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A
à l’étranger | za granicą

à l’offre d’emploi | na ofertę pracy

à la bienfaisance | na działalność 
charytatywną

à la commande | związany 
z zamówieniem

à moitié nu, ~e | w połowie nagi

à Noël | na Gwiazdkę 

à part l’exception de X | poza 
wyjątkiem X

abandonner qqch. | zakończyć coś 

abimé,~e par qqn/qqch. 
| zniszczony przez kogoś/coś

abonder | obfitować, być obecnym 
w dużych ilościach

abordable | przystępny

abri (m.) | schronienie

abriter qqch. | mieścić coś 

absence (f.) | nieobecność

accompagner qqch. | towarzyszyć 
czemuś

accomplir qqch. | u/kończyć coś

accord (m.) | uzgadnianie

accorder à qqn une pension 
de X livres | przyznać komuś 
wynagrodzenie w wysokości X 
funtów

accrocher une étagère sur qqch. 
| wieszać na czymś półkę

accroitre de X qqch. | spowodować 
wzrost czegoś

accueillir qqn | przyjmować, gościć 
kogoś

adjectifs (m.pl.) cardinaux 
| liczebniki główne

adjectifs (m.pl.) ordinaux 
| liczebniki porządkowe

affaire à suivre | obserwuj rozwój 
sytuacji, do wyjaśnienia/zobaczenia 
później

afin de | w celu

ajouter qqch. | dorzucać coś

amante (f.) | kochanka

amende (f.) | kara pieniężna, 
grzywna

ancêtre (m.) | przodek

annonçant que | informujący, że

annonce (f.) | ogłoszenie

apparaître | pojawiać się 

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś

appeler les urgences | dzwonić  
na ostry dużur

appliquer qqch. | za/stosować coś

apport (m.) aux sciences/arts 
| wkład w naukę/sztukę

apprécié, ~e | doceniany

apprécier qqch. | doceniać coś

apprenti (m.) | praktykant, uczeń

aptitude (f.) | umiejętność

arc-en-ciel (m.) | tęcza

argenté, ~e | srebrzysty

arme (f.) | broń

arnaqueur (m.) | naciągacz, oszust

assemblée (f.) | zgromadzenie

associer qqch. | łączyć coś

attendre qqch. | oczekiwać czegoś

attirer qqn | przyciągać kogoś 

attribué, ~e | przydzielany

au colis | na paczkę

au moins | co najmniej

au moment de l’achat 
| w momencie zakupu

au suffrage universel direct 
| w głosowaniu powszechnym 
bezpośrednim

au suffrage universel indirect 
| w głosowaniu powszechnym 
niebezpośrednim

aucun, ~e | żaden

autour de qqch. | wokół czegoś 

auxiliaire | czasownik pomocniczy, 
posiłkowy

avantage (m.) | korzyść

avoir qqch. en commun | mieć coś 
wspólnego

avorter | mieć aborcję

B
baigné, ~e dans de l’œuf battu 
| obtoczony w roztrzepanym jajku

bâiller | ziewać

bâtisseur (m.) | budowniczy

bavarder | gawędzić

bêler | beczeć, meczeć

berceau (m.) | kołyska

bidouiller qqch. | naprawiać coś, 
dłubać w czymś

blessé (m.) | ranny

blessure (f.) | rana

bon marché | okazyjny, tani

bouche-trou (m.) | prowizorka

boulon (m.) | śruba

bourreau (m.) | kat

bout (m.) | końcówka, zakończenie

bracelet (m.) de montre 
| bransoleta od zegarka

branche (f.) de l’industrie | gałąź 
przemysłu

bricolage (m.) | majsterkowanie

bricoleur (m.) | majsterkowicz

brillant, ~e | błyszczący

brioche (f.) | słodka bułka, brioszka

bulle (f.) d’air | bańka powietrza

bureau (m.) des renseignements 
de l’armée française | biuro 
informacji armii francuskiej

