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A
à chaque pays | w każdym kraju

à deux tours | w dwóch turach

à l’étranger | za granicą 

à l’inverse | przeciwnie

à la fin | na końcu

à la fois X et Y | zarazem X, jak i Y

À la rencontre du Petit Prince |  
Na spotkanie z Małym Księciem

à la tête de qqch. | na czele czegoś

à ne pas manquer | nie do 
przeoczenia

à partir de là | od tego momentu

à quel point | do jakiego stopnia

à ses frais | na własny koszt

à son actif | na swoim koncie

à tous prix | za wszelką cenę

à vrai dire | prawdę mówiąc

abécédaire (m.) | abecadło

abondance (f.) | obfitość

abriter qqch. | mieścić coś 

accès (m.) à l’eau potable | dostęp 
do wody pitnej 

accolé, ~e à qqch. | przyklejony  
do czegoś 

accompli, ~e | spełniony

accord (m.) au pluriel | zgodność 
liczby mnogiej

acquis (m.pl.) technologiques 
contemporains | współczesne 
zdobycze technologiczne

afin de | celem, w celu 

agir | działać 

agir contre la vulnérabilité 
| reagować na wrażliwość 

agriculteur (m.) | rolnik

ainsi | więc, i tak

ainsi que | jak również 

ajouter de la valeur économique  
à qqch. | dodawać czemuś wartości 
ekonomicznej

ajouter qqch. | dorzucać coś

ajouter qqch. à qqch. | dorzucać 
coś do czegoś 

Allemagne | Niemcy

allemand, ~e | niemiecki

ambiance (f.) | atmosfera 

âme (f.) | dusza

ancien, ~ne | w starszym wieku

animiste | animalistyczny

année (f.) de naissance | rok 
urodzenia

année après année | rok po roku

anniversaire (m.) de la mort 
| rocznica śmierci

appartenir à qqch. | należeć  
do czegoś

appellation (f.)  | określenie

applaudir qqn | podziękować 
komuś brawami

apporter qqch. | przynosić coś  
(ze sobą)

apporter une présence | wnosić 
(swoją) obecność

approuver qqch. | zatwierdzić coś

arme (f.) | broń

arracher qqch. | zrywać coś

arrivé, ~e en tête | będący na czele

assaisonné,~e de qqch. 
| przyprawiony czymś

Assemblée (m.)  nationale 
| zgromadzenie narodowe

assez | dosyć 

association (f.) | stowarzyszenie

attacher qqn à qqch. | przywiązać 
kogoś do czegoś

attends | poczekaj

attrape-touriste (m.) | pułapka  
na turystów

attrister qqn | zasmucać kogoś 

au cours de son mandat | w trakcie 
kadencji

au cours des siècles |  
na przestrzeni wieków

au fond de qqn | w głębi kogoś

au moins | co najmniej

au patrimoine reconnu |  
o uznanym dziedzictwie

au quotidien | codziennie,  
na co dzień

au suffrage universel direct 
uninominal | w głosowaniu 
powszechnym bezpośrednim 
większościowym (dotyczy 
jednomandatowych okręgów 
wyborczych)

aucun, ~e | żaden

augmentati/f, ~ve | wzmacniający

autour de qqch. | wokół czegoś

autrefois | niegdyś, kiedyś 

autrement | w inny sposób, inaczej

aux premiers abords | słysząc coś 
pierwszy raz

aux trousses de qqn | depczący/a 
komuś po piętach

avancer | postępować, iść naprzód

avant tout | przede wszystkim

aviateur (m.) | lotnik

avoir besoin de faire qqch. | mieć 
potrzebę zrobienia czegoś 

avoir des éloges de la part  
de X en personne | otrzymać 
pochwały od samej X

avoir du courage | być odważnym

avoir du mal à faire qqch. | mieć 
trudność ze zrobieniem czegoś

avoir le goût  | smakować, 
próbować

avoir lieu | mieć miejsce

avoir pour but | mieć na celu

avoir qqch. à son compte | mieć 
coś na swoim koncie

avoir un mal fou à faire qqch. 
| mieć duży problem ze zrobieniem 
czegoś

avouer | przyznawać

B
béarnaise | sos bearneński  
(sos na bazie sosu holenderskiego  
z dodatkiem estragonu i szalotki)

