.) de carbone 
| dwutlenek węgla

dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai qui tu es | powiedz mi co jesz, 
a powiem ci kim jesteś

distinct, ~e | odrębny, oddzielny

diversité (f.) | różnorodność

divertir qqn | bawić kogoś, 
dostarczać komuś rozrywki

diviser qqch. | podzielić coś

dizaine (f.) | około dziesięciu

document (m.) justifiant les 
charges | dokument

potwierdzający opłaty dommage 
(m.) | szkoda

données (f.pl.) | dane

dormir au boulot | spać w robocie

doubler | podwoić się

douleur (m.) au bras | ból ramienia

durée (f.) de remboursement du 
prêt | czas trwania kredytu

E
écailler | odpadać płatami

échange (m.) commercial 
| wymiana handlowa, handel

échevelé (m.) | rozczochraniec

éclabousser | rozpryskiwać się

éclairé, ~e | oświetlony

économie (f.) d’échelle | ekonomia 
skali, obniżenie kosztów przez 
zwiększenie produkcji

également | także, również

élargir des horizons | poszerzyć 
horyzonty

élevage (m.) de poulet/boeuf/ 
porc | chów drobiu/bydła/trzody 
chlewnej

élevage (m.) en batterie | chów 
przemysłowy

élevé, ~e | podwyższony

éloigné, ~e de qqch. | oddalony  
od czegoś

émergence (f.) | pojawienie się

émerger | wyłaniać się
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empêcher qqch. | przeszkodzić 
czemuś

emploi (m.) | stanowisko pracy

en amont | w górze rzeki

en argent | ze srebra

en ce qui concerne X | jeśli chodzi 
o X

en déclenchant | odpalając, 
uruchamiając

en fer à cheval | w kształcie 
końskiej podkowy

en folie | oszalały

en fonction de qqch. | w funkcji

en haute saison | w szczycie 
sezonu

en moyenne | średnio

en plein | w środek

en raison de qqch. | z powodu 
czegoś

en vue de | celem

enceinte (f.) bluetooth en béton 
| betonowy głośnik bluetooth

encourager qqn à faire qqch. 
| zachęcać kogoś do zrobienia 
czegoś

endroit (m.) | miejsce

énergies (f.pl.) fossiles | paliwa 
kopalne

enfin | na koniec

engagé, ~e | zaangażowany

engendrer qqch. | powodować coś

engouement (m.) pour qqch. 
| pasja, entuzjazm w stosunku  
do czegoś

enlever qqch. | podnosić coś

enrayer qqch. | zablokować, 
powstrzymać, spowolnić coś

enseigne (f.) | logo

ensemble (m.) | zespół

enterrer qqn | po/grzebać kogoś, 
pochować

entourant | otaczający

entrepreneur (m.) | przedsiębiorca

entrepris, ~e | przedsięwzięty, 
podjęty

entretien (m.) | utrzymanie czegoś

environ | około

envoyer qqn en enfer | wysyłać 
kogoś do piekła

épargné, ~e | oszczędzony

érable (m.) | klon

ère (f.) glaciale | epoka lodowcowa

espèce (f.) | gatunek

estimer que | szacować, że

étaler qqch. sur qqch. | rozkładać 
coś na czymś

éteindre qqch. | zgasić, wyłączyć 
coś

être à la recherche de qqch. 
| szukać czegoś

être abandonné, ~e | zostać 
opuszczonym

être amoureu/x, ~se de qqn/qqch. 
| być zakochanym w kimś/czymś

être autorisé, ~e | być dozwolonym

être bordé, ~e de platanes | być 
obsadzonym platanami

être content, ~e de qqn/qqch. 
| być zadowolonym z kogoś/czegoś

être divisé, ~e environ par deux 
| zostać podzielonym przez około 
dwa

être élu, ~e | zostać wybranym

être en grève | strajkować

être en prison | być w więzieniu

être fi/er, ~ère de qqn/qqch. | być 
dumnym z kogoś/czegoś

être homologué, ~e | mieć 
homologację

être inondé, ~e | zostać 
zatopionym

être menacé,~e par qqch. | być 
przez coś zagrożonym

être nul en langue | być bardzo 
słabym z języków obcych

être proche de la réalité | być 
bliskim rzeczywistości

étroitement | ściśle

éviter qqch. | unikać czegoś

excessi/f, ~ve | nadmierny, zbyt 
wysoki

exécuter la recherche | wykonać 
wyszukiwanie

F
face à l’attitude passive du 
gouvernement envers la 
préservation de la biodiversité 
| w obliczu pasywnego stosunku 
rządu w kierunku ochrony 
bioróżnorodności

