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A
à condition que | pod warunkiem, 
że

à cran | rozdrażniony

à défaut de qqch. | z braku

à fleur de peau | pod skórą,  
na wierzchu

à l’air | na wierzchu

à l’arrivée | w momencie przybycia

à parcourir | do przejścia

à partir de | od (jakiegoś momentu)

à peine | ledwo, zaledwie

à pied | pieszo

à plusieurs reprises (f.pl.) |  
wielokrotnie

à terme | w dłuższej perspektywie

à titre comparatif | dla porównania

à titre d’exemple | na przykład

à vélo | rowerem

à X mètres d’altitude | na X 
metrach wysokości

abbatiale (f.) | kościół opacki

abbaye (f.) | opactwo

abeille (f.) | pszczoła

abondant, ~e | obfity, bogaty

abordable | przystępny

abréviation (f.) | skrót

accès (m.) | wstęp

accroche (f.) | zaczep

accroché, ~e à qqch. |  
przyczepiony do czegoś

accueillir qqn | ugościć kogoś

acheter | kupić

acquérir qqch. | zdobyć coś

acquisition (f.) de qqch. |  
przyswajanie czegoś

ADN (m.) autosomal | DNA 
autosomalny

ADN (m.) mitochondrial | DNA 
mitochondrialny

adware (m.) | oprogramowanie  
z reklamami

affectueu/x, ~se | miły, czuły

affluer | napływać, przybywać

afin de | w celu, aby, żeby

âgé, ~e | w starszym wieku

agence (f.) publicitaire | agencja 
reklamowa

aggravation (f.) | pogorszenie się

agir de la sorte | postępować  
w ten sposób

agréé, ~e | autoryzowany

agriculteur (m.) | rolnik

agriculture (f.) bio | rolnictwo 
ekologiczne

aileron (m.) | skrzydełko

ailleurs | gdzie indziej

ainsi | w ten sposób, tak więc

ainsi que | jak rownież

ajouter qqch. | dorzucać coś

allure (f.) | wygląd

alphabet (m.) mobile | alfabet 
mobilny

amande (f.) | migdał

âme (f.) sœur | bratnia dusza

amélioration (f.) | ulepszenie

améliorer qqch. | polepszyć coś

aménagé, ~e | urządzony

amener qqn à faire qqch. |  
skłaniać kogoś do zrobienia czegoś

ampoules (f.pl.) aux pieds |  
pęcherze na stopach

ancêtre (m.) | przodek

anodin, ~e | błahy

antivol (m.) | blokada 
antywłamaniowa

apercevoir | dostrzec

apothicaire (m.) | aptekarz

apôtre (m.) | apostoł

apparaître | pojawiać się

appareil (m.) génital féminin |  
żeńskie genitalia

appartenir à qqn/qqch. | należeć 
do kogoś/czegoś

appellation (f.) | oznaczenie

apposer qqch. sur qqch. | nanieść 
coś na coś

apprécié, ~e | ceniony

apprécier qqn | cenić kogoś

apprentissage (m.) sensoriel |  
nauka sensoryczna

approche (f.) | podejście

appuyer sur qqch. | nacisnąć  
na coś

arbre (m.) généalogique | drzewo 
genealogiczne

arche (f.) romane | łuk rzymski

arrêter de se foutre de qqch. | pot. 
przestać robić sobie z czegoś żarty

arroser | podlewać

aspect (m.) ludique | aspekt 
rozrywkowy

assurer qqch. | zapewniać coś, 
dostarczać czegoś

atelier (m.) de réparations | serwis 
rowerowy

atteindre le but | osiągnąć cel

atteint, ~e | osiągnięty

attente (f.) | oczekiwanie

attentes (f.pl.) | oczekiwania

attester de qqch. | poświadczyć 
coś, udowodnić coś

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

attirer qqn/qqch. | przyciągać 
kogoś/coś

attitude (f.) | postawa

attraper qqch. | chwycić, pochwycić

attribuer qqch. à qqch. |  
przypisywać coś czemuś

attribut (m.) | orzecznik

au cours de | podczas

au familier | potocznie

au fond de qqch. | na dnie czegoś

au moins | przynajmniej

au profit de qqn | na korzyść kogoś

au-delà | poza

auberge (f.) de pèlerins | dom 
pielgrzyma

augmentation (f.) | wzrost
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augmenter qqch. | powiększać coś

autrefois | dawniej, kiedyś

autrement | inaczej, w inny sposób

Auvergne-Rhône-Alpes (f.) |  
Owernia-Rodan-Alpy

avoir de la bedaine | mieć duży 
brzuch w kształcie balona

avoir des couilles | być odważnym

avoir du cran | mieć odwagę/siłę

avoir la cote | być popularnym

avoir les guiboles en coton | mieć 
nogi jak z waty

avoir lieu | mieć miejsce

avoir mal au bide etc. | cierpieć 
z powodu bólu brzucha

avoir soif de qqch. | być 
spragnionym czegoś, chcieć czegoś

avoir une drôle de frimousse |  
mieć dziwną minę

avoir une quille de bois | mieć 
drewnianą nogę

avouer que | wyznać, przyznać się, 
że

B
baisse (f.) | spadek

baleine (f.) | wieloryb

baptême (m.) | chrzest

bar (m.) du coin | okoliczny bar

barrette (f.) de mémoire | karta 
pamięci

Bas les pattes (f.pl.) ! | Łapy 
z daleka!

