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A
a beaucoup plus à offrir | ma dużo 
więcej do zaoferowania

à cette règle, il y a quelques 
exceptions | jest kilka wyjątków  
od tej reguły

a été ouvert, ~e | został/a otwarty/
otwarta

à l’ail | w czosnku

à l’étranger | za granicą

à l’exception de qqn/qqch. |  
z wyjątkiem kogoś/czegoś

à l’intérieur | w środku, wewnątrz

à l’origine | początkowo, 
pierwotnie

à la différence que | z tą różnicą, że

à la fin de qqch. | na końcu czegoś

à la fois | zarazem, jednocześnie

à la poêle | na patelni

à Londres | w Londynie

à oreilles tombantes |  
z opadającymi uszami

a ouvert | otworzył/a

à partir de | od

à partir de qqch. | z czegoś

À plus tard | do zobaczenia

à poils courts | o krótkiej szacie/
sierści

à tous | dla wszystkich

À tout à l’heure | do zobaczenia

aboiement (m.) | szczekanie

abriter qqch. | mieścić w sobie coś

accéder à qqch. | mieć dostęp do 
czegoś 

accompagner qqch. | towarzyszyć 
czemuś 

accompagner qqch. | towarzyszyć 
czemuś 

accueillir qqn | przyjmować kogoś

accumulation (f.) des richesses par 
les plus riches | gromadzenie dóbr 
przez najbogatszych

achat (m.) de qqch. | zakup czegoś

acheter qqch. | kupować coś 

adjectif (m.) | przymiotnik

admirer qqch. | podziwiać coś 

adopter qqch. comme qqch. 
| uznawać coś za coś

adorer qqn | uwielbiać kogoś

adverbe (m.) | przysłówek

affectueu/x, ~se |  uczuciowy, 
kochający

affranchi, ~e | uwolniony

affreu/x, ~se | straszny

agneau (m.) | jagnię

agréable | przyjemny 

aider à faire qqch. | pomagać  
w z/robieniu czegoś

aider qqn à faire qqch. | pomóc 
komuś coś zrobić

ailes (f.pl.) de papillon | skrzydła 
motyla

aimer qqch. | kochać coś

ajouter qqch. | dodawać, dorzucać 
coś 

alerter | ostrzegać

aller | iść, pójść

aller prendre un café | pójść na 
kawę

ami (m.) | przyjaciel

ancêtre (m.) | przodek

ancien, ~ne | dawny

andouille (f.)  | rodzaj kiełbasy 
z pokrojonych podrobów 
wieprzowych

âne (m.) | osioł

anglais, ~e | angielski

anguille (f.) | węgorz

animateur (m.) | gospodarz, 
animator, prezenter

apercevoir | dostrzegać

apparaître | pojawiać się

apparaître sur qqch. | pojawiać się 
na czymś  

appartenir à qqn | należeć do 
kogoś 

appelé, ~e | nazywany

appellation (f.)  | pochodzenie

apprécié, ~e | ceniony

apprendre qqch. | nauczyć się 
czegoś 

apprendre qqch. avec qqch.  
| uczyć się czegoś z czymś

après qqch. | po czymś

arbre (m.) | drzewo

arche (f.) | łuk

arènes (f.pl.) | amfiteatr 

argent (m.)  recueilli | zebrane 
pieniądze

armistice (m.) | rozejm, 
zawieszenie broni

arrêter de faire qqch. | przestać 
coś robić

arriver | przybywać

arriver au second tour des 
élections présidentielles 
| docierać do drugiej tury wyborów 
prezydenckich

arriver sur X | przybywać na X

art (m.) | sztuka

assez | wystarczająco, dosyć 

assiette (f.) | danie

assis, ~e | siedzący

association (f.) caritative 
| organizacja charytatywna

attention à | uwaga na

attirer qqn | przyciągać kogoś 

attraper qqch. | złapać coś

au début de qqch. |  na początku 
czegoś 

au départ | początkowo, 
pierwotnie

au masculin | w rodzaju męskim

au mois de février | w lutym

au sommet de qqch. | na szczycie 
czegoś 

au-dessus de qqch. | nad czymś 

augmenter qqch. | zwiększyć coś 

aujourd’hui | dziś, obecnie

Aurais-tu ? | Czy miałbyś? 

auriez-vous | czy mają Państwo 

aussi | również, też 
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autre | inny

autre chose | coś innego

autre que… | inna niż…

autrefois | niegdyś, kiedyś

autrefois | w przeszłości

autres | inne

Autrichien (m.) | Austriak

avaler | połykać 

avant  qqch. | przed czymś

avant | przed

avec les oreilles droites |  
z prostymi uszami

avion (m.) | samolot

avoir  besoin de qqch. 
| potrzebować czegoś

avoir 6 côtés | mieć sześć boków

avoir besoin de qqch. 
| potrzebować czegoś 

avoir de mauvaises notes | mieć 
złe oceny

avoir faim | być głodnym

avoir lieu | mieć miejsce

avoir qqch. | mieć coś 

avoir un bon nez | mieć dobry 
węch

avoir un style de vie bon pour la 
santé | prowadzić styl życia dobry 
dla zdrowia

