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A
à cause de | z powodu

à chaque fois | za każdym razem 

à colonnes | z kolumnami

à dépenser | do wydania

à l’intérieur de qqch. | we wnętrzu 
czegoś 

à la naissance | przy narodzeniu

à peine | ledwo, słabo

à proximité | w pobliżu

à sa guise | według upodobania

à titre comparatif | dla porównania

à titre d’exception | na zasadzie 
wyjątku

à tort | mylnie, niesłusznie

à un prix moyen de X | średnio 
w cenie X

à vrai dire | prawdę mówiąc

abats (m.pl.) | podroby

abondamment | obficie

abondance (f.) | obfitość, 
bogactwo

abonder en qqch. | obfitować  
w coś 

abordable | przyjacielski, przyjazny

accéder à qqch. | mieć dostęp  
do czegoś

accent (m.) circonflexe | akcent 
przeciągły, cyrkumfleks

accent (m.) grave | akcent 
opadający

accord (m.) avec qqn | ugoda 
z kimś

accoster | przybić

accueillir qqn | przyjmować, gościć 
kogoś

acquéreur (m.) | nabywca

acquis,~e | nabyty

adolescence (f.) | okres nastoletni

affecter qqch. | wpływać na coś 

affluer de X | płynąć z X

afin de | celem, w celu

agent (m.) de renseignement 
| oficer wywiadu

agrume (m.) | cytrus

aigu, ~ë | ostry, wysoki

ail (m.) | czosnek

aile (f.) | skrzydło

ainsi que | oraz, podobnie jak

ajouter qqch. | dodawać, dorzucać 
coś

alentours (m.pl.) | okolice

alizé (m.) | pasat

Allemagne | Niemcy

allemand, ~e | niemiecki

allongement (m.) | wydłużenie

alors qu’autrefois | inaczej niż 
kiedyś

amande (f.) | migdał

amateur (m.) de randonnée 
| amator/zwolennik spacerów

ambigu, ~ë | dwuznaczny

améliorer qqch. | polepszać, 
usprawniać coś

ancêtre (m./f.) | przodek

ancien, ~ne | dawny

ancienneté (f.) | staż pracy

animer qqch. | ożywiać coś

annonce (f.) | ogłoszenie 

annoncer qqch. | ogłaszać coś

antonyme (m.) | antonim, 
przeciwieństwo

août (m.) | sierpień

apercevoir qqch. | dostrzec coś

apparaître | pojawiać się, tworzyć 
się

appartenant à | należący do

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś

appellation (f.) | nazwa, określenie

appendice (m.) | wyrostek 
robaczkowy; aneks

apporter de l’air chaud et humide 
| przynosić ciepłe i wilgotne 
powietrze

apprécié, ~e par qqn | doceniany 
przez kogoś

approcher | zbliżać się

approuver qqch. | zatwierdzać coś

aptitude (f.) | umiejętność

arbuste (m.) | krzew

argent (m.) | pieniądze

arranger qqn | urządzać kogoś

arrêt maladie (m.) | L4

arroser qqch. | podlewać coś

assez | dość

assigné, ~e à qqch | przypisany do 
czegoś

associer qqch. à qqch. | kojarzyć 
coś z czymś

assuré, ~e | zapewniony

astuce (f.) | sztuczka, trik

astucieu/x, ~se | bystry

atteindre X cm | osiągnąć X cm

atteint, ~e par qqch. | dotknięty 
czymś/przez coś 

attirer qqn | przyciągać kogoś

attribuer qqch. à qqn 
| przypisywać coś komuś

au cas où | w przypadku, gdy

au cours des siècles |  
na przestrzeni wieków

au moins | przynajmniej 

au profit de qqch. | na korzyść 
czegoś

au ralenti | powoli

auberge (f.) | gospoda

aucun, ~e | żaden

augmentation de salaire (f.) 
| podwyżka

aurore (f.) boréale | zorza polarna 
występująca na północnej półkuli

austral, ~e | południowy 

autant | tyle samo

automnal, ~e | jesienny, na jesień 

autrement dit | inaczej nazywany

avec certitude | na pewno

avenir (m.) | przyszłość
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avéré, ~e | udowodniony

avoir besoin de qqch. 
| potrzebować czegoś

avoir du pain sur la planche | mieć 
ręce pełne roboty

avoir envie de | mieć ochotę na 

avoir hâte de faire qqch. | nie móc 
się czegoś doczekać

avoir l’air bizzare | wyglądać 
dziwnie

avoir qqch. pour but | mieć coś  
na celu

avoir recours à qqch. | uciekać się 
do czegoś 

avoisiner X °C | oscylować wokół 
X °C

B
baie (f.) de goji | jagoda goji

bail (m.) | najem

baisser qqch. | obniżyć coś

balader | spacerować

banc (m.) | ławka

banc (m.) de sable | mielizna

bassine (f.) | duża miska

bâtir qqch. | z/budować,  
wy/budować coś 

battre | bić

beau-frère (m.) | szwagier

bel et bien | na dobre, naprawdę

belle-mère (f.) | teściowa

belle-sœur (f.) | bratowa; 
szwagierka

benjamin | najmłodsze dziecko

bêtise (f.) | głupota, głupstwo

bien au contraire | wręcz 
przeciwnie

bien évidemment | rzecz jasna

bien loin d’être X | daleko od bycia 
X

bienfaisant, ~e | dobroczynny

bientôt | wkrótce

binaural, ~e | binauralny

bleuet (m.) | borówka 
amerykańska

bœuf (m.) | wół; wołowina

bois (m.) | drewno

boisson (f.) nationale | napój 
narodowy

bon courage ! | powodzenia!

