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A
à l’aide de qqch. | przy pomocy 
czegoś

à l’écrit | w zapisie

à mi-chemin | w połowie drogi

à noter | należy zauważyć

à part qqch. | poza czymś,  
za wyjątkiem czegoś

à partir du | od

à plusieurs reprises (f.pl.) 
| wielokrotnie

à première vue | na pierwszy rzut 
oka

à priori | w założeniu

à son apogée | w swoim apogeum/
rozkwicie

à terme | ostatecznie

à tout prix | za wszelką cenę

abattre qqn/qqch. | zabijać kogoś/
coś

abbé (m.) | opat

abimé, ~e | zniszczony

abricot (m.) | morela

abriter qqch. | mieścić w sobie coś

absence (f.) totale de qqch. 
| zupełny brak czegoś

accabler | pognębić

accessible | dostępny

accessoire (m.) | akcesorium

accréditer qqn | mianować kogoś 

accueillir qqn | gościć kogoś

acquiescer | skinąć

acquis, ~e | nabyty

acquitter | spłacać, uiszczać

admirat/eur, ~rice | amator, 
miłośnik

affiche (f.) | plakat

affronter qqn | zmierzyć się z kimś

afin de | celem, w celu

aïeux (m.pl.) | przodkowie

aigu , ~ë | ostry, wysoki

ail (m.) | czosnek

ainsi | i tak

ainsi que | oraz, a także

aisément | łatwo

ajouter qqch. | dorzucać coś 

allemand, ~e | niemiecki

aller faire du ski | wyjeżdżać  
na narty

Allons-y ! | To jedźmy!

amener qqch. | wprowadzać coś

amener qqch. | zabierać coś

ancien, ~ne | stary

animal (m.) de compagnie 
| zwierzę domowe

anniversaire (m.) | urodziny

annoncer que | ogłaszać, że

anxieu/x, ~se | niespokojny

apparaître | pojawiać się

apparition (f.) | pojawienie się

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś

appellation (f.) | określenie

appliqué, ~e | stosowany

apporter qqch. | wnosić coś, 
przynosić coś 

apporter un soutien | dostarczać 
wsparcia

apprécié, ~e par qqn | ceniony 
przez kogoś

appréhender qqch. | uchwycić coś

approfondi, ~e | pogłębiony

approuver qqch. | zatwierdzić coś 

après sa mort | po śmierci

arrêter de faire qqch. | przestawać 
coś robić

arrivée (f.) du printemps 
| nadejście wiosny

arriver en tête | być na czele

arrondissement (m.) | okręg

asperge (f.) | szparag 

Assemblée (m.) nationale 
| zgromadzenie narodowe

assesseur (m.) | członek komisji 
wyborczej

association (f.) | połączenie, 
zestawienie

association (f.) de protection des 
animaux | stowarzyszenie/fundacja 
chroniąca zwierzęta

astuce (f.) | sztuczka, sprawdzony 
sposób

atelier (m.) | warsztat

atteindre plus de X | osiągnąć 
więcej niż X

atteindre X % | osiągać X %

attirer par qqch. | przyciągać czymś

attirer vers qqn | przyciągać ku 
komuś

au cours des siècles | na 
przestrzeni wieków 

au moins | co najmniej

au sein de qqch. | w czymś,  
w obrębie czegoś 

au suffrage universel direct 
| w głosowaniu powszechnym 
bezpośrednim

auberge (f.) | gospoda

aubergine (f.) | bakłażan 

aucun, ~e | żaden

aussitôt | wkrótce

autant de hauts (m.pl.) et de bas 
(m.pl) | aż tyle wzlotów i upadków

autant que possible | w miarę 
możliwości

autrefois | kiedyś, do niedawna

autrefois | niegdyś, kiedyś

avec consistance (f.) 
| konsekwentnie

avec leur grand écart d’âge | z ich 
dużą różnicą wieku

avenir (m.) | przyszłość

avoir beaucoup de soucis | mieć 
dużo zmartwień

avoir besoin de faire qqch. 
| musieć coś zrobić, potrzebować 
coś zrobić

avoir envie de faire qqch. | mieć 
ochotę na coś 

avoir les moyens (m.pl.) de partir 
une semaine en vacances | środki 
na tygodniowy wyjazd na wakacje
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avoir lieu | mieć miejsce

avoir pour but | mieć na celu

avoir tort de faire qqch. | nie mieć 
racji, robiąc coś

avoir un impact majeur sur qqch. 
| mieć znaczący wpływ na coś 

azur (m.) | lazur

B
babies (f.pl.) | obuwie „babies”, 
półbuty na obcasie z paskiem  
na kostce

bague (f.) | pierścionek

bail (m.) | najem, dzierżawa

baptême (m.) | chrzest

baraque (f.) à frites | mobilna 
budka z frytkami

barquette (f.) | taca

barrage (m.) | tama

basse couche (f.) sociale | dolna 
warstwa społeczna

battre qqn | pobić kogoś

beaux-parents (m.pl.) | teściowie

béotien, ~ne | ignorant

bien délimité, ~e | dobrze 
określony, zdefiniowany

bien doré, ~e | dobrze wypieczony

bien-être (m.) | dobrostan

bienfait (m.) | korzyść 

bienveillance (f.) | życzliwość

bijou (m.) | biżuteria

blanquette (f.) de veau | potrawka 
z cielęciny

bœuf (m.) bourguignon 
| burgundzka wołowina gotowana 
w winie

bof | oj tam

bois (m.) | drewno, las

bonne chance | powodzenia

bonne volonté (f.) | dobra wola

bonnet (m.) | czapka

bottes (f.pl) | kozaki

bouillir | gotować, doprowadzać 
do wrzenia

boulang/er, ~ère | piekarz

brabançon (m.) | dialekt brabancki

bruit (m.) | hałas

brûler | s/palić się

bruyamment | hałaśliwie

buée (f.) | para wodna

bulletin (m.) de vote | karta  
do głosowania

C
C’est nickel ! | Super!, Czadowo!