avoir un très bon flair | mieć 
bardzo dobry węch

avoir X ans | mieć X lat

B
bande (f.) | pasek

bande (f.) dessinée | komiks

banlieue (f.) | przedmieścia

baptême (m.) de qqn | czyjś 
chrzest

bataille (f.) de fleurs | bitwy  
na kwiaty

bâtiment (m.) | budynek

bâtiment (m.) public | budynek 
państwowy

bavard, ~e | gadatliwy

bavarder | po/gawędzić, pogadać

beaucoup | dużo

beaucoup de personnes | wiele 
osób

beaucoup de qqch. | dużo czegoś 

beffroi (m.) | dzwonnica

berger (m.) | pasterz

bête | głupi

beurre (m.) | masło

bicolore | dwukolorowy

bien | dobrze

bien connaître qqch. | dobrze coś 
znać

bien nager | dobrze pływać

bien sûr | oczywiście

bière (f.) brune | ciemne piwo

bijou (m.) | biżuteria

blan/c,~che | biały 

bleu, ~e | niebieski

bœuf (m.) | wołowina

boire | pić

bol (m.) | miseczka 

bon,~ne | dobry

bonnet (m.) phrygien | czapka 
frygijska

bourse (f.) | giełda papierów 
wartościowych

bras (m.) | ręka

Breton (m.) | Bretończyk

bronzé, ~e | opalony

bronzer | opalać się

bruit (m.) | hałas

brûlé, ~e | spalony

buste (m.) | popiersie

C
c’est eux | to oni

c’est tout | to wszystko

c’est-à-dire | to znaczy

ça bouge | ruszać się

ça fait un bail | kopa lat

ça irait ? | w porządku?

ça me ferait plaisir de... | będzie 
mi miło...

Ça semble intéressant. | To wydaje 
się interesujące.

caillou (m.) | kamyk

Canadien (m.) | Kanadyjczyk

canard (m.) | kaczor

capitale (f.) | stolica

car | ponieważ, bo

carotte (f.) |  marchewka 

carpaccio (m.) de bœuf | carpaccio 
z wołowiny

carpe (f.) | karp

célèbre | słynny, znany

célébrer le  premier anniversaire 
| świętować pierwszą rocznicę

célébrer qqch. | świętować coś 

centaine (f.) | setka, około setki

certain, ~e | pewny

cette | ta

cette année | w tym roku

champignon (m.) de Paris 
| pieczarka

changer | zmieniać się 

chanson (f.) | piosenka

chant (m.) de guerre | pieśń 
wojenna

chanteur (m.) | piosenkarz

chanteuse (f.) | piosenkarka

chapelle (f.) | kaplica

chaque | każdy

chaque année | co rok, każdego 
roku, corocznie

chaque jour | każdego dnia

charcuterie (f.) | wędliny

chasser qqch. | polować na coś

chat (m.) | kot

château (m.) | zamek

chaud, ~e | ciepły

chef (m.) | szef kuchni, główny 
kucharz
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cheval (m.)/chevaux (pl.) | koń, 
konie

cheval fiscal (m.) | jednostka 
pozwalająca na obliczenie podatku 
do zapłaty podczas rejestracji 
pojazdu (na wartość wpływa m.in. 
moc silnika)

cheveu (m.) | włos

chevreuil (m.) | jeleń

chez les voisins | u sąsiadów

chien (m.) | pies 

chien (m.) de compagnie | pies 
towarzyszący

chien (m.) de garde | pies 
stróżujący 

choisir qqch. | wybierać coś 

choix (m.) | wybór

chose (f.) | rzecz

chou (m.) | kapusta

chou (m.) blanc | biała kapusta

choucroute (f.) | kapusta kiszona  
w białym winie, czasem w 
szampanie

ci-dessous | poniżej

ciboulette (f.) | szczypiorek

cidre (m.) breton | bretoński cydr

cinéma (m.) | kino

circuler | krążyć

ciseaux (m.pl.) | nożyczki 

clés (f.pl.) de la ville | klucze do 
miasta

cliché (m.) | stereotyp

cloche (f.) | dzwon

cochon (m.) | świnia, wieprz

cœur (m.) | serce

coiffeur (m.) | fryzjer

colline (f.) | dolina, wzgórze

combats (m.pl.) de gladiateurs 
| walki gladiatorów

comme son nom l’indique | jak 
wskazuje jego nazwa

commencer | zaczynać się 

commencer avec une minuscule 
| zaczynać się małą literą 

commencer par qqch. | zaczynać 
się od czegoś 

Communauté (f.) économique 
européenne | Europejska 
Wspólnota Gospodarcza

complexe | złożony

comportement (m.) | zachowanie

comprendre | rozumieć 

confit (m.) de canard | kaczka

confit, ~e | kandyzowany

confondre qqch. et qqch. | mylić 
coś z czymś

congés payés (m.pl.) | płatny urlop

conjugaison (f.) | odmiana

conjuguer | odmieniać się

connaissez-vous | (czy) znacie

connaître | poznawać 

connaître qqn | znać kogoś

connu, ~e | znany 

connu, ~e dans le monde entier 
| znany na całym świecie

connu, ~e mondialement | znany 
na całym świecie

conseil (m.) | rada

conseiller (m.) | doradca

conseillère (f.) | doradczyni

conserve (f.) de légumes 
| konserwa warzywna

considéré, ~e | uważany

consister à faire qqch. | polegać na 
robieniu czegoś

consommer qqch. | jeść coś

consonne (f.) | spółgłoska

constitué, ~e de qqch. | składający 
się z czegoś, złożony z czegoś

contemporain, ~e | współczesny

coq (m.) au vin  | kogut w winie

coquillage (m.)  | skorupiak 

cordon-bleu (m.) | kotlet w szynce 
i serze

couche (f.) | warstwa 

coucher (m.) de soleil | zachód 
słońca

couenne (f.) | słonina

couleur (f.) du roi | kolor królewski

couleuvre (f.) | zaskroniec

courir | biegać 

courses (f.pl.) de chars | wyścigi 
rydwanów 

courses (f.pl.) de taureaux 
| wyścigi byków

court, ~e | krótki

coûter | kosztować

crème (f.) fraîche | śmietana

crêpe (f.) | naleśnik

crêperie (f.) | naleśnikarnia

croisade (f.) | krucjata

croisé, ~e avec qqn/qqch. 
| skrzyżowany z kimś/czymś 

croisement (m.) | krzyżówka, 
skrzyżowanie

croix (f.) | krzyż

croque-monsieur  (m.) |  tost  
z serem i szynką 

croûte (f.) gratinée | zapiekana 
skorupka

crouton (m.) de pain | grzanka  
z chleba (do zupy)

