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A
à cause de qqch. | z powodu 
czegoś

à contrecoeur | niechętnie

à l’aide de qqch. | przy pomocy 
czegoś

à l’avant | z przodu

à l’étranger | za granicą

à l’instar de qqch. | jak coś,  
za przykładem czegoś

à la framboise | o smaku 
malinowym

à ne pas manquer | nie  
do pominięcia

à petite échelle | na małą skalę

à peu près | prawie

à portée de main | w zasięgu ręki

à râper | do starcia/ścierania, 
tarkowania

à résoudre | do rozwiązania

à son tour | z kolei

abandonné, ~e | zarzucony

abondant, ~e | obfity

accompagner quelqu’un en le 
dirigeant | towarzyszyć komuś, 
kierując nim

activités (f.pl.) quotidiennes 
| codzienne czynności

addition (f.) | rachunek

adjonction (f.) de qqch. à qqch. 
| przyłączenie, dodanie czegoś  
do czegoś

ado (m.,f.) | pot. nastolatek

adolescent, ~e | nastolatek, 
nastolatka

adversaire (m.) | przeciwnik

afin de | celem, w celu

agir | działać

ail (m.) | czosnek

aile (f.) | skrzydło

ainsi | w ten sposób

améliorer qqch. | polepszyć coś

amendement (m.) | zmiana

amener | przyprowadzać

ancien, ~ne | dawny

apercevoir qqch. | dostrzec coś

aplati, ~e | spłaszczony

apparaître | pojawiać się

appareil (m.) électroménager 
| urządzenie elektryczne

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś

apporte ! | przynieś! aport!

apporter | dostarczać, przynosić 
(np. coś ze sobą)

apporter en barque du pain à X 
| przywozić do X chleb barką

apprécier qqch. | doceniać coś

apprentissage (m.) | nauka, 
uczenie się

approcher à grands pas | zbliżać 
się wielkimi krokami

arrêter qqn | zatrzymywać kogoś

arrière | do tyłu

art (m.) martial | sztuka walki

artisan (m.) | rzemieślnik

assaillant (m.) | napastnik

assembler qqch. | składać,  
z/montować coś

assez | dosyć

assiette (f.) | talerz

associer l’utile et l’agréable 
| połączyć przyjemne  
z pożytecznym

assouplir notre corps | rozciągnąć 
nasze ciało

atteindre qqch. | osiągnąć coś

atterrir | lądować

attirer qqn | przyciągać kogoś

au caramel beurre salé | ze słonym 
karmelem

au coeur de la cité médiévale |  
w sercu średniowiecznego miasta

au fil de qqch. | w ciągu czegoś

au lieu de | w miejsce, zamiast

au même prix | w takiej samej 
cenie

au rez-de-chaussée | na parterze

au sens strict | w ścisłym 
znaczeniu/ sensie

aucun, ~e | żaden

augmenté, ~e | zwiększony

auparavant | wcześniej

aurifère | zawierający złoto, 
złotonośny

avant | do przodu

avantage (m.) | korzyść

avoir besoin de qqch. 
| potrzebować czegoś

avoir des points communs | mieć 
wspólne cechy

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

avoir peur | bać się

avoir une palpation de 
sécurité | przechodzić kontrolę 
bezpieczeństwa

B
bagage (m.) à main | bagaż 
podręczny

bagne (m.) | więzienie, kolonia 
karna

baisser qqch. | opuszczać coś

barrique (f.) | beczka, baryłka

bâtisse (f.) | budynek

bee wrap (m.) | woskowijka

bienfait (m.) | zysk

biodéchets (m.pl.) | produkty 
pochodzenia organicznego

boîte (f.) de vitesses | skrzynia 
biegów

bol (m.) | miseczka, miska

Bon courage ! | Powodzenia!

bon marché | niedrogi

bord (m.) | brzeg

boucanage (m.) | wędzenie

boucherie (f.) casher | koszerny 
sklep mięsny

bouchon (m.) de liège | korek

bouée (f.) | dmuchane koło 
pływackie
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boule (f.) | gałka

branche (f.) de céleri | łodyga 
selera

brassards (m.pl.) | rękawki 
pływackie, pływaczki

braver l’autorité | stawiać czoła 
władzom

breveté, ~e | opatentowany

brouillon (m.) | brudnopis

bruit (m.) | hałas

brumisateur (m.) | spryskiwacz, 
mgiełka do ciała

but (m.) | cel

C
Ça s’est bien passé ? | Wypadły 
dobrze? Dobrze minęły?