baskets (f.pl.) | buty sportowe

bâtonnet (m.) de surimi | pałeczka 
surimi

bec (m.) | dziób, pot. o ustach

bedaine (f.) | kałdun, brzuszysko

bénéficier de qqch. | skorzystać  
z czegoś

bénéfique | korzystny

besoin (m.) de qqch. | potrzeba 
czegoś

bête | głupi

bide (m.) | brzuch, bebech

bidou (m.) du nounours | brzuszek 
misia

bien entendu | oczywiście, rzecz 
jasna

bijoux (m.pl.) de famille | klejnoty 
(o męskich genitaliach)

biscuit (m.) doré | herbatnik 
o złocistym kolorze

bite (f.) | wulgarnie o męskich 
genitaliach

blague (f.) | żart

blé (m.) français | francuskie zboże

blé (m.) noir | gryka

bluffant, ~e | niewiarygodny

bobo (m.) parisien | paryski hipster

boguer | występowanie błędu 
w funkcjonowaniu komputera

boite (f.) d’emballage | pudełko, 
opakowanie

boom (m.) | gwałtowny wzrost

borne (f.) | kamień przydrożny

bouche (f.) | usta

bouffe (f.) | żarcie

bouille (f.) | buzia

boules (f.pl.) | pot. jądra

br/ef, ~ève | krótki

bras (m.) | ramię

brasserie (f.) artisanale | browar 
rzemieślniczy

Bretagne (f.) | Bretania

bricolage (m.) | praca manualna, 
DIY

but (m.) | cel

buveur (m.) de bière | piwosz

C
ça fout les boules | to jest 
wkurzające

ça me gratte ! | to mnie swędzi!

ça te dit ? | pasuje ci to?, 
odpowiada ci to?

Cache ce bide ! | Zakryj bebech!

caché, ~e | ukryty, schowany

cages (f.pl.) à miel | pot. uszy

camarade (m.) | kolega

cambrioleur (m.) | włamywacz

cantine (f.) scolaire | szkolna 
stołówka

caractère (m.) distinct | odmienny 
charakter

carbone (m.) | węgiel (pierwiastek)

carnet (m.) de pèlerinage |  
książeczka pielgrzyma

carrière (f.) | kamieniołom

cas (m.) | przypadek

castor (m.) | bóbr

ceinture (f.) | pasek (jako część 
garderoby)

centaines (f.pl.) de milliers  
de qqn | setki tysięcy kogoś

cependant | jednak, jednakże

cependant | tymczasem

certain/s, ~es | niektórzy

cesser | zakończyć się

chacun, ~e | każdy

chaine (f.) | łańcuch

champ (m.) de recherche | pole 
wyszukiwania

champ (m.) des étoiles | gwiezdne 
pole

chapeau (m.) | kapelusz

chapitre (m.) | rozdział

chaque | każdy

charcuterie (f.) | wędlina

chargé, ~e de qqch. |  
odpowiedzialny za coś

chasseur (m.) | myśliwy

chaussons (m.pl.) | kapcie

chemin (m.) | droga

cheminer vers qqch. | wędrować 
w kierunku czegoś

chêne-liège (m.) | dąb korkowy

chicorée (f.) | cykoria

chiffre (m.) d’affaires annuel |  
roczne obroty

chinchilla (m.) | szynszyla
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chlorure (m.) de polyvinyle |  
chlorek poliwinylu

chrome (m.) | chrom

chutes (f.pl.) | odpadki

ciboulot (m.) | łeb

circuit (m.) | trasa

cliché (m.) | stereotyp

clochettes (f.pl.) | dzwoneczki

cohabiter | wspólnie funkcjonować

coin (m.) du langage | kącik językowy

coin (m.) sensoriel | kącik 
sensoryczny

colère (f.) | złość, wściekłość

colorant (m.) | barwnik

commandé, ~e | zamówiony

commun, ~e | wspólny

commune (f.) | miasto, 
miejscowość

comparaison (f.) amusante |  
zabawne porównanie

comparer | porównywać

compenser qqch. | kompensować 
coś

compétence (f.) | umiejętność

complément (m.) | dopełnienie, 
okolicznik

comportement (m.) | zachowanie

comprenant | zawierający

compte tenu de qqch. | zważywszy 
na coś

compter faire qqch. | liczyć, że się 
coś zrobi

compter sur qqn | liczyć na kogoś

concernant, ~e | dotyczący

confiance (f.) en qqch. | zaufanie 
do czegoś

conformément à qqch. | zgodnie  
z czymś

confus, ~e | nieokreślony, niejasny

conjonction (f.) | spójnik

connaissance (f.) cosmique |  
wiedza kosmiczna

conseiller de faire qqch. | radzić 
zrobienie czegoś

considéré, ~e comme X | uważany 
za X

consommation (f.) | spożycie

constituer qqch. | stanowić coś

contempler | podziwiać

contenant (m.) pour le contenu |  
wyrażenie zawartości przez naczynie

contenir qqch. | zawierać coś

contrainte (f.) | ograniczenie

contrefaçon (f.) | podróbka

contribuer à qqch. | przyczynić się, 
przyczyniać się do czegoś

conversion (f.) | przemiana, 
przekształcenie

coordonnées (f.pl.) | dane osobowe

copieu/x, ~se | obfity

coquille (f.) | muszla

correspondant (m.) de guerre |  
korespondent wojenny

côtoyer | spotkać kogoś

couche (f.) | powłoka, warstwa, 
pielucha

couilles (f.pl.) | pot. jądra, jaja

coup (m.) de pub | chwyt 
marketingowy

cousu, ~e à la main | szyty ręcznie

couteau (m.) | nóż

couvert, ~e | przykryty, nakryty

cran (m.) | nacięcie

crayon (m.) à papier | ołówek

crèche (f.) | żłobek

creusé, ~e dans le sol | wykopany 
w ziemi

crever la panse à qqn | zranić 
kogoś w brzuch, zabić

croiser les doigts | trzymać kciuki

croiser qqn | spotykać kogoś

croître | rosnąć, wzrastać

cruauté (f.) | okrucieństwo

cube (m.) du trinôme | kostka 
trójmianowa

cuir (m.) végétal | skóra 
pochodzenia roślinnego

cul (m.) | dupa

cultiver qqch. | uprawiać coś

cyanure (m.) | cyjanek

D
Dame (f.) de Fer | pot. Wieża Eiffla

damier (m.) | szachownica

dans le cadre de qqch. | w ramach 
czegoś

dans le sens inverse |  
w przeciwnym kierunku

dans les moindres détails |  
z najmniejszymi szczegółami

dans une moindre mesure |  
w mniejszej mierze

davantage | bardziej

de base | podstawowy

de moindre importance |  
o mniejszym znaczeniu

de plus en plus | coraz więcej

de son propre chef | z własnej woli

débrancher qqch. | odłączyć, wyjąć 
kabel z kontaktu

décès (m.) d’un proche | zgon 
kogoś bliskiego

déchets (m.pl.) | śmieci, odpady

déclin (m.) | kres, schyłek

décolleté (m.) | dekolt

déconfinement (m.) | odmrażanie 
(zakończenie lockdownu)