C’est vachement pénible ! | To 
okropne!

c’est-à-dire | to znaczy

ça semble chouette | ekstra się 
zapowiada

ça va éclater ! | ale się będzie 
działo!

caisse (f.) | kasa

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

car | ponieważ, bo

carte (f.) d’électeur | karta 
będąca dowodem, że jest się 
zarejestrowanym i można 
głosować. Po każdym głosowaniu, 
karta jest stemplowana. Karta ta 
zawiera miejsce głosowania, numer 
na liście itp.. Można głosować 
również bez tej karty.

caserne (f.) | koszary

cassis (m.) | czarna porzeczka

cédille (f.) | cedylla, pot. ogonek

ceinture (f.) bling | zdobiony pasek

centaine (f.) de qqch. | setka 
czegoś

cependant | z tego powodu, 
dlatego

certes | zapewne

ces derniers | ci ostatni

cette fois-ci | tym razem

chacun, ~e | każdy

chandelle (f.) | świeczka

changement (m.) de qqch. 
| zmiana czegoś

chanvre (m.) | włókno konopne

chaque année | każdego roku

chariot (m.) | wózek sklepowy; 
zadaszony wóz ciągnięty przez 
konie

charrette (f.) | dwukołowy wózek

charrue (f.) | pług

chef-d’œuvre (m.) | arcydzieło

chérie (f.) | kotuś, misiaczek

cheval (m.) | koń

chœur (m.) | chór

chorale (f.) | chór, schola

chou (m.) de Bruxelles | brukselka

chou fleur (m.) | kalafior

chouette | fajny

circuler | krążyć

citoyen (m.) | obywatel

cloître (m.) | klasztor

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

cogniti/f, ~ve | kognitywny

coïncider avec qqch. | zbiegać się 
z czymś

coing (m.) | pigwa

col (m.) XXL | wielki kołnierz

collégialement | kolektywnie, 
zbiorczo

coloriage (m.) | kolorowanie

combattre qqch. | przezwyciężać 
coś

comestible | jadalny

commune (f.) limitrophe | miasto 
sąsiadujące

comportement (m.) | zachowanie

comptes (m.pl) détaillés de 
campagne | szczegółowe konta 
związane z kampanią

concernant | dotyczący

concerné, ~e par qqch. | związany 
z czymś
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concerner qqch. | dotyczyć czegoś

conçu,~e | zaprojektowany

condamner qqn | skazywać kogoś

conditionnel (m.) | tryb 
warunkowy

confiné, ~e | odizolowany

confrère (m.) | kolega po fachu

consacrer au moins une heure 
par jour à qqch. | poświęcać co 
najmniej godzinę dziennie na coś

consécuti/f, ~ve | następujący  
po sobie

conseil (m.) constitutionnel 
| trybunał konstytucyjny

conseil (m.) des ministres | rada 
ministrów

conseiller (m.) départemental 
| radny w radzie departamentu

considéré, ~e | uważany

considéré, ~e comme qqch. 
| uznawany za coś

considéré, ~e comme qqn. 
| uznawany za kogoś

consonne (f.) | spółgłoska

consonne (f.) double | podwójna 
spółgłoska

constatation (f.) | stwierdzenie

constituer qqch. | stanowić coś 

contenir qqch. | zawierać coś

contracter un tel mariage 
| zawierać takie małżeństwo

contrainte (f.) juridique | wymóg 
prawny

contrairement à 
| w przeciwieństwie do

contribuer à qqch. | przyczyniać się 
do czegoś

convaincre qqn | przekonać kogoś

conviction (f.) | przekonanie

correspondre à qqch. 
| odpowiadać czemuś

côte (f.) de bœuf | rozbratel

coton (m.) | bawełna

couper de qqch. | odciąć od czegoś

couper qqch. | kroić coś

courageu/x, ~se | odważny

couramment | obecnie

courgette (f.) | cukinia

couter le poste (m.) à qqn 
| kosztować kogoś stanowisko 
pracy

coûter une fortune (f.) | kosztować 
fortunę

couvrir une superficie de X 
m² | pokrywać, zajmować 
powierzchnię X m²

crèche (f.) | żłobek

crème (f.) brûlée | krem posypany 
karmelizowanym cukrem

crêpe (m.) | naleśnik

croiser qqn | spotkać kogoś

croître | wzrastać

croquis (m.) | szkic

croyant, ~e | wierzący

cube (m.) | sześcian

cumin (m.) | kminek

curiste (m.f.) | kuracjusz

D
d’affilée | raz po raz, z rzędu

d’après X | według X

d’innombrables fois | niezliczoną 
ilość razy

d’origine (f.) étrangère 
| pochodzenia obcego

d’une dizaine d’années | w wieku 
około dziesięciu lat

dans ce dernier cas | w tym 
ostatnim przypadku

dans l’orde | w kolejności

dans la langue (f.) d’origine 
| w języku, z którego pochodzi

dans la plupart des cas (m.pl.) 
| w większości przypadków

dans la position (f.) intermédiaire 
| w otoczeniu spółgłosek

dans le sens inverse | w 
przeciwnym kierunku 

dans le viseur du gouvernement 
| na celowniku rządu

dans un bain d’huile | w oleju

davantage | więcej

de ce genre | tego rodzaju

de ce nombre (m.) | z tej liczby

de la même façon | tak samo

de moins en moins | coraz mniej

de peur de faire qqch. | z obawy 
przed zrobieniem czegoś

de plus | co więcej

de plus en plus | coraz bardziej

de qqch. à qqch. en passant par 
qqch. | począwszy od czegoś, 
poprzez coś, a skończywszy na 
czymś