ça tombe bien | dobrze się składa

Ça vous tente ? | Kuszące?

cadavre (m.) | zwłoki

cahier (m.) des charges 
| specyfikacja techniczna

calèche (f.) | bryczka

canard (m.) | kaczka

cantine (f.) scolaire | szkolna 
stołówka

capturer qqch. | z/łapać coś

carré, ~e | kwadratowy

carte (f.) d’embarquement | karta 
pokładowa

carte (f.) d’identité | dowód 
osobisty

cassé, ~e | stłuczony

Cathare (m.) | katarz, członek 
średniowiecznej sekty religijnej

ceinture (f.) | pasek

célèbre | słynny

centre (m.) spatial ultramoderne 
| ultranowoczesne centrum 
kosmiczne

cerner la différence entre qqch. 
| uchwycić różnicę między czymś

certes | oczywiście

chaise (f.) pour interrogatoire 
| krzesło inkwizytorskie, krzesło 
tortur, krzesło do przesłuchiwania 
kogoś

chaleur (f.) | upał

changer de train | przesiadać się

chanmé | slang: méchant – 
złośliwy

chaque | każdy

chaque année | każdego roku

charge (f.) | ładunek, obciążenie

charrette (f.) | wóz dwukołowy

chasse (f.) au plastique | walka  
z plastikiem

chaussure (f.) | but, obuwie

chelou | slang: louche – chochla

chercheur (m.) d’or | poszukiwacz 
złota

chevalier (m.) teutonique | rycerz 
zakonu krzyżackiego, Krzyżak

chutes (f.pl.) de tissu | skrawki 
materiału

circulation (f.) | ruch uliczny

cire (f.) végétale | wosk roślinny

ciseaux (m.pl.) crantés 
| karbowane nożyczki

clandestin, ~e | działający 
nielegalnie

colonie (f.) pénale | kolonia karna

combat (m.) rapproché | walka 
bezpośrednia

combiner qqch. | łączyć coś

commandé, ~e | zamawiany

commanderie (f.) | komenda, 
komandoria

communauté (f.) | społeczność

compléter qqch. | uzupełniać coś

comporter qqch. | zawierać coś

composter un billet | skasować 
bilet

compréhension (f.) de l’oral 
| rozumienie ze słuchu

comptant | liczący

compter sur qqch. | liczyć na coś

comptoir (m.) d’enregistrement 
| stanowisko odprawy

concluant, ~e | rozstrzygający

conçu, ~e par qqn | wymyślony 
przez kogoś, zaprojektowany przez 
kogoś

condamnés (m. pl.) aux travaux 
forcés | skazani na przymusowe 
roboty

confiance (f.) en soi | pewność 
siebie

confondre qqn avec qqn | mylić 
kogoś z kimś

congé (m.) | urlop

conseil (m.) municipal | rada 
miejska

conseillé, ~e | polecany

conseiller de faire qqch. | radzić  
z/robienie czegoś

considéré, ~e | uważany

consignes (f.pl.) écrites | pisemne 
instrukcje

constituer qqch. | stanowić coś

contenant (m.) | pojemnik

contestation (f.) | spór, protest

contourner qqch. | obejść coś

contrairement à qqch. |  
w przeciwieństwie do czegoś

contre le paludisme | przeciwko 
malarii

contribuer à qqch. | wnieść  
w coś swój wkład, przyczynić się  
do czegoś

contrôle (m.) de sûreté | kontrola 
bezpieczeństwa

copeaux (m.pl.) | wiórki

coquillage (m.) | muszla

corbeillard (m.) | pochodzący  
od miasta Corbeil-Essonnes

corbillard (m.) | karawan

corne (f.) d’animaux | zwierzęcy 
róg

cornet (m.) | wafel

coton (m.) | bawełna

coton-tige (m.) | patyczek  
do czyszczenia uszu
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côtoyer qqch. | stać obok czegoś

coup (m.) | chwyt

coupé, ~e de qqch. | pozbawiony 
czegoś, odcięty od czegoś

coûter X euros | kosztować X euro

couvercle (m.) des gobelets à 
emporter | pokrywka/wieczko  
od napojów na wynos

couvert (m.) jetable | sztućce 
jednorazowego użytku

couvert, ~e de qqch. | pokryty 
czymś

craquer | pękać

cri (m.) | krzyk

D
d’abord | najpierw

d’ailleurs | swoją drogą

d’ailleurs | zresztą, ponadto

d’origine amérindienne 
| pochodzenia indiańskiego 
(rdzennych Amerykanów)

d’origine juive | pochodzenia 
żydowskiego

dandinement (m.) | kołysanie się

dans l’aile droite | w prawym 
skrzydle

de manière virulente | zjadliwie, 
złośliwie

de partout | zewsząd

de quoi s’agit-il | o co chodzi ?