cuisine (f.) | kuchnia

cuisiner | gotować 

cuisinier (m.) | kucharz

cuisses (f.pl.) de grenouilles | żabie 
udka

cuit, ~e | ugotowany

cuit, ~e à la vapeur | gotowany na 
parze

cuit, ~e au four | przyrządzany  
w piekarniku

curieu/x, ~se | ciekawski

D
d’abord | najpierw

d’origine polonaise | polskiego 
pochodzenia

dans ce cas | w tym przypadku

dans d’autres villes françaises |  
w innych francuskich miastach
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dans des combats contre des 
taureaux  | w walkach z bykami

dans l’eau | w wodzie

dans la bouche | w ustach 

dans la communication |  
w procesie komunikacji

Dans le jardin de l’ogre |  
W ogrodzie ogra

dans le monde  | na (całym) 
świecie

dans le monde entier | na całym 
świecie

dans le noir | w ciemności

dans les rues et sur les places |  
na ulicach i na placach

dans lesquels on peut la voir |  
w których można go zobaczyć

dans leur majorité | w większości

dans toutes les villes | we 
wszystkich miastach

de guêpe | osy

de son vrai nom | o prawdziwym 
imieniu

de taille moyenne | średniej 
wielkości

de tailles différentes  | różnej 
wielkości

de toutes les nuances du marron 
| w różnych odcieniach brązu

de très loin | z bardzo daleka 

débrouillard, ~e | bystry 

début (m.) de qqch. | początek 
czegoś

décevoir | rozczarowywać

décoré, ~e | dekorowany, zdobiony

découpé, ~e | pokrojony 

découvrir qqch. | odkrywać coś 

décrire | opisywać 

dédié, ~e  à qqch. | dedykowany 
czemuś 

déesse (f.) | bogini

défaite (f.) de qqn | czyjaś porażka

défenseur (m.) de qqch. | obrońca 
czegoś

défilé (m.) de chars | parada 
wozów, rydwanów

défilé (m.) de grosses têtes 
| pochód kukieł

défilé (m.) militaire | defilada 
wojskowa

définir le genre | określić rodzaj

définitivement | ostatecznie

déjà | już 

délicieu/x, ~se | pyszny

demander qqch. | prosić o coś, 
zamawiać coś 

déposer des lumignons à des 
fenêtres | umieszczać lampiony  
w oknach

depuis X | od X 

descendre de qqn | pochodzić od 
kogoś

désigner qqch. | oznaczać coś

Désirez-vous... | Czy życzą sobie 
Państwo...

désormais | stąd, od tej pory

dessin (m.) de cheval | rysunek 
konia

dessiner qqch. | rysować coś 

détester qqch. | nienawidzić 
czegoś

deuxième | drugi

devant qqch. | przed czymś

devenir | stawać się, stać się

devenir populaire | stawać się 
popularnym

devenir qqn | stać się kimś

devoir | powinno się, musieć

devoir | trzeba 

dictionnaire (m.) | słownik

dieu (m.) | bóg

dieu (m.) de la guerre | bóg wojny

différence (f.) | różnica

différent, ~e | inny, różny

difficile | trudny

dire | mówić

disparu, ~e | który wyginął

distance (f.) nautique | odległość 
morska

dites-vous | czy coś wam to mówi?, 
mówicie, powiadacie

diversité (f.) de qqch. 
| różnorodność czegoś

doigt (m.) | palec

doit (devoir) | powinien

dommage ! | szkoda!

donc | więc

donner naissance à qqn/qqch. 
| dawać początek komuś/czemuś 

dormir | spać 

dormir sur qqch. | spać na czymś 

dou/x,~ce | słodki

drapeau (m.) | flaga 

droit (m.) de vote | prawo głosu

du côté (m.) du mât (m.) | od 
strony masztu

du monde entier | z całego świata

durée (f.) | trwanie

E
eau (f.) | woda 

écrire qqch. avec une majuscule 
| pisać coś dużą literą

écrit, ~e | napisany

écrivain (m.) | pisarz

également | w równym stopniu,  
w równej mierze

élevage (m.) | chów

élève (m.) | uczeń

en accord avec qqch. | w zgodzie  
z czymś

en ajoutant | dorzucając, dodając

en Allemagne | w Niemczech

en allemand | w języku niemieckim

en anglais | po angielsku, w języku 
angielskim

en cas de danger | w przypadku 
niebiezpieczeństwa

en entrée | na przystawkę

en face de | naprzeciw/ko

en faisant | robiąc, wykonując

en février | w lutym
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en français | po francusku,  
w języku francuskim

en France | we Francji

en hiver | w zimie, zimą

en latin | po łacinie

en mémoire de qqn | pamięci 
kogoś

en meute (f.) | w stadzie,  
w watahach

en morceaux | na kawałki

en moyenne | średnio, przeciętnie

en partie | częściowo

en plus | ponadto

en plus de qqch. | oprócz czegoś, 
na dodatek

en polonais | w języku polskim

encore | jeszcze

enfant (m.) | dziecko

enfin | w końcu

enjamber qqch. | rozciągać się  
nad czymś

ensemble (m.) | zespół

ensemble | razem

ensuite | następnie, potem

environ | około

environs (m.pl.) | okolice

épaule (f.) | ramię

épicerie (f.) | sklep spożywczy

épinard (m.) | szpinak

esclave (m./f.) | niewolni/k(-ca)

espace (m.) | przestrzeń

espace (m.) sensoriel | miejsce, w 
którym można wyostrzyć inne niż 
wzrok zmysły