C
c’est-à-dire | to znaczy

caché, ~e | ukryty

cancer (m.) de l’utérus | rak macicy

casque (m.) de réalité virtuelle 
| kask do oglądania wirtualnej 
rzeczywistości

casse-cou (m./f.) | śmiałek

casse-noisette (m.) | dziadek  
do orzechów

ceinture (f.) de bananes | pas 
z bananów
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cependant | jednak

chacun d’entre nous | każdy z nas

changer de joint | wymienić 
uszczelkę

chantier (m.) | plac budowy

chaque | każdy

chargé, ~e de qqch. 
| odpowiedzialny za coś

chasse-neige (m.) | pług śnieżny

chasser qqn du pouvoir | pozbawić 
kogoś władzy

chatte (f.) | kotka

chèque (m.) supérieur au montant 
proposé au départ | czek na kwotę  
wyższą niż proponowana  
na początku

chialer | beczeć

choisir qqch. | wybrać coś

choix (m.) | wybór

citoyen/-ne (m./f.) | obywatel/-ka, 
mieszkaniec/-ka miasta

clé (f.) à molette | klucz francuski

clou (m.) | gwóźdź

cocher (m.) | dorożkarz

collecte (f.) pour qqch. | zbiórka 
na coś

combat (m.) | walka

combattre dans les tranchées 
(f.pl.) | walczyć w okopach

comédie (f.) musicale | musical

commander qqch. | zamawiać coś

comme la plupart des personnes 
| jak większość kogoś

communauté (f.) linguistique 
| społeczność językowa

complice (m./f.) | wspólnik/
wspólniczka (np. w popełnieniu 
przestępstwa)