bénévolat (m.) | wolontariat
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bénévole (m.) | wolontariusz

bête | głupi 

bien au contraire | wręcz 
przeciwnie  

bizzare | dziwny, dziwaczny, 
osobliwy

boisson (f.) | napój

boulangère (f.) | sprzedawczyni  
w piekarni

boulot (m.) | pot. praca, robota

bourgmestre (m.) | burmistrz

bout (m.) | kawałek, cząstka

braconnage (m.) | kłusownictwo

brioche (f.)  aux raisins | bułka  
z rodzynkami

brique (f.) | cegła

briser le cœur | łamać serce

brosser les cours | wagarować

but (m.) | cel

C
c’est-à-dire | to znaczy

Ça me rend dingue | To mnie 
wkurza

cacher | ukrywać 

cambrioleur (m.) | włamywacz

casserole (f.) | rondel

causer qqch. | s/powodować coś 

cependant | jednak/że

cercueil (m.) | trumna

certaines | niektóre

cette première fois | ten pierwszy 
raz

chacun, ~e | każdy

chagrin (m.) | smutek

chanteuse (f.) | piosenkarka

chapitre après chapitre | rozdział 
po rozdziale

chaque | każdy

chaque année | każdego roku

chargé, ~e de qqch. 
| odpowiedzialny za coś

chaton (m.) | kotek, kociak

chausson (m.) aux pommes 
| ciastko wypiekane z ciasta 
francuskiego i nadziewane jabłkami

chef (m.) d’état | prezydent

chef-d’œuvre (m.) | arcydzieło

chercher qqch. | szukać czegoś

cheville (f.) | kostka

chicorée (f.) | cykoria

chien (m.) sauvage | dziki pies

choisir | wybrać

citoyen (m.) | obywatel

clos, ~e | zamknięty

cocotte-minute (f.) | szybkowar 
ciśnieniowy

combattre au front | walczyć  
na froncie

combustible (m.) | paliwo 

commémorer qqch. | upamiętniać 
coś 

commis, ~e | popełniony

communauté (f.) chrétienne 
| wspólnota chrześcijańska

commune (f.) | wspólnota

compte (m.) courant | konto 
bankowe

compter faire qqch. | zamierzać 
coś zrobić

compter sur qqch. | liczyć na coś 

concernant | dotyczący

confusion (f.) | zmieszanie, 
zakłopotanie

consacré, ~e | poświęcony

conseiller (m.) municipal | miejski 
radny

considéré,~e | uważany

consigné, ~e | zwrotny

consister à faire qqch. | polegać  
na robieniu czegoś 

contremur (m.) | przymurek

contrindication (f.) 
| przeciwwskazanie

convoité, ~e | pożądany, 
poszukiwany

coté, ~e | oceniony (jak np. akcje 
na giełdzie)

couler de source | toczyć się, 
przebiegać płynnie

couleurs (f.pl.) chaudes | ciepłe 
kolory

coup (m.) d’état | zamach stanu

coup (m.) de fil | telefon

coupable (m.) | winny

coupé, ~e au montage | wycięty 
podczas montażu

couque (f.) | ciastko

coût (m.) de fabrication | koszt 
produkcji

coutume (f.) | zwyczaj

couturier (m.) | krawiec

cradingue | brudny

crainte (f.) | strach, obawa

crotte (f.) | kupa

cuivre (m.) | miedź

D
d’abord | najpierw 

d’origine étrangère | obcego 
pochodzenia

dans chaque circonscription |  
w każdym okręgu

dans le but de | celem, w celu

dans les villes (f.pl.) environnantes 
| w okolicznych wioskach

davantage sur qqch. | więcej  
na temat czegoś

de ce qu’on va y découvrir |  
przed tym, co się odkryje

de forme allongée | o wydłużonym 
kształcie

de même | podobnie

de nombreuses fois | wiele razy

de tout genre | rozmaity, różnego 
rodzaju

déambuler sur une scène  
de crime | przechadzać się  
po miejscu zbrodni
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débarquer chez qqn | wylądować 
u kogoś 

