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A
abat-jour (m.) |  abażur

abbaye (f.) |  opactwo

accentuer qqch. |  wzmacniać coś

accompagner qqn/qqch. 
|  towarzyszyć komuś/czemuś

accrochage (m.) de voiture 
|  zderzenie, stłuczka samochodowa

accueillant, ~e |  gościnny, 
pomocny

accueillir qqch. |  przyjmować coś

accélérateur (m.) |  pedał gazu

accélérer |  przyśpieszać

adjoint (m.) de la commune 
de résidence |  zastępca mera 
w miejscu zamieszkania (danej 
osoby)

adulte (m./f.) |  osoba dorosła

affaire (f.) pressante |  pilna sprawa

afin que |  aby

agrémenté, ~e de qqch. 
|  udekorowany czymś

aider qqn |  pomóc komuś

ainsi |  w ten sposób

aisé, ~e |  zamożny, majętny

ajouter qqch. à qqch. |  dorzucać 
coś do czegoś

allemand, ~e |  niemiecki

alliance (f.) |  obrączka

allumer ses feux de détresse 
|  zapalić światła alarmowe/
awaryjne

amarré, ~e |  zacumowany

amas (m.) |  sterta

amende (f.) de X euros |  grzywna 
w wysokości X euro

ample |  szeroki, obszerny

ampoule (f.) |  żarówka

améliorer ses conditions de vie 
|  polepszyć swoje warunki życia

ancien, ~ne |  starodawny

ancré, ~e |  zakotwiczony

années folles (f.pl) |  lata 
dwudzieste

apercevoir qqch. |  zobaczyć, 
dostrzec coś

apparaître |  pojawiać się

apparition (f.) de la crinoline 
|  pojawienie się krynoliny

appartenir à qqn |  należeć do 
kogoś

appeler un service de dépannage 
|  zadzwonić do serwisu 
naprawczego

apporter qqch. |  wnosić coś

apporté,~e par qqn |  przyniesiony 
przez kogoś

approuver qqch. |  zatwierdzać coś

apprécié, ~e |  ceniony

appuyer sur qqch. |  nacisnąć na 
coś

arbiter qqch. |  mieścić w sobie coś

arbre (m.) à cames |  wałek 
rozrządu

argent (m.) |  pieniądze, srebro

armature (f.) de fer |  żelazny stelaż

arriver à qqn de faire qqch. 
|  zdarzyć się komuś coś zrobić

arrêt (m.) |  przystanek

arrêter de faire qqch. |  przestać 
coś robić

attendre qqn |  czekać na kogoś

attirance (f.) |  fascynacja, 
przyciąganie

attirer qqn |  przyciągać kogoś

attribué, ~e à qqn |  przyznawany 
komuś

au bord de la mer |  nad brzegiem 
morza

au cours des siècles |  na 
przestrzeni  wieków

aucun, ~e |  żaden

audacieu/x, ~se |  śmiały

au fur et à mesure |  stopniowo

augmentation (f.) |  wzrost

au lieu de |  zamiast

au milieu de la route |  na środku 
drogi

au millieu de qqch. |  pośrodku 
czegoś

au moment où l’on s’y attend le 
moins |  w najmniej oczekiwanym 
momencie

aux amandes caramélisées 
|  z karmelizowanymi migdałami

avancer |  robić postępy

avantage (m.) |  plus, zaleta, 
korzyść

avoir besoin de qqch. 
|  potrzebować czegoś

avoir comme but |  mieć na celu

avoir envie de faire qqch. |  mieć 
ochotę coś zrobić

avoir pour but de faire qqch. 
|  mieć na celu zrobienie czegoś

avoir recours à qqch. |  uciekać się 
do czegoś

B
bagnole (f.) |  pot. samochód, wóz, 
bryka

baisser qqch. |  opuścić coś

balade (f.) |  przejażdżka, spacer, 
wycieczka

balai (m.) |  miotła, mop, szczotka

baptistère (m.) |  baptysterium

baragouiner qqch. |  kaleczyć coś,  
bełkotać

barquette (f.) alimentaire |  tacka, 
skrzynka na produkty żywnościowe

beaucoup |  dużo

belge |  belgijski

besoin de qqch. |  potrzeba czegoś

beurrier (m.) en plastique 
|  plastikowy pojemnik na masło

bien-être (m.) |  dobrostan

bien évidemment |  oczywiście

bizzare |  osobliwy, dziwny

blanc-cassé |  złamana biel

bon marché, ~e |  tani

bonté (f.) |  dobro

bouchon (m.) de bouteille 
|  nakrętka butelki

boulanger (m.) |  piekarz
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boulangerie (f.) |  piekarnia