comportement (m.) | zachowanie

compte (m.) | rachunek

compter | liczyć

confiance (f.) | zaufanie

confier qqch. à qqn | powierzyć 
coś komuś

confondre qqch. avec qqch. | mylić 
coś z czymś

conforme avec qqch. | zgodny 
z czymś

conjonction (f.) | łącznik, spójnik

conseil (m.) municipal | rada 
miejska

conseiller qqch. à qqn | doradzić 
coś komuś 

conseillère (f.) municipale 
| radczyni miejska

consister à faire qqch. | polegać  
na zrobieniu czegoś

constater que | s/twierdzić, że

constituer qqch. | stanowić coś

contenu, ~e | zawarty

contre toute attente | na przekór 
wszystkiemu, mimo wszystko

convaincant, ~e | przekonujący

coquin, ~e | figlarny

corps (m.) de métier | zawód, 
rzemiosło

correspondre à qqch. 
| odpowiadać czemuś

coup (m.) d’État militaire 
| wojskowy zamach stanu

coup (m.) de foudre | miłość  
od pierwszego wejrzenia

couper qqch. | pokroić coś

couple (m.) | para

cour (f.) de marbre | dziedziniec  
z marmuru, marmurowy 
dziedziniec

cour (m.) extérieure | dziedziniec

courage (m.) | odwaga

courant | powszechny

couronne (f.) d’épines | korona 
cierniowa

courriel (m.) | email

couvert, ~e de fromage gratiné 
| pokryty tartym serem

crédit (m.) en blé/en viande 
| pożyczka w formie zboża/mięsa

crédulité (f.) | łatwowierność

croasser | krakać

Croix (f.) rouge | Czerwony Krzyż 

cuillère (f.) à café de crème fraîche 
| mała łyżeczka śmietany

cupidité (f.) | chciwość, 
zachłanność

D
d’abord | najpierw

d’ailleurs | przy okazji

dans le besoin | w potrzebie

dans le but de | w celu

de manière fidèle | wiernie

déambuler | przechadzać się 

déboucher des toilettes | odetkać 
sedes/toaletę

décès (m.) | zgon

découvert, ~e | odkryty

découvrir qqch. | odkryć coś 

découvrir que | odkryć, że

défendre qqch. | bronić czegoś

déguisé, ~e en homme | przebrany 
za mężczyznę

déguisé, ~e en Poilu | przebrany  
za francuskiego żołnierza

délai (m.) | opóźnienie

demeurer | pozostawać

dénoncer qqch. | potępiać coś 

dépénalisation (f.) de l’avortement 
| zalegalizowanie aborcji

déporté (m.) | zesłaniec

dépouille (f.) | ciało

dernier point mais non des 
moindres | ostatni, ale nie mniej 
ważny

dérober qqch. | wykraść coś

désagrément (m.) | nieprzyjemność

désignant | oznaczający

désigner qqch. | oznaczać coś

désormais | od tej chwili, od wtedy

déterminer qqch. | określać coś

détesté, ~e par qqn | nienawidzony 
przez kogoś

devenir populaire | stać się 
popularnym 
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devenir qqn/qqch. | zostać, stać 
się kimś

disparaître | zniknąć

distinguer qqch. de qqch. 
| odróżnić coś od czegoś

divorcé, ~e | rozwiedziony

doivent | powinny

donjon (m.) | donżon, budowla 
warowna

données (f.pl.) personnelles | dane 
osobowe

douteu/x, ~se | budzący 
wątpliwości

droit (m.) de vote | prawo 
głosowania

drôle de qqch. | coś dziwnego

durer de X à Y | trwać od X do Y

E
échange (m.) | wymiana

éclat (m.) | połysk

éclore | wykluwać się

écrivain (m.) | pisarz

écurie (f.) | stajnia

effigie (f.) | wizerunek

élections (f.pl.) municipales 
| wybory miejskie

éligible | proponowany do wyboru

élu, ~e | wybrany

embarquer | wejść na pokład

embaumé, ~e | zabalsamowany

emmerder qqn | wkurzać kogoś

émouvant, ~e | wzruszający, 
poruszający

empêcher qqch. | przeszkadzać 
w czymś

employé, ~e | zatrudniony

employeur (m.) | pracodawca

emprisonnement (m.) |  
u/więzienie

en ajoutant | dodając, dorzucając

en charge de qqch. 
| odpowiedzialny za coś, 
zatrudniony przy czymś

en faveur de qqn | na rzecz kogoś 

en ligne | online

en plus de la prudence |  
dla ostrożności

en principe | zasadniczo

en tant que | tak jak

encaisser un chèque | zrealizować 
czek

enceinte (f.) | mur obronny

endetté, ~e | zadłużony

endroit (m.) | miejsce

engueuler qqn | robić komuś 
awanturę

enseigne (f.) | nazwy firm

ensemble (m.) | całość

entamer qqch. | zacząć coś 

enterré, ~e | pochowany

entre autres | między innymi

environ | około

éphémère | krótkoterminowy, 
krótkotrwały

époux (m.) | mąż

esclavagisme (m.) | niewolnictwo

escroquerie (f.) | oszustwo

espionner qqn | śledzić kogoś

essayer de faire qqch. | spróbować 
coś zrobić

estampe (f.) | grafika, sztych, rycina

établissement (m.) 
d’enseignement supérieur 
français | instytucja francuskiego 
kształcenia wyższego

étanche | szczelny

état-major (m.) | sztab generalny 

étrang/er, ~ère | zagraniczny

être apposé, ~e sur qqch. | być 
umieszczonym na czymś

être au milieu | być pośrodku,  
na środku

être bourré, ~e de fautes de 
grammaire et d’orthographe | być 
pełnym błędów gramatycznych 
i ortograficznych