bosser | pot. pracować

bouchon (m.) | korek, zamknięcie 

bouger | ruszyć się

boule (f.) | kulka

boulot (m.) | pot. praca

bousculer qqch. | zakłócać coś

breuvage (m.) | napój

brique (f.) | cegła

brûler | palić się

brut, ~e | surowy, nieobroniony

bulbe (m.) olfactif | opuszka 
węchowa

C
c’est-à-dire | to znaczy

ça a l’air simple | wygląda na łatwe

Ça fait du bien | To dobrze robi

cacher qqch. | ukrywać coś

cacosmie (f.) | kakosmia

CAF (f.) (caisse d’allocations 
familiales) | fundusz zasiłków 
rodzinnych

calotte (f.) polaire | czapa polarna

camion (m.) | ciężarówka

camomille (f.) | rumianek

canneberge (f.) | żurawina

cannelle (f.) | cynamon

capable de faire qqch. | zdolny  
do z/robienia czegoś

capter qqch. | łapać, chwytać, 
wychwytywać coś

capteur (m.) olfactif | czujnik 
węchowy

capturer qqch. | z/łapać coś

carapace (f.) | skorupa

carence (f.) en qqch. | brak czegoś

cas (m.) | przypadek

causé, ~e par qqch. |  
s/powodowany czymś

CDD (m.) (contrat à durée 
déterminée) | umowa na czas 
określony

CDI (m.) (contrat à durée 
indéterminée) | umowa na czas 
nieokreślony

cependant | jednak/że 

cercle (m.) polaire | koło 
podbiegunowe

céréales (f.pl.) à grains entiers 
| zboża pełnoziarniste

cerner qqch. | ująć coś, uchwycić 
coś 

certaines | pewne

cerveau (m.) | mózg

chapelle (f.) | kaplica

chaque | każdy

chaque année | co roku, każdego 
roku

chaque fois | za każdym razem

chargé, ~e de qqch. 
| odpowiedzialny za coś 

chasse (f.) d’eau à double 
débit | dwustopniowa spłuczka 
(umożliwiająca większe i mniejsze 
zużycie wody przy spłukiwaniu)

chasser | polować 

chef-d’œuvre (m.) | arcydzieło, 
dzieło sztuki

chercher du travail | szukać pracy

chercheur (m.) | badacz

chiner | polować na okazję

chômeur (m.) | bezrobotny

chou (m.) | kapusta

chou de Bruxelles (m.) | brukselka

chou-fleur (m.) | kalafior

chou-rave (m.) | kalarepa

chouette (f.) | sowa

citoyen (m.) | obywatel

clef en main | gotowy do użycia

clou (m.) de girofle | goździk
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coco-fesse | lodoicja seszelska/
palma seszelska

code (m.) grapho-phonique 
| zależność między zapisem 
a wymową

cœur (m.) de fer | serce z żelaza

collecter qqch. | zebrać coś

combattre qqch. | zwalczać coś

commerce (m.) néerlandais 
| handel holenderski

communément | powszechnie

comparé, ~e à qqch. | porównany 
do czegoś

compte tenu de qqch. | biorąc coś 
pod uwagę 

compteur (m.) | licznik

concernant qqch. | dotyczący 
czegoś

concerner qqch. | dotyczyć czegoś

conditionner qqch. | warunkować 
coś

conduire à qqch. | prowadzić  
do czegoś 

confirmer la règle | potwierdzać 
regułę

confit, ~e | kandyzowany

congé (m.) | urlop

congé de maladie (m.) 
| chorobowe, urlop chorobowy

congélateur (m.) | zamrażarka

conseiller | doradzać, radzić

considéré, ~e comme | uważany za

consister à faire qqch. | polegać  
na z/robieniu czegoś

consonne (f.) double | podwójna 
spółgłoska

constituer qqch. | stanowić coś

contenant | zawierający

contenir qqch. | zawierać coś 

contrainte (f.) | zobowiązanie

contrairement à qqch. |  
w przeciwieństwie do czegoś

corner (m.) | ang. kącik, kąt

corvée (f.) | obowiązek, (dawniej: 
pańszczyzna)

couler | lecieć, płynąć

coûte que coûte | bez względu  
na koszty

couturier (m.) | krawiec, projektant

couturière (f.) | projektantka, 
krawcowa

craindre qqch. | obawiać się czegoś

crâne (m.) | czaszka

crête (f.) | szczyt, grań

croiser les doigts pour qqn 
| trzymać za kogoś kciuki

croissance (f.) | wzrost

croissant, ~e | rosnący

cruauté (f.) | okrucieństwo

cueilli,~e à la main | zbierany 
ręcznie 

cueillir | zbierać (o kwiatach, 
grzybach, itp.)