décalage (m.) horaire | różnica 
czasu

déchets (m.pl.) | śmieci, odpadki

décoller | startować

découper qqch. | pociąć coś

découragé, ~e | zniechęcony

décourager qqn | zniechęcić kogoś

découvrable | z możliwością 
chowania/zdjęcia dachu

découvrir qqch. | odkrywać coś

défi (m.) | wyzwanie

demeure (f.) | posiadłość

démolition (f.) des bâtiments 
| burzenie budynków

dépannage (m.) | naprawianie

départ (m.) | odlot

département (m.) d’outre-mer 
(DOM) | departament zamorski

déplacement (m.) physique 
| fizyczne przemieszczanie się

déposer qqch. | tu: złożyć wniosek 
patentowy ws. czegoś

dépôt (m.) sauvage | wyrzucanie 
śmieci w niedozwolonym miejscu

dépourvu, ~e de qqch. 
| pozbawiony czegoś

dernier cri | najnowszy

dès | od

dès maintenant | od teraz

descendant (m.) d’esclave 
| potomek niewolnika

désolé, ~e | przykro mi

désormais | od tej chwili, odtąd

détérioré,~e | pogorszony

deuxième | drugi

devenir qqch. | stawać się czymś

diminuant qqch. | zmniejszając coś

diminuer | z/mniejszać się

diminuer qqch. | zmniejszyć coś

direct | bezpośredni

direction (f.) | kierunek

disponible | dostępny

disposer qqch. sur qqch. 
| umieszczać coś na czymś

diversifier qqch. | zróżnicować coś

diversité (f.) | różnorodność

donner un coup de pied | kopać

douane (f.) | straż celna, celnicy

doudoune (f.) | kurtka puchowa

drap (m.) | prześcieradło

droit (m.) | prawo

drôle de galet (m.) | śmieszny 
kamyk

du point de vue de qqn |  
z czyjegoś punktu widzenia

E
eau (f.) plate | woda niegazowana

éboueur (m.) | śmieciarz

écaille (f.) | skorupa

échapper | uciec

échapper à un attentat | uniknąć 
zamachu

éclater | eksplodować

EDF = électricité de France 
| francuskie przedsiębiorstwo 
dostarczające energię elektryczną

éloigner qqch. | oddalać się  
od czegoś, unikać czegoś

emballage (m.) en cire d’abeille 
| opakowanie z wosku pszczelego

emballage (m.) en plastique  
à usage unique | opakowanie  
z plastiku jednorazowego użytku

emballer qqch. | opakować coś

embarquement (m.)/
débarquement (m.) des passagers 
| wsiadanie/wysiadanie pasażerów

emmener | zabierać (np. kogoś 
gdzieś ze sobą)

emporter | zabierać (np. coś  
ze sobą)

emprunter qqch. | podążać, iść 
czymś

en allumettes | z zapałek

en appuyant | naciskając

en avoir assez de qqch. | miec 
czegoś dość

en cachette | w ukryciu

en creusant | kopiąc

en dernier recours |  
w ostateczności

en face de qqch. | naprzeciwko 
czegoś

en glissant | ślizgając się

en moyenne | średnio

en patois | w dialekcie,  
w regionalnej odmianie języka

en pépites (f.pl.) | w kawałkach

en solitaire | w pojedynkę

en taille | co do wielkości
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encouragé, ~e par qqch. 
| zachęcony czymś

