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Salut!

Jestem Bernadetta.
Od dw ch lat prowadzę bloga Salut Francja,
na kt rym publikuję materiały do nauki języka francuskiego
i pokazuję życie we Francji.
Oddaję w Twoje ręce m j pierwszy autorski e-book
mający pom c Ci w nauce języka francuskiego.
E-book jest dostępny za darmo, więc każdy może go pobra ,
zostawiając sw j adres meilowy.
Nie kopiuj go, proszę, i nie rozpowszechniaj
w nielegalny spos b.
Owocnej nauki!
Dziękuję
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Aller au boulot

Aller au boulot
- i do pracy

Aller au boulot jest wyrażeniem
potocznym, nieużywanym w
oficjalnych wypowiedziach.
Le boulot jest odpowiednikiem
le travail.
Boulot jest potocznym słowem,
po polsku odpowiednikiem
będzie robota.

Przykłady
Tu as de la chance d’aller au boulot à pied.
Masz szczę cie, że idziesz do pracy na pieszo.
Désolé, je n’ai pas le temps, je vais au boulot.
Przykro mi, nie mam czasu, idę do pracy.
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Avoir du taf

Avoir du taf - mie
pracę
Le taf oznacza pracę,
zadanie do wykonania

Wyrażenia ze słowem le taf:
avoir du taf - mie pracę
trouver un taf - znale pracę
perdre son taf - straci pracę
M wią le taf można mie na
my li zaw d, profesję lub pracę w
sensie og lnym.

Przykłady
Je crois qu’il est stressé en ce moment,
il a beaucoup de taf.
My lę, że jest ostatnio zestresowany, ma dużo pracy.
Après des mois de chômage,
j’ai enfin trouvé un peu de taf.
Po miesiącach na bezrobociu,
nareszcie znalazłem trochę pracy.

www.salutfrancja.com

Être au courant

Être au courant wiedzie , by
poinformowanym,
wiedzie jakie decyzje
są podejmowane, by
na bierząco.

Słowo courant oznacza prąd,
bieg rzeki, ale être au courant
nie oznacza by z prądem,
można je rozumie jako by
podłączonym do informacji :)

Przykłady
Êtes-vous au courant de la réunion du demain?
Czy jest Pani, Pan poinformowany o jutrzejszym
zebraniu.
Hier il a neigé. Je suis au courant.
Wczoraj padał nieg. Wiem o tym.
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Avoir la boule au ventre

Avoir la boule au
ventre - ba się,
odczuwa niepok j z
jakiego powodu.

M wimy j'ai la boule au ventre kiedy
odczuwamy strach związany z
mającym się odby egzaminem,
rozmową o pracę, jakim
wystąpieniem publicznym. Wyrażenie
odwołuje się do naszego stanu
fizycznego. Synonim "avoir l’estomac
noué".

Przykłady
J’ai un test de français la semaine prochaine,
j’ai la boule au ventre. Mam test z francuskiego w
przyszłym tygodniu, bardzo się boję.
L’entretien d’embauche me causait du stress,
ça me donnait la boule au ventre.
Rozmowa o pracę przyprawiła mnie o stres i b l brzucha.
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Bosser comme un dingue

Bosser comme un
dingue - pracowa jak
szalony
C'est dingue - to jest
szalone, dziwne,
nieprawdopodobne

Bosser jest potocznym słowem
oznaczającym pracowa , natomiast
un dingue jest potocznym słowem
oznaczającym szale ca. W drugim
wyrażeniu użyte w formie
przymiotnika i oznacza dziwne lub
cudaczne. Synonim c'est fou.

Przykłady
Je bosse comme un dingue en ce moment. C'est un fin
de mois. Teraz pracuję jek szalony. Jest koniec miesiąca.
Ce dingue est persuadé qu'il vole.
Ten szalaniec jest przekonany, że lata.
Il ne s'est pas présenté à l'entretien. C'est dingue.
Nie przyszedł na rozmowę o pracę. To szalone.
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Être à la bourre

Être à la bourre by sp nionym, nie
dotrze na czas

La bourre oznacza puch lub
poplątane nici.
Être à la bourre jest r wnoznaczne
z être en retard

Przykłady
Désolé je suis à la bourre. Mon réveil n’a pas sonné.
Przykro mi jestem sp niony. M j budzik nie zadzownił.
Dépêche-toi, sinon on va encore être à la bourre !
Pospiesz się, bo inaczej zn w bedziemy sp nieni.
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Donner un coup de main

Donner un coup de
main - pom c w
wykonaniu jakiej
czynno ci

Donner un coup de main lub
demander un coup de main pom c lub prosi o pomoc w
wykonaniu jakiej pracy czy
czynno ci.
Un coup oznacza cios,
uderzenie

Przykłady
Ecoute, je serai toujours là si tu as besoin d’un coup de
main.
Posłchaj będę zawsze, kiedy będziesz potrzebowa
pomocy.
Est-ce que tu as besoin d’un coup de main ?
Czy potrzebujesz pomocy?
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Gagner sa vie

Gagner sa vie zapewni sobie byt,
zapewni utrzymanie,
mie na swoje
potrzeby, ży ze swojej
pracy

Wyrażenie oznacza posiadanie
pracy lub zarabianie pieniędzy
w inny spos b mające na celu
utrzymanie się.