cuir (m.) | skóra

cuisine (f.) | kuchnia

cultiver des épices | uprawiać 
przyprawy

cuve (f.) | cysterna

cygne (m.) | łabędź

D
d’abord | najpierw 

d’ailleurs | zresztą, poza tym

d’en face | z naprzeciwka

d’un autre côté | z innej strony

daim (m.) | jeleń

dans la plupart des cas |  
w większości przypadków

dans le but de | w celu, celem

dans le fond de qqch. | w głębi 
czegoś 

dans les autres cas | w innych 
przypadkach

dé (m.) | kostka do gry

déambuler | przechadzać się

déchets (m.pl.) | śmieci

décliner | podupadać, pogarszać 
się (o stanie czegoś)

décodage (m.) | odkodowanie

découvert, ~e | odkryty

découvrir qqch. | odkryć, 
odkrywać coś

décrocher un poste dans son 
métier | znaleźć pracę w swoim 
zawodzie

défaut (m.) | defekt, błąd

déménager | przeprowadzać się, 
przenosić

déménager qqch. | przeprowadzać, 
przenosić coś

demeurer | pozostawać

dénotation (f.) | nawiązanie

denrée (f.) | towar

dépasser X °C | przekraczać X °C

déplacer qqch. | zmieniać 
miejsce czegoś, przenosić coś, 
przemieszczać

déplaire à qqn | nie podobać się 
komuś

déposer qqch. | po/zostawić coś

déposer un CV | złożyć CV

déposer un préavis de départ 
| złożyć wypowiedzenie

dépouille (f.) | ciało, zwłoki

dépourvu, ~e de qqch. 
| pozbawiony czegoś

dérivé (m.) | wyraz pochodny

dernier | ostatni

dernier délai (m.) | termin, 
deadline, data na kiedy coś ma być 
zrobione

dès | kiedy, gdy tylko

dès le début | od początku

des origines extrêmement 
variées | o wyjątkowo/skrajnie 
zróżnicowanym pochodzeniu

descendant (m.) | potomek

désigner qqn | nazwać, określić 
kogoś 

désormais | od teraz

dessiner | rysować 

détermination (f.) | określenie

deuil (m.) | żałoba
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devenir qqn/qqch. | stawać się 
kimś/czymś 

dimension (f.) | wymiar

diminuer | maleć, zmniejszać się

disparaître | znikać, zniknąć

disposer de qqch. | dysponować 
czymś, zawierać coś

distinct, ~e | odrębny

distinction (f.) | rozróżnienie

distinguer qqch. de qqch. 
| odróżniać coś od czegoś

diviser qqn | dzielić kogoś

dolmen (m.) | dolmen, 
prehistoryczny grobowiec

donner envie de faire qqch. 
| wywoływać ochotę,  
by coś z/robić

dont | z którego

doué, ~e | utalentowany

drogue (f.) | narkotyk

du monde entier | z całego świata

E
eau (f.) de pluie | deszczówka

éblouissant, ~e | olśniewający(a)