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

endroit (m.) | miejsce

enfin | w końcu

enlever qqch. | zdejmować coś

ennemi (m.) | wróg

enrichir le vocabulaire | wzbogacić 
słownictwo

ensemble (m.) de qqch. 
| wszystkie, wszystko

entourer qqn | otaczać kogoś

entre autres | między innymi

entreprise (f.) | firma

entrer en vigueur | wchodzić  
w życie

environ | około

envisagé, ~e | przewidziany

épais, ~se | gruby

épices (f. pl.) | przyprawy

éponge (f.) | gąbka

équateur (m.) | równik

équinoxial, ~e | równikowy

escarpin (m.pl.) flamme | szpilka, 
która wygląda jak płomień

escompté, ~e | oczekiwany

espèce (f.) | gatunek

essayer de faire qqch. |  
s/próbować coś zrobić

essence (f.) | benzyna

estimer que | szacować, że

établir qqch. | zakładać, 
ustanawiać coś

étonnant, ~e | zdumiewający, 
zadziwiający

étranglement (m.) | duszenie

être à X euros | kosztować X euro

être conscient, ~e | być 
świadomym

être en arrêt maladie | być  
na zwolnieniu lekarskim

être en péril | być  
w niebezpieczeństwie

être en retard | być spóźnionym

évanoui, ~e | zemdlony, omdlały

éviter de faire qqch. | unikać 
robienia czegoś

éviter qqch. | uniknąć czegoś

évoluer | ewoluować

exagérer | przesadzać

exiger qqch. | wymagać czegoś

expirer | wygasać

exprimant | wyrażający

F
face à qqch. | w obliczu czegoś

faire disparaître qqch. du marché 
| s/powodować zniknięcie czegoś  
z rynku

faire le poireau | długo czekać

faire les magasins | robić zakupy

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś

faire passer qqch. de qqch. à qqch.  
| s/powodować przejście od czegoś 
do czegoś

faire penser à qqch. | przywodzić 
coś na myśl

faire qqch. soi-même | zrobić coś 
samodzielnie

fait (m.) | fakt

falloir | trzeba coś robić

familier | potoczny

fer (m.) à repasser | żelazko

fièvre (f.) jaune | żółta febra

fil (m.) à linge | sznurek na pranie

film (m.) alimentaire plastique 
| plastikowa folia spożywcza

fléau (m.) | przekleństwo, plaga

fonder qqch. | zakładać coś

fondre | roztopić się

foule (f.) | tłum

four (m.) | piekarnik

fraîcheur (f.) | świeżość

Franchement ? | Szczerze?

frapper | uderzać

frotter qqch. avec qqch. 
| przecierać coś czymś

fuir qqch. | uciekać przed czymś

fusée (f.) | rakieta

G
gagner | zarabiać

gagner en popularité | zyskiwać  
na popularności

gagner qqch. | wygrać coś

garder qqch. | zachować coś

gardien (m.) de la morale 
traditionnelle | strażnik tradycyjnej 
moralności

gare (f.) | dworzec

gaspillage (m.) | marnotrawstwo

gisement (m.) | złoże

gîte (m.) | wakacyjny, wiejski dom 
do wynajęcia

glaces (f. pl.) au chocolat | lody 
czekoladowe

gobelet (m.) | kubek

gonfler qqch. | nadmuchać coś

goûter qqch. | s/próbować czegoś

grand écart (m.) | szpagat

grandir | dorastać

grandissant, ~e | rosnący

gravé, ~e | rzeźbiony, zdobiony

H
habitant (m.) | mieszkaniec

habitude (f.) quotidienne 
| codzienny nawyk

horloger (m.) | zegarmistrz

housse (f.) | pokrowiec

hurlement (m.) | pisk, krzyk

I
identifié, ~e | określony

il arrive de | zdarza się
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il est conseillé | doradza się, radzi 
się

