
francais.edu.pl
55/2021

Colorful
MEDIA

A
à consonance italienne 
| o włoskim brzmieniu

à l’intérieur | wewnątrz

à la clé | na dodatek

à la mesure de X | na miarę X

à la poitrine | w klatce piersiowej

à remplir | do wypełnienia, do 
uzupełnienia

à ses yeux | jego zdaniem

à son compte | na swoim koncie

à travers qqch. | poprzez coś

à volonté | do woli

À vos oreillettes ! | Marsz do 
słuchawek!

abaissement (m.) | obniżenie się 
czegoś

abbaye (f.) | opactwo

aborder qqch. | poruszać jakiś 
temat

absence (f.) | brak, nieobecność

accueillir | przyjmować

accueillir qqch. | być gospodarzem 
czegoś

acier (m.) inoxydable | stal 
nierdzewna

acquis (m.) | nabyta wiedza

addiction (f.) | uzależnienie

admission (f.) | przyjęcie

adossé, ~e à qqch. | oparty na 
czymś

afin de | w celu, celem

ajout (m.) de qqch. | dorzucenie 
czegoś

ajouter qqch. | dorzucać coś

alcôve (f.) | wnęka, nisza

allemand, ~e | niemiecki

Allemands (m.pl.) | Niemcy

alouette (f.) | skowronek

âme (f.) | dusza

améliorer qqch. | polepszyć coś

amener qqch. avec soi | zabierać 
coś ze sobą

amérindien, ~ne | rdzenno 
amerykański

antérieur, ~e à qqch. | uprzedni, 
wcześniejszy w stosunku do czegoś

aperçu (m.) | wgląd

apparaître | pojawiać się

appareil (m.) de balayage 
| przyrząd do skanowania fali 
radiowej

appartenir à l’origine à qqn 
| należeć początkowo do kogoś

appartenir à qqch. | należeć do 
czegoś

apporter qqch. à l’école | przynosić 
coś do szkoły

apprécié, ~e par qqn | doceniany, 
ceniony przez kogoś

approvisionnement (m.) 
| uzupełnienie prowiantu

après le repas | po posiłku

arriver en tête | być na pierwszym 
miejscu

artificiel,~le | sztuczny

assaillir | napadać, atakować

assez de | dość, dosyć

atteindre un objectif | osiągnąć cel

atteint, ~e | osiągany

attente (f.) | czas oczekiwania

attrait (m.) | atut

au bout de qqch. | na końcu czegoś

au large de | w strefie wód 
przybrzeżnych

aucun, ~e | żaden

augmenter | wzrastać, rosnąć

ausculter qqn | osłuchać kogoś

aux armes | do broni

auxiliaire (m.) | czasownik 
pomocniczy

avant J-C | przed naszą erą

avec recours à qqch. | przy użyciu

avenir (m.) | przyszłość

avoir de la fièvre | mieć gorączkę

avoir des soins aux urgences 
| mieć zabiegi na SORze

avoir envie de qqch. | mieć ochotę 
na coś

avoir l’air de | wyglądać na

avoir qqch. pour but | mieć coś za 
cel

avoir un gros rhume | być mocno 
przeziębionym

axé, ~e sur qqch. | skupiający się, 
koncentrujący się na czymś

B
baguette (f.) de sourcier | różdżka 
(stosowana w radiestezji)

baignade (f.) | kąpiel

baisser qqch. | obniżyć coś

banqueroute (f.) | bankructwo

bar (m.) | okoń morski

bas-côté (m.) de la route | pobocze 
drogi

bâtiment (m.) | budynek

bémol (m.) | minus

bénévole | będący wolontariuszem

bien-être (m.) | dobrostan

bizarre | osobliwy, dziwny

blé (m.) | pszenica

bocage (m.) | zalesienie

boîte (f.) | pot. dyskoteka

bon rétablissement ! | szybkiego 
powrotu do zdrowia!