décéder | umierać 

décevoir qqn | rozczarować kogoś

découper qqch. | wycinać coś

défaut (m.) | wada

défaut (m.) de fabrication | wada 
produkcyjna

déjeuner (m.) | lunch

demander à qqn | spytać kogoś 

demie baguette (f.) | pół bagietki

dépenser pour sa campagne 
| wydawać (pieniądze)  
na kampanię

dépliant (m.) | ulotka

dépourvu, ~e de qqch. 
| pozbawiony czegoś

depuis son enfance |  
od dzieciństwa

depuis un certain temps |  
od jakiegoś czasu

déroutant, ~e | zastanawiający, 
niepokojący

derrière X | za X

dès le début | od początku

description (f.) | opis

désigner qqch. | określać coś

désormais | wtedy

dessiné, ~e | narysowany, 
wyznaczony

détenir qqch. | posiadać, dzierżyć 
coś 

deux fois plus que… | dwa razy 
więcej niż…

devenir  ministre | zostać 
ministrem

devenir | stawać się, stać się 

dévoilé, ~e | pokazany

dévoiler qqn | odkryć kogoś

devoir | musieć

diner (m.) | kolacja

dingue | szalony, zwariowany; 
niewiarygodny

disparaître | zniknąć

disponible en ligne | dostępny 
online

diversité (f.) | różnorodność

divertissement (m.) | rozrywka

don (m.) en liquide | dar  
w gotówce

donc en cas de doute | więc  
w przypadku wątpliwości

donner à qqch. un énorme coup 
de pouce  | ogromnie czemuś 
pomóc

donner la parole à qqn 
| przekazywać komuś głos

dont sont issus X | od których 
pochodzą X

douter | wątpić 

drapeau (m.) | flaga

droit (m.) humain universel 
| uniwersalne prawo człowieka

E
écarter qqn | odrzucić kogoś

échevin (m.) | wicemer

éclabousser | pryskać, pluskać się

éclaboussure (f.) | plusk

écriture (f.) | pisanie

écrivain (m.) | pisarz

effrayé, ~e | przerażony

élargissement (m.) | powiększenie

électeur (m.) inscrit 
| zarejestrowany wyborca

élu, ~e au suffrage universel 
| wybierany w głosowaniu 
powszechnym

embaucher qqn | zatrudniać kogoś

émergence (f.) | wyłonienie się, 
pojawienie się 

emplir qqn de qqch. | wypełniać 
kogoś czymś

emploi (m.) de qqch. | użycie, 
zastosowanie czegoś

employer qqch. | za/stosować coś 

en cas d’égalité | w przypadku 
remisu

en ce qui concerne X | jeśli chodzi 
o X 

en circulation | w obiegu

en échange de X | w zamian za X

en entier | w całości

en grande quantité | w dużych 
ilościach

en moyenne | przeciętnie

en question | której/którego  
to dotyczy

en tant que X | jako X

en très petite quantité | w bardzo 
małej ilości

encourir qqch. | wystawiać się  
na coś

endive (f.) | cykoria

endroit (m.) | miejsce

enfer (m.) | piekło

enfin | w końcu

enlever qqch. | usuwać coś

enquêteur (m.) privé | prywatny 
detektyw

enrichissant, ~e | wzbogacający

entendre parler de qqn/qqch. 
| słyszeć o kimś/czymś

entièrement | całkowicie

entourer qqn | otaczać kogoś

entretemps | w międzyczasie

environ X | około X

environnemental, ~e 
| środowiskowy

environs (m.pl.) de Lyon | okolice 
Lyonu

équivalent (m.) de qqch. 
| odpowiednik czegoś

erreur (f.) de frappe | wada 
produkcyjna

essayer de faire qqch. | próbować 
coś zrobić

essor (m.) | wzrost

établi, ~e | wyodrębniony, 
ustanowiony

État (m.) | państwo

étendard (m.) | flaga

étoile (f.) | gwiazda
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étrang/er, ~ère | zagraniczny