échapper | uciekać 

échapper à qqch. | wymykać się 
czemuś

éclatant, ~e | rozbłyskujący

écourté, ~e | zbyt krótki

écriture (f.) | pisownia

écueil (m.) | rafa, pułapka

effondrement (m.) | zapadnięcie 
się

également | również

élargir qqch. | poszerzać coś

embaucher qqn | zatrudnić kogoś 

embaumer qqch. | nadawać 
zapach czemuś

empêcher qqch. | przeszkodzić 
w czymś

emploi (m.) | zatrudnienie, praca

emploi (m.) de qqch. | użycie,  
za/stosowanie czegoś

employé (m.) | pracownik

employé, ~e | użyty, za/stosowany

employer qqn | zatrudnić kogoś

emprunt (m.) d’anglais 
| zapożyczenie z języka angielskiego

emprunt (m.) savant | późne 
zapożyczenia przyjęte poza 
ewolucją języka

emprunter qqch. | wypożyczyć coś

en abondance | w obfitości

en ajoutant | dodając

en bois | drewniany

en ce qui concerne | jeśli chodzi o

en fonte (f.) | z żeliwa

en grand nombre | w dużej ilości

en moyenne | średnio, przeciętnie

en vrac | luzem

enchaîner | kontynuować

encoignure (f.) | róg, kąt

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

endroit (m.) de vie | miejsce,  
w którym się mieszka/żyje

enfin | na koniec

engloutir qqch. | uszkodzić coś

engouement (m.) | entuzjazm

enjeu (m.) | nagroda

enlever qqch. | usunąć coś

entaché,~e par qqch. 
| zniesławiony czymś, dosł. 
splamiony czymś

enterré, ~e | pochowany

entraînement (m.) | szkolenie, 
trening

entrepris, ~e par qqn 
| przedsięwzięty przez kogoś

entreprise (f.) | przedsiębiorstwo, 
firma

entretien (m.) d’embauche 
| rozmowa o pracę

environ X | około X

environnement (m.) | środowisko

envisager de faire qqch. | rozważać 
zrobienie czegoś

envoyé,~e | wysłany

éperdument | do zatracenia

éphémère | ulotny, krótkotrwały

épice (f.) | przyprawa

épices (f.pl.) | przyprawy

équatorial, ~e | równikowy

équivaut à qqch. | być równym 
czemuś

esclave (m./f) | niewolnik/
niewolnica

espèce (f.) | gatunek

espèces (f.pl.) animales 
endémiques | endemiczne gatunki 
zwierząt

étagère (f.) | półka

étranger (m.) | cudzoziemiec

être à la retraite | być na 
emeryturze

être amené, ~e de X | być 
zabranym, przywiezionym z czegoś

être au chômage | być na 
bezrobociu

être de retour aux îles | wracać na 
wyspy

être dévoré, ~e de l’intérieur 
| zostać pożartym/pochłoniętym 
od środka

être élevé, ~e au rang de qqch. 
| zostać wyniesionym do rangi 
czegoś

être en congé (de maternité/
de paternité) | być na urlopie 
macierzyńskim/tacierzyńskim

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

être enceinte | być w ciąży

être endommagé, ~e | być 
uszkodzonym 

être frappé, ~e par qqch. | być 
urzeczonym czymś 

être piqué, ~e par qqch. | być 
ugryzionym przez coś 

être préoccupé, ~e par qqch. 
| martwić się o coś
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être ravi, ~e de faire qqch. | być 
zachwyconym z/robieniem czegoś

être soumis, ~e à qqch. | być 
poddawanym czemuś

éveillé, ~e | błyskotliwy

éventail (m.) | wachlarz

évier (m.) à deux bacs | zlew 
dwukomorowy

excréments (m.pl.) | odchody

exigu, ~ë | skąpy, mały, 
niewystarczający

exploration (f.) | eksploracja

exponentiel, ~le | gwałtownie 
rosnący

exprimer qqch. | wyrażać coś 

F
face à qqch. | w obliczu czegoś

face à qqch. | wobec czegoś

faire (la) grève | strajkować

faire attention à qqch. | uważać  
na coś

faire de la couture | szyć

faire de même | zrobić to samo

faire des économies | oszczędzać

faire des heures supplémentaires 
| wyrabiać nadgodziny

faire des mots-croisés 
| rozwiązywać krzyżówki

faire des valises | s/pakować się

faire détruire qqch. | nakazać 
zburzenie czegoś

faire du vélo | jeździć na rowerze 

faire la lumière sur qqch. 
| wyjaśniać coś, rzucać na coś 
światło

faire la publicité de qqch. 
| reklamować coś 

faire la vaisselle à la main | myć 
naczynia ręcznie

faire oublier qqch. à qqn |  
s/powodować, aby ktoś o czymś 
zapomniał

faire son apparition | pojawić się

faire un remplacement 
| zastępować kogoś, pracować  
na zastępstwo

faire un stage | odbywać staż

falloir | potrzebować

fanion (m.) | proporczyk

faon (m.) | jelonek

feindre | udawać, symulować

fer (m.) | żelazo

féru, ~e de planche à voile 
| pasjonat windsurfingu

fève (f.) | bób

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

fibres (f.pl.) nerveuses | włókna 
nerwowe

fiche de paie (f.) | pasek płacowy

figé, ~e | utarty

filer | pot. uciekać

fille unique (f.) | jedynaczka

fléau (m.) | plaga

fléau (m.) | przekleństwo

fleuriste (f.) | florystka, kwiaciarka

fleuristerie (f.) | kwiaciarnia

foie (m.) | wątróbka

fondateur (m.) | założyciel 

fondé, ~e | założony

fondre | topić się 

former un état indépendant 
| stanowić, być niepodległym 
rejonem

fortuit, ~e | szczęśliwy

fourni, ~e | dostarczany

fournir des conseils | dawać rady

fournir qqch. | dostarczać czegoś

fournisseur (m.) | dostawca

foyer (m.) | gospodarstwo 
domowe

frais | świeży

fraise (f.) des bois | poziomka

framboise (f.) | malina

français (m.) contemporain 
standard | współczesna 

standardowa odmiana języka 
francuskiego

franchement | szczerze 

frapper à la porte | pukać do drzwi

frein (m.) | hamulec, przeszkoda

friand, ~e de qqch. | łasy na coś

fruit (m.) à coque | orzech

fuir | uciec

fuite (f.) d’eau | wyciek, przeciek 
wody

fumée (f.) | dym

G
gâcher qqch. | psuć coś 

gagner | zarabiać

gamin (m.)/gamine (f.) | dzieciak

garder le secret | zachować 
tajemnicę

garder qqch. | zachować coś

gaspillé, ~e | zmarnotrawiony, 
stracony

genre (m.) | rodzaj

germes (m.pl.) de blé | kiełki zbóż

gestation (f.) | ciąża

gestion (f.) du stress | radzenie 
sobie ze stresem

gingembre (m.) | imbir

gisement (m.) de fer | złoże żelaza

glace (f.) | lód

glande (f.) | gruczoł, węzeł chłonny

goût (m.) | smak 

gouttière (f.) | rynna dachowa; 
rynsztok

graphie (f.) | zapis

grave | poważny

groom (m.) | chłopiec na posyłki 
w hotelu

guère | wcale
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H
habillement (m.) | odzież, styl 
ubierania się