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

être directement dérivé, ~e de 
qqch. | pochodzić bezpośrednio  
od czegoś

être embastillé, ~e | uwięziony  
w Bastylii

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

être invité, ~e | zostać 
zaproszonym

être poursuivi,~e en justice | być 
ściganym prawnie

être reconnu, ~e par qqn | być 
docenionym przez kogoś 

être tombé, ~e dans l’oubli 
| popaść w zapomnienie

être tourné, ~e | być na/kręconym

études (f.pl.) de droit | studia 
prawnicze

éventail (m.) de qqch. | wachlarz, 
zakres czegoś

exercé, ~e | wykonywany

exercer une fonction | pełnić rolę, 
wykonywać funkcję

exhumé, ~e | ekshumowany

exil (m.) | wygnanie

exploiter qqch. | wykorzystywać 
coś

exposé, ~e aux radiations 
| wystawiony, poddany 
promieniowaniu

extraordinaire | niezwykły, 
nadzwyczajny

F
factice | fałszywy

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś

faire rapatrier qqn/qqch. 
| spowodować powrót kogoś/
czegoś do ojczyzny

faire réparer qqch. | naprawić coś

faire sortir son héritage de son 
pays | wyprowadzić, wynieść 
spadek ze swojego kraju

femelle (f.) | samica
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fi/er, ~ère de qqch. | dumny  
z czegoś 

fiancée (f.) | narzeczona

fichier (m.) joint | załącznik

file (f.) | szereg, kolejka

fixer une étagère | mocować półkę

flèche (f.) | strzałka

fluo | fluorescencyjny

fondateur (m.) | założyciel

fonder qqch. | założyć coś

fonds (m.pl.) | fundusze

forcer qqn à faire qqch. | zmuszać 
kogoś do z/robienia czegoś

formation (f.) | wykształcenie

four (m.) | piekarnik

fournir des informations 
personnelles | dostarczyć 
informacji osobistych

fournir qqch. | dostarczyć, 
dostarczać czegoś

frais (m.pl.) d’affranchissement 
| koszty przesyłki

frais (m.pl.) de douane | koszty cła

fraude (f.) aux chèques | oszustwo 
czekowe

G
gagner une somme d’argent 
| wygrywać jakąś kwotę pieniężną

gain (m.) | zysk

gala (m.) | świętowanie, gala, feta

galant, ~e | uprzejmy

gare (f.) | dworzec 

garni, ~e de jambon 
| udekorowany szynką

genre (m.) | rodzaj

glacer | mrozić, zamarzać

gratter | drapać

grêler | padać (o gradzie)

grève (f.) | strajk

gruyère (m.) | rodzaj sera

H
hache (f.) | siekiera

hameçonnage (m.) | phishing, 
wyłudzanie informacji osobistych, 
podszywanie się pod instytucję

haut (m.) | wzrost

hennir | rżeć

héritier (m.) | spadkobierca

hommage (m.) | hołd, wyraz czci

homme (m.) à tout faire | złota 
rączka

homme (m.) d’affaires | biznesmen

horizontal, ~e | poziomy

hors-la-loi (m.) | banita, osoba 
wyjęta spod prawa

huile (f.) | olej

I
Il faudra | trzeba by było

il faut | trzeba, należy

Il ne cesse de fuir | nie przestaje 
przeciekać

il s’agit de | chodzi o

il sufit de | wystarczy

illustre | sławny, znany

impeccable | nienaganny,  
bez zarzutu

imposant, ~e | postawny, okazały

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

incorporer qqn dans l’armée 
| wcielić kogoś do wojska

indice (m.) de durabilité | wskaźnik 
trwałości

indice (m.) de réparabilité 
| indeks/wskaźnik przydatności  
do naprawy

indiquant que | wskazujący, że

indiquer qqch. | wskazywać coś

infirmière (f.) | pielęgniarka

injustice (f.) | niesprawiedliwość

inondation (f.) | powódź

inoxydable | nierdzewny

instauration (f.) du divorce 
| ustanowienie rozwodu

intérieur (m.) de la maison 
| wnętrze domu

interjection (f.) | wykrzyknik

interminable | niekończący się

invalider qqch. | unieważnić coś 

invariable | nieodmienny

inventer qqch. | wynaleźć coś 

invention (f.) | wynalazek

issu, ~e de X | pochodzący z X

J
J’ai mal aux oreilles | Bolą mnie 
uszy.