de toute façon | w każdym razie

décéder | umrzeć

décor (m.) | dekoracje, wystrój

découpage (m.) administratif 
| podział administracyjny

découpé, ~e | pokrojony

découverte (f.) | odkrycie

découvrir qqch. | odkrywać coś

dégager qqch. | angażować coś

demander le divorce | żądać 
rozwodu

demander qqch. | wymagać czegoś

démarrer | ruszać, rozpoczynać się

demeure (f.) | siedziba, dom

dénombrer | liczyć

dépasser X | przekroczyć X

dépeindre | przedstawiać, 
odmalowywać

dépendre de qqch. | zależeć  
od czegoś

dépense (f.) | wydatek

dérivé (m.) | wyraz pochodny

derni/er, ~ère | ostatni

dérogation (f.) | uchylenie przepisu

déroutant, ~e | zaskakujący, 
zbijający z tropu

dès | od



francais.edu.pl
59/2022

Colorful
MEDIA

des départements d’outre-mer 
| z zamorskich departamentów

des fois | czasami

désigner qqch. | oznaczać coś 

désormais | od tej pory, od wtedy

détente (f.) | relaks, rozluźnienie

deux fois | dwa razy

développement (m.) durable 
| stały rozwój

devenir | stawać się 

devoir | mieć powinność

dialectes (m.pl.) d’Oïl et d’Oc 
| dialekty Oil są podgrupą 
dialektów romańskich (np. 
burginioński, szampański, 
lotaryński, normandzki, orleański, 
paryski, pikardyjski) z północy 
Francji. Dialekty Oc (np. gaskoński, 
langwedocki, prowansalski, 
limuzyński, oksytanski, 
prowansalski) występują na 
południu Francji.

différer | różnić się 

diffuser | emitować, nadawać

diffusion (f.) | rozprzestrzenienie 
się

digramme (m.) | dwuznak

disparaître | znikać, zanikać

dispersé, ~e | rozproszony

dissoudre qqch. | rozwiązać coś

distribuer de l’eau potable 
| dostarczać wody pitnej

divisé, ~e administrativement en... 
| podzielony administracyjnie na...

diviser | dzielić 

dixième | dziesiąty

domicile (m.) | miejsce 
zamieszkania

dompter qqch. | poskromić coś

donner lieu à qqch. | powodować 
coś

doudoune (f.) | kurtka puchowa

doute (m.) | wątpliwość

douzième | dwunasta

du coup | w rezultacie

dupe | naiwny

E
échange (m.) intergénérationnel 
| międzypokoleniowa wymiana

échapper à qqch. | wymykać się 
czemuś

écharpe (f.) | szalik

éclairant, ~e | wyjaśniający, 
oświecający

école (f.) maternelle | przedszkole

effacé, ~e | wymazany, wytarty

effectuer des transmissions 
| przekazywać wiadomości

effet (m.) clair-obscur | efekt 
światłocienia

également | też, również

électeur (m.) | wyborca

élection (f.) présidentielle 
| wybory prezydenckie

électrice (f.) | wyborczyni

élision (f.) | elizja

élu, ~e | wybrany

emballage (m.) | opakowanie

emballé, ~e | opakowany, 
zapakowany

emménager à X | przeprowadzić 
się do X

empêcher qqn | unikać kogoś

empire (m.) | cesarstwo

emploi (m.) de qqch. | użycie 
czegoś 

employé, ~e | pracownik

employer qqch. | stosować coś 

emprunt (m.) | zapożyczenie

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

en avoir marre de faire qqch. 
| mieć dosyć robienia czegoś

en avoir marre de qqch. | mieć 
czegoś dość, mieć czegoś powyżej 
uszu

en avoir ras-le-bol (m.) | mieć 
serdecznie dość

en cas de doute | w przypadku 
wątpliwości

en ce qui concerne | jeśli chodzi o 

en ce qui concerne qqch. | jeśli 
chodzi o coś

en comparaison | dla porównania

en découvrant | odkrywając

en moyenne | przeciętnie

en permanence | ciągle, nagminnie

en phase avec qqch. | zgodny 
z czymś

en premier lieu | po pierwsze

en principe | zasadniczo

en raison du décalage horaire 
| z powodu przesunięcia czasowego

en train de faire qqch. | w trakcie 
robienia czegoś 

en vogue | w modzie, na topie

encadré, ~e | sprecyzowany

encore une fois | raz jeszcze

endive (f.) | cykoria 

enfance (f.) | dzieciństwo

enfermé, ~e | zamknięty, 
w zamknięciu

enfin | na koniec, wreszcie

engendrer qqch. | powodować coś

ennuyeu/x, ~se | nudny

enrichir qqch. | wzbogacać coś

enrichissant, ~e | ubogacający

enseignement (m.) | nauczanie

enseignement (m.) religieux 
| nauczanie religii

entamer qqch. | rozpoczynać coś

entourage (m.) | otoczenie

entraîné, ~e par qqch. 
| spowodowany czymś

entraîner qqch | pociągać coś  
za sobą

entre autres | między innymi

entre-deux-guerres (m.,f.) | okres 
międzywojenny

entrepris, ~e | przedsięwzięty

envie (f.) | ochota

environ X | około X

environ X minutes | około X minut
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épinard (m.) | szpinak