Espagne (f.) | Hiszpania 

est bien connu, ~e | jest dobrze 
znany/znana

Est-ce qu’on peut | czy można

estomac (m.) | żołądek

était | było

étoile (f.) | gwiazda, gwiazdka

étonnant, ~e | zaskakujący

étrang/er, ~ère | zagraniczny

être | być

être aboli, ~e par qqn | być 
zniesionym przez kogoś

être accordé, ~e à qqn | zostać 
komuś przyznanym

être brûlé, ~e par qqn | zostać 
przez kogoś spalonym

être contre qqch. | być przeciwko 
czemuś

être croisé, ~e avec qqch.| zostać 
skrzyżowanym z czymś

être élu, ~e | być wybranym

être indépendant,~e de qqch. 
| być niezależnym od czegoś

être invité, ~e | być zaproszonym

être loin du cliché de qqch. | być 
dalekim od stereotypu dotyczącego 
czegoś

être occupé, ~e par qqn | być 
okupowanym przez kogoś

être originaire de X | pochodzić z X 

être placé, ~e  après qqch. | być 
umieszczonym po czymś 

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

être promulgué, ~e | zostać 
promulgowanym, obwieszczonym

être surpris, ~e | być zdziwionym

étudier | uczyć się

évènement (m.) | wydarzenie

excellent, ~e | doskonały 

exception (f.) | wyjątek

exister | występować, istnieć 

exposition (f.) | wystawa

exprimer qqch. | wyrażać coś 

extrait, ~e de qqch. | pochodzący 
z czegoś

extraordinaire | niezwykły

F
face à qqn | wobec kogoś

facile | łatwy

facile à éduquer | łatwy  
do tresowania

facilement | z łatwością 

faire | robić

faire de longues siestes sur les 
canapés | ucinać sobie długie 
sjesty na kanapach

faire du vélo | jeździć na rowerze

faire partie de qqch. | być częścią 
czegoś, tworzyć coś

faire vivre qqch. | s/powodować, 
sprawiać, że coś jest żywym

familièrement | potocznie

farine (f.) de froment | mąka 
pszenna

farine (f.) de sarazzin |  mąka 
gryczana

faubourg (m.) | przedmieście

Félicitation ! | Gratulacje!

féminin, ~e | żenski

femme (f.) | kobieta

femme politique (f.) | polityczka

femmes (f.pl.) de peuple | kobiety 
z ludu

fesses (f.pl.) | pośladki

fête (f.) des Lumières | Święto 
Światła

fête (f.) nationale française 
| państwowe święto francuskie

fêtes (f.pl.) du monde | święta 
świata

feux (m.pl.) d’artifice | sztuczne 
ognie

février (m.) | luty

fi/er, ~ère | wierny

fiançailles (f.pl.) | zaręczyny

fidèle | wierny

fils (m.) de qqn | syn kogoś

fin, ~e | cienki

fini, ~e | skończony

fleur (f.) | kwiat

fondre à la cuisson | rozpuszczać 
się podczas pieczenia

formation (f.) | budowanie, 
tworzenie
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formidable | wspaniały

fort, ~e | silny 

fragile | delikatny

frais (m.pl.) | koszty

frère (m.) | brat

fromage (m.) | ser

fruit (m.) | owoc

fruits (m.pl.) de mer | owoce 
morza

fumé, ~e | wędzony

fumer | palić 

G
gagner la victoire | odnieść 
zwycięstwo

gare (f.) | dworzec

gauche | lewy

géant, ~e | ogromny

genou (m.) | kolano

genre (m.) | rodzaj

gens (m.pl.) | ludzie

goût (m.) | smak

gouvernement (m.) | rząd

grâce à qqch. | dzięki czemuś 

grain (m.) | ziarno

grand, ~e | duży

grandir | rosnąć

gratin (m.) | zapiekanka

grève (f.) | strajk

grosse légume (f.) | ważna  
osoba

gruyère (m.) | rodzaj 
szwajcarskiego sera, który 
produkowany jest z krowiego mleka

guerre (f.) de Cent ans | wojna 
stuletnia

guerrier (m.) | wojownik

guider qqn à table | prowadzić 
kogoś do stołu

H
h (m.) muet | nieme h

habillez-vous chaudement 
| ubierzcie się ciepło

habitants (m.pl.) des villes/des 
pays  | mieszkańcy miast/krajów

habiter | mieszkać 

haricot (m.) | fasola

haricot (m.) blanc | biała fasola

hauteur (f.) | wysokość

herbes (f.pl.) de Provence | zioła 
prowansalskie

hexagone (m.) | sześciokąt, 
potocznie o Francji

hibou (m.) | sowa

horloge (f.) | zegar

hospice (m.) | dom opieki, dom 
spokojnej starości

I
il est conseillé | doradza się

il est difficile de croire que| trudno 
uwierzyć, że

il faut | trzeba

il faut beaucoup de temps pour| 
 trzeba dużo czasu by

il faut utiliser | trzeba używać 

il ne faut pas | nie trzeba (il faut  
–  trzeba)

il s’agit de | chodzi o 

il y a | jest, są 

il y a | są, mają miejsce

il y a X ans | X lat temu 

important, ~e | ważny

incontournable | ikoniczny

inégalités (f.pl.) économiques | 
 nierówności ekonomiczne

ingrédient (m.) | składnik 

inscrire | wpisywać

inscrit, ~e dans qqch. | zapisany  
w czymś

interdire | zakazywać 

intérieur, ~e | wewnętrzny

interprète (m./f.) | artysta, 
piosenkarz

invariable | nieodmienny

invendu, ~e | niesprzedany

inventé, ~e par qqn | wymyślony 
przez kogoś

inventer qqch. | wymyślić coś 

invité (m.) | gość, osoba 
zaproszona

J
jalou/x, ~se | zazdrosny

jambon (m.) | szynka

Je ne sais même pas par quoi 
commencer. | Nie wiem nawet od 
czego zacząć.