boule (f.) de glace |  kulka lodów

boulot (m.) |  pot. robota, praca

bras (m.) dans le plâtre |  ręka  
w gipsie

bref |  pokrótce

breveter qqch. |  opatentować  coś

briser la glace |  przełamywać lody

broderie (f.) |  haft

brosse (f.) |  szczotka

broyé, ~e |  rozdrobniony

bruit (m.) |  hałas

brûlé, ~e |  palony, spalany

bénévolat (m.) |  wolontariat

C
cabinet (m.) d’avocat |  kancelaria 
prawna

cabossé, ~e |  wgnieciony,  
zgnieciony

cacher qqch. |  ukrywać coś

cage (f.) |  klatka

cancérigène |  rakotwórczy

capot (m.) |  maska

cardage (m.) |  gręplowanie

carder qqch. |  gręplować coś

carnet de notes (m.) |  notatnik, 
dziennik

carter (m.) d’huile troué 
|  przedziurawiona miska olejowa

car |  ponieważ, bo

casser qqch. |  z/niszczyć, zepsuć 
coś

ceinture (f.) à la taille |  pasek na 
biodro

cela peut arriver à tout le monde 
|  to może się zdarzyć każdemu

celtique |  celtycki

cependant |  jednak/że

cerveau (m.) |  mózg

chaleur (f.) |  upał, ciepło

chaleureu/x, ~se |  przyjazny, 
serdeczny

chambre (f.) noire |  ciemnia

chance (f.) |  szczęście

chapelle (f.) |  kaplica

chaque matin |  każdego poranka

charcuterie (f.) |  wędliny

chasteté (f.) |  czystość, niewinność

chauffé, ~e |  podgrzewany

chausser de qqch. |  ubierać coś, 
nosić coś

chef-d’œuvre (m.) |  arcydzieło

chercheur (m.) |  badacz

chevalier (m.) de l’Ordre du Saint-
Esprit |  rycerz Zakonu Ducha  
Świętego

chevreuil (m.) |  sarna

chez soi |  w domu, u siebie

chiton (m.) |  chiton, rodzaj tuniki 
bez rękawów

ci-dessous |  poniżej

citoyen (m.) |  obywatel

cliché (m.) |  zdjęcie

clignotant (m.) arrière-gauche 
|  lewy kierunkowskaz

cloître (m.) |  klasztor; krużganek

cohue (f.) |  tłum

coincer |  utknąć

col (m.) de la robe |  kołnierz sukni

colline (f.) |  wzgórze

collé, ~e sur qqch. |  naklejony na 
coś

colorant (m.) |  barwnik

combler qqn |  satysfakcjonować 
kogoś

commandé, ~e |  zamówiony

compatriote (m./f.) |  rodak

comporter qqch. |  obejmować, 
 zawierać coś

compréhensible |  zrozumiały

concernant qqch. |  dotyczący 
czegoś

concerner qqch. |  dotyczyć czegoś

confectionner qqch. |  wytwarzać, 
robić coś

connu, ~e sous le surnom de X 
|  znany pod przydomkiem X

consacrer qqch. |  poświęcić, 
przeznaczyć  coś

considéré, ~e |  uważany

consister à qqch. |  polegać na 
czymś

consonne (f.) double |  podwójna 
spółgłoska

constituer qqch. |  stanowić coś

contemporain, ~e |  współczesny

contenant qqch. |  zawierający coś

contenir qqch. |  zawierać coś

contradiction (f.) |  sprzeczność, 
niespójność

convaincre qqn |  przekonać kogoś

convenir |  pasować, uzgodnić

corsage (m.) |  gorset

couler |  płynąć

couleur (m.) du deuil |  kolor żałoby

coupe (f.) |  krój

couronne (f.) d’oranger 
|  wieniec zrobiony z liści drzewa 
pomarańczowego

cours particulier (m.) 
|  korepetycje, zajęcia indywidualne

couter les yeux de la tête 
|  kosztować krocie

coutume (f.) |  zwyczaj, obyczaj

couvercle (m.pl.) des gobelets à 
café |  pokrywka od kubków na 
kawę

couverts (m.) jetables |  sztućce 
jednorazowego użytku

couverture (f.) du passeport 
|  okładka paszportu

craquant, ~e |  chrupiący

creuser qqch. |  zgłębiać coś

croiser les doigts pour qqch. 
|  trzymać za coś kciuki

croiser qqch. |  natykać się na coś

croquant, ~e |  chrupiący

cuire qqch. |  piec coś

cuisinière (f.) |  kucharka

cuisson (f.) |  pieczenie
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cultiver qqch. |  uprawiać coś

cure-dent (m.) |  wykałaczka

cure-ongles (m.) |  cążki do 
paznokci

célèbre |  słynny

c’est-à-dire |  to znaczy

C’est grave ? |  Czy to coś 
poważnego?