handicap (m.) | niepełnosprawność 

handicaper qqch. | upośledzać coś

haricot (m.) | fasola

hasard (m.) | przypadek

haut de gamme | najwyższej klasy

hémisphère (m.) | półkula 
mózgowa

herbes (f.pl.) séchées | suszone 
zioła

héritier (m.) | spadkobierca

heureusement | na szczęście

hommage (m.) | hołd 

huitième | ósmy

humble | skromny, pokorny

I
idem | podobnie

il est concevable de faire qqch. |  
jest możliwe z/robienie czegoś

il faut | trzeba, potrzeba

il ne faut pas oublier que | nie 
należy zapominać, że/należy 
pamiętać, że 

il s’agissait de | chodziło o

il s’agit de | chodzi o

il s’est avéré que | okazało się, że

il suffit de mentionner | wystarczy 
wspomnieć

il vaut mieux | lepiej

île (f.) | wyspa

imposé, ~e | narzucony

inacti/f, ~ve | nieczynny

inadmissible | niedopuszczalny

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

incliné, ~e | pochylony

incluant qqch. | włącznie z czymś

incontournable | nieunikniony

indice (m.) | wskaźnik

indigène | rdzenny

indirect, ~e | niebezpośredni

infusion (f.) | herbata ziołowa, 
napar

inhalé, ~e | wdychany

injecter qqch. | wstrzykiwać coś

inoubliable | niezapomniany

interdit, ~e | zakazany

intérieur (m.) | wnętrze

intervenir dans qqch. 
| uczestniczyć w czymś

inutilement | bezużytecznie

inventé, ~e par qqn | wynaleziony 
przez kogoś

invention (f.) | wynalezienie

invoqué, ~e | wspominany

issu, ~e de X | pochodzący z X

J
jeter | rzucać

joie (f.) de vivre | radość życia

joint (m.) | uszczelka

jouer à des jeux de société | grać 
w gry planszowe

jumelles (f.pl.) | bliźnięta rodzaju 
żeńskiego, bliźniaczki

L
la Seine | Sekwana

laisser échapper des gouttes d’eau 
| pozwalać na wyciekanie kropel 
wody

lancer qqch. | wypuścić coś  
na rynek

lavage (m.) | pranie

lavage (m.) au jet (d’eau) | mycie 
wężem ogrodowym

lave-linge (m.) | pralka

lave-vaisselle (m.) | zmywarka

légume (m.) | warzywo

légume (m.) crucifère | warzywo 
krzyżowe

légumineuse (f.) | roślina 
strączkowa

lentille (f.) | soczewica

les uns des autres | jedni/jedne  
od drugich

levure (f.) de bière | drożdże piwne

liaison (f.) avec qqn | powiązanie/
związek z kimś

licencier qqn | zwolnić kogoś

lié, ~e à qqch. | powiązany z czymś

lin (m.) | len

logé, ~e | umiejscowiony

logement (m.) | miejsce 
zamieszkania

Loïc | imię męskie

lorsque | kiedy, podczas gdy

lumineu/x, ~se | świetlisty

lutter contre qqch. | walczyć 
z czymś

M
machine (f.) à laver | pralka

maintenir qqch. | zachować coś

maïs (m.) | kukurydza

maîtrisé, ~e | opanowany

maîtriser qqch. | kontrolować coś

maladie (f.) génétique | choroba 
genetyczna

malfaisant, ~e | zły, nikczemny

malgré | po/mimo

mangue (f.) | mango

manoir (m.) | dwór

manquer | brakować 

marchand (m.) arabe | arabski 
kupiec

marché (m.) | rynek

marché (m.) aux puces | pchli targ

marché (m.) de l’occasion | rynek 
rzeczy używanych

marquer qqch. | naznaczyć, 
oznaczyć coś 
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mélange (m.) de qqch. | mieszanka 
czegoś 

mélanger qqch. | mieszać coś

même si | nawet jeśli

mener droit dans le mur 
| prowadzić prosto ku katastrofie

mesures (f.pl.) entreprises par 
le gouvernement | środki/kroki 
przedsięwzięte przez rząd

métier (m.) | zawód

mettre des mots sur qqch./qqn 
| nazwać coś

mettre le pied à qqch. | postawić 
na czymś stopę

mettre qqch. en avant | zwracać 
na coś uwagę

mettre qqch. en œuvre | wdrożyć 
coś

mettre qqch. en route | włączać, 
uruchamiać coś

mine (f.) | kopalnia

mine (f.) d’or | żyła złota

mine (f.) de fer | kopalnia żelaza

moche | paskudny

moins | mniej

moins de | mniej niż

moitié (f.) | połowa

montrer qqch. | pokazywać coś

mousse (f.) de chêne (m.) | mąkla 
tarniowa

mouvementé, ~e | burzliwy

mûre (f.) | jeżyna

N
naissance (f.) | narodziny

narines (f.pl.) | nozdrza

nasalisation (f.) de la voyelle 
| nazalizacja samogłoski

navire (m.) | statek

ne cesser de | nie przestawać

néanmoins | jednak

neige (f.) | śnieg

noble | szlachetny

noisette (f.) | orzech laskowy

noix (f.) | orzech włoski

nombre (m.) | liczba, ilość

nombreu/x, ~se | liczny

non associé à qqch. | niepowiązany 
z czymś

non-payé, ~e | niepłatny

non-prononcé, ~e | niewymawiany

notamment | zwłaszcza

noué, ~e | spleciony

nourrir | odżywiać

nourriture (f.) | żywność

O
obtenir qqch. | otrzymywać coś

obtenir un Master de chimie 
| uzyskać stopień magistra chemii

obtenir un travail | dostać pracę

odeur (f.) de brûlé | zapach 
spalenizny

odorat (m.) | węch

œuvre (f.) | dzieło

offre d’emploi (f.) | oferta pracy

offrir une vue à vous couper 
le souffle | oferować widok 
zapierający dech w piersi