décoré, ~e de qqch. |  
udekorowany/przyozdobiony czymś

découper qqch. en qqch. |  
przecinać coś na coś 

découvert, ~e | odkryty

découverte (f.) | odkrycie

découvrir | odkryć

déduit, ~e | odliczony

degré (m.) | stopień

demander des conseils (m.pl.)  
à qqn | prosić kogoś o radę

démontrer | wykazać

départ (m.) à la retraite | przejście 
na emeryturę
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départ (m.) des enfants du nid 
familial | opuszczenie przez dzieci 
gniazda rodzinnego

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

dépasser qqch. | przekraczać coś

dépendre de qqch. | zależeć  
od czegoś

dépourvu de qqch. | pozbawiony 
czegoś

depuis des décennies |  
od dziesięcioleci

déranger qqn | przeszkadzać komuś

dérivés (m.pl.) de goudron |  
pochodne smoły

derrière (m.) | tyłek

dès que | gdy, gdy tylko

désormais | odtąd, od tej pory

desserrer | poluzować

détecter qqch. | wykrywać coś

détenir qqch. | utrzymywać, 
posiadać coś

détrôner qqch. | zdetronizować coś

détruit, ~e | zniszczony

développement (m.) durable |  
zrównoważony rozwój

devenir qqch. | stać się czymś

diabète (m.) | cukrzyca

dimension (f.) spirituelle | wymiar 
duchowy

diminuer qqch. | zmiejszyć/
ograniczyć coś

diminutif (m.) | zdrobnienie

directive (f.) | dyrektywa

discours (m.) oral | mowa

discréditer qqch. |  
z/dyskredytować coś

dispensé, ~e de qqch. | zwolniony 
z czegoś

disque (m.) |  automatyczna 
sekretarka

dissemblable | znacznie różniący się

divorce (m.) | rozwód

dolmen (m.) | prehistoryczna 
budowla megalityczna 
o charakterze grobowca

données (f.pl.) | dane

donner un coup de pied au 
derrière à qqn | kopnąć kogoś 
w tyłek

dos (m.) | plecy

douzaine (f.) | tuzin

dragée (f.) | drażetka

dragon (m.) | smok

du genre | w stylu

dû, ~e à la peste | spowodowany 
dżumą

duché (m.) de Savoie | księstwo 
Sabaudii

durable | zrównoważony

durée (f.) de vie | żywotność

E
eaux (f.pl.) usées | ścieki

école (f.) hors contrat | szkoła 
nie mająca podpisanej umowy 
z oświatą

économiser | oszczędzać

écorce (f.) | kora

écorcer | korowanie

écoutilles (f.pl.) | pot. uszy

effectuer qqch. | wykonać coś

effort (m.) | wysiłek

également | również, także

élaborer | opracować

élections (f.pl.) municipales |  
wybory samorządowe

élevage (m.) d’animaux | hodowla 
zwierząt

élision (f.) | elizja, wypadanie 
samogłoski 

émouvant, ~e | wzruszający

empilé, ~ e | ułożony na sobie

employé (m.) | pracownik

employer qqn | zatrudniać kogoś

empreinte (f.) carbone | ślad 
węglowy

emprunté, ~e à qqn | zapożyczony 
od kogoś

en admettant que | przyjmując, że

en avoir dans le bide | być 
odważnym

en avoir marre de qqch. | mieć 
czegoś dość

en bougeant qqch. | ruszając coś

en ce qui concerne qqch. | jeśli 
chodzi o coś

en cire | z wosku

en corne | wykonany z rogu

en cursif | alfabetem pisanym

en dessous | poniżej, pod spodem

en moyenne | średnio

en revanche | z drugiej strony, 
jednak

en script | alfabetem drukowanym

en tomber sur le derrière | być 
zdziwionym, w szoku

enceinte (f.) sans fil | głośnik 
bezprzewodowy

enceintes (f.pl.) | głośniki

enchaînement (m.) | ciąg

encre (f.) | tusz

endroit (m.) | miejsce

endurance (f.) | wytrzymałość

enfantin, ~e | dziecinny

enfin | w końcu, wreszcie

engrais (m.) | nawóz

entaille (f.) | żłobienie

entraîner qqch. | pociągać coś za 
sobą, powodować coś

entreposé, ~e | przechowywany

entreprendre qqch. | podejmować 
coś

entrepreneur (m.) | przedsiębiorca

envahissant, ~e | napierający

environ | około

environs (m.pl.) | okolice

épaules (f.pl.) | barki

époque (f.) industrielle | epoka 
przemysłowa

époustouflant, ~e | zapierający 
dech w piersiach

épreuve (f.) | próba
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éprouver qqch. | doświadczyć czegoś