face à qqch. | w obliczu czegoś

façonné (m.) | tkanina, która jest 
tkana w celu utworzenia wzorów

faible | słaby

fainéant, ~e | leniwy

faire augmenter qqch. 
| powodować wzrost czegoś

faire gagner le pain quotidien  
à qqn | pozwalać komuś zarobić  
na utrzymanie

faire perdurer qqch. | starać się  
by coś przetrwało

faire peur | przerażać, wzbudzać 
lęk

faire pousser des oranges 
| uprawiać pomarańcze

faire un alcotest | robić test 
alkoholowy

falaise (f.) | klif

farfelu, ~e | szalony, dziwny

feu (m.) d’artifice | pokaz 
sztucznych ogni

fiabilité (f.) | poleganie (na czymś)

filature (f.) du ver | przędzalnia

filière (f.) | branża

fissure (f.) | szczelina

fixer qqch. | ustalić coś

fleuve (m.) | rzeka

foire (f.) | targ

fonds (m.pl.) | środki

fonte (f.) des glaciers | topnienie 
lodowców

forêt (f.) | las

fourni, ~e | dostarczony

foyer (m.) | gospodarstwo domowe
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frein (m.) | hamulec

freinage (m.) automatique 
| automatyczne hamowanie

freiné, ~e par qqch. |  
za/ hamowany przez coś

freiner qqch. | za/hamować coś

frontière (f.) maritime | granica 
morska

funambule (f./m.) | linoskoczek

G
gaz (m.) à effets de serre | gaz 
cieplarniany

genre (m.) | gatunek (np. literacki)

gérer qqch. | zarządzać czymś

glaces (f.pl.) | lody

gorge (f.) | gardziel

grenier (m.) | poddasze

guéridon (m.) | mały okrągły 
stoliczek, gerydon

H
habitude (f.) | zwyczaj, obyczaj

habitude (f.) alimentaire | nawyk 
żywieniowy

handicap (m.) mental 
| upośledzenie umysłowe

handicap (m.) physique 
| upośledzenie fizyczne

hausse (f.) | wzrost

hausse (f.) de X % | wzrost o X %

hauteur (f.) | wysokość

hostilité (f.) | wrogość

huile (f.) bouillante | wrzący olej

I
il fallait | trzeba było

il faut | trzeba

il s’agit de | chodzi o

il serait erroné de croire que 
| byłoby błędem wierzyć, że

il suffit de dire que | wystarczy 
powiedzieć, że

immeuble (m.) | budynek

immeuble (m.) d’habitations 
collectives | blok mieszkalny

impacter qqch. | dotykać czegoś, 
wpływać na coś

impérati/f, ~ve | rozkazujący

imperméable (m.) | kurtka/płaszcz 
przeciwdeszczowy

impitoyable | bezlitosny

impoli, ~e | niegrzeczny

incitant à qqch. | skłaniający, 
zachęcający do czegoś

inciter qqn à faire qqch. | zachęcić, 
skłonić kogoś do zrobienia czegoś

incontournable | nieodzowny

indemnisation (f.) au titre 
de catastrophe naturelle 
| odszkodowanie z tytułu katastrofy 
naturalnej

indispensable | nieodzowny

industrie (f.) | przemysł, branża 
przemysłowa

industrie (f.) du livre français 
| francuski przemysł księgarski

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

inondable | podlegający zalewom

inondation (f.) | powódź

inouï, ~e | niesłychany

inouï, ~e | niezwykły

inquiétude (f.) | niepokój

insupportable | nie do zniesienia

insurgé (m.) | rebeliant

interdit, ~e | zakazany

inverser le cours des choses 
| odwrócić bieg rzeczy

irrévérencieu/x, ~se | niepokorny, 
nieujarzmiony

J
je vois | rozumiem

je voudrais | chciałbym/chciałabym

je vous assure | zapewniam  
Pana/ Panią

je vous en prie | bardzo proszę

jeu (m.) de mots | gry słów

jeux (m.pl.) olympiques spéciaux 
| specjalne igrzyska olimpijskie

jeux (m.pl.) paralympiques 
| igrzyska paraolimpijskie

joaillier (m.) | jubiler

juger qqch. contre nature 
| oceniać coś jako będące wbrew 
naturze

justificatif (m.) de domicile  
de moins de 3 mois 
| potwierdzenie miejsca 
zamieszkania z ostatnich 3 miesięcy