oignon (m.) | cebula

omniprésent, ~e | wszechobecny

on estime que | szacuje się, że

ONU (f.) = Organisation des 
Nations Unies | ONZ, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych

orgueil (m.) | pycha

origines (f.pl.) | początki

oser | odważyć się

ouïe (f.) | słuch

ouvrier (m.) | robotnik

P
paille (f.) | słomka

palmier (m.) | palma

paon (m.) | paw

par rapport à qqch. |  
w odniesieniu do czegoś

parcours (m.) | przebieg kariery 
zawodowej lub uniwersyteckiej

pareil pour qqch. | to samo tyczy 
się

parlé, ~e | mówiony

parler (m.) | mowa 

parmi | wśród, po/między

partout ailleurs | wszędzie indziej

pas de soucis | nie ma co się 
martwić 

passer un entretien d’embauche 
| odbyć rozmowę o pracę

pâte (f.) | makaron

patienter | poczekać 

patrimoine (m.) mondial de 
l’humanité | światowe dziedzictwo 
ludzkości

patron (m.) | szef

pavot (m.) indien | mak indyjski

PDG (m.) (président-directeur 
général) | prezes-dyrektor 
generalny, CEO 

pêche (f.) | brzoskwinia

pensée (f.) divergente | myślenie 
dywergencyjne, lateralne

percer qqch. | zgłębić coś

perdu, ~e | zagubiony

périr | umrzeć

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

persévérance (f.) | wytrwałość

perte (f.) de qqch. | utrata czegoś

petit-boulot (m.) | praca dorywcza

petit-pois (m.) | groszek

peu | trochę 

peuplement (m.) | zaludnienie

phonème (m.) | fonem, dźwięk 
języka

piège (m.) | pułapka

pierre (f.) | kamień

pire encore | co gorsza 
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plaire à notre palais (m.) | zadowolić 
nasze podniebienie

plein, ~e | pełny

plonger dans qqch. | zanurzyć, 
zagłębić się w coś

plupart (f.) | większość

plusieurs | wiele

plutôt | raczej

pluvieu/x, ~se | deszczowy

PME (f. pl.) (petites et moyennes 
entreprises) | małe i średnie 
przedsiębiorstwa

poêle (f.) | patelnia; piec kaflowy

poisson (m.) gras | ryba bogata 
w tłuszcze

pôle emploi (m.) | publiczne służby 
zatrudnienia, urząd pracy

pompier (m.) | strażak

poney (m.) | kuc

pont (m.) | most

poser des questions | stawiać 
pytania, zadawać pytania

poser qqch. sur qqch. | stawiać, 
kłaść coś na czymś

poste (m.) de travail | stanowisko 
pracy

postuler à un poste | ubiegać się 
o stanowisko

pot (m.) | słoik

potable | pitny

poulet (m.) | kurczak

pour la plupart | w większości

pourriture (f.) | zgnilizna

pourtant | jednak/że

pousser | rosnąć

précédemment | wcześniej

précoce | przedwczesny

prédateur (m.) | drapieżnik

prendre de plus en plus 
d’importance | być coraz 
ważniejszym

prendre la décision | podejmować 
decyzję

prendre la retraite | przejść na 
emeryturę

prendre soin de qqch. | zadbać, 
zatroszczyć się o coś

prendre un bain | brać kąpiel

prendre une douche | brać prysznic

prénommer qqch. | nazwać coś 

presque | prawie

prêter une attention particulière 
à qqch. | przywiązywać szczególną 
uwagę do czegoś