il faut | po/trzeba

il faut noter que | należy zauważyć, 
że

il n’est donc pas étonnant que 
| nie dziwi więc, że

il s’agit de | chodzi o

il s’avère que | okazuje się, że

il suffit | wystarczy

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

imbibé, ~e de qqch. | nasączony 
czymś

immersion (f.) | zanurzenie się, 
zagłębienie się w coś

imprimer qqch. | drukować coś

incarner le rôle de qqn | wcielać 
się w rolę

incinération (f.) | palenie

incontournable | nieodzowny

industrie (f.) automobile 
| przemysł motoryzacyjny, 
samochodowy

influencer qqch. | wpływać na coś

insolite | osobliwy, rzadko 
spotykany

instaurer le dialogue | nawiązać 
dialog

interdit, ~e | zabroniony

interlocuteur (m.) | rozmówca

introduire qqch. dans qqch. 
| wprowadzić coś w coś

introduit, ~e | wprowadzony

invendu, ~e | niesprzedany

ivoire (m.) | kość słoniowa

J
je suis désolé,~e | przepraszam

je suis navré, ~e | przepraszam, 
przykro mi

je-sais-tout | iron. 
wszystkowiedzący

jetable | jednorazowego użytku

jeté (m.) | rzut

jeter qqch. | wyrzucać coś

joie (f.) | radość

jouet (m.) | zabawka

K
kérosène (m.) | nafta

L
l’Hexagone | pot. Francja

la plupart | większość

laisser qqch. de côté | pominąć coś

laisser qqch. refroidir | pozwolić 
czemuś ostygnąć

lancé, ~e | wypuszczony na rynek

lancement (m.) | wystrzelenie

langue (f.) cible | język, którego 
nauczenie się jest naszym celem

lavage (m.) | pranie

lave-linge (m.) | pralka

laver qqch. à l’eau froide | myć coś 
w zimnej wodzie

le/la moins peuplé, ~e | najmniej 
zaludniony

lég/er, ~ère | lekki

légèrement | lekko

les habitudes (f.pl.) d’achat 
| nawyki zakupowe

lever qqch. | podnosić coś

libérer qqch. | uwalniać coś

lié, ~e à qqch. | powiązany z czymś

lien (m.) affectif | więź 
emocjonalna

loi (f.) anti-gaspillage | prawo 
przeciwdziałające marnotrawieniu 
żywności

loisir (m.) | rozrywka, hobby

lorsque | gdy

lutte (f.) | walka

lutte (f.) contre la contrefaçon 
| walka z podróbkami 
(fałszerstwem)

lutte (f.) contre qqch. | walka  
z czymś, zwalczanie czegoś

lutter contre qqn | walczyć z kimś, 
zwalczać kogoś

M
maillot (m.) de bain | kostium 
kąpielowy

mairie (f.) | merostwo

maître (m.) | pan

maîtriser qqn | z/dominować 
kogoś

majoritaire | przeważający

majoritairement | głównie

mal (m.) de l’air | choroba 
powietrzna

mal perçu, ~e | źle postrzegany/
widziany

malheureusement | niestety

malle (f.) à sabres | skrzynia  
z ostrzami

mammifère (m.) | ssak

manque (m.) de réseau (m.) | brak 
sieci

marché (m.) | rynek

méchant, ~e | złośliwy

mémoriser qqch. | zapamiętywać 
coś

menace (f.) | zagrożenie

mené, ~e | prowadzony

mercure | zanieczyszczanie 
środowiska rtęcią

mesure (f.) | sposób, środek

mettre fin à qqch. | położyć 
czemuś kres

mettre qqch. en lumière 
| podkreślać, uwydatniać, 
uwypuklać coś

milieu (m.) | środowisko

mine (f.) d’information | kopalnia 
informacji

minerai (m.) | ruda

mise (f.) en décharge 
| umieszczenie na wysypisku, 
składowisku śmieci, gratowisku
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mise (f.) en situation 
| zastosowanie

mode (m.) de vie | sposób życia

moins de | mniej

monoplace | z jednym miejscem 
siedzącym

monter à bord du train | wsiąść  
do pociągu

morceau (m.) de qqch. | kawałek 
czegoś

moteur (m.) | silnik

motte (f.) de beurre | kostka 
masła, osełka masła

moyen-courrier (m.) | lot średniej 
długości

mules (f.pl) révolutionnaires 
| rodzaj czółenek noszonych  
przez rewolucjonistów

N
nager | pływać

ne mesurer que | mierzyć nie 
więcej niż

ne pas échapper à qqch. | nie 
umknąć czemuś, nie wymknąć się 
czemuś

ne pas échapper bien évidemment 
à cette règle | nie stanowić wyjątku 
od reguły

ne pas se remettre de sa dernière 
rupture | nie móc się pozbierać  
po ostatnim zerwaniu

né, ~e | urodzony

nettoyage (m.) | czyszczenie

niche (f.) du chien | buda dla psa

noble | szlachetny

nombre (m.) de déchets | ilość 
śmieci

nombreu/x, ~se | liczny

notamment | zwłaszcza

nourriture (f.) | żywność

O
objectif (m.) | cel

obstacle (m.) | przeszkoda

obtenir qqch. | otrzymywać coś

Oh la vache ! | O kurczę!, O ja cię!

