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FRANCUSKI NOTESIK 

Qu’est-ce que t’es CON, Lucas ! 

Podcast 7 

  

PRZYDATNE SŁÓWKA I WYRAŻENIA: 

 

Quelle journée de merde ! – Ale dzień do dupy / ale gówniany dzień! 

Faire des conneries – robić głupie rzeczy / robić głupoty 

sans faire exprès – przez przypadek, niezamierzenie   

mais bon – ale cóż / no cóż 

J’y peux rien – Nie mogę nic na to poradzić 

passer à l’acte – przechodzić do działania 

Pas l’inverse – Nie na odwrót  

Qu’est-ce qui s’est passé ? – Co się wydarzyło ? / Co się stało? 

tranquilou – spokojnie (potocznie) 

putain – cholera, kurwa (w zależności od kontekstu) 

J’ai honte – Wstydzę się / jest mi wstyd 

nu – goły, nagi 

à poil – na golasa  

mouillé – mokry 

des fringes – ciuchy 

Rien d’étonnant – nic dziwnego / nic zadziwiającego 

se rendre compte de... – zdawać sobie sprawę z... 

un étendage – suszarka  

narguer quelqu’un – szydzić, kpić, drwić z kogoś 

J’ai pas le choix – Nie mam wyboru 

Putain, c’est qui bordel ? - Kurwa, kto to do cholery? 

tant pis – trudno 
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sonner – dzwonić  

faire semblent de... – udawać, że... 

à quatre pattes – na czworaka 

tendre le bras – wyciągnąć rękę 

J’ai bien fait de... – Dobrze zrobiłem (robiąc coś) 

J’ai bien fait d’acheter une nouvelle serviette – Dobrze zrobiłem kupując 

nowy ręcznik 

jeter un coup d’œil sur... – rzucić okiem na... 

Mais c’est pas vrai ! – To niemożliwe / to jakiś żart !  

sans réflechir – bez zastanowienia 

oser (faire quelque chose) – ośmielić się (coś zrobić) 

de si bon matin – tak wcześnie rano 

Ça fait un mois que... – To już miesiąc, jak... 

quitter l’appart – opuścić mieszkanie 

regarder droit dans les yeux – patrzyć prosto w oczy 

claquer la porte au nez de quelqu’un – zatrzasnąć komuś drzwi przed nosem 

Quel con ! – Jaki debil / idiota! 

 

 

QUIZLET: https://quizlet.com/_bvh2vn?x=1qqt&i=2nbyu7       lub 

 

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, YouTubie i Tik Toku: 
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