Je suis désolé, ~e. | Przykro mi.

joindre qqch. | po/łączyć coś

jouer | grać

joueuse (f.) de tennis | tenisistka

juger qqch. | oceniać coś

jui/f, ~ve | żydowski

jumelles (f.pl.) | bliźnięta

L
la meilleure | najlepsza

la plus décorée | najbardziej 
odznaczona

la Première Guerre | I wojna 
światowa

lac (m.) souterrain | podziemne 
jezioro

laisser qqch. | po/zostawiać coś

laisser tomber qqch. 
| zrezygnować z czegoś

lave-linge (m.) | pralka

lave-vaisselle (m.) | zmywarka

le même | ten sam

leucémie (f.) | białaczka

libre accès (m.) à la contraception 
| wolny dostęp do antykoncepcji
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liquide (m.) nettoyant | środek  
do czyszczenia

lisse | gładki

logement (m.) | zakwaterowanie

logiciel (m.) malveillant | złośliwe 
oprogramowanie

loi (f.) | prawo

louer qqch. | wynajmować coś

luire | błyszczeć, świecić się

luisant,~e | błyszczący

lutter contre qqch. | walczyć 
z czymś, zwalczać coś

M
machine (f.) à coudre | maszyna  
do szycia

maillot (m.) de bains | kostium 
kąpielowy, kąpielówki

maître (m.) | mistrz

majoritaire | większościowy

majorité (f.) | większość

mâle (m.) | samiec

malléable | elastyczny, plastyczny

marin-pêcheur (m.) | rybak morski

marteau (m.) | młotek

médaille (f.) de la Résistance 
| medal Ruchu Oporu

médiéval, ~e | średniowieczny

même si | nawet jeśli

mère (f.) célibataire | samotna 
matka

métier (m.) | zawód

mettre le nez dans X | zerknąć  
na coś

mettre qqch. à la poubelle 
| wyrzucić coś do śmieci

mettre qqch. en place 
| zastosować coś

miauler | miauczeć

militaire | wojskowy

militant (m.) indépendandiste 
algérien | algierski bojownik 
niepodległościowy

mille (m.) | tysiąc

mirobolant, ~e | bajeczny

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

moitié (f.) | połowa

monter très tôt sur les planches 
| zacząć występować na scenie  
w bardzo młodym wieku 

mort-né, ~e | martwy przy 
urodzeniu

mortalité (f.) infantile 
| śmiertelność wśród dzieci

moulin (m.) | młyn, wiatrak

moyen (m.) de paiement | środek 
płatniczy

N
navire (m.) | statek, okręt

Ne vous en privez pas ! | Nie 
pomińcie go!

néanmoins | jednakże, niemniej 
jednak

neiger | padać (o śniegu)

ni...ni... | ani...ani...