prévenir qqch. | zapobiegać czemuś

primordial | kluczowy, zasadniczy

principe (m.) | podstawa, główna 
zasada

prise (f.) de conscience 
| uświadomienie

prisé, ~e | ceniony

prison (f.) | więzienie

privé, ~e de qqch. | pozbawiony 
czegoś

privilégier qqch. | dawać czemuś 
pierwszeństwo

profession (f.) | zawód, profesja

promotion (f.) | awans

propriétaire (m.) | właściciel

propriété (f.) | właściwość

protéger qqch. | chronić coś

prune (f.) | śliwka

puisque | ponieważ 

pulvérisation (f.) | rozpylanie

Q
quant à X | jeśli chodzi o X

quantité (f.) | ilość

quartier (m.) en danger | zagrożona 
dzielnica

quasiment | niemalże

quelconque | którykolwiek, 
jakikolwiek

quelque peu | troszeczkę 

quête (f.) | poszukiwanie

quitter un travail | odejść z pracy

quorum (m.) | kworum

quotidien (m.) | życie codzienne, 
codzienność

quotidien | codzienny

quotidiennement | dziennie

R
racheté, ~e par qqn | odkupiony  
od kogoś

ramer | wiosłować

rang (m.) | rząd, ranga, stopień

rebaptiser qqch. | przechrzcić coś

récif (m.) | rafa

récolté, ~e | zebrany

recommandé, ~e | zalecany

reconditionné, ~e | odnowiony

reconditionneur (m.) | osoba 
odnawiająca dany produkt

reconnaitre qqch. | rozpoznać coś 

rectification (f.) | sprostowanie

redorer qqch. | polepszyć coś 

refuge (m.) | schronienie

refuser l’entrée | odmówić wejścia

règle (f.) | reguła

relier qqch. à qqch. | łączyć coś  
z czymś

relogement (m.) | przeniesienie, 
przekwaterowanie, przesiedlenie

remboité, ~e | złożony

remonter | cofnąć się

remplacé, ~e par qqch. 
| zastępowany czymś, zastąpiony 
czymś

remplacer qqn | zastąpić kogoś

rempli, ~e | napełniony

remplir le rôle principal | pełnić 
główną rolę

rencontrer qqch. | spotkać coś

rendre hommage à qqn | oddawać 
komuś hołd

rendre qqch. illégal | czynić coś 
nielegalnym

rendre qqch. plus difficile | uczynić 
coś trudniejszym

rentable | opłacalny
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repos (m.) | wypoczynek

reposer | spoczywać

reposer en qqch. | polegać na czymś

reprendre des forces | nabrać sił

reprendre le taf | wrócić do pracy 

reprise (f.) | odebranie

résilier un contrat | rozwiązać 
umowę

ressembler à qqch. | przypominać 
coś

ressentir | odczuwać 

ressource (f.) | zasoby

rester coincé, ~e dans le passé 
| pozostawać uwięzionym  
w przeszłości, tkwić w przeszłości

retrouver qqch. | odnajdywać, 
odszukiwać coś 

retrouver qqn | odnaleźć kogoś

réunion (f.) | zebranie

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś 

revendiquer qqch. | twierdzić coś

revenir | wrócić

revente (f.) de vêtements 
| powtórna sprzedaż ubrań

revenus (m.pl.) | dochody

revue (f.) | magazyn, gazeta

RH (f. pl.) (ressources humaines) 
| zasoby ludzkie, HR

rhum (m.) | rum

rhume (m.) | katar

riche en qqch. | bogaty, obfitujący 
w coś 

rinçage (m.) | płukanie

ristourne (f.) | zniżka

rivage (m.) | brzeg

robinet (m.) | kran

rongeur (m.) | gryzoń

rosée (f.) du matin | poranna rosa

rouget (m.) | barwena

Royaume-Uni (m.) | Zjednoczone 
Królestwo (Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej)

rutabaga (m.) | brukiew

S
s’agir de qqch. | chodzić o coś

s’agit-il de | chodzi o 

s’appuyer sur qqch. | oprzeć się na 
czymś 

s’avérer | okazywać się

s’émerveiller de qqch. | zachwycić 
się czymś

s’ennuyer | nudzić się 

s’entraîner | ćwiczyć 

s’éteindre | umierać

s’étendre | rozłożyć

s’évaporer | parować, ulatniać się

s’initier à qqch. | zaczynać naukę 
czegoś

s’installer à X | osiedlić się na czymś

sachet (m.) | torebka

salaire (m.) (brut/net) | wypłata 
(brutto/netto)

sans | bez 

sans doute | bez wątpienia

sans qqch. | bez czegoś

santal (m.) | drzewo sandałowe

satisfaire les attentes de qqn 
| zaspokoić czyjeś oczekiwania

sauf quand | poza przypadkiem, 
kiedy

saumon (m.) | łosoś

sauvage | dziki 

savamment | umiejętnie, zręcznie

sculpté, ~e | wyrzeźbiony

sculpter qqch. | rzeźbić coś 

se balader | spacerować

se cacher | kryć się, ukrywać się 

se charger de qqch. | zajmować się 
czymś

se coucher | kłaść się spać

se débarrasser de qqch. | pozbyć się 
czegoś

se démarquer par qqch. | wyróżniać 
się czymś

se diffuser | rozprzestrzeniać się 

se lancer dans qqch. | zaangażować 
się w coś, podjąć się czegoś

se lancer sur le marché 
| zadebiutować na rynku

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

se plonger dans qqch. | zanurzyć się 
w czymś

se raser | golić się

se recycler | przebranżowić się

se rendre compte que | zdać sobie 
sprawę, że 

se savonner | na/mydlić się

se souvenir de qqn | przypominać 
sobie kogoś

se succéder | następować jeden po 
drugim

se tourner autour de qqch. | kręcić 
się wokół czegoś

se transmettre de X en Y | być 
przekazywanym z X na Y, przechodzić 
z X na Y

se vouloir X | chcieć być X

sécurité (f.) sociale | zakład 
ubezpieczeń społecznych

seigle (m.) | żyto

Seine (f.) | Sekwana

séjour (m.) | pobyt

séjourner | przebywać 

selon qqch. | według czegoś

sembler | wydawać się

sens (m.) | zmysł 

sentier (m.) | ścieżka

siège (m.) | siedziba, centrum

siéger | być umiejscowionym

signer un contrat | podpisać umowę

signification (f.) | znaczenie

SMIC (m.) (salaire minimum 
interprofessionnel de croissance) 
| minimalna krajowa (pensja)