être amoureu/x, ~se de qqn | być 
zakochanym w kimś

être compris, ~e entre X et Y 
| zawierać się między X i Y

être dérivé de X | pochodzić od X

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

être logé, ~e | być 
zakwaterowanym

être nourri, ~e | mieć zapewnione 
wyżywienie

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

évènement (m.) | wydarzenie

éviter qqch. | uniknąć czegoś

évoquer qqch. | nawiązywać  
do czegoś 

exceller en qqch. | przodować  
w czymś

exercer une influence sur qqch. 
| wywierać na coś wpływ

exportateur (m.) de bois 
| eksporter drewna

extra-utérin,~e | pozamaciczny

extraordinaire | wyjątkowy

extraterrestre | pozaziemski; 
ufoludek, kosmita

F
façon (f.) | sposób

faire de l’œil à qqn | puszczać  
do kogoś oko

faire la file | stać w kolejce

faire paître des moutons | paść 
owce

faire partie du monde | być częścią 
świata

faire un don | przekazywać 
darowiznę

faire une vidange | wymienić olej 
w samochodzie

fait (m.) | fakt

faitout (m.) | garnek do gotowania

faitout (m.) | niski garnek

fauvisme (m.) | fawizm

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

fidèle | wierny

fièrement | z dumą 

fièvre (f.) paludéenne | gorączka 
malaryczna

fixé, ~e à X € | ustalony na X €

flexibilité (f.) | elastyczność

folledingue (f.), foudingue/
foldingue (m.) | świruska, świrus

fond (m.) | tło 

forage (m.) | odwiert

forcément | koniecznie

forêt (f.) équatoriale | las 
równikowy

fou, fol, ~le | szalony

fournir qqch. | dostarczać czegoś 

fourré, ~e | nadziewany

franges (f.pl.) du désert | obrzeża 
pustyni

frappant, ~e | uderzający

frisson (m.) | dreszcz

frite (f.) | frytka

frontière (f.) | granica

fumeur (m.) de pipe | palacz fajki

fuyant | uciekając

G
gagner l’élection | wygrywać 
wybory

garder en tête que | mieć  
na uwadze, że

garder leur place | zachować swoje 
miejsce

gâteau (m.) | ciasto

genre (m.) | gatunek (np. literacki, 
muzyczny)

glisser de qqch. vers qqch. 
| przesuwać się od czegoś  
do czegoś 

godasse (f.) | pot. but 

goûter | próbować, smakować

gouverner | rządzić

graphisme (m.) | projekt

greffier (m.)/greffière (f.) 
| protokolant/ka

guerre (f.) civile | wojna domowa

guider qqn | prowadzić kogoś, 
kierować kimś 

H
habitat (m.) naturel | środowisko 
naturalne

haché, ~e | mielony

hautbois (m.) | obój

hautparleur (m.) | głośnik

hébergement (m.) 
| zakwaterowanie

hommage (m.) | hołd

hors de X | poza X

hôte (m.)/hôtesse (f.) | gospodarz/
gospodyni

hôtel (m.) de ville | ratusz  
we Francji

I
il faut | trzeba

il faut dire que | trzeba 
powiedzieć, że

il faut savoir que | trzeba wiedzieć, 
że

Il me drague ? | On mnie podrywa?

il ne s’agit pas de | nie chodzi o

il s’agit de... | chodzi o...

il suffit juste de | wystarczy tylko 

imparable | nieporównywalny

impératrice (f.) | cesarzowa

imposé, ~e | narzucony

impression (f.) des affiches 
| drukowanie, wydruk plakatów 
wyborczych

impressionnant, ~e | robiący 
wrażenie

inadéquat, ~e | nieodpowiedni
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incarner qqch. | przedstawiać, 
uosabiać coś

inciter qqn à faire qqch. | zachęcić 
kogoś do zrobienia czegoś 

incontournable | nie do pominięcia

indemnité (f.) parlementaire 
mensuelle brute | wynagrodzenie 
miesięczne brutto parlamentarzysty