nigérian, ~e | nigeryjski

niveau à bulle (m.) | poziomica

noisette (f.) de beurre | odrobina 
masła

nom (m.) d’espèce | nazwa 
gatunku

nom (m.) propre | nazwa własna

nommer qqn | mianować kogoś 

notamment | zwłaszcza

nouveau-né, ~e | nowonarodzony

O
objectif (m.) | cel

obsolescence (f.) | wychodzenie 
z użycia, starzenie się

obtenu, ~e par le polissage 
| uzyskany na drodze polerki

occidental, ~e | zachodni

œuvre (f.) | dzieło

œuvre (f.) de charité | cel 
charytatywny

on s’aperçoit que | dostrzega się, 
że

ONG (f.) | organizacja pozarządowa

ordinateur (m.) portable | laptop

originaire de X | pochodzący z X

origine (f.) | pochodzenie

orphelinat (m.) | sierociniec

oser | ośmielić się, odważyć się

outil (m.) | narzędzie 

ouvre-boîte (m.) | otwieracz

ouvrier (m.) | robotnik

P
pain (m.) de mie carré | chleb 
tostowy

pâle | blady

panne (f.) | usterka

par d’autres moyens |  
za pośrednictwem innych środków

par l’intermédiaire de qqch. |  
za pośrednictwem czegoś

par rapport à X | w odniesieniu  
do X

par-dessus | na wierzch/u

parcourir qqch. | objechać 

parité (f.) homme/femme 
| równość między mężczyzną 
a kobietą

parmi | wśród, między

parrainage (m.) | poparcie

participer à qqch. | uczestniczyć  
w czymś 

partie (f.) prenante | grupa 
uczestnicząca w czymś

partout | wszędzie

parure (f.) | biżuteria

passé (m.) industriel textile 
| przemysłowa przeszłość tekstylna

passer qqch. à qqn | podawać coś 
komuś

paumer qqch. | z/gubić coś

pauvreté (f.) | ubóstwo
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pays-cible (m.) | kraj docelowy

paysan (m.) | wieśniak

pelouse (f.) | trawnik

percer un trou | wiercić dziurę

perceuse-visseuse (f.) |  
wiertarko-wkrętarka

permettre de faire qqch. 
| pozwolić na zrobienie czegoś 

peut-être | być może

picoler | upić się, upijać się

pièce (f.) à remplacer | część  
do wymiany

pièce (f.) de rechange | część 
wymienna

pièce détachée (f.) | część 
zamienna, zapasowa

piège (m.) | pułapka

piscine (f.) | pływalnia

piste (f.) | ślad

planter un clou | wbić gwóźdź

plat, ~e | płaski

plein, ~e de qqch. | pełen czegoś

pleuvoir | padać (o deszczu)

plonger dans qqch. | zanurzyć się 
w coś, dać nura w coś

plus âgé que | starszy niż

poêle (f.) | patelnia

pointu, ~ue | ostry

poivrer qqch. | doprawić pieprzem

polygonal, ~e | wielokątny

porte-clés (m.) | brelok, breloczek, 
kółko do kluczy

porter qqch. | nosić coś

poser qqch. contre un mur 
| przyłożyć coś do ściany

pote (m.) | kolega, kumpel

pour des raisons de santé |  
z powodów zdrowotnych

pour éviter qqch. | aby uniknąć 
czegoś

pour l’instant | na chwilę obecną, 
obecnie

pour la première fois | po raz 
pierwszy

poursuivre qqch. | kontynuować 
coś

pourtant | jednakże

pouvoir (m.) législatif/exécutif/
judiciaire | władza ustawodawcza/
wykonawcza/sądownicza

pratiquer le tir sportif/l’escrime 
(f.)/la natation | uprawiać 
strzelectwo sportowe/fechtunek/
pływanie

préchauffer un four à X°C 
| rozgrzać piekarnik do X °C

prendre qqch. en compte | brać 
coś pod uwagę

préposition (f.) | przyimek

prêter de l’argent à qqn | pożyczać 
komuś pieniądze

prévenir qqn que | zawiadamiać 
kogoś, że

prévu, ~e | przewidziany

procurer qqch. à qqn | dostarczać 
komuś czegoś

prôner qqch. | zalecać coś 

propre | czysty

propreté (f.) | czystość

propriétaire (m.) | właściciel

protection (f.) sociale 
| zabezpieczenie społeczne

provenir de X | pochodzić z X

prudent, ~e | ostrożny

pulluler | mrowić się

Q
quant à eux | jeśli o nich chodzi

quant à lui | jeśli o niego chodzi

quant à qqch. | jeśli chodzi o coś

quartier (m.) | dzielnica

quasi-vénéré, ~e par qqn | prawie 
czczony przez kogoś 

quête (f.) | poszukiwanie

quinquennat (m.) | pięcioletnia 
kadencja

quotidien, ~ne | codzienny

R
rappelant qqch. | przypominający 
coś

rature (f.) | przekreślenie

rebord (m.) de fenêtre | parapet

recenser qqch. | odnotować coś

recevoir qqch. | otrzymywać coś

rechercher l’âme sœur | szukać 
bratniej duszy

réclamer qqch. | domagać się 
czegoś

reconnaissance (f.) des enfants  
nés hors mariage | uznanie, 
uznawanie dzieci narodzonych  
poza małżeństwem