L
l’Allemagne | Niemcy

la BD (= bande dessinée) | komiks

la plupart des X | większość X

la Suède | Szwecja

laisser la nature évoluer | pozwolić 
naturze rozwijać się

laisser qqch. faire qqch. | pozwolić 
czemuś coś zrobić

lancer qqch. | wypuścić coś na 
rynek

large éventail (m.) de qqch. 
| szeroki wachlarz czegoś

le fer de lance de qqch. | pionier 
czegoś

le revendre au prix qu’il s’estime 
| zwrócić go za cenę na jaką się 
szacuje

le Royaume-Uni | Wielka Brytania

les États-Unis | Stany Zjednoczone

les Pays-Bas | Niderlandy

licorne (f.) | jednorożec

liées intimement jusqu’à l’époque 
actuelle | ściśle powiązane  
do chwili obecnej

logement (m.) | zakwaterowanie

louer qqch. | wynajmować coś

lumineu/x, ~se | jasny
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lunettes (f. pl.) | okulary

lutin (m.) | goblin

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

lutter contre qqch. | walczyć  
z czymś

M
mairie (f.) | merostwo, używany 
jako urząd miejski i budynek, 
w którym rezyduje mer (francuski 
odpowiednik prezydenta miasta, 
burmistrza, sołtysa – w zależności 
od podlegającej mu jednostki)

maîtrisé, ~e par qqn 
| kontrolowany przez kogoś

maîtriser qqch. | opanować coś

malgré qqch. | pomimo czegoś

malheureusement | niestety

manque (m.) de qqch. | brak 
czegoś

marchand (m.) | handlarz

marché (m.) | rynek

marmite (f.) | kocioł

marmotte (f.) | świstak

Médecins sans frontières | Lekarze 
bez granic

même | nawet

même si | nawet jeśli

menace (f.) | zagrożenie

menacé, ~e par qqch. | zagrożony 
czymś

menacer qqn | zagrażać komuś

mené, ~e par qqn | prowadzony 
przez kogoś

mesurer environ X mètres 
| mierzyć około X metrów

métier (m.) | zawód

métiers (m.pl.) à tisser | tkacki

mettre qqch. au point | opracować 
coś

mettre qqch. en place | wcielić coś 
w życie

mettre qqch. en relief | podkreślić 
wagę czegoś

mettre qqch. en vogue 
| powodować, że coś jest modne

mezzanine (f.) | antresola

milieu (m.) | środowisko

militaire (m.) | wojskowy

mini/er, ~ère | górniczy

mis, ~e en avant | przedstawiany

mis, ~e en oeuvre | wprowadzony 
w życie

mis, ~e en place | za/stosowany

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

moche | brzydki, straszny, niemiły

montant (m.) des mensualités de 
remboursement | wysokość raty

montant (m.) du loyer | kwota  
za wynajem

montée (f.) des eaux | wznoszenie 
się wód

montrer que | pokazywać, że

mort, ~e | zmarły

mot (m.) de passe | hasło dostępu

moteur (m.) de recherche 
| wyszukiwarka

mourir du fait de maladies 
respiratoires | umierać z powodu 
chorób układu oddechowego

mourir subitement | nagle umierać

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

musée (m.) de cire | muzeum figur 
woskowych

N
n’est-elle plus un paradis | nie jest 
już rajem

nager | pływać

nappé, ~e de qqch. | pokryty 
czymś

ne cesse de plaire | nie przestaje 
zachwycać

ne peuvent concourir que | mogą 
konkurować tylko

ne quittez pas | proszę się nie 
rozłączać

néanmoins | jednak/że, niemniej 
jednak

nombre (m.) d’incidents | liczba 
wypadków

nombre (m.) de blessés et de 
morts | liczba rannych i ofiar 
śmiertelnych

nombreu/x, ~se | liczny

non négligeable | nie  
do zlekceważenia

notamment | zwłaszcza, 
szczególnie

notoriété (f.) | sława

nourrir qqn | wyżywić kogoś

nutrition (f.) | odżywianie się

O
objectif (m.) | cel

obtenir le monopole de qqch. 
| otrzymać na coś monopol

obtenir le premier prix | zdobyć 
pierwsze miejsce

obtenir une réponse | otrzymać 
odpowiedź

or (m.) | złoto

ordinateur (m.) | komputer

ordre (m.) | kolejność

ordre (m.) social établi 
| ustanowiony porządek społeczny

origine (f.) de qqch. | pochodzenie 
czegoś

oser braver la nature | ośmielać się 
rzucać wyzwanie przyrodzie

outil (m.) permettant de faire 
qqch. | narzędzie pozwalające  
na zrobienie czegoś