épluché, ~e | obrany

éponge (f.) | gąbka

épouser qqn | zawrzeć z kimś 
związek małżeński

équateur (m.) | równik

escalader | wspinać się

essayer de faire qqch. | próbować 
coś zrobić

établissement (m.) | placówka, 
instytucja

État (m.) | państwo

état (m.) de la santé | stan zdrowia

état (m.) fédéral | państwo 
federalne

États-Unis (m.pl.) | Stany 
Zjednoczone

étonnant, ~e | zdumiewający

être attribué, ~e à qqn | być 
przypisywanym komuś

être au courant de qqch. 
| wiedzieć o czymś

être considéré, ~e comme nul 
| być uznanym za nieważny

être dans l’incertitude | być 
niepewnym

être en règle avec les obligations 
militaires | mieć uregulowany 
stosunek do służby wojskowej

être en train de faire qqch. 
| właśnie coś robić, być w trakcie 
robienia czegoś

être en vogue | być w modzie

être fondé, ~e | zostać założonym

être inscrit, ~e sur une liste 
électorale | być wpisanym na listę 
wyborczą

être placé, ~e sous tutelle | być 
pod nadzorem sądowym

être privé, ~e de qqch. | być 
pozbawionym czegoś

être promené, ~e | być niesionym

être réunis | zgromadzić się 

être stocké, ~e en vrac | być 
przechowywanym luzem

éventuellement | ewentualnie

éviter qqch. | uniknąć czegoś

exception (f.) | wyjątek

exercer sur qqn | wywierać  
na kogoś

exhumer qqn. | ekshumować 
kogoś

exiger | wymagać

exploit (m.) | wyczyn

explorer qqch. | zgłębić coś, 
odkrywać coś 

F
face à qqch. | w obliczu czegoś

facteur (m.) de nasalisation (f.) 
| czynnik wywołujący nazalizację

faïence (f.) | fajans, ceramika

faire du bien | dobrze na coś robić

faire partie de l’identité de qqch. 
| być częścią tożsamości czegoś

faire passer qqch. comme qqch. 
| podawać coś za coś

faire référence à qqch. | odnosić 
się do czegoś

faire subir moins de pression 
| sprawiać, że ktoś odczuwa 
mniejszą presję

fau/x, ~sse | fałszywy

fente (f.) | szczelina

feuilleter qqch. | przejrzeć coś, 
przekartkować coś

filer à qqch. | pędzić na coś

fixé, ~e à X | ustalony na X

flamand (m.) occidental 
| flamandzki zachodni

flamand (m.) oriental | flamandzki 
wschodni

flamme (f.) | płomień

fleuve (m.) | rzeka

fondant (m.) au 
chocolat | czekoladowa 
kremówka, czekoladowe ciasto 
z płynną czekoladą w środku

forme (f.) pronominale | forma 
zwrotna

four (m.) | piec

fournir qqch. | dostarczać coś

fourrure (f.) animale | futro 
zwierzęce

foyer (m.) | gospodarstwo 
domowe

frais (m.pl.) | koszty

fraise (f.) | truskawka

framboise (f.) | malina

frange (f.) | frędzel

fratrie (f.) de X (nombre) | X 
(liczebnik zbiorowy) rodzeństwa

fréquemment | często

fringue (f.) | ciuch

frire qqch. | smażyć coś na 
głębokim oleju

frontière (f.) | granica

fruit (m.) de la passion | marakuja

fuite (f.) | ucieczka, wyciek

fuseau (m.) horaire | strefa 
czasowa

fusionner | połączyć się

G
gagner en popularité | zyskiwać  
na popularności

gagner qqch. | wygrać coś

garde (f.) | straż przyboczna

garde-robe (f.) | ubrania; szafa; 
garderoba

garder qqch. | zachować coś

gare (f.) | dworzec

gaspillage (m.) | marnotrawienie, 
marnotrawstwo

Géant (m.) | gigant

gentil, ~le | miły, grzeczny

gigot (m.) d’agneau | udziec 
jagnięcy

glacier (m.) | lodowiec

gland (m.) | żołądź

glissement (m.) de sens (m.) 
| przesunięcie znaczenia

gouverner qqch. | rządzić czymś
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graisse (f.) de bœuf | tłuszcz 
wołowy