équipement (m.) | wyposażenie

ermite (m.) | pustelnik

érodé, ~e | dotknięty erozją

escalader qqch. | wspinać się  
na coś

essayer de faire qqch. | próbować 
coś z/robić

estime (f.) de soi | samoocena

estimer que | oszacowywać/
szacować, że

établi, ~e | stworzony, ustanowiony

établissement (m.) | placówka, 
ośrodek

étanche | wodoszczelny, 
nieprzemakalny

état-civil (m.) | stan cywilny

étendu, ~e | rozciągający się

étrang/er, ~ère | zagraniczny

être à court | skończyć się

être à la recherche de qqch. |  
poszukiwać czegoś

être accueilli, ~e | zostać przyjętym

être arrêté, ~e | zostać 
zatrzymanym

être bas, ~se / court, ~e sur  
pattes | pot. być niskim

être composé, ~e de qqch. |  
składać się z czegoś

être d’accord sur le fait que |  
zgadzać się z tym, że

être en hausse | wzrastać, rosnąć

être en train de faire qqch. | być 
w trakcie robienia czegoś

être entouré, ~e de qqch. | być 
czymś otoczonym

être lié, ~e à qqch. | być z czymś 
związanym

être précédé, ~e de qqch. | być 
poprzedzonym czymś

être retardé, ~e par qqch. | zostać 
opóźnionym przez coś

être suivi, ~e de qqch. | pociągać 
za sobą coś

éventail (m.) de qqch. | wachlarz 
czegoś

éviter qqch. | unikać czegoś

exiger de faire qqch. | wymagać 
zrobienia czegoś

expérience (f.) scientifique |  
doświadczenie naukowe

exploité, ~e | eksploatowany

explorateur (m.) | badacz, 
odkrywca

exprimer | wyrażać

extrait (m.) | fragment

F
face à qqch. | w stosunku do czegoś

face à qqch. | wobec czegoś 

facteur (m.) | listonosz

faculté (f.) de prévoir l’avenir |  
zdolność do przewidywania zdarzeń

faire analyser qqch. | oddać  
do analizy

faire disparaître qqch. |  
doprowadzić do zniknięcia czegoś

faire du commerce de qqch. |  
zajmować się handlem, handlować 
czymś

faire gaffe à qqch. | uważać na coś

faire les courses | robić zakupy

faire son apparition (f.) | pojawić 
się

faire un pari avec qqn | zakładać 
się z kimś

faire une annonce (f.) | wywiesić 
ogłoszenie 

fait, ~e maison | ręcznie robione

fameu/x, ~se | słynny, znany

faux cuir (m.) | sztuczna skóra

favoriser qqch. | faworyzować/
promować coś, sprzyjać czemuś

fesses (f.pl.) | pośladki

fi/er,~ère de qqn/qqch. | dumny  
z kogoś/czegoś

fiable | wiarygodny, rzetelny, 
solidny

fibres (f.pl.) | włókna

fiche (f.) de nomenclature | fiszka

fièvre (f.) | gorączka

figurine (f.). | figurka

filature (f.) | przędzenie

FNAC (f.) | francuski odpowiednik 
Empiku

forcer à faire qqch. | wymusić/
zmusić do zrobienia czegoś

formaldéhyde (m.) | formaldehyd

formation (f.) professionnelle |  
szkolenie zawodowe

foufoune (f.)/zézette (f.) |  
o żeńskich genitaliach w języku 
dziecięcym

fouilles (f.pl.) archéologiques |  
wykopaliska archeologiczne

fourrure (f.) | futro

frein (m.) | hamulec

friandise (f.) | słodkość

fric (m.) | pot. forsa

frimousse (f.) | buźka

G
galvanisation (f.) | galwanizacja 
(powlekanie wyrobu metalowego 
warstwą innego metalu)

gambette (f.) | pot. noga

garder qqch. en tête | zachować 
coś w pamięci

gaspillage (m.) alimentaire |  
marnowanie żywności 

gestionnaire (m.) des tâches |  
menedżer zadań

gilet (m.) réfléchissant | kamizelka 
odblaskowa

gisement (m.) | złoże

gorge (f.) | gardło

goûter (m.) | podwieczorek

gouvernement (m.) | rząd

grâce à qqch. | dzięki czemuś

grenouille (f.) | żaba

griffe (f.) | szpon, pazur

gros (m.) des ventes | większość 
sprzedaży

gros bide (m.) | duży bebech
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gros nez (m.) | duży nos

grossi/er, ère | wulgarny

grossièreté (f.) | grubiaństwo, 
wulgarność

gueule (f.) | morda

guibole (f.) | pot. noga, kulas

guidé, ~e par un ange |  
prowadzony przez anioła

guillemets (m.pl.) | cudzysłów

Guyane | Gujana Francuska

gyrophare (m.) | lampa błyskowa

H
habitude (f.) de déplacement |  
zwyczaje dotyczące sposobu 
przemieszczania się

habitudes (f.pl.) alimentaires |  
nawyki żywieniowe

habituer qqn à qqch. |  
przyzwyczajać kogoś do czegoś

Hauts-de-France (m.pl.) | Hauts-
de-France (obecna nazwa regionu, 
w skład którego wchodzą dawne 
regiony Nord-Pas-de-Calais i Pikardia)

hébergement (m.) |  
zakwaterowanie, miejsce do spania

héroïne (f.) | bohaterka

heures (f.pl.) de pointe | godziny 
szczytu

hospice (m.) | przytułek, schronisko

hôtel-Dieu (m.) | szpital 
prowadzony przez Kościół

humidité (f.) | wilgotność

I
il est interdit à qqn de faire qqch. |  
nie wolno komuś czegoś robić

il est préférable de faire qqch. |  
lepiej jest coś zrobić

il faut | trzeba, należy

il s’agit de qqch. | chodzi o coś

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

Ile-de-France (f.) | Ile-de-France 
(region, w którym leży Paryż)

