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Dołożono wszelkich starań, by informacje w tym e-booku były przedstawione rzetelnie. Jeżeli jednak zauważysz 

miejsce, które wymaga erraty, lub masz jakieś sugestie dotyczące publikacji, napisz wiadomość na 

maria.renaud@francuskinotesik.pl.  
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Cześć! Nazywam się Maria Renaud i wraz z moim mężem Thomasem, 

który jest Francuzem, mieszkam na francuskiej Korsyce. Od 2017 roku 

działamy w sieci jako Francuski Notesik, starając się dostarczać 

odbiorcom ciekawych i oryginalnych treści o języku i kulturze Francji. Jedno 

z drugim jest mocno ze sobą związane! Tematy, które najbardziej mnie 

interesują, to język potoczny, fonetyka i francuska kultura. Jestem 

otoczona na co dzień Francuzami i mam taką misję, by przekazywać dalej 

wiedzę praktyczną. Wiedzę, której sama doświadczam, bo żyję w tej 

kulturze. Sama wolę uczyć się od praktyków, niż teoretyków, dlatego cieszę 

się, że mogę przekazać Ci wiele ciekawostek prosto z Francji. Języka 

francuskiego używam cały czas w rozmowach z własnym mężem i innymi 

Francuzami. Mogę obserwować ich z bliska, analizować ich mentalność, 

dopytywać o różne rzeczy i ciągle czerpać nieksiążkową wiedzę. Mój bagaż doświadczeń 

językowo-kulturowych stale się powiększa, a jego cząstkę przekazuję dalej! W tym e-booku 
znajdziesz 10 potocznych wyrażeń wraz z przykładami, ćwiczeniami i plikami mp3.  

 

Na polskim rynku brakowało dobrych materiałów do nauki 
mowy potocznej, dlatego Francuski Notesik jako pierwszy 
postanowił wyjść naprzeciw potrzebom osób uczących się 
francuskiego i w 2022 zaczął tworzyć Wielki kurs mowy 
potocznej, wypełniając tym samym lukę na rynku. 

 

 

Wielki kurs mowy potocznej jest dla osób od poziomu A2/B1 

wzwyż. Nauczy zwrotów dnia codziennego, kolokwializmów, wulgaryzmów. Pomoże zachować 

się w różnych życiowych sytuacjach, a także wyrażać emocje.  

• Takiego kursu jeszcze nie było!  
• Uczy rzeczy, jakich nie naucza się w szkołach i na uczelniach!  
• Uczy żywego języka (również wylgarnego) w prawdziwych sytuacjach dnia 

codziennego! 

Postanowiliśmy stworzyć taki kurs, bo tego typu materiałów nie ma na polskim rynku, a 

przecież znajomość mowy potocznej jest NIEZBĘDNA w komunikacji! Bez niej ciężko jest 

zrozumieć native speakerów, nawet jeśli gramatykę ma się opanowaną do perfekcji, a 

słownictwo rozwinięte na bardzo wysokim poziomie. Właśnie dlatego wiele osób posiadających 

dyplomy i certyfikaty językowe nawet na wysokim poziomie, po przyjeździe do Francji spotyka 

się z barierą językową. Wielki kurs mowy potocznej to biblia mowy potocznej, która wiele ułatwi 

i nauczy praktycznego języka! Kurs czeka na Ciebie tutaj: https://francuskinotesik.pl/sklep/  

 

Poniżej znajdziesz 10 wyrażeń z mowy potocznej. Uważaj na wyrażenia oznaczone łososiowym 

kolorem, bo są one dość wulgarne. Nawet jeśli nie mieszkasz we Francji i nie masz francuskich 

znajomych, a więc nie używasz tego typu wyrażeń, to ich znajomość jest ważna, by np. 

rozumieć francuskie seriale, francuskich youtuberów itd. Nie wiesz, kiedy na dane wyrażenie 

trafisz, a jeśli już gdzieś je usłyszysz, to nie będziesz mieć problemów ze zrozumieniem!  
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C’est kif-kif 

To jest to samo, to to samo, wychodzi na to samo, na jedno wychodzi 

Wyrażenie c’est kif-kif oznacza to jest to samo, a więc to synonim wyrażeń c’est la même 
chose, c’est pareil, c’est à peu près pareil... Używamy, kiedy mamy jakiś wybór, ale bez 

względu na to, którą opcję wybierzemy, to wyjdzie mniej więcej na to samo. 

 

- On y va en avion ou en bateau ? Qu’est-ce qui est moins cher ? 
  Lecimy tam samolotem czy płyniemy statkiem? Co jest tańsze? 

