
Grupy tematyczne

Życie towarzyskie

Wyrażanie opinii i preferencji

Czas wolny

Czynności codzienne

Zakupy

W mieście

Ubrania

Rodzina

Wygląd

Cechy charakteru

Zdrowie

Jedzenie

Pogoda

Czas

Podróże

W pracy

Finanse

Komputer, Internet, media

Sztuka

une adresse

Przykro mi, nie znam jego adresu.Désolé, je ne connais pas son adresse.

adres

1 1

37

W kwestii jedzenia moja córka 
jest raczej wybredna. Rzadko jest 
zadowolona z tego, co się jej podaje.

być zadowolonym

37

Question nourriture, ma fille est assez 
difficile. Elle est rarement contente  
de ce qu’on lui sert.

être content

Expression Wyrażenie 55

jeździć na rowerze

55

faire du vélo

80

Żeby się obudzić, zawsze nastawiam 
budzik.

budzić się

80

Pour me réveiller, je mets toujours 
mon réveil-matin.

se réveilller

110

Ile to wszystko kosztuje?

ile

110

Ça fait combien?

combien

135

Życie w mieście jest dla mnie zbyt 
stresujące i hałaśliwe. 

hałaśliwy

135

La vie en ville est trop stressante et 
bruyante pour moi. 

bruyant

160

W tym roku modne są bermudy.

być modnym

160

Cette année le bermuda est à la mode.

être à la mode

200

Moja córka chce zostać lekarzem.

córka

200

Ma fille veut devenir médecin.

une fille

235

Moja babcia zawsze czesze się w kok.

kok

235

Ma grand-mère se coiffe toujours avec 
un chignon.

un chignon

250

Sophie jest prawdziwą romantyczką: 
czyta tylko poezję!

być romantykiem

250

Sophie est une vraie fleur bleue: 
elle ne lit que la poésie!

être fleur bleue

292

Mój mąż źle znosi badania lekarskie.

badanie

292

Mon mari supporte mal l’examen 
médical.

un examen

330

Przepraszam, ale muszę już wracać 
do domu, bo bardzo chce mi się jeść 
i pić.

być głodnym,  
być spragnionym

330

Pardon, mais je dois déjà partir chez 
moi car j’ai très faim et soif. 

avoir faim, avoir soif

360

Trzeba uważać,  
bo na drodze jest gołoledź.

gołoledź

360

Il faut faire attention car il y a du 
verglas sur les routes.

un verglas

375

Kiedy się urodziłaś? (dosł. Jaka jest 
twoja data urodzenia?)

data

375

Quelle est ta date de naissance?

date

405

Kiedy spędzam wakacje nad morzem, 
uwielbiam robić zamki z piasku.

morze

405

Quand je passe mes vacances au bord 
de la mer, j’adore faire des châteaux 
de sable.

une mer

422

Mój ojciec stracił pracę i od miesiąca 
jest na bezrobociu.

bezrobocie

422

Mon père a perdu son emploi, et depuis 
un mois il est au chômage.

un chômage

450

Nie mogę otworzyć konta  
we francuskim banku.

otworzyć konto

450

Je ne peux pas ouvrir un compte dans 
une banque française.

ouvrir un compte

465

Właśnie surfujemy po Internecie,  
bo szukamy informacji na temat  
życia Jezusa.

Internet

465

Nous sommes en train de surfer sur 
Internet, car nous recherchons des 
informations sur la vie de Jesus.

l’Internet

475

Autor tej książki zmarł w zeszłym roku.

autor

475

Un auteur de ce livre est mort l’année 
dernière.

un auteur