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

imperméable | nieprzemakalny

impression (f.) recto-verso | druk 
dwustronny

imprimante (f.) à jet d’encre 
| drukarka atramentowa

imprimante (f.) laser | drukarka 
laserowa

imprimerie (f.) | drukarstwo

inaccessible | niedostępny

inaltéré, ~e | niezmienny

inattendu, ~e | nieoczekiwany

incidence (f.) | oddziaływanie, 
skutek

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

inconvénient (m.) | niedogodność, 
wada

indication (f.) | oznaczenie

indiquer qqch. | wskazywać coś

indispensable | konieczny, 
niezbędny

industriel (m.) | przemysłowiec

industriel, ~le | przemysłowy

innocent, ~e | niewinny

innombrable | niezliczony

inodore | bezzapachowy

inondation (f.) | zalanie, powódź

inscription (f.) | wpis

insister sur qqch. | nalegać na coś

insolite | niecodzienny, 
niezwyczajny

intercalé, ~e dans qqch. |  
wstawiony do czegoś

interrompre qqch. | przerywać coś

irresponsable | nieodpowiedzialny

irritable | skłonny do irytacji

isocyanate (m.) | izocyjanian

itinéraire (m.) | trasa

J
j’en ai marre de faire qqch. | mam 
dosyć robienia czegoś

jambe (f.) | noga

jambon (m.) | szynka

Je vous en prie. | Bardzo proszę.

jeter un coup d’oeil sur qqch. |  
rzucić okiem na coś

Jolie bouille ! | Ładna buźka!

jouer des quilles | dać nogę

jouer sur qqch. | mieć wpływ  
na coś

jouer, tricoter des gambettes |  
biegać w celu ucieczki (o dziecku)

juger | sądzić

justifier qqch. | potwierdzać coś 

juxtaposé, ~e | zestawiony

L
lacune (f.) | brak

laine (f.) vierge | żywa wełna

laisser passer qqn | przepuścić 
kogoś

laisser penser qqch. à faire qqch. |  
robiąc coś, pozwalać wyciągać 
wniosek, że

lame (f.) | ostrze

lancer qqch. | rzucić coś

langue (f.) soignée | mowa 
staranna

lavabo (m.) | umywalka

lavande (f.) | lawenda

lave-linge (m.) | pralka

le long de qqch. | wdłuż czegoś

lettre (f.) rugueuse | litery szorstkie

liège (m.) | korek

lieu (m.) d’inhumation | miejsce 
pochówku

ligne (f.) directrice | główny nurt

limousin, ~e | związany z regionem 
Limousin
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liste (f.) du patrimoine mondial 
de l’UNESCO | lista światowego 
dziedzictwa UNESCO

locution (f.) | wyrażenie

logiciel (m.) malveillant | złośliwe 
oprogramowanie

lolos (m.pl.) | cycki

lorsque | kiedy

louer qqch. | wynajmować coś

lutter contre qqch. | walczyć  
z czymś

M
magasin (m.) électroménager |  
sklep AGD

maillot (m.) de bain | kąpielówki 
lub damski strój kąpielowy

main (f.) | ręka

main (f.) d’œuvre | robocizna

mairesse (f.) | pani mer

maïs (m.) | kukurydza

Mais ce pif ! | Ale nos!

maison (f.) de retraite | dom seniora

maladie (f.) | choroba

maladie (f.) cardio-vasculaire |  
choroba układu krążenia

malbouffe (f.) | śmieciowe jedzenie 

malgré tout | mimo wszystko

malt (m.) | słód

malware (m.) | szkodliwe 
oprogramowanie

manger à s’en faire crever  
la panse | najeść się do rozpuku

manquer de qqch. | brakować czegoś

manteau (m.) | płaszcz

marché (m.) | rynek

marcher à quatre pattes | chodzić 
na czworakach

mariage (m.) | ślub

marin (m.) | marynarz

marinière (f.) | bluzka w stylu 
marynarskim

marque (f.) déposée | marka 
zastrzeżona, znak towarowy

marquer des buts (m.pl.) | strzelać 
bramki

Martinique (f.) | Martynika

mécaniques (f.pl.) | pot. barki

méfait (m.) | szkoda, zły skutek

membre (m.) | kończyna

même si | nawet jeśli

menace (f.) | groźba

mener à qqch. | prowadzić  
do czegoś

menuisier (m.) | stolarz

mesure (f.) | środek

mesure (f.) atmosphérique |  
pomiar meteorologiczny

métal (m.) lourd | metal ciężki

mettre en valeur | podkreślać coś

mettre la patte sur qqch. |  
przywłaszczyć sobie coś, dorwać coś

mettre la virgule | stawiać 
przecinek

mettre qqch. en place | wcielić coś 
w życie

mettre qqch. en valeur |  
uwidocznić coś, podkreślić coś

miel (m.) | miód

milieu naturel (m.) | środowisko 
naturalne

mineur (m.) de fer | człowiek 
zajmujący się wydobywaniem 
minerałów żelaza

ministère (m.) de la Santé 
publique | ministerstwo zdrowia

minou (m.) | pot. o żeńskich 
genitaliach

minute (f.) d’inattention | chwila 
nieuwagi

mirettes (f.pl.) | pot. oczy

mis, ~e en apostrophe | użyty 
jako apostrofa, czyli bezpośrednie 
zwrócenie się do odbiorcy

mis, ~e en tête | przeniesiony  
na początek

mise (f.) en situation |  
zastosowanie

mise à jour (f.) | aktualizacja

mobilier (m.) | wyposażenie

monter d’un cran | wspiąć się 
o jeden szczebel

mourir en martyr | umrzeć 
śmiercią męczeńską

moyen (m.) de transport | środek 
transportu

muni, ~e de qqch. | wyposażony 
w coś

municipalités (f.pl.) | miejscowe 
władze

N
nageoire (f.) | płetwa

ne pas échapper à qqch. | nie 
uciec przed czymś

ne pas mettre les panards  
dehors | nie wychodzić z domu

ne pas relâcher d’un cran |  
nie popuścić ani o centymetr

ne plus tenir sur ses guiboles |  
nie móc ustać na nogach

néanmoins | jednakże, niemniej 
jednak

nénés (m.pl.) | cycki

nez (m.) | nos

nichons (m.pl.) | cycki

noblesse (f.) | szlachta, 
arystokracja

noci/f, ~ ve | szkodliwy

nombre (m.) de qqn | liczba kogoś

nombreu/x, ~se | liczny

Normandie (f.) | Normandia

notamment | głównie, przede 
wszystkim

notamment | w szczególności

Nouvelle-Aquitaine (f.) | Nowa 
Akwitania

nu, ~e | nagi

numéro (m.) d’abonné | numer 
abonenta

O
obésité (f.) | otyłość
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objectif (m.) | cel