oie (f.) | gęś

oignon (m.) | cebula

oiseau (m.) | ptak

ordures (f.pl.) ménagères 
| odpadki domowe/ z gospodarstw 
domowych

orné, ~e de qqch. | zdobiony czymś

orpailleur (m.) | poszukiwacz złota

osé, ~e | śmiały, zuchwały

oser | odważyć się

ouf | slang: fou – szalony, 
zwariowany

ouvrier (m.) | robotnik

oxydégradable |  
oksydegradowalny, rozkładany  
za pomocą tlenu

P
paille (f.) | słomka

pamplemousse (m.) | grejpfrut

papier (m.) peint | tapeta

papier (m.) sulfurisé | papier  
do pieczenia, pergamin

paquet (m.) de cacahouètes 
| paczka orzeszków ziemnych

par rapport à | w odniesieniu do

pare-chocs (m.) | zderzak

parmi | między, wśród

participer au défi (m.) 
| uczestniczyć w wyzwaniu

partir | jechać

pas (m.) vers qqch. | krok  
w kierunku czegoś

passage (m.) souterrain 
| podziemne przejście

passer au vrac | przejść  
do pakowania produktów luzem

passer du temps avec qqn 
| spędzać z kimś czas

passer qqch. à qqn | podawać coś 
komuś

patienter | czekać

payer des impôts locaux à qqn 
| płacić komuś lokalne podatki

payer en espèces | płacić gotówką

payer par carte/en liquide | płacić 
kartą/gotówką

payer un rendez-vous galant à qqn 
| opłacić komuś randkę

pêche (f.) | rybołóstwo

pêcheur (m.) | rybak

peigne (m.) | grzebień

peinture (f.) | farba

pelle (f.) | łopatka

pénurie (f.) | brak

perdre pied | tracić grunt  
pod nogami

permettre à qqn de faire qqch. 
| pozwolić komuś na z/robienie 
czegoś

permis | dozwolony

peser qqch. | ważyć coś

peste (f.) | dżuma, zaraza

pic (m.) de métal chauffé 
| rozgrzany, metalowy pręt

pittoresque | malowniczy

placer qqch. sur qqch. | umieścić 
coś na czymś

plaire à qqn | zadowalać kogoś, 
podobać się komuś

planche (f.) de bois | drewniana 
deska

plastique (m.) jetable | plastik 
jednorazowego użytku

plonger au coeur de qqch. 
| zanurzyć się w czymś

plupart (f.) | większość

plus de | więcej

plusieurs milliers de qqch. | kilka 
tysięcy czegoś

plutôt | raczej

point (m.) sensible | słaby punkt

poisson (m.) | ryba

polluant, ~e | zanieczyszczający

pollution (f.) | zanieczyszczenie

porter | nosić
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portique (m.) | bramka

pot (m.) | donica

poubelle (f.) | śmietnik, pojemnik 
na śmieci

pour la première fois de notre vie 
| po raz pierwszy w życiu

pour les moeurs de l’époque | jak 
na zwyczaje epoki

préfixe (m.) | prefiks, przedrostek

prendre du plaisir à faire qqch. 
| czerpać przyjemność z robienia 
czegoś

prendre qqch. dans sa gueule 
| wziąć coś w pysk

prendre qqch. en considération 
| brać coś pod uwagę

prescrit, ~e | przepisany

préserver qqch. | o/chronić coś

presque | prawie

prévoir qqch. | przewidywać coś

prévoir que | przewidywać, że

prévu, ~e | przewidywany, 
przewidziany

pris, ~e | podjęty, przedsięwzięty

privé, ~e | prywatny

privilège (m.) | przywilej

privilégié, ~e | uprzywilejowany

propre | własny

propriétaire (m.) | właściciel

protéger qqch. | chronić coś

provenant de qqch. | pochodzący 
z czegoś

proximité (f.) avec qqch. | bliskość 
względem czegoś

puis | potem

Q
quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quantité (f.) de qqch. | ilość czegoś

quartier (m.) | dzielnica

Quelle chaleur ! | Co za upał!

quotidien (m.) | codzienność

R
rachat (m.) | nabycie, zakup

ragoût (m.) | gulasz, potrawka

rajeunir qqch. | odmłodzić, 
odświeżyć coś

rajouter qqch. | dorzucić coś

ramboutan (m.) | rambutan

ramener | przyprowadzać

ramener la pluie | przynieść deszcz

ramener le calme | zaprowadzić 
spokój

ramener les prix à leur niveau 
réel | skorygować ceny według 
faktycznej wartości czegoś