recouvrir une plaque de papier 
sulfurisé | wyłożyć blachę 
papierem do pieczenia

rectangulaire | prostokątny

redorer le blason de qqn 
| przywrócić komuś prestiż

réduction (f.) au niveau de qqch. 
| zniżka w zakresie czegoś

reflet (m.) de qqch. 
| odzwierciedlenie czegoś

refuser de faire qqch. | odmówić 
zrobienia czegoś

refuser qqch. | odmawiać czegoś 

régler qqch. | u/regulować, uiścić 
coś

regorger de qqch. | być nasyconym 
czymś

rejoindre qqn | dołączyć do kogoś

rejoindre un réseau de résistance 
| dołączyć do ruchu oporu

rejoindre X à vélo | powrócić do X 
na rowerze

relier X à Y par les airs | latać 
między X a Y

rembourser qqch. | zwrócić, oddać 
coś

rembourser une différence 
| wpłacić, oddać, zwrócić różnicę

remettre qqch. en cause |  
za/kwestionować coś
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remplacé, ~e par qqch. 
| zastąpiony czymś

remplacer qqn | zastępować kogoś

remplir une fonction | pełnić 
funkcję

remporter le championnat de 
France de tennis | wygrywać 
mistrzostwa Francji w tenisa

remporter un succès avec qqch. 
| odnieść sukces za sprawą czegoś

rencontre (f.) | spotkanie

rendre un dernier hommage à qqn 
| oddać komuś ostatni hołd

rendu célèbre par qqn | zasłynąć  
z powodu kogoś

rentrer en X | wracać do X 

renverser qqch. | obalić coś 

renvoyer de l’argent | odesłać 
pieniądze

réparer qqch. soi-même 
| naprawić coś samodzielnie

repas (m.) | posiłek

réserver au chaud | trzymać 
w cieple

résistance (f.) à la corrosion 
| odporność na korozję

ressembler à qqch. | przypominać 
coś, być podobnym do czegoś

ressusciter qqch. | powołać coś 
ponownie do życia

rester | po/zostawać 

retourner à qqch. | po/wrócić  
do czegoś

réussir qqch. | osiągnąć coś

réussite (f.) | sukces

rêve (m.) | marzenie

revenir aux commandes d’un 
hélicoptère | powrócić za sterami 
helikoptera/pilotując helikopter

rêver de faire qqch. | marzyć 
o zrobieniu czegoś

revêtement (m.) | powłoka

révolu, ~e | miniony

révoquer qqn | odwoływać kogoś

robinet (m.) | kran

ronronner | mruczeć

S
s’appuyer sur qqch. | opierać się 
na czymś

s’arrêter | zatrzymywać się 

s’inscrire dans qqch. | zapisać się 
na coś

s’installer | osiedlać się, 
zamieszkać 

saigner | krwawić

saler qqch. | po/solić coś

sanglot (m.) | szloch

sans arrêt | bezustannie

sans doute | bez wątpienia

sans gratter | bez szorowania

sans qqch. | bez czegoś

sauf X | z wyjątkiem X

savoir-faire (m.) | umiejętność 
praktyczna

scrutin (m.) | głosowanie

sculpture (f.) | rzeźba

se battre pour que | walczyć by

se boucher | zapychać się

se faire embaucher chez qqn 
| zostać zatrudnionym u kogoś

se faire voler de l’argent/leur 
identité | pozwolić na kradzież 
pieniędzy/ich tożsamości