indépendance (f.) | niepodległość

indissociable | nieodłączny

indivisible | niepodzielny

industrie (f.) pétrolière | przemysł 
paliwowy

influence (f.) | wpływ

infrarouge (m.) | podczerwień

innombrable | niezliczony

insolite | niecodzienny, niezwykły

insupportable | nie do zniesienia

interdit, ~e | zabroniony

intitulé, ~e | zatytułowany

inventer qqch. | wymyślać coś 

investiguer | przeprowadzać 
dochodzenie

J
j’avais pas mal de temps | miałam 
dużo czasu wolnego 

jardinage (m.) | ogrodnictwo

jeu (m.) de mots | gra słów, 
kalambur

jeûne (m.) | dieta, post

joueur (m.) de tennis | tenisista

jouir de qqch. | poszczycić się 
czymś 

juger que | sądzić, że 

kilomètre (m.) cube de dioxyde 
de carbone | km sześcienny 
dwutlenku węgla

la Seine | Sekwana

lac (m.) | jezioro

lancer qqch. | opublikować coś, 
wydać, wypuścić coś na rynek

le débat fait rage | wrze debata

le jour fatidique | tego 
nieszczęsnego dnia

le plus âgé | najstarszy

le temps a fait son œuvre | czas 
zrobił swoje

légume (m.) | warzywo

les années folles | szalone lata 
dwudzieste

les plus démunies | najbardziej 
potrzebujący

levons nos verres | wznieśmy 
kieliszki

libre de toute pression | wolny  
od wszelkiej presji

liens (m.pl.) sociaux | więzi 
społeczne

liste (f.) du patrimoine (m.) 
mondial de l’UNESCO | lista 
światowego dziedzictwa UNESCO

locution (f.) | wyrażenie

longer | płynąć wzdłuż

lors d’une vente aux enchères 
| podczas aukcji

lorsque | gdy

lourdingue (m./f.) | niezdara

lutter | walczyć

lutter contre l’isolement  
et la solitude des personnes  
âgées | zwalczać odizolowanie  
i samotność starszych osób

M
maintenir qqch. | zachować coś

maire (m.) | mer

mairesse (f.) | kobieta mer

mairie (f.) | merostwo

maison (f.) communale | ratusz  
w Belgii

maître (m.) | mistrz

majeur, ~e | pełnoletni

majorité (f.)  | większość

maladie (f.) | choroba

maladie (f.) mentale | choroba 
psychiczna

maladroit, ~e | niezdarny

malgré qqch. | po/mimo czegoś 

malheureusement | niestety

mange-tout (m.) | groch cukrowy

maraîchage (m.) | uprawa warzyw 
na sprzedaż

marmite (f.) | garnek do gotowania

marque (f.) de fabrique | znak 
firmowy

marquer qqch. | zaznaczyć coś 

matelas (m.) poisseux | lepki 
materac

me hurler dessus | nakrzyczeć  
na mnie 

mec (m.) | pot. gość

meilleur,~e | najlepszy

mélange (m.) de X et de Y 
| mieszanka X i Y

méliorati/f, ~ve | o zabarwieniu 
pozytywnym

mené, ~e par | prowadzony przez 

mener une enquête | prowadzić 
śledztwo

mentir | kłamać

méridional, ~e | równikowy

métier (m.) | zawód

mettre des tuniques | założyć 
tuniki

mettre qqch. en avant 
| podkreślać, uwypuklać coś 

mettre qqch. en œuvre 
| angażować coś 

meurtre (m.) | morderstwo

meute (f.) | stado

millepatte (m.) | krocionóg

minutieusement planifié, ~e 
| zaplanowany ze szczegółami

mis, ~e à l’honneur | uhonorowany

mise (f.) en circulation 
| wprowadzenie w obieg

mise (f.) en situation 
| zastosowanie

mitraillette (f.) | pistolet 
maszynowy

moitié (f.) | połowa
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monégasque | dotyczący księstwa 
Monako

mont (m.) | góra

montant (m.) | kwota, suma

montrer qqch. | pokazywać coś

morgue (f.) | kostnica

mort (f.) | śmierć 

mortalité (f.) | śmiertelność

moyen (m.) | środek, sposób

N
n’a gardé que le sens de... | nie 
posiada innego znaczenia niż…

n’avoir pas accès à l’eau potable 
| nie mieć dostępu do wody pitnej

nappe (f.) asphyxiante | dusząca 
warstwa

ne cesse de surprendre | nie 
przestaje zaskakiwać

ne pas aller en cours | nie pójść  
na zajęcia

ne pas être au bout de ses 
surprises | być bardziej 
zaskoczonym (w znaczeniu:  
to nie koniec niespodzianek)

ne s’arrête pas à des différences 
ethniques | nie dotyczy tylko różnic 
etnicznych