boosté, ~e | napędzany, nakręcany

bouc (m.) | kozioł, koźlątko

boue (f.) | błoto

bouge-toi | rusz się

bouquin (m.) | pot. książka

bourreau (m.) | kat

bourse (f.) | giełda

brin (m.) d’herbe | źdźbło trawy

brioche (f.) tressée | rodzaj chałki, 
słodka bułka pleciona

brique (f.) | cegła

bruit (m.) | hałas

brume (f.) | mgła
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bruyère (f.) | wrzos

C
c’est-à-dire | to znaczy

cacahuète (f.) | orzech ziemny

capter qqch. | uchwycić coś

caravelle (f.) | karawela (rodzaj 
żaglowca)

carré, ~e | kwadratowy

carte (f.) européenne de sécurité 
sociale | europejska karta 
ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

carte (f.) vitale | dokument 
ubezpieczenia zdrowotnego

cartouche (f.) à changer | wkład do 
wymiany

cave (f.) | piwnica

cécité (f.) | ślepota

cependant | jednak

cependant | niemniej jednak

cerveau (m.) | mózg

ces dernières décennies | w tych 
ostatnich dziesięcioleciach

cesser de faire qqch. | zaprzestać 
coś robić

chacun, ~e | każdy/każda

chantonner | śpiewać

chapelle (f.) | kaplica

char (m.) | rydwan; czołg

chauffage (m.) urbain | ogrzewanie 
miejskie

cheminée (f.) | kominek

chêne (m.) | dąb

chevronné, ~e | doświadczony

chouchou (m.) | ulubieniec, 
pupilek

chouette (f.) | sowa

cochon (m.) | świnia, wieprz

comité (m.) | komitet

commercial, ~e | handlowy

commettre d’atroces meurtres 
| dopuścić się okrutnych 
morderstw

commettre des erreurs | popełniać 
błędy

communément | powszechnie

comportement (m.) | zachowanie

compte tenu de qqch. | zważywszy 
na coś, z powodu czegoś

conduire à qqch. | prowadzić do 
czegoś

confonder qqch. | współzałożyć 
coś

conformément à qqch. | zgodnie 
z czymś

consacré, ~e à qqch. | poświęcony 
czemuś

conscience (f.) humaine 
| świadomość ludzka

consigne (f.) | polecenie

constituer qqch. | stanowić coś

contaminer qqch. | zanieczyszczać 
coś

contenu (m.) | treść

contenu, ~e | zawarty

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś

contrôler qqch. par la pensée 
| kontrolować coś myślą

convaincre qqn de faire qqch. 
| przekonać kogoś do zrobienia 
czegoś

côte (f.) | wybrzeże

coupole (f.) | kopuła

courant (m.) | prąd morski

couvrir | przykrywać

cri (m.) | krzyk

cueillir | zbierać, zrywać

curé (m.) | ksiądz, wikary

D
d’abord | najpierw

d’après qqn | według kogoś

d’origine étrangère | obcego 
pochodzenia

d’origine néerlandaise 
| pochodzenia niderlandzkiego

dans certains cas | w niektórych 
przypadkach

dans le but de faire qqch. | w celu 
zrobienia czegoś

de façon réductrice | upraszczając

de jadis | dawny, niegdysiejszy

décéder | umrzeć, odejść

découvrir qqch. | odkryć coś

délivrer qqch. | dostarczyć coś

demeure (f.) | dom, budynek

demeure (f.) | miejsce 
zamieszkania

dénombrer qqch. | wyliczać coś

dépenser | wydawać

depuis la nuit des temps | od 
niepamiętnych czasów

déranger qqn | przeszkadzać 
komuś

dérivé, ~e du latin | pochodzący 
z języka łacińskiego

déroutant, ~e | zdumiewający, 
zaskakujący, zbijający z tropu

dès | od

désordonné, ~e | bezładny

désormais | od wtedy

destin (m.) | los, przeznaczenie

détenir qqch. | posiadać coś

détérioration (f.) | uszkodzenie, 
psucie się, zużywanie się

détour (m.) | zwrot

détruire qqn | zniszczyć kogoś

deux tiers | dwie trzecie

développement (m.) durable 
| rozwój zrównoważony

devenir qqch. | stać się czymś

devenir qqn | stać się, zostać kimś

deviner qqch. | odgadywać, 
zgadywać coś

digérer | trawić

digestion (f.) | trawienie

diminution (f.) de l’odeur 
| zmniejszenie zapachu

directement | bezpośrednio

disparaître | znikać, zanikać
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disparité (f.) | różnica, rozbieżność