- C’est kif-kif. 
              Wychodzi na to samo. 

 

 

On se fait un cinoche ? 

Idziemy do kina? 

Słówko cinoche to potoczne określenie na kino. Pytanie On se fait un cinoche ? (dosłowne 

tłumaczenie: robimy sobie kino?) znaczy to samo, co on va au cinéma ? idziemy do kina? 

 

- On se fait un cinoche demain soir ? 
  Idziemy jutro wieczorem do kina? 

 

 

être en rogne 

być wkurzonym / wnerwionym 

W wyrażeniu tym rogne oznacza złość. Używamy go do opisu osoby, która jest wkurzona, która 

jest w złym humorze. Être en rogne = être en colère. Inne, nieco starsze i podobne 

wyrażenie to être en pétard.  

 

- Mon mari est en rogne depuis ce matin, parce que j’ai cassé l’écran de son 
portable.  
  Mój mąż jest wkurzony od rana, ponieważ zbiłam ekran w jego komórce. 

 

 

 

 

 

claquer de la thune 
wydawać forsę, szastać kasą 

Słówko thune (również spotyka się pisownię tune) oznacza kasę, forsę. Wyrażenia claquer 
de la thune używa się, gdy ktoś wydaje dużo pieniędzy. 

 

- Arrête de claquer de la thune dans les fringues.  
  Przestań wydawać forsę na ciuchy.   
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faire un caca nerveux 

wkurzać się, wściekać się 

Słówko caca oznacza kupę, a więc wyrażenie faire un caca nerveux dosłownie znaczy robić 

nerwową kupę. Prawdopodobnie wyrażenie to wzięło się stąd, że małe niemowlę jak robi kupę, 

to robi się całe czerwone… Niektórzy ludzie potrafią się wściekać o byle co. To właśnie o nich 

mówimy po francusku, że robią un caca nerveux.  

 

- Pourquoi tu fais un caca nerveux dès que je mentionne ton frère ? 
  Dlaczego się wściekasz, jak tylko wspominam Twojego brata? 

 

 

C’est tout con 
To jest proste, łatwe 

Popularne znaczenie słówka con to głupi, durny, a więc wyrażenie c’est tout con może być w 

pierwszej chwili trudne do zrozumienia. Dosłownie tłumacząc otrzymujemy to jest kompletnie 

/ całkowicie durne, natomiast wyrażenie to oznacza, że coś jest proste. 

 

- Je ne sais pas comment ça marche. 
  Nie wiem, jak to działa. 

- C’est tout con en fait. Je vais t’expliquer. 
          Właściwie to jest proste. Wytłumaczę Ci. 

 

 

 

avoir de la chatte 
mieć szczęście, mieć farta, mieć fuksa 

Wyrażenie avoir de la chatte to wulgarny odpowiednik sformułowania avoir de la chance, 

czyli mieć szczęście. Słówko chatte w tym przypadku nie oznacza kotki, lecz żeńską część ciała 

(chatte to również cip*a). 

 

- Ah non ! Il a encore gagné ! Il a vraiment de la chatte. 
  No nie! Znowu wygrał! Ten to ma szczęście. 

 

partir en couille 

spieprzyć się, schrzanić się (pójść nie tak) 

Słówko couille jest wulgarne i oznacza męskie jądro. Często spotykamy je w liczbie mnogiej, 

czyli couilles jaja. Partir en couille to w dosłownym tłumaczeniu wyjechać na jaju. 

Używamy tego wyrażenia np. wtedy, gdy coś się spieprzy, pójdzie nie tak, sprawy obiorą zły 

obrót (= mal tourner). 

 

- La soirée est partie en couille quand son ex est arrivé. 
  Wieczór się spieprzył, kiedy jej ex przyszedł. 
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s’en battre les couilles 

mieć gdzieć, mieć w dupie, walić, gówno obchodzić 

Czasownik battre oznacza trzepać, uderzać, a więc battre les couilles to dosł. walić / trzepać 

jaja, walić po jajach. Wyrażenia s’en battre les couilles używamy wtedy, gdy mamy coś 

gdzieś, gdy nas to guzik obchodzi. 

 

- Ils m’ont viré, mais je m’en bats les couilles.   
  Zwolnili mnie, ale wali mnie to. 

 

 

se bourrer la gueule 

narąbać się, nawalić się, zalać pałę 

Słówko gueule oznacza mordę, pysk, a wyrażenie se bourrer la gueule jest używane wtedy, 

gdy mamy na myśli spożycie dużej ilości alkoholu. 

 

- Il se bourre la gueule tous les soirs. 
  On zalewa pałę co wieczór. 