grand éventail (m.) d’avantages 
| wielki wachlarz możliwości

grand sac (m.) cabas | duża 
pleciona torba

graphie (f.) | zapis

gros, ~se | gruby

groseille (f.) | czerwona porzeczka

guichet (m.) | okienko kasowe

Guy | imię męskie

H
h aspiré | h przydechowe

h muet | h nieme

habillé, ~e | ubrany

hamster (m.) | chomik

haricot (m.) vert | zielona fasolka

haute sensibilité (f.) | wysoka 
wrażliwość

hautement | wysoko

hésiter | wahać się

heureusement | na szczęście

humeur (f.) hivernale | zimowy 
nastrój

hypersensibilité (f.) 
| nadwrażliwość

I
il arrive que | zdarza się

il est conseillé de faire qqch. 
| zaleca się robienie czegoś

il faut | należy

il paraît que | podobno

il s’agit soit de | chodzi albo o 

il suffit de faire qqch. | wystarczy 
coś zrobić

il y a plus de 10 000 ans | ponad 
10 000 lat temu

île (f.) flottante | deser z bezą, 
„pływająca wyspa” w sosie 
waniliowym

illettré | niepiśmienny

illisible | nieczytelny

immature | niedojrzały

immonde | obrzydliwy

imposé, ~e à qqn. | narzucony 
komuś

imposer qqch. | narzucać coś

impôt (m.) | podatek

imprimé (m.) | nadruk, wzór

incertitude (f.) | niepewność

inciter qqn à faire qqch. 
| zachęcać, skłaniać kogoś  
do zrobienia czegoś 

incohérence (f.) | brak spójności, 
konsekwencji

incompatibilité (f.) de caractère 
| niezgodność charakterów

indemne | nietknięty, bez szwanku

indéniable | niezaprzeczalny

indépendamment de qqch 
| niezależnie od czegoś

indicatif (m.) | tryb oznajmujący

indiquer que | wskazywać, że

inégalité (f.) | nierówność, 
niezgodność

infidélité (f.) | niewierność

influence (f.) | wpływ

influer qqch. | wpływać na coś

innocent, ~e | niewinny

inscrit,~e dans qqch. | wpisany  
w coś

intercalé, ~e | wciśnięty, 
wprowadzony pomiędzy

interdiction (f.) | zakaz

interdire qqch | zabronić czegoś

interdit, ~e | zakazany

intervocalique 
| międzysamogłoskowy

intevenir | podejmować działanie

introduit, ~e par | wprowadzony 
przez

inutile | bezużyteczny

iris (m.) | tęczówka

ivrogne (m.) | pijak

J
jardinage (m.) | ogrodnictwo

Je suis fier de moi ! | Jestem  
z siebie dumny!

Je suis ravi ! | Bardzo mi miło!

je vous l’accorde | niech Panu/
Pani/wam będzie

jeter qqch. à la poubelle | wrzucić 
coś do kosza na śmieci

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

jeu (m.) d’ombres (f.pl.) et de 
lumières (f.pl) | gra światłocieni

jour (m.) du scrutin | dzień 
głosowania

jour (m.) férié | święto, dzień 
świąteczny

justifier qqch. | uzasadniać coś

L
L’Apparition de l’ange à saint 
Joseph | Anioł ukazujący się św. 
Józefowi

l’Assemblée (f.) nationale française 
| Zgromadzenie Narodowe we 
Francji

l’Insee (m.) | francuski instytut 
badań statystycznych

la Commune de Paris | Komuna 
Paryska

la Coupe du monde | mundial

La Diseuse de bonne aventure 
| Wróżka

La Madeleine pénitente  
(à la flamme filante) | Pokutująca 
Magdalena (z dymiącym 
płomieniem)

La Madeleine pénitente  
(à la veilleuse) | Pokutująca 
Magdalena (zwana Terff)

la Péninsule ibérique | Półwysep 
Iberyjski

la plupart de X | większość X 

la Seconde Guerre mondiale |  
II wojna światowa
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la Seine | Sekwana

laïcité (f.) | laicyzm

langue (f.) enseignée à l’école 
| język nauczany w szkole

lanterne (f.) | lampa, latarnia

lavoir (m.) | pralnia

Le Nouveau-né | Nowo narodzony

Le Reniement de saint Pierre 
| Zaparcie się św. Piotra

le Rhône | Rodan

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

Le tricheur à l’as de carreau 
| Oszust z asem karo

Le tricheur à l’as de trèfle | Oszust 
z asem treflowym

Le vielleur | Grajek

les États-Unis | Stany Zjednoczone

les Jeux olympiques d’été/
d’hiver | letnie/zimowe igrzyska 
olimpijskie

Les mangeurs de pois | Jedzący 
groch

les plus élevés | najwyższe

lessivage (m.) | pranie

lettre (f.) double | podwójna litera

lettre (f.) non-prononcée 
| niewymawiana litera

liaison (f.) | łączenie 
międzywyrazowe

licorne (f.) | jednorożec

lieu (m.) de stockage | magazyn

limbourgeois (m.) | język, dialekt 
limburski

linge (m.) | rzeczy do 
prania, bielizna

liste (f.) nominative | lista 
z nazwiskami

locution (f.) adverbiale | wyrażenie 
przysłówkowe

lorrain, ~e | lotaryński

lors du dépouillement | podczas 
liczenia (głosów)