c’est la cerise sur le gâteau |  to 
wisienka na torcie

D
dans la plupart des cas |  w 
większości przypadków

dans le cas de qqch. |  w przypadku 
czegoś

davantage |  więcej

de forme conique |  w stożkowatej 
formie

de la même manière |  tak samo, 
w ten sam sposób

demoiselle (f.) d’honneur |  druhna

de même |  tak samo

dense |  gęsty

dentelle (f.) |  koronka

descendre de la voiture |  wysiąść, 
wysiadać z samochodu

des fois |  czasami

deuxième |  drugi

deux pages de plus |  dwie 
dodatkowe strony

devenir qqch. |  stawać się czymś

devenir une sainte |  zostać świętą

diffusion (f.) |  rozprzestrzenienie 
się

dire du mal d’une personne 
en son absence |  mówić źle 
o jakiejś osobie podczas jej/jego 
nieobecności

disparaître |  znikać

disparition (f.) |  zniknięcie

dispenser qqch. à qqn |  udzielać 
czegoś komuś

diversifier qqch. |  urozmaicić, 
 zróżnicować coś

divisé, ~e en qqch. |  podzielony na 
coś

dommage (m.) |  szkoda

douaniers (m.pl.) du monde entier 
|  celnicy z całego świata

dès |  od

décharge (f.) |  wysypisko

déchets (m.pl.) |  śmieci

décliner qqch. |  odrzucać coś, 
odmówić

déconseillé, ~e |  odradzany

découverte (f.) |  odkrycie

découvrir qqch. |  odkryć coś

dégager qqch. |  wydzielać coś

délibérément |  celowo, 
świadomie, dobrowolnie

démontrer que |  udowadniać, 
pokazywać, że

déménager à X |  przeprowadzić się 
do X

dénouer qqch. |  rozwiązać coś

dépanneur (m.) |  pracownik 
pomocy drogowej

dépendre de qqch. |  zależeć od 
czegoś

déposer qqn |  podwieźć, podrzucić 
kogoś

déraper |  wpaść w poślizg

désigner qqch. |  określać coś

désolé, ~e |  przykro mi

désormais |  od tej pory

détenir qqn |  zatrzymać kogoś

détracteur (m.) |  krytyk

d’abord |  najpierw

d’ailleurs |  przy okazji

d’après qqch. |  według czegoś

d’origine étrangère |  obcego 
pochodzenia

E
emballage (m.) alimentaire 
|  opakowanie do żywności

embouti, ~e |  wgnieciony

embrasser qqch. |  całować coś

embêter qqn |  kłopotać kogoś

Empire (m.) |  cesarstwo

emploi de qqch. |  użycie czegoś

employer qqch. |  za/stosować coś, 
użyć czegoś

employé(e) (m./f.) |  pracownik/
pracowniczka

empreintes (f.pl.) de mains 
|  odciski rąk

emprunté, ~e |  zapożyczony

empêcher qqch. |  zapobiec 
czemuś, powstrzymać coś

en Allemagne |  w Niemczech

en avoir marre de qqn/qqch. 
|  mieć dość kogoś/czegoś

en cas de doute |  w przypadku 
wątpliwości

encourager à qqch. |  zachęcać do 
czegoś

endroit (m.) |  miejsce

en effet |  w rezultacie, wobec tego

en feutre |  z filcu

enfiler qqch. |  zakładać coś

enfin |  podsumowując

en hommage à qqn |  w hołdzie dla 
kogoś

en panne |  zepsuty

en poche (f.) |  w kieszeni

enterré, ~e |  pochowany

entièrement |  w całości

entourer qqch. |  otaczać coś

entouré, ~e par qqch. |  otoczony 
przez coś

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

entre autres |  między innymi

entrer en jeu |  wchodzić w grę

environ X |  około X

envisager qqch. |  rozważać coś

envoûter qqn |  oczarować kogoś

estomper |  zanikać
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exagérer une difficulté 
|  przesadzać, wyolbrzymiać (jakąś) 
trudność

exagérément |  przesadnie

exaspérer qqn |  zirytować kogoś

exception (f.) à qqch. |  wyjątek od 
czegoś

excessive |  nadmierny

exercer qqch. |  wykonywać, 
prowadzić coś

exposé, ~e à qqch. 
|  zaprezentowany na czymś

F
faire déborder qqch. 
|  powodować, że coś się wylewa, 
przelewa

faire exprès de faire qqch. |  zrobić 
coś specjalnie/celowo

faire la vidange |  zmienić olej

faire nuit |  ściemniać się

faire partie de qqch. |  być częścią 
czegoś

faire un cercle |  zatoczyć krąg

faire un devis approximatif 
|  zrobić/przedstawić wycenę, 
w przybliżeniu oszacować koszty