néanmoins | jednak/że, niemniej 
jednak

nickel | pot. super

nombreu/x, ~se | liczny

notamment | zwłaszcza

nourriture (f.) | wyżywienie

nu, ~e | nagi

O
obtenir qqch. | uzyskiwać coś 

œuvre (f.) | dzieło

on ne rappellera pas | nie można 
zapomnieć o

onomatopée (f.) | onomatopeja

outre X | oprócz X

P
pagne (m.) | przepaska na biodra

palmarès (m.) | lista zwycięzców

panafricain, ~e | dotyczący całej 
Afryki

par ailleurs | dodatkowo

par an | na rok

par hasard | przypadkiem

par le fait que | faktem, że

parfois | czasami

parmi | wśród

parmi eux | wśród nich

partager des valeurs d’entraide 
(f.)  et de dévouement (m.) 
| współdzielić wartości wzajemnej 
pomocy i poświęcenia się 

partager qqch. avec le monde 
| dzielić się czymś ze światem

participer à la résolution  
de l’énigme | uczestniczyć  
w rozwiązaniu zagadki

participer pleinement à qqch. |  
w pełni w czymś uczestniczyć 

partout dans le monde | wszędzie 
na świecie

pas à pas | krok po kroku

pâte (f.) feuilletée | ciasto 
francuskie

patois (m.) bruxellois | brukselska 
gwara

patrimoine (m.) | spuścizna, 
dziedzictwo

pays (m.) minier de grande 
ampleur | kraj górniczy o wielkim 
znaczeniu

Pays-Bas (m.pl.) | Niderlandy

peindre | malować

peintre (m.) | malarz

péjorati/f, ~ve | pejoratywny, 
negatywny

pelouse (f.)  | trawnik

pensées suicidaires (f.pl) | myśli 
samobójcze

percevoir qqch. | otrzymywać coś

perdre le nord | być 
zdezorientowanym

pérennité (f.) | długowieczność, 
trwałość

permaculture (f.) | naturalny/
ekologiczny sposób uprawiania 
ziemi

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

permettre de faire qqch. 
| pozwalać na zrobienie czegoś  

petit déjeuner (m.) | śniadanie

petite-fille (f.) | wnuczka

Petits Frères (m.pl.) des Pauvres 
| Mali Bracia Ubogich

pétrole (m.) brut | ropa naftowa

peu vêtu, ~e | skąpo odziany

peuplade (f.) | grupa, plemię 

peupler | zaludniać 

peut-être | być może

pic (m.) de qqch. | szczyt, skok 
czegoś (o liczbach, statystykach)

pire que | gorszy niż

plafond (m.) | sufit

planche (f.) à voile | deska 
windsurfingowa

plaquer | rzucić, zostawić

plateau (m.) | równina

plénitude (f.) | pełnia

plupart (f.) | większość

plus expérimenté, ~e | bardziej 
doświadczony

plusieurs | wiele

poignet (m.) | nadgarstek

point (m.) de départ | punkt 
wyjściowy

point (m.) de vue de la victime 
| punkt widzenia ofiary

polar (m.) | powieść kryminalna

policier (m.) | policjant

porté, ~e par qqn | noszony  
przez kogoś 

porteclé (m.) | brelok

potager (m.) | ogród warzywny
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pou (m.) | wesz

poulette (f.) | młoda kura

pour cacher leur nudité | aby ukryć 
ich nagość

pour éviter l’extinction de 
certaines espèces | aby uniknąć 
wymarcia niektórych gatunków