dispositif (m.) | urządzenie

distinct, ~e de | różny od

distinguer qqch. | rozróżnić coś

diversité (f.) | różnorodność

divisé, ~e | podzielony

divorcer | rozwieść się

donner naissance à qqch. 
| zapoczątkować coś

douve (f.) | fosa

dresser une liste de qqch. 
| stworzyć listę czegoś

du fait de X | z powodu X

dû, ~e à qqch. | spowodowany 
czymś

durablement | długotrwale, na 
długo

E
eau (f.) du robinet | woda z kranu, 
kranówka

eaux (f.) souterraines/de 
surface | wody podziemne/
powierzchniowe

ECG (m.) | EKG

échec (m.) | porażka

édifice (m.) | budynek

efficace | skuteczny

effrayer qqn | przerażać kogoś

élargir qqch. | poszerzać coś

élevage (m.) | hodowla

éloigné, ~e | oddalony

éloigné, ~e du latin | oddalony, 
odległy od języka łacińskiego

embouteillé, ~e | butelkowany, 
w butelce

emmener qqn | zabierać kogoś

emmener qqn dans un voyage 
| zabrać kogoś w podróż

empêcher | przeszkodzić

empirer | pogarszać się

emplacement (m.) 
| umiejscowienie, usytuowanie

emprunt (m.) direct 
| bezpośrednie zapożyczenie

emprunter qqch. à qqn/qqch. |  
za/pożyczać coś od kogoś/czegoś

en attirant | przyciągając

en bonbonne (f.) | w baniaku

en cours de qqch. | w trakcie 
czegoś

en dehors de X | oprócz, poza X

en dessous | poniżej

en hommage à qqch. | w hołdzie 
czemuś, na cześć czegoś

en majorité | w większości

en moins de X minutes | w mniej 
niż X minut

en moyenne | przeciętnie, średnio

en ramassant | zbierając

en tapant qqch. | wpisując coś

en traineau | w saniach

en vigueur | obowiązujący

en vouloir à qqn | mieć komuś 
(coś) za złe

encornet (m.) | kałamarnica

endurer qqch. | być poddanym 
czemuś, znosić coś

enfant (m.) prodige | cudowne 
dziecko

enfer (m.) | piekło

enfermement (m.) | zamknięcie

enflammer qqn | rozgrzać, rozpalić 
kogoś

engagé, ~e | zaangażowany, 
z przekazem

enrichir qqch. | wzbogacić coś

enrichissant, ~e | wzbogacający, 
ubogacający

entendre qqch. | słyszeć coś

entièrement | całkowicie

entièrement | w całości

entrepreneur (m.) | przedsiębiorca

entretenir des relations tres 
distantes avec qqn| utrzymywać 
z kimś słabe relacje

entretien (m.) | konserwacja

envahir qqch. | najechać coś

envie (f.) | ochota

environ X | około X

environs (m.pl.) | okolica

épargner qqch. à qqn | za/
oszczędzić czegoś komuś

éprouvant, ~e | uciążliwy

équivaloir à qqch. | być czemuś 
równym

escarpin (m.) | czółenko

espèce (f.) | gatunek

esquisse (f.) | szkic

essor (m.) | wzrost, rozkwit

Est-ce que vous avez mal quelque 
part ? | Czy gdzieś Pana boli ?