ramener qqn de chez le coiffeur 
| odebrać kogoś od fryzjera

ramener sa fraise | wtrącać swoje 
trzy grosze

randonnée (f.) pédestre | piesza 
przechadzka, wędrówka

ranger ses affaires | uporządkować 
rzeczy

râper qqch. | ścierać, ucierać coś

rassemblement (m.) 
| zgromadzenie

râteau (m.) | grabki

rayon (m.) | promień

rebaptiser qqch. | zmienić nazwę, 
„przechrzcić”

recensement (m.) | liczenie

récipient (m.) | pojemnik

reconnu, ~e | znany

récupérer qqch. | pozyskiwać, 
odzyskiwać coś

réemploi (m.) | powtórne użycie

refaire fondre qqch. au fer 
| ponownie coś rozpuścić  
przy pomocy żelazka

réflexe (m.) naturel | naturalny 
odruch

rejeter l’autorité des papes 
| odrzucać autorytet papieży

remonter à qqch. | cofnąć się  
do czegoś

remplacer qqch. | zastępować coś

remplacer qqch. par qqch. 
| zastępować coś czymś

remplacer qqn | zastępować, 
zastąpić kogoś

remporter un grand succès 
| odnieść duży sukces

rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd

réparti, ~e sur qqch. | rozłożony, 
umiejscowiony na czymś

répartir qqch. de façon homogène 
| rozprowadzić coś

repas (m.) pris sur place | posiłek 
na miejscu

repeuplé, ~e | ponownie 
zaludniony

replier qqch. | zwijać coś, składać 
coś ponownie

repos (m.) | odpoczynek

reptile (m.) | gad

réquisitionné, ~e | zarekwirowany

réseau (m.) | sieć

réseau (m.) social | serwis 
społecznościowy

résoudre qqch. | rozwiązywać coś

ressembler à qqch. | przypominać, 
być podobnym do czegoś

rester qqch. | po/zostawać czymś

restreint, ~e | ograniczony

retirer qqch. | wyjmować, usuwać 
coś

retrouver qqch. | znaleźć coś

reup | slang: père – ojciec

réussir | osiągnąć sukces, udać się

réutilisable | wielokrotnego użytku

révéler qqch. | ujawniać coś

rêver de qqch. | marzyć o czymś

rideaux (m.pl.) | zasłony

rien à faire | nic się na to nie 
poradzi

robuste | krępyfacile 

d’entretien | łatwy w utrzymaniu

rouleau (m) de cuivre | wałek  
z miedzi
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równomiernie couvrir qqch. avec 
qqch. | przykryć coś czymś

ruée (f.) vers l’or | gorączka złota

rupture (f.) avec qqch. | zerwanie  
z czymś

S
s’arrêter un instant | zatrzymać się 
na chwilę

s’attacher à qqn | przywiązywać się 
do kogoś

s’avérer | okazać się

s’avérer utile | okazać się 
użytecznym

s’effilocher | wy/strzępić się,  
po/strzępić się

s’élargir | poszerzać się

s’enfuir | uciekać

s’occuper de l’affaire | zajmować się 
sprawą

s’octroyer qqch. | przyznać sobie coś

sabot (m.) de cheval | kopyto konia

sac (m.) à dos | plecak

sachet (m.) plastique jetable 
| plastikowa torebka jednorazowego 
użytku

saisi, ~e à qqn | przejęty od kogoś, 
skonfiskowany

saisie (f.) des douanes | zajęcie 
celne/konfiskata celna

sanitaire | sanitarny, higieniczny, 
zdrowotny

sans cesse | bezustannie

sans doute | prawdopodobnie, 
niewątpliwie

sans même s’en rendre compte 
| nawet bez zdawania sobie z tego 
sprawy

sans qqch. | bez czegoś

santé (f.) | zdrowie

sauf qqch. | z wyjątkiem czegoś

sauter | skakać

sauver qqch. | u/ratować coś

sauver qqch. de la faillite | ratować 
coś przed bankructwem

sculpter | rzeźbić

se baigner avec qqn | kąpać się  
z kimś

se défendre | o/bronić się

se défouler | odprężyć się, 
zrelaksować

se dépêcher | śpieszyć się

se faire bronzer | opalać się

se faire vacciner contre qqch. 
| zaszczepić się przeciwko czemuś

se fissurer | pękać

se jeter par terre | rzucać się  
na podłogę/na ziemię

se laisser guider par qqn | pozwolić 
się komuś prowadzić

se loger | zakwaterować się

se mêler | mieszać się

se mettre à qqch. | zabierać się  
za coś, zaczynać coś

se pencher sur qqch. | pochylać się 
nad czymś, skłaniać się ku czemuś

se permettre qqch. | pozwolić sobie 
na coś

se prendre une pénalité | musieć 
zapłacić karę

se promener | spacerować

se rhabiller | ubrać się ponownie

se tenir éloigné | trzymać się z dala

se tordre la cheville | skręcić kostkę

se trouver | znajdować się

seau (m.) | wiaderko

selon qqch. | według czegoś

sembler | wydawać się

simplifier qqch. | uprościć coś

sinon | jeśli nie

sirop (m.) de canne à sucre | syrop  
z cukru trzcinowego

soit...soit... | albo...albo...