Je passerai te prendre. | Wpadnę 
po ciebie.

Je pense que... | Myślę, że...

Je suis de retour. | Wróciłem.

Je suis pressé, ~e. | Śpieszę się. 

Je vais étudier. | Będę się uczyć. 

Je vais prendre ça. | Wezmę to.

jeu (m.) | gra

jeune | młody

joual (m.) | joual (dialekt warstw 
robotniczych z Quebecu  
w Kanadzie)

jouer | grać

jouer avec qqn | bawić się z kimś

jouer le rôle principal | odgrywać 
główną rolę

joueur (m.) de tennis | tenisista

joujou (m.) | zabawka (w języku 
dziecięcym, zdrobniale)

jour (m.) férié | dzień świąteczny

journaliste (m.) | dziennikarz

joyeu/x, ~se | wesoły, radosny 

juger qqch. | oceniać coś 

jusqu’à qqch. | aż do czegoś  
(do czasu, gdy coś się wydarzyło)
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L
l’Angleterre  | Anglia

l’Arc de Triomphe | Łuk Triumfalny

la Ière Guerre Mondiale | I wojna 
światowa

la Lorraine | Lotaryngia

la Marseillaise | Marsylianka

la même forme | taka sama forma

la Savoie | Sabaudia

la Seconde Guerre mondiale 
| druga wojna światowa

la Seine | Sekwana

lancer des fleurs à qqn | rzucać 
kwiatami w kogoś

lancer un appel à la résistance 
| wystosowywać apel, apelować  
o opór

lancer une carrière 
| zapoczątkować karierę

langue (f.) de qqn  | język kogoś

langue (f.) officielle de 
l’administration | oficjalny język 
urzędowy

lanière (f.) | pasek 

lapin (m.) | królik

lard (m.) | boczek

lardon (m.) | boczek 

latin (m.) | łacina

le douzième | dwunasty

le Languedoc | Langwedocja

le meilleur | najlepszy

le mieux | najlepiej 

le plus complexe | najbardziej 
złożony

le plus connu, ~e | najbardziej 
znany

le plus irrégulier | najbardziej 
nieregularny

le plus utile | najbardziej użyteczny

le premier/la première 
| pierwszy/a

le Rhône | Rodan

le soir du 14 juillet | wieczorem 14 
lipca

légume (m.) | warzywo

lent, ~e | wolny

lentement | wolno

les Champs Élysées | Pola  
Elizejskie

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

les Gaulois (m.pl.) | Galowie

les pauvres (m.pl.) | biedni

les plus fréquent/s, ~es 
| najczęstsze

les suivant/s, ~es | następujące

leur | ich 

levure (f.) | drożdże

liberté (f.) | wolność

libre de qqch. | wolny od czegoś

lié,~e à qqch. | powiązany z czymś

lieu (m.) | miejsce

lièvre (m.) | zając

lion (m.) | lew

lire | czytać

loi (f.) de séparation des Églises et 
de l’État | prawo odseparowania 
Kościoła i państwa

loi (f.) sur l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG) | ustawa 
legalizująca aborcję

loin de qqch. | daleko od czegoś

long, ~ue | długi

longtemps | długo

lors de qqch. | podczas czegoś

lorsque | kiedy, podczas gdy

loup (m.) | wilk 

lourd, ~e | ciężki 

lumière (f.) | światło

lumineu/x, ~se | rozświetlony

lutter contre qqch. | walczyć 
przeciwko czemuś

lynx (m.) | ryś

lys (m.) | lilia

M
magnifique | wspaniały

maillot (m.) | koszulka

main (f.) | ręka

maintenant | teraz

mairie (f.) | merostwo

mais | ale 

maître (m.) | pan 

majeur,~e | główny

mal | źle

mal-voyant, ~e | słabo widzący

mâle (m.) | samiec

malin | sprytny

manger | jeść

mangeur (m.) de grenouille 
| żabojad

manière (f.)  de faire des choses 
| sposób robienia rzeczy

manquant, ~e | brakujący

marguerite (f.) | stokrotka

mariage (m.) pour tous 
| małżeństwo dla wszystkich 

mariner dans qqch. | marynować 
w czymś 

maritime | morski, od strony 
morza

marmotte (f.)  | świstak

marron | brązowy

masculin, ~e | męski

mauvais, ~e | zły 

médiéval, ~e | średniowieczny

mélange (m.) de qqch. | mieszanka 
czegoś

même | nawet

même remarque (f.) que pour X 
| taka sama uwaga jak do X

même si | nawet jeśli

mémoire (f.) des odeurs | pamięć  
do zapachów, pamięć zapachowa

mémoriser qqch. | zapamiętywać 
coś 

mercenaire (m.) | najemnik
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mère (f.) | matka