estimer que | szacować, że

établissement (m.) | budowla, 
konstrukcja

éteindre qqch. | gasić coś

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

être fiévreu/x, ~se | mieć gorączkę

être voué, ~e à qqch. | poświęcać 
się czemuś

euphonie (f.) | eufonia, zgodność 
dźwiękowa

événements (m.pl.) sociaux 
| wydarzenia społeczne

éviter qqch. | uniknąć czegoś

exception (f.) | wyjątek

F
faire avancer qqch. | powodować, 
że coś się rozwija

faire de l’autostop | łapać autostop

faire du char à voile | uprawiać 
żeglarstwo lądowe

faire du lèche-vitrine | oglądać 
produkty wystawione 
w sklepowych witrynach

faire partie intégrale de qqch. 
| stanowić część czegoś

faire profil bas | trzymać się 
w cieniu, nie wychylać się

faire un détour | zawracać
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falaise (f.) | klif

fanfaron (m.) | pyszałek

farineu/x, ~se | mączysty

ferroviaire | kolejowy

fiabilité (f.) | wiarygodność, 
niezawodność

fibre (f.) de verre | włókno szklane

fioul (m.) | olej opałowy

flottant, ~e | unoszący się na 
powierzchni

fonctionnement (m.) | działanie

fonder qqch. | zakładać coś

formule (f.) de politesse | zwrot 
grzecznościowy

fouiller | szukać, grzebać

fourni, ~e de qqch. | pełny czegoś, 
napakowany czymś

fournir qqch. | dostarczać czegoś

franchement | szczerze, bez 
ogródek

frapper qqn/qqch. | uderzyć, 
uderzać kogoś/coś

frontière (f.) | granica

fusée (f.) | rakieta

fusionner avec qqch. | po/łączyć 
się z czymś

G
galet (m.) | kamyk

gémissement (m.) | jęk

générique (m.) | lek zastępczy

genre (m.) | gatunek

gérer qqch. | zarządzać czymś

gibet (m.) | szubienica

gland (m.) | żołądź

gorge (f.) | gardło

goût (m.) | smak

goûter à qqch. | spróbować czegoś

gravir qqch. | wspinać się na coś

griffé, ~e | podrapany

grimpeur (m.)/grimpeuse (f.) 
| osoba, która się wspina

guéridon (m.) | mały, okrągły stolik 
(trójnóg)

guetter qqn/qqch. | szpiegować 
kogoś/coś

guider qqn | być czyimś 
przewodnikiem

H
haïr qqn/qqch. | nienawidzieć 
kogoś/czegoś

hanté, ~e | nawiedzony

hanter qqch. | nawiedzać coś

harceler qqn | nękać kogoś, 
napastować

hareng (m.) | śledź

hebdomadaire (m.) | tygodnik

hériter de qqch. | wywodzić się 
z czegoś

héron (m.) | czapla

hésiter | wahać się

hêtre (m.) | buk

heurter qqn/qqch. | wpaść na 
kogoś/coś, zderzyć się z kimś/czymś

Hexagone (m.) | pot. Francja

hommage (m.) | hołd

Hongrois (m.pl.) | Węgrzy

hors du commun | nadzwyczajny, 
niezwykły

hors-série (m.) | wydanie specjalne

houx (m.) | ostrokrzew

huître (f.) | ostryga

humide | wilgotny

I
il faut | trzeba

il s’agit de | chodzi o

il s’agit pour la grande majorité 
de qqch. | chodzi o przeważającą 
większość czegoś

Il vous faut autre chose ? | Czy 
potrzebuje Pani czegoś jeszcze?

île (f.) | wyspa

immobile | nieruchomy

impératif (m.) | tryb rozkazujący

inchangé, ~e | niezmieniony

incinérateur (m.) de déchets 
| spalarnia śmieci

incinération (f.) des déchets 
| palenie śmieci

incomber à qqn | należeć do 
kogoś, spadać na kogoś

incontournable (m.) | miejsce, 
które trzeba zobaczyć

incontournable | jedyny w swoim 
rodzaju, nie do pominięcia

indication (f.) | wskazówka

indiquer | wskazywać

indirectement | pośrednio

indispensable | konieczny

indispensable | niezbędny

indulgence (f.) | pobłażanie

inflammé, ~e | zaczerwieniony, 
w stanie zapalnym

influence (f.) sur qqn/qqch. 
| wpływ na kogoś/coś

infrarouge | na podczerwień

ingurgiter qqch. | połykać coś

inhabité, ~e | niezamieszkały, 
niezamieszkany

inquiétude (f.) | niepokój

insister sur qqch. | kłaść na coś 
nacisk

insomnie (f.) | bezsenność

inusité, ~e | nieużywany

inversé, ~e | odwrócony

inversion (f.) | inwersja, zmiana 
miejsca, przeniesienie

itinéraire (m.) | trasa

J
j’ai du mal à respirer | mam 
trudności z oddychaniem

j’ai très mal à la tête | bardzo boli 
mnie głowa

jambe (f.) de bois | drewniana 
noga
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Je vous dois combien ? | Ile jestem 
Pani winna/y?