pour la première fois | po raz 
pierwszy

pour se défendre | aby się obronić

pour tout dire | prawdę 
powiedziawszy

préalable | uprzedni

Première Guerre (f.) mondiale 
| pierwsza wojna światowa

prendre du thé ensemble | pić 
razem herbatę

prendre la parole sur qqch. 
| zabierać głos w jakiejś kwestii

prendre son temps | nie spieszyć 
się z czymś, robić coś w swoim 
tempie

préserver qqch. | zachować coś

presque | prawie 

preuve (f.) | dowód

prévenir que | zawiadomić/
poinformować, że

prévention (f.) du suicide 
| zapobieganie samobójstwu

prévoir que | przewidywać/
zakładać, że

prié, ~e | poproszony

prochain, ~e | następny, kolejny

proche (m./f.) | bliska osoba

proche de qqch. | bliski czemuś

profession (f.) de foi | program 
polityczny

prononciation (f.) | wymowa

prospérité (f.) | powodzenie, 
pomyślność, dobrobyt

protégé (m.) | podopieczny

protéger l’environnement 
| chronić środowisko

provoquer qqch. | s/powodować 
coś

provoquer qqn | prowokować 
kogoś

puits (m.) | studnia

Q
quant à X | jeśli chodzi o X

quartier (m.) latin | dzielnica 
łacińska

quatre-vingt-dix | dziewięćdziesiąt

quelle coïncidence | co za zbieg 
okoliczności

qui manque de finesse/de subtilité 
| któremu brakuje delikatności/
subtelności

quotidien (m.) | codzienność

R
raconter qqch. | opowiedzieć  
o czymś 

rareté (f.) | rzadkie występowanie

rarissime | rzadko spotykany

ravisseur (m.) | porywacz

recherché, ~e | poszukiwany

reconnaître qqch. | rozpoznać coś

recours (m.) à un expert-
comptable | pomoc księgowego-
eksperta

recouvrir qqch. | pokryć coś 

rectification (f.) | poprawka

recueil (m.) de nouvelles | zbiór 
opowiadań

recueillir qqch. | zgromadzić coś

redoutable | robiący wrażenie

refléter qqch. | odzwierciedlać coś 

refuser de faire qqch. | odmawiać 
zrobienia czegoś 

regard (m.) | punkt widzenia

regarder une étagère | patrzeć  
na półkę

regrouper qqch. | zrzeszać coś

relire qqch. | przeczytać coś 
ponownie

rembourser | zwracać (koszty)

remercier qqn | podziękować 
komuś 

remettre qqn sur le devant de la 
scène | zaprosić kogoś ponownie 
na scenę

rempart (m.) | mur obronny

remplacé, ~e par qqch. 
| zastąpiony czymś

remplacer qqn/qqch. 
| zastępować, zastąpić  kogoś/coś

remplir un formulaire d’inscription 
| wypełnić/uzupełnić formularz 
rejestracyjny

rendre fou | doprowadzać  
do szaleństwa

rendre hommage à qqn | oddać 
komuś hołd 

rendre qqn riche | uczynić kogoś 
bogatym

rendre visite à qqn | odwiedzać 
kogoś 

renfermer qqch. | zawierać  
w sobie coś 

rentrer dans la peau de qqn 
| wejść w czyjąś skórę 

repas (m.) | posiłek

reprendre goût à la vie 
| odzyskiwać radość życia

réseaux (m.pl.) sociaux | sieci 
społecznościowe

résoudre une enquête | zakończyć  
śledztwo

respectivement | odpowiednio

restreint, ~e | ograniczony

restriction (f.) | ograniczenie

retour (m.) dans le passé | powrót 
do przeszłości

retrouver qqch. | znaleźć coś

réussir à faire qqch. | osiągnąć 
zrobienie czegoś

rêve (m.) | marzenie

révélation (f.)  | objawienie

revenir | po/wracać

rien à voir avec X | nic wspólnego 
z X

rive (f.) | brzeg

roder | biegać
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rompre | przerwać, zakończyć

rondpoint (m.) | rondo

ruche (f.) | ul

S
s’ajouter | dorzucić się

s’amuser | bawić się 

s’attendre au pire | oczekiwać 
najgorszego

s’efforcer de faire qqch. | mocno się 
starać coś zrobić

s’employer | stosować

s’ensuivre | następować po czymś

s’entraider à faire qqch. | pomagać 
sobie nawzajem w robieniu czegoś

s’étendre | rozciągać się 

s’inscrire | zapisać się 

s’inscrire sur un site | zapisać 
się/zarejestrować się  na stronie 
internetowej