se marier à qqn | wychodzić  
za mąż za kogoś 

se montrer prudent, ~e | być 
ostrożnym

se plaindre de qqch. | skarżyć się, 
narzekać na coś

se rendre compte que | zdać sobie 
sprawę, że

se rendre en X | udać się do X 

se répandre | rozprzestrzeniać się

se révolter contre qqch. 
| buntować się przeciwko czemuś

se teindre les cheveux en blond 
| prze/farbować włosy na blond

sèche-cheveux (m.) | suszarka

sembler | wydawać się

servir qqn | służyć komuś 

si besoin | jeśli trzeba

signature (f.) | podpis

signer qqch. | podpisać coś 

site (m.) de rencontre | portal 
randkowy

soigner qqn | opiekować się kimś, 
dbać o kogoś

solliciter qqch. | wnioskować o coś

somptueu/x, ~se | przepyszny

souhaiter | życzyć sobie

souris (f.) | mysz

soutien (m.) financier | wsparcie 
finansowe

starlette (f.) | gwiazdeczka

stèle (f.) funéraire | kamienna, 
ustawiona w pionie płyta 
pogrzebowa z inskrypcją, stela

subir qqch. | znosić, wytrzymywać 
coś 

succéder à qqn | następować  
po kimś

suisse | szwajcarski

suite à qqch. | w następstwie 
czegoś

suivi (m.) | kontynuacja

suivre qqn | podążać za kimś, 
pojechać za kimś 

supercherie (f.) | sztuczka, 
oszustwo

suppléant (m.) | zastępca

suppression (f.) du mariage 
religieux | zniesienie małżeństwa 
kościelnego

sur son emballage | na jego 
opakowaniu

surintendant (m.) des finances 
| minister finansów

surmonté, ~e d’un œuf au plat 
| z jajkiem sadzonym na wierzchu

suspect, ~e | podejrzany

T
table (f.) d’hôtes | gościniec typu 
bed&breakfast

tableau (m.) | obraz, płótno 
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tâches (f.pl.) ménagères | obowiązki 
domowe

tapisserie (f.) | gobeliny

tartine (f.) | kawałek chleba

taux (m.) | poziom

temporaire | okresowy, czasowy

tenter en vain de faire qqch. |  
na próżno próbować coś zrobić 

tenter sa chance | spróbować 
szczęścia 

tiens | potrzymaj, przytrzymaj

tissu (m.) | tkanina

toit (m.) | dach

tondeuse (f.) à gazon | kosiarka

tonner | grzmieć (o błyskawicy, 
piorunie)

tortueu/x, ~se | wygięty

traiter de qqch. | opowiadać  
o czymś 

tranquilité (f.) | spokój

tremblement (m.) de terre 
| trzęsienie ziemi

Tu veux un coup de main ? | Pomóc 
ci?

tuilerie (f.) | wytwórnia płytek

U
un jour | pewnego dnia

un temps | na jakiś czas

un, ~e certain, ~e | niepewny

une chose aisée | łatwa/prosta 
sprawa

uninominal | jedno nazwisko

usurpation (f.) d’identité | kradzież 
tożsamości

V
vaccin (m.) | szczepionka

vaisselle (f.) | zastawa stołowa

valider qqch. | uprawomocnić coś

valoir la peine | być wartym

varier en genre | uzgadniać rodzaj

vendeur (m.) | sprzedawca

venir à l’esprit de qqn | przychodzić 
komuś do głowy

vertical, ~e | pionowy

victime (f.) | ofiara

vider qqch. | opróżnić, wyczyścić coś

viens (od: venir) | chodź

vierge de qqch. | dziewiczy 
w zakresie czegoś

vigilant, ~e | czujny

violé,~e par qqn | zgwałcony  
przez kogoś 

vis (f.) | wkręt

voisins (m.pl.) d’en haut | sąsiedzi 
z góry

voler qqch. | u/kraść coś
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