lorsque | gdy

lutte (f.) contre qqch. | walka  
z czymś 

M
machine (f.) à peler les pommes 
de terre | maszynka do obierania 
ziemniaków

machine (f.) coupe-frites 
| maszynka do krojenia frytek

Madeleine pénitente | Pokutująca 
Magdalena

magouille (f.) | machlojka

magret (m.) de canard | pierś 
z kaczki

maire (m.) | mer

maïs (m.) | kukurydza

maison (f.) de couture | dom mody

maison (f.) de retraite | dom 
starców 

maîtriser qqch. | opanować coś

majoritairement | w przeważającej 
części

majorité (f.) | większość

malchanceu/x, ~se | nieszczęśliwy, 
pechowy

malédiction (f.) | przekleństwo

malgré | po/mimo

manoir (m.) | rezydencja

manquer | brakować

marché (m.) de volailles 
| targowisko z drobiem

marcher si bien | działać tak 
dobrze

marguerite (f.) | stokrotka

marquer qqch. | zaznaczyć coś 

mars (m.) | marzec

matinée (f.) | poranek

mélanger qqch. | mieszać coś

même | taki sam

même si | nawet jeśli

menacé, ~ e | zagrożony

ménage (m.) | sprzątanie, porządki

mené, ~e avec qqn | prowadzony 
z kimś

mener à bien | przeprowadzić  
z sukcesem

mener une enquête | prowadzić 
dochodzenie

mensonge (m.) sur qqch. 
| kłamstwo o czymś

mention (f.) | wzmianka

méridional, ~e | południowy

mesurer | mierzyć

métier (m.) | zawód, profesja

mettre qqch. côte à côte 
| zestawić, ułożyć coś obok siebie

mettre qqch. de côté | odsuwać 
coś na bok

millefeuille (m.) | napoleonka

moins de X | mniej niż X

mort, ~e | martwy

mot-clé (m.) | słowo-klucz

moules-frites (f.pl.) | małże 
z frytkami

Moyen Âge (m.) | średniowiecze

mule (f.) | muł

mûre (f.) | jeżyna 

musée (m.) des beaux-arts (m.pl.) 
| muzeum sztuk pięknych

mutuel, ~le | wzajemny

myrtille (f.) | borówka 
amerykańska

N
n’avoir rien à voir avec… | nie mieć 
nic wspólnego z...

n’exercer que deux mandats 
consécutifs | obejmować 
nie więcej niż dwa mandaty 
następujące po sobie

nasal, ~e | nosowy

nasaliser qqch. | poddawać coś 
nazalizacji

nationalité (f.) française 
| francuska narodowość

navet (m.) | rzepa

ne cesser de faire qqch. | nie 
przestawać czegoś robić
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ne comporte qu’un seul... | nie liczy 
więcej niż…, składa się z nie więcej 
niż…

ne comprenait que... | nie liczył 
więcej niż…

néanmoins | jednak/że

néerlandais (m.) | holenderski

négligeable | nieznaczący

négociations (f.pl.) de rachat 
| negocjacje dotyczące wykupu

nettoyage (m.) du linge sale (m.) 
| pranie brudnej bielizny, ubrań

nettoyé, ~e | wyczyszczony, wyprany

ni… ni… | ani… ani…

nombreu/x, ~se | liczny

non-intervocalique | inny niż 
międzysamogłoskowy

nonne (f.) | zakonnica

notamment | zwłaszcza

notons au passage | zauważmy  
przy okazji

nulle part | nigdzie

nuque (f.) | kark

O
obscurité (f.) de la nuit | nocne 
ciemności

occuper X m² | zajmować X m²

œuvre (f.) d’art | dzieło sztuki

œuvre (m.) | dzieło, praca

oignon (m.) | cebula

on distingue | wyróżnia się

ordinaire | zwyczajny

origine (f.) | pochodzenie

oseille (f.) | szczaw

ouais | no tak

oubli (m.) | zapomnienie

oublier qqch. | zapomnieć  
czegoś/o czymś 

oublier que | zapominać, że

ouest (m.) | zachód

ouvrage (m.) | dzieło

P
paillette (f.) | cekin

pamplemousse (m.) | grejpfrut 

panne (f.) | usterka

par ailleurs | ponadto

par contre | natomiast

par intérim | czasowy, okresowy

paradis (m.) pour qqn | raj dla kogoś

parité (f.) | parytet

parmi | wśród, między

parrainage (m.) | popieranie

partiellement | częściowo

partir pour | jechać do

partout | wszędzie

pass (m.) sanitaire | certyfikat 
szczepienia

passé (m.) | przeszłość

passer du temps | spędzać czas

patient, ~e | cierpliwy

pâtisserie (f.) | pieczenie/
cukiernictwo

peaufiner qqch. | dopracowywać coś

pêche (f.) | brzoskwinia

peigne (m.) | grzebień

peintre (m., f.) ordinaire du roi 
| nadworny malarz króla

peinture (f.) | obraz

pendant | podczas

pendant que | podczas gdy

perception (f.) | percepcja, 
postrzeganie

période (f.) de Noël | okres świąt 
Bożego Narodzenia

permettre de faire qqch. | pozwalać 
coś zrobić

personnage (m.) | postać

pertinent,~e | odpowiedni, słuszny, 
trafny

peser | ważyć

petit à petit | pomalutku

phare (m.) | reflektor, latarnia 
morska

phonème (m.) | fonem

pièce (f.) d’identité | dokument 
tożsamości

pierre (f.) | kamień

piéton (m.) | pieszy

pigeon (m.) voyageur | gołąb 
wędrowny

pile (f.) | stos

pistes (f.) pour le ski (m.) d’été 
| trasa narciarska w warunkach 
letnich

plagiste (m.) | plażowicz

plat (m.) | danie

plongé, ~e | zanurzony

plupart (f.) de | większość

poids (m.) | waga

poivron (m.) | słodka papryka

pôle (m.) nord | biegun północny

pomme de terre (f.) | ziemniak

pont (m.) | most

porter qqch. | nosić coś (na sobie)

postérieur, ~e | późniejszy

potable | pitny

pour l’instant | obecnie, na chwilę 
obecną

pourrir | ze/psuć się, z/gnić

pourtant | dlatego

pourtant | jednak, jednakże

Pourvu que ça marche | Żeby tylko 
się udało!