société (f.) minière | stowarzyszenie 
górnicze, spółka/firma górnicza

sodium (m.) | sód

soldat (m.) | żołnierz

solennel, ~le | uroczysty
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sombre | ciemny

son (m.) | dźwięk

sophrologie (f.) | sofrologia, technika 
relaksacyjna

soucieu/x, ~se de qqch. | troszczący 
się o coś 

soudure (f.) | zespolenie

souffler | wiać, dmuchać 

souhaiter | życzyć sobie

soumettre qqch. à qqch. | poddawać 
coś czemuś

source (f.) principale | główne źródło

sourire (m.) | uśmiech

spécimen (m.) | bezpłatny 
egzemplarz

stagiaire (m.) | stażysta

stocker qqch. | przechowywać, 
magazynować coś

suffir | wystarczyć

suffisamment | wystarczająco

suite à qqch. | po czymś, 
w następstwie czegoś

suivant, ~e | następny, kolejny

suppression (f.) | usunięcie, 
pominięcie

supprimer qqch. | usunąć coś

sur un ton d’étonnement/de 
moquerie | ze zdumieniem/kpiną

surmonté, ~e | przezwyciężony

surtout | zwłaszcza

susceptible | nadający się

syndicats (m. pl.) | związki 
zawodowe

système (m.) d’irrigation goutte 
à goutte | system irygacyjny/
nawadniania kropla po kropli

T
taf (m.) (travail à faire) | pot. praca, 
robota

tandis que | podczas gdy

taon (m.) | giez

teint (m.) | cera, karnacja

téléphone de service (m.) | telefon 
służbowy

temporairement | okresowo

tendre à faire qqch. | dążyć do 
zrobienia czegoś

tenir un journal intime | prowadzić 
pamiętnik

tentative (f.) | próba

tenter qqch. | s/próbować czegoś

tenue (f.) | strój, ubranie

terminaison (f.) verbale 
| zakończenie czasownikowe

théier (m.) | krzew herbaciany

théière (f.) | dzbanek do herbaty

thym (m.) | tymianek

tiers (m.) | jedna trzecia

tilleul (m.) | lipa

tiroir (m.) | szafa

tisane (f.) | herbata ziołowa

tissu (m.) | materiał, tkanina, 
tworzywo

tombe (f.) | grób

tomber amoureux l’un de l’autre 
| zakochać się w sobie  
z wzajemnością

tortue (f.) terrestre | żółw lądowy

toucher (m.) | dotyk

toucher une allocation | pobierać 
zasiłek

toucher une allocation chômage 
| otrzymywać zasiłek dla 
bezrobotnych

toucher une pension d’invalidité 
| pobierać rentę inwalidzką

tournant (m.) | zwrot

tout au long de l’année | w ciągu 
całego roku

tout d’abord | po pierwsze

transmettre qqch. | przenosić, 
przekazywać, transportować coś

traumatisme (m.) crânien | wstrząs 
mózgu

travailler à temps plein/ mi-temps/
temps partiel | pracować na 
cały etat/pół etatu/w niepełnym 
wymiarze czasu pracy

travailler en intérim | być 
zatrudnionym przez agencję pracy 
tymczasowej

tricoter | robić na drutach

trier qqch. | doprowadzać coś  
do porządku

trolley (m.) | trolejbus

troupeau (m.) | stado

truite (f.) | pstrąg

tumeur (f.) au cerveau | guz mózgu

tumultueu/x, ~se | burzliwy

U
ultérieurement | później 

unanime | jednomyślny

une fois | kiedy już

unies dans l’effort de faire qqch. 
| zjednoczone w wysiłku, by zrobić 
coś

uniformiser qqch. | ujednolicić coś

usine (f.) | fabryka

V
variable | zmienny

vasière (f.) | błotna równina 

vasque (f.) | staw, niecka

veiller à qqch. | czuwać nad czymś

vendre qqch. | sprzedawać coś

verdure (f.) | zieleń

verser de l’argent | przelewać 
pieniądze

verveine (f.) | werbena

vicomte (m.) | wicehrabia

vide-grenier (m.) | pchli targ

vieillissement (m.) | starzenie się

virer qqn | pot. wyrzucić kogoś  
z pracy, wywalić z pracy

visant à faire qqch. | mający na celu, 
zmierzający do zrobienia czegoś, 
spowodowania czegoś

vœu (m.) | życzenie

voie (f.) | droga, trasa
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voire | nawet

voisin (m.) | sąsiad

voisin, ~e | sąsiedni, sąsiadujący

voyelle (f.) nasale | samogłoska 
nosowa

voyelle (f.) orale | samogłoska ustna

vu que | zważywszy, że 

vue (f.) | wzrok

zeste (m.) | skórka cytrusów

MES MOTS
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