faire un tonneau (en voiture) 
|  dachować

farine (f.) de pois chiches |  mąka 
z ciecierzycy

faute de qqch. |  z powodu braku 
czegoś

feutrage (m.) |  filcowanie

fibre (f.) |  wrażliwość

fibre (f.) |  włókno

fidélité (f.) |  wierność

fil (m.) |  nić

file (f.) d’attente |  kolejka

filer qqch. sur un rouet |  nawlec 
coś na kołowrotek

film (m.) plastique |  folia 
spożywcza

flâner |  powłóczyć się, 
pospacerować

fondre |  topić się

formidable |  wspaniały, 
wyśmienity

four (m.) |  piekarnik

fourrure (f.) du lapin |  futro królika

fourrure (f.) d’hermine |  futro 
z gronostaja

freiner |  za/hamować

frêne (m.) |  jesion

fuite (f.) d’huile |  wyciek oleju

fusion (f.) |  połączenie

fusée (f.) |  rakieta

G
gagner en popularité |  zyskiwać na 
popularności

garagiste (m.) |  mechanik

garder qqch. |  przechowywać coś

garder qqch. à l’esprit |  mieć na 
uwadze

garer |  za/parkować

givre (m.) |  szron

glace (f.) artisanale |  lody 
rzemieślnicze

gourde (f.) en métal |  metalowy 
bidon

gourmand, ~e |  łakomy, łasy

graine (f.) |  nasiono

grands héros (m.pl.) de la bande 
dessinée |  wielcy bohaterowie 
komiksów

guide (m.) |  przewodnik

guide (m./f.) agréé(e) 
|  licencjonowany przewodnik

gâcher qqch. |  zepsuć, z/marnować 
coś

H
habitude (f.) |  zwyczaj, obyczaj

haricot vert (m.) |  zielona fasolka

haut degré (m.) d’excellence dans 
qqch. |  wysoki stopień biegłości 
w czymś

heureusement |  na szczęście

heurter qqch. |  uderzyć w coś

hors saison |  poza sezonem, po 
sezonie

hésiter |  wahać się

I
il fallait |  trzeba było

il faut |  trzeba

il me faut une pause-café 
|  potrzebuję przerwy na kawę

il ne faut pas |  nie należy

il n’y a également rien d’étonnant 
à cela |  nie ma w tym jednak nic 
dziwnego

il semblerait que |  wygląda na to, 
że

il s’agit de |   chodzi o

il s’avère |  okazuje się

immatriculé, ~e |  o rejestracji, 
zarejestrowany

immense majorité (f.) 
|  przeważająca większość

immense |  ogromny, wielki

immersion (f.) |  zanurzenie

immortaliser |  uwiecznić,  
s/fotografować

imposé, ~e |  narzucony

impératrice (f.) d’Autriche 
|  cesarzowa Austrii

inattendu, ~e |  nieoczekiwany, 
niespodziewany

incinération (f.) |  palenie, spalanie

inciter à qqch. |  zachęcać do 
czegoś

incohérence (f.) |  niespójność

incompréhensible |  niezrozumiały

incontournable |  nieodzowny

incontournable |  nieunikniony

ingrédient (m.) |  składnik

insolite |  niezwykły

installer un triangle de 
signalisation |  ustawić trójkąt 
ostrzegawczy
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instruit, ~e |  wykształcony

interdit, ~e |  zakazany

interroger qqn |  przepytywać 
kogoś

invariable |  niezmienny, który się 
nie odmienia

invention (f.) |  wynalazek

ivoire clair |  jasna kość słoniowa

J
jante (f.) |  felga

je suis sain et sauf |  jestem cały 
i zdrowy

jeter de l’huile sur le feu |  dolewać 
oliwy do ognia

jeté, ~e dans qqch. |  wyrzucany do 
czegoś

jeté, ~e à la poubelle |  wyrzucony 
do kosza na śmieci

jeu de piste (m.) |  gra terenowa

je vous en prie |  bardzo proszę, nie 
ma sprawy

je vous remercie infiniment 
|  jestem bezgranicznie 
wdzięczny/a, bardzo dziękuję

joie (f.) |  radość

joint (m.) abimé |  uszkodzona 
uszczelka

jouet (m.) |  zabawka

joyau (m.) |  klejnot

jugé, ~e |  uważany

jumeler |  powiązać, sparować

juridique |  sądowniczy

jusqu’à mi-mollet |  do połowy 
łydki

L
laine (f.) de chien |  wełna z psa

laine (f.) de mouton |  wełna owcza

laine (f.) |  wełna

laisser qqch. |  zostawiać coś

laisser qqn faire qqch. |  pozwalać 
komuś na z/robienie czegoś

laissez-vous emporter... 
|  pozwólcie się ponieść...

laissé, ~e en plein soleil 
|  pozostawiony w pełnym słońcu

lancer qqch. |  zapoczątkować, 
zainaugurować coś

langue maternelle (f.) |  język 
ojczysty

langue vivante (f.) |  żywy język, 
język współczesny

la plupart de qqch. |  większość 
czegoś

la prochaine fois |  następnym 
razem

la veille de son mariage... |  dzień 
przed ślubem...