mesurer de X à Y cm | mierzyć od X 
do Y cm

météo (f.) | prognoza pogody

métier (m.) | zawód

mettre | położyć, kłaść

mettre fin à qqch. | kłaść czemuś 
kres

mettre qqch. en valeur | podkreślać 
coś

miel (m.) | miód 

mijoté, ~e | duszony

militer contre qqch. | walczyć 
przeciwko czemuś

mille (m.) | tysiąc

millier (m.) | tysiąc

ministre (m./f.) de la justice 
| minister sprawiedliwości

moche | brzydki, okropny

moins | mniej

moins bien | gorzej

monstrueu/x, ~se | potworny

mont (m.) | góra

monter | wspinać się, wchodzić

montrer que | pokazywać, że

morceaux (m.pl.) de poulet 
| kawałki  kurczaka

mort (f.) de qqn | czyjaś śmierć

mot (m.) | słowo

mouche (f.) | mucha

mourir de la canicule | umierać  
z powodu upałów

moyen, ~ne | średni

muet, ~te | głuchy, niemy

mule (f.) | muł 

municipal,~e | miejski

N
n’a été reconnue qu’en X | została 
uznana dopiero w roku X

n’hésitez pas | nie wahajcie się

nain, ~e | bardzo mały

natation (f.) | pływanie

nationalité (f.) | narodowość

ne change pas | nie zmienia się 

ne correspond plus à qqch. | nie 
odpowiada już czemuś 

ne prennent pas de pluriel | nie 
przyjmują liczby mnogiej

ne ressemble pas... | nie 
przypomina...

ne se rencontre qu’en X | jest 
spotykany tylko w X

né, ~e | urodzony

néanmoins | niemniej jednak

nécessaire | konieczny

nez (m.) | nos

noir, ~e | czarny

nom (m.) | rzeczownik

nom (m.) commun | nazwa 
pospolita

nom (m.) de qqch. | imię, nazwa 
czegoś 

nom (m.) propre | nazwa własna

nombre (m.) | liczba

nombreu/x, ~se | liczny

non-voyant, ~e | niewidzący, 
niewidomy

nous pouvons dire que | możemy 
powiedzieć, że

Nous sommes venus ici pour... 
| Przybyliśmy tutaj, żeby...

noyau (m.) | pestka

nuage (m.) | chmura

nuit (f.) de la Saint Barthélémy | noc 
św. Bartłomieja

nuit (f.) entière | cała noc

O
obéissant, ~e | posłuszny

objet (m.) | przedmiot, rzecz

obtenir qqch. | osiągnąć coś

occitan, ~e | oksytański, 
prowansalski

œil (m.) | oko

œuf (m.) | jajko

œuvre (f.) | dzieło

oignon (m.) | cebula

oiseau (m.) | ptak

on accorde | uzgadnia się

on ajoute | dorzuca się 

on boit | pije się (boire – pić)

on dit | mówi się

on dit de qqn | mówi się o kimś

on jette qqch. | rzuca się coś 

on le mange avec qqch. | je się go  
z czymś

on met | kładzie się

on pense que | myśli się, że 

on pense que | uważa się, że/sądzi 
się, że

on peut le voir | można go zobaczyć 

on peut lire | można przeczytać 

on rajoute qqch. | dorzuca się coś 

on sent mieux | czuje się/odczuwa 
się lepiej 

on transmet | przekazuje się 

on trouve | można znaleźć, znajduje 
się

on utilise | używa się

oreille (f.) | ucho

originaire de qqch. | pochodzący  
z czegoś 

où | gdzie 

ours (m.) | niedźwiedź

ouverture (f.) de qqch. | początek 
czegoś 

ouvrir | otwierać

P
pain (m.) | chleb

pain (m.) d’épices | piernik

paix (f.) au Proche Orient | pokój na 
Bliskim Wschodzie

palmé, ~e | z błoną pławną

paon (m.) | paw

pape (m.) | papież

par deux ponts | dwoma mostami

parce que | ponieważ 

parfait, ~e | doskonały
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Parisien (m.) | paryżanin

parisien (m.) de souche | paryżanin 
czystej krwi, paryżanin od pokoleń

parler | mówić

parler de qqch. | mówić o czymś

parmi qqch. | wśród czegoś

parti (m.) d’extrême-droite | partia 
skrajnej prawicy

participant (m.) | uczestnik 

participer à qqch. |  uczestniczyć  
w czymś

particularité (f.) | osobliwość

partir | wyjeżdżać

partout | wszędzie

pâte (f.) brisée | kruche ciasto

pâte (f.) feuilletée | ciasto francuskie 

pâtes (f.pl.) fraîches | świeży 
makaron

patience (f.) | cierpliwość

patrimoine (m.) | dziedzictwo

patrimoine (m.) culturel français 
| francuska spuścizna kulturowa

patte (f.) | łapa 

pauvres (m.pl.) | biedni

pays (m.) de qqn | czyjś kraj

peau (f.) | skóra 

peine (f.) de mort | kara  śmierci

pendant qqch. | podczas czegoś

père (m.) | ojciec

période (f.) de fête | okres święta

permettre | pozwalać

permettre de faire qqch. | pozwalać 
na zrobienie czegoś

personne (f.) | osoba

peser jusqu’à X kg | ważyć do X kg

petit à petit | krok po kroku

petit, ~e | mały

petits-enfants (m.pl) | wnuki

peu | mało

peu de qqch. | mało czegoś 

peuple (m.) juif | ludność żydowska

pie (f.) | sroka

pièces (f.pl.) de 1 et 2 euros 
| monety o wartości 1 i 2 euro

pièces (f.pl.) de monnaie | monety

pied (m.) | stopa

piment (m.) d’Espelette | rodzaj 
papryki chili

piperade (f.) | specjalność kulinarna 
duszona z pomidorami, papryką, 
cebulą i papryczką chili