ouvrage (m.) | dzieło, praca

ouvrier (m.) | robotnik

ouvrier (m.) en soie | robotnik 
pracujący przy jedwabiu

P
palmarès (m.) | ranking

papier (m.) peint | tapeta
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par an au siècle dernier | na rok  
w zeszłym stuleciu

par contre | natomiast, z drugiej 
strony

par rapport à qqch. |  
w odniesieniu do czegoś

par un vote du public | głosem 
publiczności

parcours (m.) | ścieżka, droga

parfois | czasami

parmi | wśród

part (f.) de vérité | część prawdy

partager qqch. avec qqn | dzielić 
coś z kimś

partant du principe que 
| wychodząc z założenia, że

participation (f.) | uczestnictwo

partie (f.) de qqch. | część czegoś

pas de souci | nie ma problemu

Pas mal ! | Nieźle!

passer à X | przekroczyć X

passer une lune de miel à X 
| spędzać miesiąc miodowy w X

patrimoine (m.) | dziedzictwo

patron (m.) | szef

pavé (m.) | tomiszcze

pêche (f.) | wędkarstwo

peintre (m.)/dessinateur (m.) 
| dekorator, malarz/rysownik 
rysujący na jedwabiu

peinture (f.) | farba

penser à qqn/qqch. | myśleć  
o kimś/czymś

perdu, ~e | utracony

permettre à qqch. de faire qqch. 
| umożliwić czemuś zrobienie 
czegoś

permettre de faire qqch. 
| pozwolić na coś

permis (m.) de conduire | prawo 
jazdy

perte (f.) d’un poste de travail 
| utrata miejsca pracy

peser sur qqch. | ciążyć na czymś, 
wisieć nad czymś

phare | kluczowy, wiodący

phénomène (m.) | zjawisko

pic (m.) de vente | szczyt 
sprzedaży, szczytowa sprzedaż

pièce (f.) d’identité | dokument 
tożsamości

piquer qqn à la tête pour te forcer 
à plonger | kłuć kogoś w głowę, 
żeby zmusić go do zanurzenia się

pittoresque | malowniczy

plaquage (m.) | fornirowanie

plateau (m.) | równina

pluie (f.) diluvienne | deszcze  
o charakterze potopu

plus/moins direct | bardziej/mniej 
bezpośredni

poids (m.) | waga, ważność

policier | kryminalny

polluant, ~e | zanieczyszczający 
środowisko

potable | pitny

pour renforcer qqch. | dla 
umocnienia czegoś

pourtant | z tego powodu

précéder qqch. | poprzedzać coś

prédire qqch. | przewidzieć coś

prendre qqch. en considération 
| brać coś pod uwagę

préposition (f.) | przyimek

presque | prawie

pression (f.) immobilière | popyt 
na rynku nieruchomości

preuve (f.) | dowód

prévision (f.) | prognoza

primé, ~e | nagrodzony

principale raison (f.) | główna 
przyczyna

prise (f.) de courant | gniazdko 
elektryczne

privilégiant qqch. | faworyzując 
coś

prix (m.) de l’immobilier | cena 
nieruchomości

profondément | głęboko, w dużym 
stopniu

promesse (f.) de vente | obietnica 
sprzedaży

pronom (m.) personnel | zaimek 
osobowy

pronom (m.) personnel réfléchi 
| zaimek zwrotny

propre à qqch. | właściwy  
dla czegoś/czemuś

protéiforme | zmienny, zmieniający 
się

proximité (f.) avec qqch. | bliskość 
czegoś

publier qqch. | publikować, 
wydawać coś

puisque | skoro, ponieważ

puissant, ~e | mocny, wydajny, 
potężny

Q
quand au deuxième | jeśli chodzi

o te drugie

quand même | nawet jeśli

quant à elles | jeśli o nie chodzi

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quart (m.) | jedna czwarta

quartier (m.) de la vieille ville 
| dzielnica starego miasta

que souhaiterais-tu avant? | czego 
byś sobie wcześniej życzył?