laver qqch. |  myć coś

lavé,~e |  umyty

le moins noci/f, ~ve |  mniej 
szkodliwy

le plus beau du monde 
|  najpiękniejszy na świecie

le plus couramment |  najczęściej

le plus courant, ~e |  najbardziej 
pospolity

les choux à la crème |  ptysie

lessive liquide (m.) |  płyn do  
prania

libérer des perturbateurs 
endocriniens |  wyzwalać czynniki 
wpływające negatywnie na układ 
endokrynologiczny

liquide (m.) de refroidissement 
|  płyn chłodzący

locution (f.) verbale |  wyrażenie 
czasownikowe

logement (m.) |  mieszkanie, dom

loger |  zatrzymać, mieszkać, 
przenocować

lors de X |  podczas X

légitime |  uprawniony, słuszny, 
zasadny, prawny

légumineuse (f.) |  roślina 
strączkowa

lévrier (m.) afghan |  chart afgański

l’Hexagone |  pot. Francja

M
majoritairement |  głównie, 
przeważnie

majuscule (f.) |  wielka litera

mal (m.) de tête |  ból głowy

malgré tout |  mimo wszystko

malheureusement |  niestety

manche (f.) |  rękaw

mange-tout (m.) |  groszek cukrowy

manquer de patience |  nie mieć 
cierpliwości

manquer |  brakować

marcher |  działać

mariage (m.) princier/paysan 
|  małżeństwo książęce/chłopskie

mariée (f.) |  panna młoda

maréchal (m.) |  marszałek

mener une étude sur qqch. 
|  prowadzić badania nad czymś

mensonge (m.) |  kłamstwo

messe (f.) |  msza

mettre qqch. en avant 
|  eksponować, stawiać coś na 
pierwszym miejscu

mettre qqch. en évidence |  zwrócić 
na coś uwagę, podkreślić coś

milieu (m.) francophone 
|  środowisko francuskojęzyczne

mille fois |  tysiąc razy

mineur, ~e |  nieletni

ministre (m./f.) des Affaires 
étrangères |  minister spraw 
zagranicznych

mise (f.) en circulation de qqch. 
|  wprowadzenie czegoś w obieg

mise (f.) en situation 
|  zastosowanie

mobilier (m.) de jardin |  meble 
ogrodowe

moine (m.) |  mnich

monégasque |  z Monako, 
monakijski

moteur (m.) |  silnik

moyen (m.) |  środek, sposób



francais.edu.pl
61/2022

Colorful
MEDIA

moyens (m.pl.) de ses parents 
|  środki finansowe rodziców

Moyen Âge (m.) |  średniowiecze

médiéval, ~e |  średniowieczny

mélange (m.) |  mieszanka

mémoire de master (m.) |  praca 
magisterska

même si |  nawet jeśli

N
nappes (f.pl.) phréatiques 
|  warstwy freatyczne (dotyczące 
wód gruntowych)

ne pas être dans son assiette |  być 
nie w sosie

ne pas être en sucre |  nie być 
z cukru

ne…qu’avec.... |  tylko z...

noblesse (f.) |  szlachta

noble |  szlachetny

nombreu/x, ~se |  liczny

notamment |  zwłaszcza, 
szczególnie

nourrir de regrets |  żałować

nuit (f.) de noce |  noc poślubna

nulle part |  nigdzie

néfaste |  szkodliwy

nœud (m.) d’Héraclès |  węzeł 
Heraklesa

O
objectif (m.) |  cel

Oh, purée ! |  Coś takiego!, 
O kurczę!

on ajoute |  dorzuca się

opaque |  niejasny, nieprzejrzysty

or (m.) |  złoto

orné, ~e de qqch. |  zdobiony czymś

oser |  ośmielić się

outil (m.) |  narzędzie

ouvrier (m.) |  robotnik

P
page (f.) de garde |  pierwsza strona

papilles (f. pl.) |  kubki smakowe

pareil pour qqn |  podobnie jak 
ktoś

paresseu/x, ~se |  leniwy

par hasard |  przez przypadek

parier que |  założyć, że, 
przypuszczać, że

par la suite |  następnie

parler au calme de qqch. 
|  rozmawiać o czymś ze spokojem

parmi qqch. |  po/między czymś, 
wśród czegoś

partir |  wyjechać

partout |  wszędzie

pas de souci |  nie ma problemu, 
nie ma sprawy

passer dans qqch. |  przechodzić do 
czegoś, przenikać do czegoś

passer plus de temps à vérifier 
qqch. |  poświęcać więcej czasu na 
sprawdzenie czegoś