plaisir (m.) de manger | przyjemność 
jedzenia

plat (m.) | danie  

plat (m.) de création | ciekawe, 
kreatywne danie 

plat (m.) de résistance | główne 
danie

pluie (f.) | deszcz

plus de X personnes | więcej niż X 
osób

plus ou moins | bardziej lub mniej 

plus petit | mniejszy

plus tard | później

plusieurs | kilka

plutôt | bardziej

poids (m.) | waga

poids (m.) de X à Y kg | waga od X 
do Y kg

poire (f.) | gruszka

poisson (m.) | ryba

poivron (m.) rouge | czerwona 
papryka

poivron (m.) vert | zielona papryka

politicien (m.) | polityk

pomme (f.) | jabłko

pont (m.) | most

porc (m.) | wieprzowina

portant | noszący

porter qqch. | nosić coś, mieć coś  
na sobie

poser | stawiać 

posséder qqch. | posiadać coś

pou (m.)  | wesz

pouce (m.) | kciuk

pour des combats d’animaux |  
do walk zwierząt

pour la chasse | do polowań

pour la première fois | po raz 
pierwszy

pour obtenir | aby uzyskać

pour revenir aux arômes de 
l’enfance | aby powrócić do 
zapachów z dzieciństwa

pour toutes les personnes |  
dla wszystkich

pourquoi | dlaczego

poursuivre qqch. | gonić coś

pousser | kwitnąć

pouvoir | móc 

précédent, ~e | poprzedni

prédateur (m.) | drapieżnik

préféré, ~e | ulubiony

préférer qqch. que qqch. | woleć coś 
od czegoś

premi/er, ~ère | pierwszy/a

prendre | brać

prendre le temps de faire qqch. 
| poświęcić czas na zrobienie czegoś 

prendre qqch. | brać coś

prénom (m.) | imię

préposition (f.) | przyimek

près de qqch. | blisko czegoś 

prescrire | przepisywać (coś komuś)

présentation (f.) visuelle | prezencja, 
wygląd

presque | prawie 

principal, ~e | główny

prise (f.) de la Bastille | zdobycie 
Bastylii

prise (f.) de la prison de la Bastille 
| przejęcie Bastylii, zdobycie Bastylii

prison (f.) | więzienie

prix (m.) | nagroda

proclamation (f.) de qqch. 
| proklamowanie, ogłoszenie czegoś

promenade (f.) | spacer

promener un chien | wyprowadzać 
psa na spacer

promettre | obiecywać 

proposer qqch. | proponować coś 
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protéger qqn/qqch. de qqn/qqch. 
| chronić kogoś/coś przed kimś/
czymś 

prune (f.) | śliwka

puis | później

Puis-je vous recommander...  | Czy 
mogę Państwu polecić...

purifier | oczyszczać 

Q
quand il n’y a pas de qqch. | gdy 
czegoś nie ma 

quand on ferme les yeux | gdy 
zamyka się oczy

quantité (f.) | ilość

quarantaine (f.) | około czterdziestu

quartier (m.) | dzielnica

que | że

que diriez-vous de… | co by Państwo 
powiedzieli na…

Que fais-tu de nouveau à... | Co 
robisz z powrotem w...

que l’on trouve dans… | którą się 
znajduje w…

quelque chose à boire | coś do picia

quelques | kilka 

qui | który

qui peut être | który może być

qui s’utilisent | których używa się

qui suit | który występuje po 

quiche (f.) | quiche, rodzaj placka 
zapiekanego z boczkiem, szynką, 
tartym serem i jajami oraz śmietaną 

quinze | piętnaście

R
raconter qqch. | opowiedzieć coś 

râpé, ~e | tarty

rapid, ~e | szybki

rat (m.) | szczur

recevoir | otrzymywać

recevoir qqch. | otrzymywać coś

récompensé, ~e par qqn 
| wyróżniony przez kogoś

reconnaître | przyznawać, 
rozpoznawać

reconnu, ~e | uznawany

recouvert, ~e de qqch. | pokryty 
czymś 

redécouverte (f.) | ponowne 
odkrycie czegoś, odkrycie czegoś  
na nowo

regarder | patrzeć

regarder qqch. | oglądać coś

règle (f.) | reguła, zasada

règle (f.) générale | ogólna zasada/
reguła

règne (m.) de qqn | czyjeś 
panowanie

remplacer qqch. | zastępować coś

remporter qqch. | wygrać coś  

remporter un succès | odnieść 
sukces

renard (m.) | lis

rendre l’école primaire laïque 
| ustanawiać szkołę podstawową 
laicką

répandu, ~e | rozpowszechniony

repas (m) | posiłek

replacer qqch. | wstawić coś

ressembler à qqch. | przypominać 
coś 

rester | pozostawać

revenir | wrócić

riche de qqch. | bogaty w coś

richement | bogato

rive (f.) | brzeg

robe (f.) | szata

robuste | wytrzymały, silny

roi (m.) | król

roi (m.) soleil | Król Słońce

Romain (m.) | Rzymianin

romain,~e | rzymski

roman (m.) | powieść

rou/x, ~sse | czerwony

rouge | czerwony

rouille (f.) | sos rybny 

royaume (m.) | królestwo

rue (f.) piétonne | droga dla 
pieszych, strefa pieszych

S
s’appeler | nazywać się 

s’entendre comme... | rozumieć się 
jak...