jetée (f.) | molo, pomost

jeter un coup d’œil à qqch. | rzucić 
na coś okiem

jeter un coup d’œil sur qqch. | 
rzucać na coś okiem

joint, ~e à qqch. | dołączony do 
czegoś

juché, ~e sur qqch. | posadzony na 
czymś, wybudowany na czymś

jume/au, ~lle | bliźniaczy

justifier qqch. | uzasadniać coś

L
l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du 
travail | Narodowa Agencja 
Bezpieczeństwa Żywności, 
Środowiska i Pracy

la majorité de qqch. | większość 
czegoś

laisser qqch. | po/zostawiać coś

lanterne (f.) | latarnia

littoral (m.) | linia brzegowa

loi (f.) | prawo

loisirs (m.pl.) urbains | rozrywki 
miejskie

longévité (f.) | długowieczność

loué, ~e | wynajęty

M
mâchouiller qqch. | żuć, przeżuwać 
coś

maison (f.) d’hôte | kwatery 
prywatne

maison (f.) de disques | wytwórnia 
płytowa

maître (m.) du cochon | pasterz, 
pastuch

mal logé, ~e (m./f.) | osoba żyjąca 
w złych warunkach

maladie (f.) neurologique 
| choroba neurologiczna

maladie (f.) | choroba

malgré X | po/mimo X

malheureusement | niestety

maniement (m.) | użycie, 
posługiwanie się

mannequin (m./f.) | modelka, 
model

manquer | brakować

mantille (f.) | mantylka (nakrycie 
głowy)

marchandise (f.) | towar

marché (m.) | rynek

marcher sans but précis | chodzić 
bez określonego celu

marin (m.) | żeglarz

maritime | morski, nadmorski

marquer qqch. | naznaczyć coś

méconnu, ~e | nieznany

médiéval, ~e | średniowieczny

mélanger qqch. | mieszać coś

même | taki sam

menace (f.) | groźba

mener une vie de rockers | wieść 
życie rockmanów

mensuel (m.) | miesięcznik

mentionner qqch. | nadmieniać 
o czymś

mériter qqch. | zasługiwać na coś

mésange (f.) | sikorka

mesurer X | mierzyć X

métier (m.) | zawód

mettre qqch. en avant | podkreślać 
coś

mi | w połowie

milieu (m.) favorisé 
| uprzywilejowane środowisko

mille (m.) nautique | mila morska

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

mode (m.) d’emploi | instrukcja 
obsługi

mode (m.) indicatif | tryb 
orzekający

mode (m.) subjonctif | tryb łączący

mogette (f.) | rodzaj białej fasoli

montre (f.) | zegarek

morceau (m.) | pot. utwór 
muzyczny, kawałek

mot (m.) | słowo

moulin (m.) | młyn

moustique (m.) | komar

mouton (m.) | owca

moyen (m.) | środek

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

mur (m.) d’escalade | ściana 
wspinaczkowa

mutuelle (f.) | ubezpieczenie

N
naissance (f.) | narodziny

naufragé, ~e | tonący

Ne respirez plus... | Proszę 
wstrzymać oddech…

ne vous inquiétez pas | proszę się 
nie niepokoić

néanmoins | niemniej jednak

niché, ~e dans qqch. 
| zagnieżdżony w czymś

nid (m.) à microbes | siedlisko 
bakterii

nitrate (m.) | azotan

niveau (m.) | poziom

nombreu/x, ~se | liczny

notamment | zwłaszcza

notoire | ważny

notoriété (f.) | sława

nourrice (f.) | niania

O
objectif (m.) à long terme | cel 
długoterminowy

obsédé,~e par qqch. | mający 
obsesję na punkcie czegoś

octogonal, ~e | ośmioboczny

ordinateur (m.) | komputer
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ordonnance (f.) | recepta