quelque part | tu i ówdzie

question (f.) de l’alimentation 
| kwestia odżywiania

qui s’avère | który okazuje się

R
raccourcir qqch. | skrócić coś

racheter qqch. | za/kupić, nabyć 
coś

ralenti, ~e | spowolniony

ralentissement (m.) 
| spowolnienie, osłabienie

rappeler qqn | dzwonić do kogoś

rassuré, ~e | pewny

ré-ensabler des plages | ponownie 
zapełnić piaskiem plaże
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récent,~e | nowy

réchauffement (m.) climatique 
| ocieplenie klimatyczne

rechercher qqch. | szukać czegoś

récit (m.) | opowiadanie

redonné, ~e à la nature | zwrócony, 
oddany naturze

relancé, ~e | wznowiony

relevés (m.) de compte | wyciąg  
z konta

reliant | łączący

relief (m.) | rzeźba terenu

remettre des rochers | przytoczyć  
z powrotem skały

remettre qqch. en cause | podważać 
coś

remplacer qqch. | zastąpić coś

rempli, ~e de qqch. | wypełniony 
czymś

remplir qqch. | spełniać coś  
(np. funkcję), wypełnić coś

remporter le premier prix 
| otrzymać pierwsze miejsce

rencontre (f.) de qqch. | zetknięcie 
się z czymś

rendre le trafic plus fluide 
| usprawniać ruch uliczny

rendre qqch. à qqch. | oddać, 
zwrócić coś czemuś

renforcer qqch. | wzmocnić coś

rentrer dans le bistrot | wejść  
do bistro

rentrer dans le vif d’un sujet 
d’actualité | zapoznać się z sednem 
sprawy

répartition (f.) sociologique  
de la capitale | rozwarstwienie 
społeczne stolicy

représenter qqch. | przestawiać coś 

reproche (m.) | wyrzut, przytyk

résoudre un problème 
| rozwiązywać problem

ressembler à qqn/qqch. 
| przypominać kogoś/coś, wyglądać 
jak ktoś/coś

ressources (f.pl.) de la Terre | zasoby 
Ziemi

rester prudent, ~e | zachować 
ostrożność

retarder de 20 ans | być spóźnionym 
o 20 lat

retenir l’attention de qqn 
| przyciągnąć czyjąś uwagę

réussir | udać się

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś

rien que pour qqch. | tylko za coś

rocher (m.) | skała

ronfler extrêmement fort 
| wyjątkowo mocno chrapać

S
s’amuser de qqch. | żartować  
z czegoś

s’approvisionner | zaopatrywać się

s’arrêter | zatrzymywać się

s’élever à X euros | wynosić X euro

s’élever de X mm | podnieść się  
o X mm

s’ennuyer | nudzić się

s’exprimer | wyrażać się

s’inquiéter | niepokoić się

s’intéresser à qqn/qqch. 
| interesować się kimś/czymś

s’occuper de qqn/qqch. | zajmować 
się kimś/czymś

sale | brudny

sans aucune hésitation |  
bez żadnego wahania

sans doute | bez wątpienia

sans l’ordre de l’homme |  
bez rozkazu człowieka

santé (f.) | zdrowie

satisfaire | zadowalający, 
satysfakcjonujący

sauf | z wyjątkiem

sauvage | dziki

sauver qqch. | ratować coś

se battre contre qqch. | walczyć  
z czymś

se dérouler | odbywać się

se détacher | obluzować się, 
ukruszyć się

se diviser en | dzielić się na

se font déjà sentir | dają się już 
odczuć, są już odczuwalne

se heurter à l’incompréhension 
| spotykać się z niezrozumieniem

se joindre à qqch. | dołączyć się  
do czegoś

se mettre en arrêt maladie | być  
na zwolnieniu lekarskim

se mettre en place | zostać 
wprowadzonym

se mettre qqn à dos | zrobić sobie  
z kogoś wroga

se multiplier par deux | podwoić się

se partager qqch. | dzielić się czymś

se plaindre à qqn | skarżyć się 
komuś

se plaindre de qqch. | skarżyć się  
na coś

se prendre pour des lumières 
| uważać się za gwiazdę

se prendre pour Dieu | mieć  
się/ uważać się za Boga

se référer à qqch. | odnosić się  
do czegoś

se rendre | udawać się gdzieś

se rendre à X | udać się do X

se retrouver sous l’eau | znaleźć się 
pod wodą

se révolter contre qqn | buntować 
się przeciwko komuś

se substituer à qqch. | zastępować 
coś

se suicider | popełnić samobójstwo

se tirer une balle à 15 cm au-dessus 
de la tête | wystrzelić kulę o 15 cm 
wyżej niż głowa