préalablement | wcześniej

précédé, ~e de qqch. | poprzedzony 
czymś

préfixe (m.) | prefiks, przedrostek

prendre qqch. en charge | brać coś 
na siebie

prendre tout son sens | nabierać 
sensu

prendre une décision identique 
| podejmować taką samą decyzję

préoccupation (f.) | zmartwienie

préposition (f.) | przyimek

près de X | blisko X

presque | prawie, niemal

preuve que | dowodem, że
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prévoir | przewidzieć

prévoir qqch. | przewidywać coś 

prévoir que | przewidywać, że

principauté (f.) | księstwo

print (m.) animal | motyw zwierzęcy

prise (f.) de conscience 
| świadomość

proche (m.) | bliski, osoba z rodziny

profession (f.) de foi | program 
polityczny

profiterole (m.) | ptyś faszerowany 
kremem lub lodami

profond, ~e | dogłębny

prononcé, ~e | zawarty

prononciation (f.) | wymowa

propice à qqch. | sprzyjający czemuś

proposition (f.) | zdanie składowe

proposition (f.) subordonnée 
| zdanie podrzędnie złożone

propre | własny

propriétaire (m.) | właściciel

propriété (f.) de durcir et de blanchir 
| właściwość utwardzania się 
i wybielania

prouver que | udowadniać, że 

provenir de | pochodzić z

prune (f.) | śliwka

publié, ~e sur Internet 
| opublikowany w Internecie

pugnace | zadziorny, awanturniczy

puisque | ponieważ

puissance (f.) industrielle | potęga 
przemysłowa

Q
quand même | jednak

quant à qqn | w przypadku kogoś

quantité (f.) | liczba

quasi | prawie, niemal

quelque part | gdzieś

querelle (f.) | kłótnia, sprzeczka

quinquennat (m.) | okres pięciu lat

quotidien (m.) des lavandières 
| codzienność praczek

quotidiennement | na co dzień

R
raclette (f.) | ser zapiekany na małym 
elektrycznym grilu w patelenkach

radis (m.) | rzodkiewka

rafraîchir qqch. | odświeżyć coś

rail (m.) | szyna

raisin (m.) | winogrono

rappeler que | pamiętać,  
że, przypominać sobie, że 

rattaché, ~e à qqch. | przyłączony  
do czegoś

rayonnant, ~e | jarzący się

recherche (f.) | poszukiwania

rechercher qqn | szukać kogoś

recommander de faire qqch. 
| zalecać coś zrobić

reconnaitre qqch. officiellement 
| uznawać coś oficjalnie

redécouvert, ~e | odkryty na nowo

redonner un rôle et un sens à qqn 
| przywracać komuś rolę i sens 

réduit, ~e | ograniczony

réel, ~le | prawdziwy, rzeczywisty

référence (f.) en la matière | punkt 
odniesienia w danej dziedzinie

refléter qqch. | odzwierciedlać coś

refuser | odmawiać 

règle (f.) | zasada, reguła

régner | królować

rejoindre | połączyć się

relier X à Y | łączyć X z Y

remarque (f.) générale | ogólna 
uwaga

remontée (f.) mécanique | wyciąg 
narciarski

remplacé, ~e par qqch. | zastąpiony 
przez coś

remplacer qqn | zastąpić kogoś

rémunéré, ~e | wynagradzany

rencontre (f.) | spotkanie 

rencontre (f.) de qqch. | spotkanie 
czegoś

renommé, ~e | renomowany, sławny

renommer qqch. | zmienić nazwę 
czegoś

repassé, ~e | wyprasowany

replongé, ~e | ponownie zanurzony

reposer sur qqch. | opierać się na 
czymś

représentation (f.) nocturne | ujęcie 
nocne, nokturn

ressemblant, ~e | podobny

ressembler à qqch. | przypominać 
coś, wyglądać jak coś 

ressenti, ~e | odczuwany

ressentir qqch. | czuć, odczuwać coś

rester de côté | pozostać na uboczu

rester prononcé, ~e | być 
wymawianym

résulter de qqch. | być wynikiem 
czegoś

retraité, ~e (m., f.) | emeryt/ka

réveillon (m.) | wigilia

revenir | powracać

rêver de faire qqch. | marzyć 
o robieniu czegoś

revêtir une importance toute 
particulière | nabierać niezwykłej 
wagi

réviser la constitution | zmieniać 
konstytucję

rivière (f.) | rzeka

Rixe de musiciens | Bójka 
muzykantów

riz (m.) | ryż

rouille (f.) | rdza

rouler | toczyć się, jechać

rouler à gauche | jeździć lewą stroną

S
s’amuser à faire qqch. | zabawiać się 
robieniem czegoś
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s’appuyer sur qqch. | opierać się  
na czymś