Occitanie (f.) | Oksytania

ocre (f.) | ochra

ocrier (m.) | człowiek zajmujący się 
wydobywaniem ochry

œil (m.) au beurre noir | podbite oko

offrant qqch. | oferujący coś

omis, ~e | pominięty

omniprésent, ~e | wszechobecny

onduler/remuer/tortiller  
du popotin | kręcić tyłkiem

ongle (m.) | paznokieć

onglet (m.) | zakładka

opérer | działać

or | otóż, tymczasem

orage (m.) | burza

ordi (m.) | pot. komputer

organes (m.pl.) génitaux  
masculins | męskie genitalia

orge (f.) | jęczmień

P
palets (m.pl.) bretons pur beurre |  
okrągłe bretońskie ciasteczka maślane

panard (m.) | pot. stopa

panse (f.) | kałdun

papier (m.) coincé | zacięty papier 
(w drukarce)

paquebot (m.) | liniowiec

par ailleurs | poza tym

par courrier | pocztą

par extension | w szerszym znaczeniu

par habitant (m.) | na mieszkańca

par hasard | przez przypadek

par métonymie | w użyciu 
metonimicznym

parallèlement | równocześnie, 
równolegle

parcourir | przemierzyć

parenthèse (f.) | nawias

parmi | pośród

participer à qqch. | brać w czymś 
udział

particulier (m.) | osoba fizyczna

partiellement | częściowo

passer par qqch. | przechodzić  
przez coś

pâtes (f.pl.) | makaron

pâtissier (m.) | cukiernik

patte (f.) | łapa, pot. o nodze lub ręce

Pays de la Loire (m.pl.) | Kraj Loary

peau (f.) de mangues | skórka mango

pèlerinage (m.) | pielgrzymka

péninsule (f.) ibérique | Półwysep 
Iberyjski

perdre des parts | tracić udziały

périlleu/x, ~se | niebezpieczny, 
ryzykowny

période (f.) | okres

permettre à qqn de faire qqch. |  
pozwolić komuś na zrobienie czegoś

permettre de faire qqch. | pozwalać 
na z/robienie czegoś

persévérer | wytrwać

persister | przedłużać się, 
utrzymywać się

pétrole (m.) | ropa naftowa

peu à peu | stopniowo, pomału

phénomène (m.) | zjawisko

photocopie (f.) | odbitka ksero

phrase (f.) incise | zdanie wtrącone

pied (m.) | stopa

pif (m.) | pot. nos

pin (m.) maritime | sosna nadmorska

piste (f.) cyclable | ścieżka rowerowa

pittoresque | malowniczy

plaque (f.) | deska

plat (m.) industriel préparé |  
gotowe danie przemysłowe

plat, ~e | płaski

plateau (m.) | taca

plomb (m.) | ołów

pluie (f.) | deszcz

pneu (m.) | opona

point (m.) de ventes indépendant |  
niezależny punkt sprzedaży

pointe (f.) de moquerie | odrobina 
kpiny

pointé, ~ e du doigt | wytykany 
palcem

poire (f.) | gęba, pot. o twarzy

pollution (f.) | zanieczyszczenie

polyol (m.) | poliol

polyuréthane (m.) | poliuretan

pompier (m.) | strażak

popotin (m.) | pot. tyłek

portugaises (f.pl) | uszy jak radary, 
gumowe uszy

poser un problème | stanowić 
problem

poubelle (f.) | kosz na śmieci

poule (f.) | kura

pour rajeunir qqch. | aby nadać 
czemuś nowy wygląd

poursuivre vers | podążać  
w kierunku

pousser à | skłaniać, sprawiać

poussière (f.) | kurz

précédent, ~e | poprzedni

précéder qqch. | poprzedzać coś

prêcher la parole du Christ | głosić 
słowo Chrystusa

prendre comme référence | brać  
za odniesienie

prendre du recul sur sa vie |  
spojrzeć na swoje życie inaczej

prendre froid | zmarznąć

prendre qqch. en considération |  
wziąć coś pod uwagę, brać coś  
pod uwagę

prendre un verre | pójść na piwo

près de X | około, blisko X

pressé, ~e | spieszący się

prêt, ~e à éclater | gotowy 
wybuchnąć

prévaloir sur qqch. | mieć większą 
wagę niż coś

prévoir que | przewidywać, że

prime (f.) | dodatek (pieniężny)

principal, ~e | główny

principe (m.) | założenie
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pris, ~e en compte | uwzględniony, 
wzięty pod uwagę

procédé (m.) breveté |  
opatentowana metoda

producteur (m.) de blé | producent 
zboża

produit (m.) industriel | produkt 
przemysłowy

produit (m.) phare | specjalność

produit (m.) vaisselle | płyn  
do mycia naczyń

produit (m.) vedette | sztandarowy 
produkt

profiter de qqch. | korzystać z czegoś

prometteu/r, ~se | obiecujący

promouvoir qqch. | promować coś

protégé, ~e | chroniony

prouver que | udowodnić, że

provisoire | prowizoryczny, 
tymczasowy

puisque | ponieważ

purement | czysto

Q
quadrupède (m.) | czworonóg

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quartier (m.) | dzielnica

quasiment | prawie

Quel popotin, celui-là ! | To jest 
dopiero tyłek!