Przykłady
Comment il gagne sa vie?
Jak zarabia na życie?
Quand tu gagneras ta vie, tu auras ta chambre.
Jak będziesz zarabiał, będziesz miał sw j pok j.
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Avoir la grosse tête

Avoir la grosse tête by zarozumiałym,
my le , że jest się
najlepszym

W dosłownym tłumaczeniu
grosse tête oznacza dużą
głowę, ale w wyrażeniu chodzi
o przeno ne znaczenie. Istnieje
wyrażnie prendre la grosse tête
oznacza ono, że kto zaczyna,
staje się zarozumiałym z
jakiego powodu.

Przykłady
Hum, ce joueur de foot, il a vraiment la grosse tête.
Ten piłkarz ma duże mniemanie o sobie.
Ce n’est pas parce que tu as eu une promotion que tu
dois avoir la grosse tête.
To, że dostałe awans, nie oznacza, że musisz by
zarozumiały.
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Faire le pont

Faire le pont dosłownie zrobi most,
nie pracowa
pomiędzy więtami i
dnimi wolnymi

We Francji maj jest
uprzywilejowanym miesiącem
je li chodzi o dni wolne. Je li
więto wypada w czwartek, a w
piątek powinni my i do
pracy, niekt re firmy robią tak
zwany most i nie pracują w
piątek.

Przykłady
Comme mardi est un jour férié, beaucoup d’employés
ont pris leur lundi pour faire le pont.
Ponieważ we wtorek jest dzie wolny, wielu
pracownik w wzięło wolne w poniedziałek.
Tu fais le pont cette semaine ?
Robisz sobie wolne w tym tygodniu?
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Être en congé

Être en congé by na urlopie,
zatwierdzonym przez
pracodawcę, dni
nieobecno ci w pracy

Congé to nieobecno
spowodowana wyjazdem na
wakacje, narodzinami dziecka,
wydarzeniami losowymi.
Można oczywi cie poprosi
swojego pracodawcę o dni
wolne i w wczasz m wimy
poser un congé.

Przykłady
Sophie est en congé maternité, elle revient dans
six semaines.
Sophie jest na urlopie macierzy skim, wraca za sze
tygodni.
Gloria n’est pas là ?– Non, elle est en congé aujourd’hui !
Glorii nie ma? Nie, ma dzi wolne.
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Ça marche

Ça marche! zgoda lub to działa,
funkcjonuje

Wyrażnie ma dwa znaczenia
1) Ça marche m wimy kiedy
wyrażamy aprobatę lub
akceptujemy jaką propozycję,
zgadzamy się na co
2) w drugim znaczeniu
stwierdzamy, że co działa,
funkcjonuje.

Przykłady
On se voit demain? Spotkamy się jutro? - Ça marche !
Ça marche, j'accepte le pari... Zgoda, podejmuję zakład.
L'ascenceur était en panne, mais c'est bon ça marche. Winda była zepsuta, ale już jest ok działa.
W tym kontek cie bardziej adekwatne jest użycie słowa
fonctionner chociaż bardzo często używa się marcher.
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Mettre à la porte

Mettre à la porte dosłownie wyrzuci za
drzwi, zwolni z
pracy, zako czy
wsp łpracę

W kontek cie pracy wyrażenie
oznacza zako czenie
wsp łpracy synonimy licencier,
mettre dehors, virer. Ale
mettre à la porte oznacza
r wnież wyrzucenie kogo z
jakiego miejsca w spos b do
brutalny.

Przykłady
Lucie est arrivée en retard ! Son patron l’a mise à la porte
!
Lucie przyszła sp niona. Szef ją wyrzucił z pracy.
Cette entreprise est en faillite. Elle met ses employés à la
porte un par un.
Ta firma jest w trakcie upadku. Zwalnia z pracy
pracownik w jednego po drugim.
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Donner le feu vert à
quelqu’un

Donner le feu vert à
quelqu’un - da
upoważnienie lub
pozwolenie komu na
zrobienie czego

Wyrażenie nawiązuje do
sygnalizacji wietlnej le feu
vert - zielone wiatło synonim
autoriser - pozwoli . Po polsku
też m wimy daję ci zielone
wiatło, możesz to robi .

Przykłady
Nous avons donc le feu vert pour commencer la
destruction.
Mamy więc pozwolenie na rozpoczęcie burzenia.
C’est bon, le patron m’a donné le feu vert pour
publier mon article.
W porządku, szef dał zielone wiatło do opublikowania
mojego artykułu.
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Ne plus savoir
où donner de la têtê
Ne plus savoir où
donner de la têtê mam tak dużo pracy,
że nie wiem na czym
się skupi , za co się
wzią w pierwszej
kolejno ci, dosłownie
gdzie da głowę

Ne plus savoir - nie wiedzie ,
donner la têtê - czemu
po więci uwagę, na czym się
skupi . Wyrażnie używane
przez osoby zapracowane i
mające dużo zada do
wykonania na raz. "Nie wiem w
co mam włoży ręce".

Przykłady
Je travaille sur le nouveau site et je ne sais plus où
donner de la tête.
Pracuję nad nową stroną i nie wiem w co mam włoży
ręce.
Ah, en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête.
W tym momencie, nie wiem na czym się skupi .
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Merci

Mam nadzieję, że ten kr tki e-book
Ci się podobał
i poszerzył Twoją wiedzę
z języka francuskiego.
Zapraszam do korzystania z kolejnych
produkt w i ledzenia bloga.

Do następnego
na www.salutfrancja.com

www.salutfrancja.com