patrimoine (m.) |  dziedzictwo

patron (m.) |  szef

pauvreté (f.) |  ubóstwo

paysan (m.)/paysanne (f.) |  chłop, 
wieśniak/chłopka, wieśniaczka

peigne (m.) |  grzebień

peine (f.) d’un an de prison |  kara 
roku więzienia

percevoir qqch. comme qqch. 
|  postrzegać coś jako coś

perdre le fil de ses pensées |  gubić 
wątek

permettre |  pozwalać

petit à petit |  powolutku, krok po 
kroku

phénomène (m.) |  zjawisko

pin (m.) |  sosna

pire encore |  co gorsza/gorszy

piège (m.) |  pułapka

plante (f.) tinctoriale |  roślina 
używana do farbowania

plaque (f.) d’immatriculation 
|  tablica rejestracyjna

plaquette (f.) de freins |  klocek 
hamulcowy

pleurer abondamment |  rzewnie 
płakać

plume (f.) |  pióro

plus connu, ~e |  bardziej znany

pneu (m.) crevé |  przebita opona

poil (m.) |  włos

point commun (m.) |  wspólna 
cecha, podobieństwo

poire (f.) |  gruszka

politesse (f.) |  grzeczność

polluer qqch. |  zanieczyszczać coś

pompe (f.) à carburant |  pompa 
paliwowa

pont (m.) en bois |  drewniany 
most

port (m.) piéton |  port dla 
pieszych (nie ma tam wjazdu dla 
samochodów)

porter qqch. |  nosić coś

position (f.) d’équilibre sur le 
cheval |  pozycja równowagi na 
koniu

pot (m.) de yaourt |  kubek/
pojemnik od jogurtu

pour compliquer la tâche des 
faussaires |  by skomplikować/
utrudnić pracę fałszerzom

pour des raisons évidentes 
|  z oczywistych względów

pour le même prix |  w takiej samej 
cenie

poursuivre qqch. |  kontynuować 
coś

pour y parvenir |  by tam dotrzeć

pousser comme un champignon 
|  pojawiać się jak grzyby po 
deszczu

Première Guerre (f.) mondiale 
|  pierwsza wojna światowa

prendre du volume |  nabierać 
objętości

prendre la nuance |  nabierać 
odcienia
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prendre le déjeuner |  zjeść lunch/
obiad

presque |  prawie

presser quelqu’un comme un 
citron |  wycisnąć kogoś jak cytrynę

prie-Dieu (m.) |  klęcznik

prime abord |  pierwszy rzut oka

primordial, ~e |  kluczowy

privilégier qqch. |  doceniać coś 
bardziej

produit (m.) ménager |  produkt do 
czyszczenia

profond, ~e |  głęboki

profondément |  głęboko

prometteu/r, ~se |  obiecujący

propriétaire (m.) du passeport 
|  właściciel paszportu

provoquer qqch. |  powodować coś

précuit, ~e |  przygotowany na 
zapas, wstępnie przygotowany

précédemment |  wcześniej

précéder qqch. |  poprzedzać coś

préposition (f.) |  przyimek

préserver qqch. |  chronić coś

prévoir qqch. |  przewidywać coś

prévu, ~e |  przewidziany

publicité (f.) de la choucroute 
|  reklama kiszonej kapusty

pur beurre (m.) |  prawdziwy, 
autentyczny

pureté (f.) |  czystość

pâté (m.) |  pasztet

pécheresse (f.) |  grzesznica

pénurie (f.) de qqch. |  brak czegoś

Q
quai (m.) |  nabrzeże, keja

quantité (f.) excessive |  nadmierna 
ilość

quant à X |  jeśli chodzi o X

quartier (m.) |  dzielnica

quasi |  prawie

qui pourraient l’être |  które 
mogłyby być

quotidien (m.) |  codzienność

qu’est-ce qui s’est passé ? |  co się 
stało ?

R
rabattre le jour rabattre 
|  redukować światło, jasność

raccourcir qqch. |  s/krócić coś

radis (m.) |  rzodkiewka

ralentir |  zwalniać

rappeler qqch. à qqn |   
przypomnieć komuś o czymś

ration (f.) |  porcja

rayonnement (m.) à l’étranger 
|  wpływ na zagranicę

recherche (f.) sur qqch. |  badanie 
czegoś

recouvert, ~e de qqch. | pokryty

czymś, zakryty czymś

rectification (f.) |  poprawka

recueilli, ~e |  zebrany

reculer |  cofnąć się

redevenir à la mode |  stać się 
ponownie modnym

redécouvrir qqch. |  odkrywać coś 
na nowo

regretter qqch. |  żałować czegoś

rejoindre qqn |  dołączyć do kogoś

relier qqn à qqch. |  łączyć coś 
z czymś

remonter le temps |  cofnąć się 
w czasie

rempart (m.) |  mur obronny

remplacer qqch. |  zastępować coś

rencontrer qqch. |  spotykać coś

rendre qqch. plus facile à avaler 
|  robić coś przyjemniejszym do 
przełknięcia

rendre qqch. encore plus 
intéressant, ~e |  czynić coś jeszcze 
bardziej interesującym

rendre qqch. plus goûteu/x, ~se 
|  powodować, że coś staje się 
bardziej smaczne