queue (f.)/braguette (f.) | wulgarnie 
o męskich genitaliach

quille (f.) | kręgiel

quitter qqch. | opuścić coś

quotidien (m.) | życie codzienne

R
râble (m.) | pot. o plecach  
lub pośladkach

racheter qqch. | odkupić coś

raffoler de qqch. | szaleć na punkcie 
czegoś

raisonner qqn | przemówić komuś 
do rozsądku

randonnée (f.) | piesza wycieczka

rappeler qqn | oddzwonić do kogoś, 
zadzwonić ponownie

rassemblement (m.) | zgromadzenie, 
zgrupowanie

raton-laveur (m.) | szop pracz

rebondi, ~e | wypchany

rebrancher qqch. | podłączyć znowu, 
ponownie włożyć kabel do kontaktu

recevoir qqch. | otrzymać coś

recherche (f.) de qqch. |  
poszukiwanie czegoś

récit (m.) | opowieść

récolte (f.) | zbiór

recouvrir | pokryć

récréati/f, ~ve | rekreacyjny

redémarrer | uruchamiać się ponownie

redondant, ~e | zbędny

redoublement (m.) hypocoristique |  
podwojenie pierwszej sylaby typowe 
dla francuskich spieszczeń

refermer | zamknąć ponownie

réfléchir à son avenir | myśleć 
o swojej przyszłości

refuge (m.) | schronisko

registres (m.pl.) de l’Église | księgi 
kościelne

régler un problème | rozwiązać 
problem

relancer | wszcząć ponownie

relier qqch. par qqch. | połączyć coś 
przez coś

remis, ~e | wręczany

remise (f.) | obniżka, zniżka

remparts (m.pl.) | mury obronne

remplacé, ~e par qqch. | zastąpiony 
czymś

remplacer qqch. | zastępować coś

remplir sa fonction | wypełniać 
swoją funkcję

rencontre (f.) | spotkanie

rendre visite à qqn | odwiedzić kogoś

renforcer | wzmocnić

rentable | opłacalny

rentrer de X | wracać z X

réparti, ~e | rozproszony

repartir à pied | ruszyć w dalszą 
drogę pieszo

repas (m.) | posiłek

repère (m.) | wskaźnik, odnośnik

reposer sur qqch. | opierać się  
na czymś

reprendre ses droits sur qqch. |  
odzyskać swoje prawa do czegoś

réseau (m.) | sieć

résines (f.pl.) | żywice

résoudre un problème | rozwiązać 
problem 

ressemblance avec qqch. |  
podobieństwo do czegoś

restriction (f.) | zastrzeżenie

résulter de qqch. | skutkować czymś

retomber sur ses pattes | spaść  
na cztery łapy

retrouver le sens de sa vie |  
odnaleźć sens życia

réussite (f.) | zwycięstwo, sukces

revendu, ~e | odsprzedany

rêver | marzyć

revêtement (m.) | powłoka, pokrycie

revue (f.) | przegląd

rien d’autre | nic więcej

rien d’étonnant | nic dziwnego

rillettes (f.pl.) | rodzaj pasty  
do smarowania z mięsa duszonego 
we własnym tłuszczu

risquer de rien entendre | jest 
ryzyko/możliwość, że nie będzie nic 
słychać

rond, ~e | okrągły

rouler les mécaniques | prężyć muskuły

S
s’afficher | wyświetlać się,  
pojawiać się

s’affranchir des règles | wyłamywać 
się z zasad
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s’amuser à faire qqch. | bawić się 
w robienie czegoś

s’appliquer à qqn | być stosowanym 
w przypadku kogoś

s’avérer | okazywać się

s’échouer | rozbić się (o statku)

s’effacer | wymazywać się, zanikać

s’effectuer en X | zajmować X (czasu)

s’effondrer | zawalać się

s’élargir | powiększyć się

s’imposer | narzucać się

s’introduire dans qqch. | wdzierać 
się w coś

s’occuper de qqch. | zająć się czymś

sablé (m.) de Retz | kruche 
ciasteczko z nutą kokosa

sac (m.) à dos | plecak

sain, ~e | zdrowy

saint (m.) | święty

sale | brudny

SAMU (m.) ou le service d’aide 
médicale d’urgence | ekipa karetki 
pogotowia 

sans doute | prawdopodobnie

santé (f.) | zdrowie

sauvegardé, ~e | zapisany

sauver qqch. | ratować coś

scrupuleusement | skrupulatnie, 
drobiazgowo

sculpté, ~e | wyrzeźbiony

se charger | ładować się

se confondre avec qqch. | mieszać 
się z czymś

se conformer aux règles 
d’attribution de qqch. | spełnić 
warunki przyznania czegoś