oublier | zapomnieć

ouvrier (m.) | robotnik

ouvrir | otwierać

P
panneau (m.) | znak drogowy, 
tablica informacyjna

panoplie (f.) | gama, wybór

paquebot (m.) | liniowiec

par l’intermédiaire de X | za 
pośrednictwem X

par la suite | później, następnie

paradis (m.) | raj

paraître | wydawać się

parcourir | przemierzać

partager qqch. | dzielić się czymś

participe (m.) passé | imiesłów 
czasu przeszłego

participer à qqch. | uczestniczyć 
w czymś

particularité (f.) | odmienna, 
specyficzna cecha

partiel, ~le | częściowy

partiellement | częściowo

pas (m.) | krok

passer qqch. en revue | zrobić 
przegląd czegoś, przyjrzeć się 
czemuś

patienter | po/czekać

patrimoine (m.) | dziedzictwo

payer en espèces | płacić gotówką

paysan (m.) | chłop, wieśniak

peint, ~e en | pomalowany na

peinture (f.) | malarstwo

pénible | trudny do zniesienia

perdre son temps à ne rien faire 
| tracić czas na nicnierobienie

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

permis, ~e | dozwolony

petit boulot (m.) | praca dorywcza

peu importe qqch. | niezależnie od 
czegoś

phare (m.) | latarnia morska

phénomène (m.) de hantise 
| zjawisko nawiedzania

pintade (f.) | perliczka

pire encore | co gorsza

piste (f.) de ski | tor narciarski

plaire à qqn | podobać się komuś

planche (f.) de salut | ostatnia 
deska ratunku

plomb (m.) | ołów

plonger dans qqch. | zanurzyć się 
w czymś

plupart (f.) de qqch. | większość 
czegoś

pluriel (m.) | liczba mnoga

plus fin,~e qu’un cheveu | cieńszy 
niż włos

poêlé, ~e avec qqch. | podsmażony 
na patelni z czymś

poids (m.) | ciężar

polluer qqch. | zanieczyszczać coś

porc (m.) | świnia

portée (f.) | zasięg

poste (m.) | miejsce pracy

pour l’instant | na ten moment

pour la première fois | po raz 
pierwszy

préfou (m.) | rodzaj chleba 
posmarowanego masłem 
z czosnkiem i pieprzem, który 
opieka się przez 5-10 minut 
w piekarniku przed podaniem

prématurément | przedwcześnie

prendre la tête de qqch. 
| obejmować, stanąć na czele

prendre un virage | podjąć 
radykalne kroki

presqu’île (f.) | półwysep

presque | prawie

prétendre que | utrzymywać, że

prêter attention à qqch. | zwracać 
na coś uwagę

prêtre (m.) | ksiądz

prévenir du danger | ostrzec przed 
niebezpieczeństwem

prévenir une panne | zapobiegać 
usterce

primordial, ~e | kluczowy

prise (f.) de sang | pobranie krwi

privilégier qqch. | dawać czemuś 
pierwszeństwo

pronom (m.) complément d’objet 
| zaimek dopełnienia bliższego

pronom (m.) personnel sujet 
| zaimek osobowy w funkcji 
podmiotu

pronom (m.) réfléchi | zaimek 
zwrotny

propriétaire (m.) | właściciel

propriété (f.) | własność

propulser qqch. | napędzać coś

provenir du français | pochodzić 
z francuskiego

puissance (f.) maritime | potęga 
morska

purgatoire (m.) | czyściec

Q
quai (m.) | nadbrzeże, bulwar 
nadbrzeżny

quai (m.) | peron; molo

quais (m.pl.) de la Seine | nabrzeża 
Sekwany

quand l’heure de l’apéro sonne 
| kiedy nadchodzi czas na aperitif

quant à X | jeśli chodzi o X

quitter qqch. | opuścić coś, 
opuszczać coś

R
racheté, ~e | odkupiony

radio (f.) | prześwietlenie, rentgen

randonnée (f.) | wycieczka piesza

rappeler qqch. | przypominać coś

rayure (f.) | pas (wzór)
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recette (f.) de cuisine | przepis 
kulinarny