rendre qqch. public |  podawać do 
wiadomości publicznej, ujawniać 
coś

renommer |  zmienić nazwę

rentrer de chez qqn |  wrócić od 
kogoś

renvoyer qqn à qqch. |  odsyłać 
kogoś do czegoś

repos (m.) |  wypoczynek

ressembler à qqch. |  przypominać 
coś

ressource (f.) inépuisable 
|  niewyczerpane źródło

rester invariable |  nie odmieniać 
się, nie zmieniać się

retourner aux sources |  wrócić do 
źródeł

retracer qqch. |  prześledzić coś 
szczegółowo, relacjonować coś

retrouver qqch. |  znaleźć, 
znajdować coś

revenir à qqch. |  powracać do 
czegoś

revêtement (m.) de sol |  panel 
podłogowy

revêtir qqch. |  zakładać coś

rideau (m.) de douche |  zasłona 
prysznicowa

rien d’étonnant |  nic dziwnego

rien qu’en France |  w samej Francji

rigide |  sztywny

robe (f.) de mariée |  suknia ślubna

robe (f.) nuptiale |  suknia ślubna

rouler |  pot. prowadzić samochód

rouvrir qqch. |  otworzyć coś 
ponownie

ruban (m.) bleu |  niebieska wstęga

râler contre qqch. |  narzekać na 
coś

réchauffer qqch. |  podgrzewać coś

récolter qqch. |  zbierać coś

récupération (f.) |  odzysk, 
odzyskiwanie
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résister à qqch. |  być odpornym na coś

rétroviseur (m.) |  lusterko

réunion (f.) |  spotkanie, posiedzenie, 
zebranie

réussite (f.) |  sukces

rôti (m.) |  pieczeń

S
sac (m.) congélation |  worek 
do zamrażania produktów 
żywnościowych

sac (m.) poubelles |  worek na śmieci

sans cruauté |  bez okrucieństwa

sans doute |  bez wątpienia

santé (f.) |  zdrowie

satiété (f.) |  sytość

sauvé, ~e |  uratowany

sculpteur (m.) |  rzeźbiarz

se bronzer |  opalać się

se cacher |  ukrywać się

se casser en petits morceaux 
|  łamać się na małe kawałki

se casser |  potłuc się

se coiffer |  czesać się

se coucher |  położyć się

se couvrir de qqch. |  być okrytym 
czymś

se dégonfler |  zmniejszyć się

se déplacer |  przemieszczać się

se dérouler |  mieć miejsce

se détendre |  zrelaksować się, 
rozluźnić się

se faire renverser par une voiture 
|  zostać potrąconym przez samochód

Seine (f.) |  Sekwana

se lancer |  zacząć, wystartować, 
skoczyć na głęboką wodę

selon qqch. |  według czegoś

sembler |  wydawać się

se mettre en place |  wprowadzić 
w życie

se moquer |  śmiać się

semoule (f.) |  kuskus

se parer de qqch. |  ozdobić się, 
upiększać się czymś

se rappeler que |  pamiętać, że

se regrouper autour de l’appellation 
|  być zebranym pod nazwą

se reposer |  odpocząć

se réveiller |  obudzić się

se substituer à qqch. |  być 
zastępowanym czymś

se trouver |  znajdować się

sillonner |  przemierzać, jeździć po, 
podróżować po

sinon |  poza tym, w przeciwnym razie

soigneusement |  porządnie

soin (m.) |  opieka

somme (f.) modique |  skromna kwota

sommet (m.) |  szczyt

somptueu/x, ~se |  przepiękny, 
wspaniały

soudure (f.) du mot |  połączenie słowa

souligner qqch. |  podkreślać coś

souple |  giętki

soupçonner qqch. |  podejrzewać coś

source (f.) |  źródło

sous-jupe (f.) |  halka

sous-poil (m.) |  podszerstek

sous le nom de X |  pod nazwą X

sous surveillance |  pod nadzorem

strass (m.) |  stras, szkło imitujące 
drogie kamienie

suite à qqch. |  w wyniku czegoś

supprimer qqch. |  usunąć coś

supérette (f.) |  minimarket

sur les autres pages |  na innych 
stronach

surprendre qqn |  zaskoczyć kogoś

surtout |  zwłaszcza

surveiller qqch. |  nadzorować coś,  
kontrolować

sèche-cheveu (m.) |  suszarka

sécher qqch. |  suszyć coś

séduire qqn |  uwieść kogoś, 
oczarować kogoś

séjour (m.) |  pobyt

s’achever |  kończyć się

s’amuser |  za/bawić się, rozerwać się

s’emporter facilement |  łatwo tracić 
spokój, denerwować się

s’immerger dans qqch. |  zanurzać 
się w czymś

s’occuper de ses oignons |  zająć się 
swoimi sprawami

s’ éloigner |  oddalić się, odizolować się

s’évanouir |  zemdleć

T
tableau (m.) |  obraz

tableau Velleda (m.) |  tablica (na 
markery)