 

 

Moje notatki: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ĆWICZENIA: 

 

Ćwiczenie 1. 

Dopasuj wyrażenie do jego synonimów: 

être kif-kif, on se fait un cinoche, être en rogne, claquer de la thune, être tout con, avoir de la 

chatte, partir en couilles, s’en battre les couilles, faire un caca nerveux, se bourrer la gueule 

 

__________________________ – se mettre en colère, s’énerver pour rien, sans raison réelle  

__________________________ – dépenser de l’argent   

__________________________ – être simple  

__________________________ – être en colère, être de mauvaise humeur 

__________________________ – avoir de la chance 

__________________________ – être pareil, égal, presque pareil 

__________________________ – être indifférent 

__________________________ – boire beaucoup pour être ivre 

__________________________ – mal tourner 

__________________________ – aller au cinéma  

 

Ćwiczenie 2. 

Rozwiąż test 

Wybierz odpowiedź pasującą do danej sytuacji. 

 

1. Paul n’arrive pas à faire des économies. Il dépense de l’argent sans compter.  

a. Il se fait un cinoche 

b. Il fait un caca nerveux 

c. Il claque de la thune 

 

2. J’ai dit à ma sœur qu’il fallait qu’elle nettoie sa chambre. Je ne comprends pas 

pourquoi elle s’est énervée. Tout à coup, elle m’a fait plein de reproches... 

a. Sa sœur a eu de la chatte 

b. Sa sœur a fait un caca nerveux 

c. Sa sœur s’est bourré la gueule 

 

3. Tu sais quels films sont actuellement en salles ? Si tu veux, on peut aller voir quelque 

chose ce soir. 

a. Il propose qu’on se fasse un cinoche. 

b. Il veut qu’on se bourre la gueule. 

c. Il souhaite que tout parte en couille. 
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4. Ils pensent qu’il n’y a aucune différence entre le fait de partir en vacances en juin et en 

septembre. 

a. Selon eux, c’est tout con 

b. Pour eux, c’est kif-kif 

c. Ils pensent qu’il se met en rogne 

 

5. Comment il fait pour gagner à chaque fois à la pétanque ? Il a de la chatte. C’est tout. 

a. Il a de la chance 

b. Il a du talent 

c. Il est bien entrainé 

 

Ćwiczenie 3. 

Przetłumacz na francuski wykorzystując wyrażenia z tego e-booka. 

 

1. Widziałeś wczoraj, jak on zalał pałę?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Wali mnie to, co mówisz. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Przestań widywać tego gościa, bo Ci się małżeństwo rozpieprzy.  

 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. To nie jest skomplikowane. W zasadzie to jest bardzo proste. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Znowu wydałeś forsę na gry komputerowe? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Dlaczego od rana chodzisz wkurzony / jesteś wkurzony? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Zostałeś zatrudniony? Ty to masz fuksa. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 



9 

Darmowy e-book dla subskrybentów newslettera na francuskinotesik.pl 

ODPOWIEDZI: 

 

Ćwiczenie 1. 

faire un caca nerveux – se mettre en colère, s’énerver pour rien, sans raison réelle  

claquer de la thune – dépenser de l’argent   

être tout con – être simple  

être en rogne – être en colère, être de mauvaise humeur 

avoir de la chatte – avoir de la chance 

être kif-kif – être pareil, égal, presque pareil 

s’en battre les couilles – être indifférent 

se bourrer la gueule – boire beaucoup pour être ivre 

partir en couille – mal tourner 

se faire un cinoche – aller au cinéma  

 

Ćwiczenie 2. 

1c, 2b, 3a, 4b, 5a 

 

Ćwiczenie 3. 

1. Tu as vu hier comme il s’est bourré la gueule ? 

2. Je m’en bats les couilles de ce que tu dis. 

3. Arrête de voir ce mec, sinon ton mariage va partir en couille. 

4. Ce n’est pas compliqué. C’est tout con en fait. 

5. Tu as encore claqué de la thune dans des jeux vidéos ? 

6. Pourquoi tu es en rogne depuis ce matin ? 

7. Tu as été embauché ? Tu as de la chatte. 

 

 

Chcesz dobrze poznać mowę potoczną? 

 

Pierwszy na polskim rynku 

Wielki kurs mowy potocznej 

francuskinotesik.pl/sklep/ 

Zobacz na stronie, kiedy ponownie będzie w sprzedaży! 

 

Na polskim rynku brakowało dobrych materiałów do nauki mowy potocznej, dlatego Francuski 

Notesik wyszedł naprzeciw potrzebom osób uczących się francuskiego i jako pierwszy stworzył kurs 

inny, niż wszystkie! 