se vendre | sprzedawać się

sécheresse (f.) | susza

séduire qqn | uwodzić kogoś

séduit, ~e par qqch. | uwiedziony, 
skuszony czymś

séjour (m.) | pobyt

selon lui | według niego
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selon qqch./qqn | według  
czegoś/ kogoś

selon ses propres droits | według  
jej własnych praw

sembler | wydawać się

sentier (m.) balisé | wyznaczona 
ścieżka

serviette (f.) | ręcznik

sinon | jeśli nie

société (f.) de consommation 
| społeczeństwo konsumpcyjne

soie (f.) | jedwab

sol (m.) | gleba, podłoże

soldat (m.) | żołnierz

solution (f.) | rozwiązanie

somptueu/x,~se | wspaniały

sortant de la norme | odbiegający 
od normy

soucieu/x, ~se de faire qqch. 
| któremu bardzo zależy na zrobieniu 
czegoś

sous le savon | pod mydłem

spacieu/x, ~se | przestrzenny

station (f.) de recharge | stacja 
ładująca

strict, ~e | surowy

subir qqch. | znosić coś

submergé, ~e | zanurzony

submersion (f.) marine | zanurzanie 
się

suffrage (m.) | głos

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

sujet (m.) | podmiot

sur le dos | na plecach

surconsommation (f.) | nadmierne 
spożywanie

surconsommation (f.) d’énergies et 
des ressources | nadmierne zużycie 
energii i zasobów

surtout | przede wszystkim

surveiller qqn | nadzorować kogoś

survie (f.) | przetrwanie

survivant (m.) | ocalały

survoler qqch. | polecieć nad czymś

susciter beaucoup de critiques 
| wzbudzać dużo krytyki

susciter qqch. | wywoływać coś

système (m.) de rémunération 
variable | sytem zmiennego 
wynagrodzenia

système (m.) ferroviaire | system 
dróg kolejowych/kolejowy

T
tâche (f.) | praca, zadanie

taffetas (m.) | tafta

taille (f.) de qqch. | rozmiar, wielkość 
czegoś

tandis que | podczas gdy

tant en X qu’à l’étranger | tak w X, 
jak i za granicą

tapis (m.) oriental | orientalny 
dywan

tasse (f.) comestible | jadalna 
filiżanka

taux (m.pl.) d’intérêt 
| oprocentowanie odsetek

teinture (f.) | barwnik

tenir à qqn/qqch. | dbać o kogoś/coś

tenir qqch. à coeur à qqn | dbać  
o coś

tenter | kusić

tenter de faire qqch. | próbować coś 
zrobić

tétras-lyre (m.) | cietrzew

tiers (m.) | jedna trzecia

tissage (m.) | tkanie, tkactwo

tomber | spadać, odpaść

touché, ~e par qqch. | dotknięty 
przez coś

trait (m.) d’union | myślnik

transformer qqch. en qqch. 
| przekształcać coś w coś

transmettre qqch. à qqn | przekazać 
coś komuś

travail (m.) de raccourci | skracanie

travaux (m.pl.) à faire | prace  
do wykonania

traversant | przemierzający

traverser la rue | przejść przez ulicę

tyrolienne (f.) | zjazd tyrolski

U
ultramarin, ~e | dotyczący 
zamorskich departamentów

(d’Outre-mer) un clin d’oeil à qqch. 
| przymrużenie oka na coś

un peu | trochę

une autre fois | innym razem

une dizaine | około dziesięciu

une fois | raz

usage (m.) | zastosowanie

usine (f.) | fabryka

V
valoir la peine | być wartym zachodu

vaste | obszerny

véhiculé, ~e par qqn 
| rozpowszechniony przez kogoś

velours (m.) | welur

véritable | prawdziwy

viande (f.) | mięso

vide | pusty, nieumeblowany

village (m.) | wioska

violence (f.) | przemoc

viser à faire qqch. | mieć na celu 
zrobienie czegoś

vitre (f.) | witryna

voie (f.) | droga

voire | tudzież

voiture (f.) à moteur thermique 
| samochód z silnikiem paliwowym 
(cieplnym)

volonté (f.) propre | własna wola

vous ne le regretterez pas | nie 
będzie Pan/Pani żałował/a

vu qqch. | zważywszy na coś

Y
y | tam