se consoler | pocieszać się

se contenter de qqch. | zadowolić 
się czymś

se creuser la cervelle | pot. wytężać 
umysł

se dépasser | przekraczać własne 
możliwości

se dépêcher | spieszyć się

se détourner de qqch. | odwracać 
się/odchodzić od czegoś

se faire gonfler qqch. | powiększyć 
sobie coś

se fixer comme objectif | wziąć 
sobie za cel

se lancer dans qqch. | zacząć coś 
robić

se lancer sur le grand marché |  
wejść na duży rynek

se mettre le derrière à l’air |  
rozebrać się, chodzić z gołym tyłkiem

se munir de qqch. | zaopatrzyć się 
w coś

se passer de qqch. | obejść się  
bez czegoś

se plier devant qqch. | naginać się 
do czegoś

se recueillir | modlić się, wyciszyć się

se référer à qqch. | odnosić się  
do czegoś

se remettre en question |  
zastanawiać się nad sobą

se remplir la panse | pot. najeść się

se remplir/se farcir la bedaine |  
pot. najeść się

se rendre qqpt | udać się gdzieś

se resservir | nałożyć sobie dokładkę

se saouler la poire | urżnąć się,  
pot. upijać się

se taire | za/milczeć

se tourner vers qqch. | zwracać się 
w stronę/kierunku czegoś

seau (m.) | wiadro

sèche-linge (m.) | suszarka do prania

secouer qqch. | wstrząsnąć czymś

secousse (f.) | wstrząs

secteur (m.) agro-alimentaire |  
sektor rolno-spożywczy

secteur (m.) brassicole | branża 
piwowarska

seins (m.pl.) | piersi

sélection (f.) | wybór, selekcja

sembler | wydawać się

semoule (f.) de couscous | kasza 
kuskus

sentier (m.) | szlak

séparer qqn de qqch. | rozdzielać 
kogoś od czegoś

sépulture (f.) | pochówek

serein, ~e | spokojny

serre (f.) | szpon

serrer qqch. dans qqch. | ściskać coś 
w łapach

servir qqch. | serwować/podawać coś

signe (m.) de ponctuation | znak 
interpunkcyjny

similicuir (m.) | imitacja skóry

simultanément | równocześnie, 
jednocześnie

skier | jeździć na nartach

skis (m.pl.) artisanaux en bois |  
rzemieślnicze narty drewniane

skyper qqn | zadzwonić do kogoś 
przez Skype`a 

société (f.) | firma, społeczeństwo

soit… soit | albo… albo

sommet (m.) | szczyt

souci (m.) de clarté | wymóg jasności

soucieu/x, ~se de qqch. | w trosce 
o coś 

souffrance (f.) | cierpienie

souhait (m.) | wola, życzenie

souple | giętki, elastyczny

source (f.) de revenu secondaire |  
dodatkowe źródło dochodów

sous-produit (m.) | półprodukt

sous-verre (m.) | podstawka

sous-vêtements (m.pl.) | bielizna

soutien-gorge (m.) | stanik

sport (m.) de glisse | sport ślizgowy

subir qqch. | podlegać czemuś

suède (m.) | zamsz

suffisamment | wystarczająco

supprimer qqch. | usunąć coś

surcoût (m.) | dodatkowy koszt

surprenant, ~e | zaskakujący
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survivre | przetrwać

système (m.) d’exploitation | system 
operacyjny

T
tableau (m.) de multiplication/
soustraction/division/addition |  
tablica mnożenia/ odejmowania/
dzielenia/dodawania

tampon (m.) | pieczątka

tanin (m.) | tanina, garbnik

tannage (m.) | garbowanie

tannerie (f.) | garbarnia

tas de (m.) qqch. | stos czegoś

taux (m.) d’utilisation | poziom użycia

teint, ~ e | farbowany

teinte (f.) | odcień

teinture (f.) | barwienie, farbowanie

télécharger qqch. | pobierać coś

témoigner de qqch. | świadczyć 
o czymś

tendre ses portugaises | nadstawiać 
uszu

ténébreu/x, ~se | mroczny

tenir à qqch. | zależeć na czymś

terme (m.) augmentatif | wyraz 
pełniący funkcję zgrubienia

terrasser | pokonać, powalać

test (m.) ADN | test DNA

testicules (m.pl.) | jądra

tête (f.) | głowa

timide | nieśmiały

tiret (m.) | myślnik

tissage (m.) | tkanie

tissu (m.) | tkanina

tombe (f.) du saint | grób świętego

tomber en ruine | popadać w ruinę

tout à fait | całkiem, zupełnie

tout à l’heure | przed chwilą

tout d’un coup | nagle

traçabilité (f.) | identyfikacja 
pochodzenia

trace (f.) | ślad

traîner les panards | ciągnąć  
nogi za sobą

transmis, ~e | przenoszony

traverser qqch. | przebiegać  
przez coś

tronc (m.) | pień

tronche (f.) | pot. twarz

tronçon (m.) | odcinek, kawałek

trou (m.) | dziurka

troué, ~e | dziurawy

trouer/percer/transpercer  
la bedaine de qqn | zranić kogoś 
w brzuch, zabić

trouver qqn | znaleźć kogoś 

U
une couille molle | pot. tchórz

une fois en Espagne | tuż  
po dotarciu do Hiszpanii

usine (f.) de fabrication | zakład 
produkcyjny

utilisateur (m.) | użytkownik

V
vague | niejasny

vaisselle (f.) en verre trempé |  
zastawa z hartowanego szkła

varier | różnicować

vaste | obszerny

vénéré, ~e | czczony, wielbiony

ventre (m.) | brzuch

ventre (m.) rebondi | wypchany 
brzuch

verdure (f.) de proximité |  
otaczająca zieleń

verre (m.) gigogne | szkło 
umożliwiające wkładanie szklanek 
jednej w drugą tak, by żadna nie 
uległa uszkodzeniu

verrerie (f.) | huta szkła

vers (m.) | wers

vers minuit (m.) | około północy

verser qqch. dans qqch. | wlać coś 
do czegoś

vertu (f.) | zaleta

veste (f.) | marynarka

vêtu, ~e | ubrany

veuillez me suivre | proszę za mną

veuillez patienter | proszę poczekać

vider qqch. dans qqch. | opróżniać 
coś do czegoś

vigne (f.) | winnica

visage (m.) | twarz

viser qqch. | celować w coś

vison (m.) | norka

voie (f.) de Tours | odcinek trasy 
pielgrzymki łączący Paryż z Saint-
Jean-Pied-de-Port

voire | nawet

voisin (m.) | sąsiad

volé, ~e | ukradziony

voyelle (f.) | samogłoska

vraisemblablement |  
prawdopodobnie

Y
yeux (m.pl.) de merlan frit |  
maślane oczy

yeux (m.pl.) en boules de loto |  
oczy jak 5 złotych

Z
zizi (m.)/kiki (m.) | o męskich 
genitaliach w języku dziecięcym

zone (f.) piétonne | strefa dla 
pieszych