tache (f.) d’huile |  plama oleju

tapenade (f.) |  pasta z kaparów, 
anchois i czarnych oliwek

taux (m.) de X % |  wskaźnik X %

tenter |  kusić

tenue (f.) |  ubranie, strój

terminé,~e par qqch. |  zakończony 
czymś

tilleul (m.) |  lipa

tisser |  tkać

tissu (m.) |  tkanina, materiał

toiletteur (m.) |  groomer

tomber |  odpaść

tour (f.) carré |  kwadratowa wieża

tour (f.) du masque de fer |  wieża 
żelaznej maski

tournant (m.) de qqch. |  punkt zwrotny

tourner |  skręcać

tous les jours |  codziennie, ciągle

tout de suite |  natychmiast

Tout devient possible ! |  Wszystko 
staje się możliwe!

tout d’un coup |  nagle, znienacka

trace (f.) |  ślad

traine (f.) |  tren

trait (m.) de caractère |  cecha 
charakteru



francais.edu.pl
61/2022

Colorful
MEDIA

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

tricoter |  robić na drutach

trinquer |  wznieść toast

trié, ~e |  posortowany

trompe-l’œil (m.) |  iluzja optyczna

truffe (f.) |  trufla

tuyau (m.) |  rura

télé-entretien (m.) depuis un 
ordinateur |  nadzór z komputera

témoin (m.) |  świadek

tétine (f.) de biberon |  smoczek do 
butelki dla małych dzieci

tôlier (m.) |  blacharz

t’inquiète |  nie martw się

U
une fois |  gdy

une fois |  raz

usine (f.) |  fabryka

ustensile (m.) de cuisine |  sprzęt 
kuchenny

utiliser qqch. au quotidien |  używać 
czegoś na co dzień

V
valable |  ważny

varier |  zmieniać się

veine (f.) |  żyła

vestige (m.) |  pozostałość

veuf (m.) |  wdowiec

Ville (f.) natale |  miasto rodzinne

vinaigre (m.) |  ocet

vingtaine (f.) |  około dwudziestu

virginité (f.) |  dziewictwo

viser qqch. |  mieć coś na celu

vitre (f.) |  szyba

voile (m.) orange |  pomarańczowy 
welon

vol (m.) |  lot

volant (m.) |  falbanka

volumineu/x, ~se |  objętościowo 
obszerny

voyons voir… |  zobaczmy...

vraiment |  naprawdę

vrombissement (m.) du moteur 
|  warkot silnika

vu que |  zważywszy, że

véhiculer |  przekazywać, szerzyć

vêtement (m.) en cuir synthétique 
|  ubranie ze sztucznej skóry

À
à basses températures |  w niskich 
temperaturach

à cause de qqch. |  z powodu czegoś

à grande échelle |  na wielką skalę

à l’annulaire gauche |  na czwartym 
palcu lewej ręki

à l’extérieur de qqch. |  na zewnątrz 
czegoś

à l’intérieur de qqch. |  w środku czegoś

à l’échelle industrielle |  na skalę 
przemysłową

à l’étranger |  za granicą

à partir de qqch. |  na bazie czegoś, 
począwszy od czegoś

à portée de main |  w zasięgu ręki

à quatre pattes |  na czterech łapach, 
czworonożny

à tort |  niesłusznie, błędnie

À votre santé ! |  Wasze zdrowie!

À vous de même. |  Nawzajem.

à éviter |  do uniknięcia

Ç
ça aurait pu être pire |  mogło być  
gorzej

Ça m’agace ! |  To mnie denerwuje!

ça vous va ? |  czy to Panu/Pani 
odpowiada/pasuje?

Ça y est ! |  Mamy to!

É
échange (m.) scolaire |  wymiana 
międzyszkolna

écossais, ~e |  szkocki

éleveur (m.) canin |  hodowca psów

éloge (m.) de qqch. |  pochwała czegoś

énigme (f.) |  zagadka

épaule (f.) |  ramię

épinard (m.) |  szpinak

époustouflant, ~e |  zapierający dech 
w piersiach

équestre |  hippiczny, jeździecki

étude (f.) allemande |  niemieckie 
badanie

évacuer bien l’eau |  odprowadzać wodę

évasé, ~e |  poszerzany

évoluer vers qqch. |  ewoluować 
w kierunku czegoś

évènement (m.) |  wydarzenie

évêque (m.) |  biskup

être blessé, ~e |  być rannym

être diplômé, ~e |  być absolwentem

être en colère |  być wściekłym

être en retard |  być spóźnionym,  
spóźnić się

être friand de qqch. |  być 
rozsmakowanym w czymś, bardzo 
coś lubić

être lancé, ~e |  zostać 
zapoczątkowanym

être la plus à la mode |  być 
najbardziej modnym

Œ
œœuvre (f.) |  dzieło
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