s’installer en X | zamieszkać w X

s’ouvrir au monde/à d’autres 
réalités | otworzyć się na świat/ 
na inne realia

sachet (m.) | torebka, torba

sale | brudny

sangle (f.) | sprzączka paska

sans doute | bez wątpienia

sans laisser une seule trace |  
bez pozostawienia śladu

sans X | bez X

santé (f.) | zdrowie

saucisse (f.) | kiełbaska

sauf | z wyjątkiem

sauvage | dziki

Schtroumpf (m.) | Smerf

se balader | spacerować, 
przechadzać się

se déplacer | przemieszczać się

se déplacer dans un bureau de vote 
| udać się do lokalu wyborczego

se dérouler | rozgrywać się, dziać się 

se dérouler | toczyć się, rozgrywać 
się

se fiancer avec qqn | zaręczyć się  
z kimś

se placer | plasować się 

se promener avec qqn | spacerować 
z kimś 

se rappeler que | pamiętać, że

se rendre dans une boulangerie 
| udać się do piekarni

se retrouver dans qqch. | odnaleźć 
się w czymś 

se révéler efficace | okazać się 
skutecznym

se tenir | mieć miejsce, odbywać się 

se tromper | po/mylić się

se trouver à l’intérieur | znajdować 
się wewnątrz

se voir tuer | być zabijanym

selon qqn/qqch | według kogoś/
czegoś 

sembler | wydawać się 

sembler indispensable | wydawać 
się niezbędnym

sensibilité (f.) | wrażliwość

siéger | rezydować

signifier | znaczyć, oznaczać

simplifier l’écriture des mots 
| uprościć pisownię słów

single (m.) | singiel (muzyczny)

soixante-dix | siedemdziesiąt

sol (m.) | ziemia, gleba

soleil (m.) radieux | promienne 
słońce

solitude (f.) | samotność

sorcier (m.) | czarodziej

sortir avec qqn | chodzić z kimś 

soudé, ~e | połączony

souhaiter | życzyć sobie 

souligner qqch. | podkreślić coś 

sourd, ~e  | głuchy

sous la forme de X | w postaci X

sous-genre (m.) | podgatunek

subitement | nagle, znienacka

suffisamment | wystarczająco

suffixe (m.) | przyrostek

suffrages (m.pl.) exprimés | ilość 
oddanych głosów

suicide (m.) | samobójstwo

suite à sa performance |  
po wystąpieniu

supérieur à qqch. | wyższy od czegoś

supérieur, ~e à cent | wyższy od stu

suppléant (m.) | zastępca

supprimer qqch. | usunąć, 
wyeliminować coś

sur le flanc d’un volcan inactif |  
na zboczu nieaktywnego wulkanu

sur le plateau | na ekranie

surprenant, ~e | zaskakujący

système (m.) d’adduction d’eau 
potable | system zaopatrzenia  
w wodę pitną

T
tableau (m.) | obraz

tâche (f.) | zadanie 

tandis que | podczas gdy

teinte (f.) | odcień

tels que | takie jak

tenir | odbywać się

tenir qqn au courant | informować 
kogoś na bieżąco

tension (f.) permanente | ciągłe 
napięcie

tentative (f.) de corruption | próba 
korupcji

tenter de | próbować 

tenter de faire qqch. | próbować coś 
zrobić 

terre (f.) natale | ziemia ojczysta

tirer le meilleur de qqch. | uzyskać  
z czegoś to, co najlepsze

tissu (m.) | tkanina

tôt | wcześnie

toucher qqn | dotknąć, poruszyć 
kogoś

tourné, ~e aux quatre coins  
du monde | kręcony, realizowany  
na całym świecie

tourner qqch. | nagrać coś 
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tournure (f.) | konstrukcja

tout à fait | całkowicie

tout d’abord | najpierw

traîner qqn de force | zaciągnąć 
kogoś (gdzieś) siłą

trait (m.) d’union et la soudure 
| łącznik i zespolenie (wyrazów)

tripes (m.pl.) | wnętrzności

trou (m.) | dziura

tuer qqn | zabić kogoś

tueur (m.) psychopathe | zabójca 
psychopata

U
un par un | jedno po drugim

une de propre | właściwy

uniformiser certaines règles 
| ujednolicić niektóre zasady

V
vainqueur (m.) | zwycięzca

valoir | być wartym

varié, ~e | zróżnicowany

véritable bombe (f.) à retardement 
| prawdziwa bomba z opóźnionym 
zapłonem

viennoiserie (f.) | słodkie pieczywo 
śniadaniowe

villageois, ~e (m./f.) | mieszkaniec/
mieszkanka wioski

viol (m.) | gwałt

violer qqn | zgwałcić kogoś

virer de l’argent sur le compte  
de l’association | przelać pieniądze  
na konto stowarzyszenia

visite (f.) à domicile/en Ehpad | wizyta 
domowa/w domu opieki

vivant à l’étranger | mieszkający  
za granicą

volontaire (m./f.) | wolontariusz

voter par procuration | głosować  
za pośrednictwem zastępcy

voyelle (f.) | samogłoska
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