sol (m.) pollué | zanieczyszczona 
ziemia/gleba

soucoupe (f.) volante | latający 
talerz/spodek

soulevé (m.) de jupes | podniesienie 
spódnic

spacieu/x, ~se | przestrzenny

sport (m.) de combat | sport walki

strident, ~e | przenikliwy, głośny, 
świdrujący

super vilain (m.) | superłotr

suprenant, ~e | zaskakujący, 
zdumiewający

sur le ventre | na brzuchu

suremballage (m.) de plastique 
| nadmierne pakowanie w plastik

surprendre avec qqch. | zaskakiwać 
czymś

surveiller qqn | nadzorować, 
pilnować kogoś

T
tache (f.) | plama

talons aiguille (m.pl) | buty  
na wysokim obcasie, szpilki

tapis (m.) roulant | taśma bagażowa

tels que | takie jak

temporaire | czasowy, okresowy

tenir | utrzymać (się)

tentative (f.) de viol | próba gwałtu

TER (Train Express Régional) | nazwa 
pociągu regionalnego we Francji

teuf | slang: fête – święto

Tiens ! | proszę!

tige (f.) pour ballons | patyczek,  
do którego przymocowywany jest 
balon

tire-bouchon (m.) | korkociąg

tirer une saveur de qqch. 
| uzyskiwać smak dzięki czemuś

tissu (m.) | materiał

tissus (m.pl.) synthétiques 
| materiały syntetyczne

toile (f.) de coton | płótno z bawełny

tomber amoureu/x, ~se de qqn 
| zakochać się w kimś

tongs (f.pl.) | japonki

touillette (f.) | mieszadełko

transitif | przechodni

trentenaire (m./f.) 
| trzydziestolatek/ trzydziestolatka
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tri (m.) | selekcja

trier qqch. | segregować coś, 
poddawać coś segregacji

trotter dans la tête | wpadać  
do głowy

trou (m.) | dziura

troupes (f.pl.) | wojska

trousse (f.) transparente avec les 
liquides | przezroczysta kosmetyczka 
z płynami

trouver du temps pour faire qqch. 
| znaleźć czas na z/robienie czegoś

tueuse en série (f.) | seryjna 
morderczyni

U
ultrapériphérique | najbardziej 
oddalony

un homme à tout faire | złota rączka

un jour | pewnego dnia

urbain, ~e | miejski

usine (f.) | fabryka

V
vacances (f.pl.) à la montagne/à 
la mer | wakacje w górach/nad 
morzem

vague (f.) | fala

vainqueur (m.) | zwycięzca

vaisselle (f.) | zastawa stołowa

vaisselle (f.) jetable en lot |  
naczynia jednorazowego użytku  
w wielosztukowych opakowaniach

valise (f.) à roulettes | walizka  
na kółkach

vedette (f.) | gwiazda

véhicule (m.) tiré par des chevaux 
| pojazd ciągnięty przez konie

venir avec qqch. vers qqn 
| podchodzić z czymś do kogoś

véritablement | naprawdę

verlan (m.) | slang polegający  
na odwróceniu sylab

verre (m.) | szkło, szklanka

vers soi | w swoim kierunku,  
w kierunku siebie

verticalement | pionowo

vertu (f.) | zaleta

vestiges (m. pl.) historiques 
| pozostałości historyczne

victime (f.) de qqch. | ofiara czegoś

viol (m.) | gwałt

viser qqch. | mieć coś na celu

visite (f.) guidée | wizyta  
z przewodnikiem

vocabulaire (m.) judiciaire 
| słownictwo prawnicze

voie (f.) | droga

voisin (m.) | sąsiad

vol (m.) pour Londres | lot  
do Londynu

volant, ~e | latający

voter pour qqn | oddawać na kogoś 
głos

vu qqch. | zważywszy na coś

vu que | wziąwszy pod uwagę, że
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