s’en douter | spodziewać się czegoś

s’endormir | zasnąć

s’enrichir de qqch. | wzbogacać się 
o coś

s’entraîner | ćwiczyć się

s’étendre sur X km² | rozpościerać 
się na X km²

s’il s’agit de | jeśli chodzi o

s’il s’agit de qqch. | jeśli chodzi o coś

s’imposer qqch. | narzucić sobie

s’interrompre | zostać przerwanym

sain, ~e | zdrowy 

Saint Joseph charpentier | Święty 
Józef cieśla

sale | brudny

salé, ~e | słony

sans aucun doute | na pewno,  
bez wątpienia, bezdyskusyjnie

sans doute | zapewne

sans égal | niezrównany

sans qqch. | bez czegoś

santé (f.) | zdrowie

sauf | z wyjątkiem

sauf quand | poza przypadkiem, gdy

sauvé, ~e de l’oubli | uratowany  
od zapomnienia

sauver qqch. | ratować coś

savoir (m.) | wiedza

sceau (m.) | pieczęć

scier | piłować

sculpter | rzeźbić

sculpture (f.) | rzeźba

se comporter comme qqch. 
| zachowywać się jak coś

se côtoyer | przebywać razem

se coucher tôt | wcześnie kłaść się 
spać

se débrouiller | radzić sobie

se détériorer | psuć się 

se diriger vers qqch. | kierować się 
do czegoś/ku czemuś

se faire plumer par qqch. | być 
okradanym przez kogoś

se familiariser avec qqch. | zapoznać 
się z czymś

se former | kształcić się

se marier | ożenić się

se rappeler que | pamiętać, że

se remplacer | wymieniać się 

se rendre à la mairie | udać się  
do merostwa

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

se rendre dans un isoloir | udać się 
do kabiny do głosowania

se rendre en/à X | udać się do X

se retrouver | spotykać się 

se sentir attendu,~e et aimé,~e 
| czuć się wyczekiwanym i kochanym

se sentir utile | czuć się pożytecznym

se souvenir | przypominać sobie

se tourner vers qqch. | nakierować 
się na coś

secondaire | drugorzędny, drugiego 
stopnia

sécurisant, ~e | uspokajający

selon X | według X 

sembler | wydawać się 

semer l’incertitude | wprowadzać 
niepewność, siać zamieszanie

semi-consonne (f.) | półspółgłoska

semi-voyelle (f.) | półsamogłoska

sensible | wrażliwy

septennat (m.) | okres siedmu lat

septentrional, ~e | północny

servir de X | służyć jako X

siéger à X | rezydować, mieć siedzibę 
w X

signature (f.) | podpis

signé, ~e | podpisany

signer le registre | podpisać listę 
głosujących

signifier qqch. | oznaczać, znaczyć 
coś

simplifier l’écriture des mots 
| uprościć pisownię słów

ski (m.) de fond | narciarstwo 
biegowe

skier | jeździć na nartach

skieu/r, ~se | narciarz

soie (f.) | jedwab

soit en groupes, soit en binômes 
senior-enfant | albo w grupach albo 
w tandemie senior-dziecko

soit… soit | albo

soixante | sześćdziesiąt

sombre | ciemny

sombrer dans qqch. | pogrążać się 
w czymś

sommeil (m.) | sen

son (m.) | dźwięk

sortir du dressing | wyciągać z szafy

souci (m.) | zmartwienie

souligner qqch. | podkreślić coś 

soupçonner qqch. | podejrzewać coś

source (f.) de la lumière | źródło 
światła

sourire (m.) | uśmiech

sous film plastique | w folii

sous l’action de la pluie et du soleil 
| pod wpływem działania deszczu 
i słońca

sous un même toit | pod jednym 
dachem

soyeu/x, ~se | jedwabisty

stimuli (m.pl. ) | bodźce

strictement | ściśle

style (m.) d’attachement | styl 
przywiązania

subir la pollution | być poddanym 
zanieczyszczeniu

subjonctif (m.) | tryb łączący

subsistant, ~e | pozostający, 
istniejący

suivi, ~e de qqch. | po którym 
następuje coś

superficie (f). terrestre mondiale 
| powierzchnia ziemi świata

supprimer qqch. | usunąć coś 
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sur accord spécial | za specjalnym 
zezwoleniem

susceptibilité (f.) émotionnelle 
| drażliwość emocjonalna

T
taille (f.) | rozmiar, wielkość

tamponné, ~e | opieczętowany

tandis que | podczas gdy

tarte (f.) aux pommes | tarta z jabłek

témoigner de qqch. | świadczyć 
o czymś

tempérament (m.) | temperament

tenir compte de qqch. | brać coś 
pod uwagę

tenir qqch. | trzymać coś

tenir qqn au courant | informować 
kogoś na bieżąco, dawać komuś znać 
o czymś

tenue (f.) | ubranie, strój

timbre (m.) | znaczek

timide | nieśmiały

tiré, ~e de | pochodzący od

toile (f.) | płótno

tomate (f.) ronde | pomidor 

tomates (m.pl.) farcies 
| faszerowane pomidory

tombe (f.) | grób

tomber dans l’oubli | popaść 
w zapomnienie

tongs (f.pl.) | japonki (buty)

torche (f.) | pochodnia

tourmenté, ~e | niespokojny, 
burzliwy

tout-petit (m.) | maluch

trait (m.) d’union | myślnik

trait (m.) de personnalité inné 
| wrodzona cecha charakteru

trait (m.) génétique du système 
nerveux | cecha genetyczna systemu 
nerwowego

traitement (m.) | obróbka

troupe (f.) | wojsko

U
un tas d’avantages | mnóstwo 
korzyści

urinant | siusiający

V
validé, ~e | zatwierdzony

varié, ~e | różnorodny

vas-y | to dawaj

venir | przyjść, pojawić się 

venir de qqch. | pochodzić od czegoś

venue (f.) de la nouvelle année (f.) 
| przełom roku

véritable | prawdziwy

veuf (m.) | wdowiec

veuve (f.) | wdowa

vie (f.) quotidienne | życie codzienne

Vieillard | Starzec

Vieille femme | Stara kobieta

vingtaine (f.) | dwadzieścioro

violent, ~e | gwałtowny

voie (f.) ferrée | droga kolejowa

voiler qqch. | przysłaniać coś

voir qqch. de ses propres yeux 
(m.pl) | zobaczyć coś na własne oczy

voire | a nawet, wręcz

volontaire | wolontariusz

volontairement | rozmyślnie

vote (m.) | głos

voyelle (f.) orale | samogłoska ustna

W
wapiti (m.) | wapiti

wombat (m.) | wombat
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