recherche (f.) | badania

redonner la mobilité à qqn 
| przywrócić komuś sprawność

réfléchir | zastanawiać się, myśleć

refuge (m.) | schronisko

relargage (m.) | zwiększenie się

relié, ~e à qqch. | połączony 
z czymś

relier qqch. à qqch. | połączyć, 
powiązać coś z czymś

remarquable | godny uwagi

remplacer qqch. | zastępować, 
zastąpić coś

remplir qqch. | napełnić coś

renard (m.) | lis

rencontre (f.) | spotkanie

rendre le monde meilleur 
| sprawiać, że świat staje się lepszy

rendre qqch. fiable | sprawić, że 
coś będzie niezawodne

rendu, ~e potable par traitement 
| uzdatniony do picia

repérer qqch. | odszukać, znaleźć, 
dojrzeć coś

répondre à un critère | spełniać 
kryterium

résidu (m.) | pozostałości, resztki

résoudre qqch. | rozwiązywać coś

ressembler à qqch. | przypominać 
coś

ressentir qqch. | czuć, odczuwać 
coś

rester à l’abandon | być 
opuszczonym

restreint, ~e | ograniczony

retourné, ~e | odwrócony do góry 
dnem

retrouver qqch. | odnaleźć coś

réuni, ~e | zgromadzony

réussi, ~e | udany

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś

rêver de qqch. | marzyć o czymś

revue (f.) | magazyn

roseau (m.) | trzcina

S
s’ échouer | rozbić się

s’amuser | bawić się

s’arrêter | zatrzymywać się

s’arrêter à qqch. | poprzestawać na 
czymś

s’assoir | siadać

s’avérer | okazać się

s’éclater | pot. bawić się

s’enfuir | uciekać

s’ennuyer | nudzić się

s’enrichir de qqch. | wzbogacić się 
o coś

s’entrainer | ćwiczyć

s’installer | osiedlać się, 
zamieszkać

s’occuper de qqch. | zajmować się 
czymś

saigner | krwawić

salle (f.) d’arcade | salon gier

salle (f.) d’attente | poczekalnia

salle (f.) d’examen | gabinet

saltimbanque (m./f.) | akrobata/
akrobatka; żart. komik

sans aucun doute | bez żadnej 
wątpliwości, bez wątpienia

sans compter que | bez brania pod 
uwagę, że

sans doute | bez wątpienia

santé (f.) infantile | zdrowie dzieci

sapin (m.) | sosna

sauf X | z wyjątkiem X

sauter sur qqch. | skakać na czymś

savant (m.) | uczony

savoir (m.) | wiedza

savon (m.) | mydło

savourer qqch. | smakować coś, 
delektować się czymś

se cacher | kryć się

se conjuguer à | odmieniać 
się w se croiser | mieszać się, 
krzyżować się

se décourager | zniechęcać się

se démarquer du paysage 
| odcinać się od krajobrazu

se démarquer par qqch. 
| wyróżniać się czymś

se déplacer | przemieszczać się

se déplacer de lettres en lettres 
| przemieszczać się od litery do 
litery

se déplacer vers qqch. 
| przemieszczać się w kierunku 
czegoś

se dérouler | odbywać się, dziać się

se disputer | kłócić się

se distinguer de qqch. | odróżniać 
się od czegoś

se lancer sur le marché avec qqch. 
| wystartować z czymś na rynku

se méfier | strzec się, mieć się na 
baczności

se mettre à faire qqch. | zabierać 
się za robienie czegoś

se noyer | utopić się

se promener | przechadzać się, 
spacerować

se référer à qqch. | odnosić się do 
czegoś

se remplir l’estomac | napełniać 
sobie żołądek

se rencontrer | spotykać się

se rendre à | udać się do

se rendre compte de qqch. | zdać 
sobie z czegoś sprawę

se rendre compte que | zdawać 
sobie sprawę, że

se repasser qqch. | przeglądać, 
przywoływać coś

se reposer | odpoczywać

se reposer au lit | wypoczywać 
w łóżku

se retrouver | znaleźć się

se rhabiller | ubrać się z powrotem

se soucier de qqch. | martwić się 
o coś, przejmować się czymś
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se tourner vers | robić zwrot 
w kierunku czegoś, przerzucać się na 
coś