s’il vous plaît | proszę

s’illuminer de couleurs | rozświetlać 
się kolorami

s’occuper de qqch. | zajmować się 
czymś 

sac (m.) | torba

sacre (m.) de qqn | czyjaś koronacja

salade (f.) verte | zielona sałata

sale | brudny

salé, ~e | słony

sang (m.) | krew

sans aucun doute | bez wątpienia

sans lumière | bez światła

sans qqch. | bez czegoś

sans viande | bez mięsa

saucisse (f.) | kiełbasa 

sauter | skakać 

sauter dans l’eau | skakać po wodzie 

savoir | umieć

savoureu/x,~se | smaczny 

scientifique (m.) | naukowiec

sculpture (f.) | rzeźba

se battre contre qqn | walczyć z kimś

se composer de qqch. | składać się 
z czegoś

se concentrer sur qqch. | skupić się 
na czymś 

se dérouler | mieć miejsce

se fatiguer | męczyć się 
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se mettre qqch. dans qqch. 
| wkładać coś w coś 

se placer | znajdować się

se promener | spacerować 

se rapporter à qqch. | odnosić się  
do czegoś 

se retrouver | spotkać się 

se sentir | czuć się 

se terminer en qqch. | kończyć się 
na coś 

se terminer par qqch. | kończyć się 
na coś

se tourner | obrócić się

se transformer en qqch. 
| przekształcać się w coś 

se trouver | znajdować się 

sel (m.) | sól

selon | według

selon les règles que... | według 
reguł, które...

selon qqch. | według czegoś 

semaine (f.) | tydzień

sentiment (m.) | uczucie

seront placé(e)s | zostaną 
umieszczone

servir à faire qqch. | służyć do  
z/robienia czegoś

servir à qqch. | służyć do czegoś 

servir de modèle pour qqch. | służyć 
jako model do czegoś

servir de qqch. | służyć jako coś

seul, ~e | jedyny

sexe (m.) de la personne | płeć 
(danej) osoby

si | jeśli 

si besoin | jeśli jest taka potrzeba

si populaire que | tak popularny, że

siéger | obejmować stanowisko

signifiant, ~e | oznaczający

signifier qqch. | oznaczać coś 

simple | prosty

soigner qqn | dbać o kogoś

soirée (f.) | wieczór

soldat (m.) | żołnierz

son (m.) | dźwięk

sonore | dźwiękowy

sortie (f.) du film | ukazanie się filmu

sortir de sa maison | wychodzić  
z domu

souris (f.) | mysz

sous la main | pod ręką 

souvent | często

spectateur (m.) | widz

substantif (m.) | rzeczownik

suisse | szwajcarski

sur les odeurs | na zapachach

sur qqch. | na czymś 

surtout | przede wszystkim

surtout | zwłaszcza

surtout pas | zwłaszcza nie

surveiller qqch. | pilnować czegoś

surveiller qqn | doglądać kogoś, 
pilnować

système (m.) fiscal | system 
podatkowy

T
table (f.) | stół

tableaux (m.pl.) de conjugaisons 
| tabele, tablice odmian

talon (m.) | pięta

tapis (m.) | dywan

tarte (f.) aux betteraves | tarta 
buraczana

tartiné, ~e | posypany

taureau (m.) | byk

temps (m.) | czas

terminaison (f.) | końcówka

terrestre | od strony ziemi

terrible | straszny

tête (f.) | głowa

têtu, ~e | uparty

texture (f.) | tekstura, konsystencja

thé (m.) | herbata

thème (m.) | motyw przewodni

timbre (m.) | znaczek

toit (m.) en tuiles de couleurs | dach 
z dachówkami w różnych kolorach

tomate (f.) | pomidor

tomber dans qqch. | wpaść w coś

tortue (f.) | żółw

toujours | zawsze

tour (f.) | wieża

tour (f.) de fer | żelazna wieża

tourner | obracać, odwracać

tous | wszystkie

tout le monde | wszyscy

tout simplement | po prostu

tout, ~e | wszystko

toute la journée | cały dzień

toute la soirée | cały wieczór

traditionnel, ~le | tradycyjny

traité (m.) de Verdun | traktat  
z Verdun

tranche (f.) de pain de mie | kawałek 
chleba tostowego,  kromka

travailler | pracować 

très | bardzo

troisième | trzeci

trop | zbyt

trop de qqch. | za dużo czegoś 

troupeau (m.) de moutons | stado 
owiec

trouver qqch. | znaleźć coś 

Tu as l’air en pleine forme ! 
| Świetnie wyglądasz!

U
un peu de qqch. | trochę czegoś

une grande partie de qqch. 
| większa część czegoś 

une semaine de vacances | tydzień 
wakacji

Une table pour deux ? | Stolik dla 
dwojga?

unicolore | jednobarwny, 
jednokolorowy

utilisé, ~e | używany
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utilisé, ~e dans le sport | używany  
w sporcie

utiliser les mains | używać rąk

utiliser qqch. | używać czegoś

V
vache (f.) | krowa

varier en fonction du genre 
| różnicować się pod względem 
rodzaju

varier en nombre |  odmieniać się  
w liczbie poj. i mn.

variété (f.) | odmiana

vendeuse (f.) | sprzedawczyni

venir | przybywać, przychodzić, 
przyjeżdżać

venir de qqch. | pochodzić od czegoś 

venir de X | pochodzić z X

venu, ~e  à X | przybyły do X

verbe (m.) | czasownik

verbes (m.pl.) pronominaux 
| czasowniki zwrotne

verre (m.) | szkło

verre (m.) d’eau gazeuse | szklanka 
wody gazowanej

vers | około

verser qqch. | nakładać coś

vertical, ~e | pionowy

viande (f.) | mięso

vie/ux, ~ille | stary 

ville (f.) | miasto 

vindicati/f, ~ve | mściwy

visible | widoczny

vite | szybko 

vivre à la campagne | mieszkać  
na wsi

voir | widzieć

voiture (f.) | samochód

voiture (f.) culte | kultowy 
samochód

vouloir | chcieć

voyage (m.) dans le temps | podróż 
w czasie

voyager | podróżować

voyelle (f.) | samogłoska

vrai, ~e | prawdziwy 

vulgarisation (f.) scientifique 
| popularyzowanie naukowe

Y
y | tam

yeux (m.pl.) | oczy
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