se volatiliser | rozpłynąć się 
w powietrzu

seiche (f.) | mątwa

selon lui | według niego

selon qqn | według kogoś

selon X | według X

sens (m.) | znaczenie

sentier (m.) de randonnée | ścieżka 
trekkingowa

sept merveilles du monde antique 
| siedem cudów świata starożytnego

similaire à | podobny do

singe (m.) | małpa

singulier (m.) | liczba pojedyncza

soldat (m.) | żołnierz

sommet (m.) du C40 | szczyt C40

sorcier (m.) | czarodziej

sortir du commun | wyróżniać się 
pośród czegoś, być niebanalnym

souche (f.) d’arbre tombée | pień 
powalonego drzewa

souffle (m.) | tchnienie, dmuchnięcie

souffrir | cierpieć

soulever qqch. | podnieść coś

source (f.) de lumière | źródło 
światła

sous ses fondations (f.) | pod jego 
fundamentami

soutien (m.) aux orphelins du sida 
| wsparcie dla sierot po zmarłych na 
AIDS

station (f.) balnéaire | kąpielisko

station (f.) balnéaire | kurort

stocker qqch. | przechowywać coś

subir qqch. | podlegać czemuś

subitement | nagle

suffixe (m.) | przyrostek

suite à qqch. | po czymś

sur votre droite | po Pani prawej

surmonté, ~e | zwieńczony

surnommé, ~e | przezywany

surveiller qqch. | nadzorować coś

susciter beaucoup d’émotions 
| wzbudzać wiele emocji

susciter qqch. | wzbudzać coś, 
powodować coś

suspendre qqch. | zawiesić coś

suspendu, ~e | wiszący, zawieszony

T
table (f.) de ouija | stolik do ouija

tâche (f.) | zadanie, obowiązek

tandis que | podczas gdy

tellement | tak

témoignage (m.) | świadectwo

tempête (f.) | burza, sztorm

temporaire | okresowy, czasowy

tendre l’oreille vers qqch. 
| wysłuchać czegoś uważnie

tenir à cœur | leżeć na sercu, zależeć 
na

tenter de faire qqch. | s/próbować 
coś zrobić

tenter sa chance | próbować

TGV (m.) supersonique | superszybki 
pociąg ponaddźwiękowy

tir (m.) réel | prawdziwy strzał

toit (m.) | dach

tomber dans l’oubli | popadać 
w zapomnienie

tour (m.) | kolej

Toussez fort ! | Proszę mocno 
zakaszleć!

tout d’abord | po pierwsze

trahir qqch. | zdradzać coś

trait (m.) d’union | łącznik

traiter de qqch. | opowiadać 
o czymś

traiter qqch. | leczyć coś

tranche (f.) de jambon | plasterek 
szynki

traverser qqch. | przebiegać przez 
coś

tremblement (m.) de terre 
| trzęsienie ziemi

trotter dans la tête | chodzić po 
głowie

U
un jour | pewnego dnia

uniformité (f.) | jednolitość

usine (f.) d’incinération | spalarnia

utilisation (f.) | użycie

V
vague (f.) | fala

vaisseau (m.) cargo | bezzałogowy 
kosmiczny statek zaopatrzeniowy

valoriser qqch. | podkreślić walory 
czegoś

vendu, ~e | sprzedawany

vent (m.) glacial | lodowaty wiatr

verbe (m.) pronominal | czasownik 
zwrotny

veste (f.) | marynarka

vestiges (m.pl.) | pozostałości

vétuste | przestarzały

victime (f.) de qqch. | ofiara czegoś

vieillissement (m.) | starzenie się

viser qqn | kierować się do kogoś

visibilité (f.) | widoczność

visite (f.) guidée | wizyta 
z przewodnikiem

vitrail (m.) | witraż

voie (f.) | droga, ścieżka

voire | nawet

volontiers | chętnie

voûte (f.) | sklepienie
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