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WYBRANE WYRAŻENIA Z TOUT 
Uzupełnienie do lekcji: 

TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES – zasady i wymowa 
Kanał YOUTUBE: Francuski Notesik – Maria Renaud 

 

 

tout à fait – całkiem 

C'est tout à fait normal. – To jest całkiem normalne. 

 

tout à l’heure – wkrótce, później, wcześniej, przed chwilą 

Je veux aller au cinéma tout à l’heure, quel film me conseillez-vous ? – Chcę iść 
później do kina, który film mi polecacie? 

Tout à l'heure, j’ai vu un renard. – Przed chwilą widziałem lisa. 

 

tout d’abord – najpierw, przede wszystkim, po pierwsze 

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre aide. – Chciałbym Wam 
wszystkim podziękować za Waszą pomoc. 

 

tout de même – mimo wszystko, jednakże  

Tout de même, tu ne devrais pas sortir. – Mimo wszystko, nie 
powinieneś/powinnaś wychodzić. 

 

tout le temps – cały czas 

Je ne comprends pas pourquoi elle est tout le temps triste. – Nie rozumiem, 
dlaczego ona jest cały czas smutna. 

 

tout de suite – natychmiast, zaraz, od razu 

Je reviens tout de suite. – Zaraz wracam. 
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pas du tout – wcale nie, w ogóle nie 

Cela ne marche pas du tout. – To w ogóle nie działa. 

 

tout à coup, tout d’un coup – nagle 

Il faisait beau, mais tout à coup / tout d’un coup, les nuages ont commencé à 
affluer. – Było ładnie, i nagle chmury zaczęły napływać. 

 

rien du tout – zupełnie nic, nic a nic, w ogóle nic 

Je lui ai dit rien du tout. – Ja mu/jej zupełnie nic nie powiedziałem. 

 

à tout prix – za wszelką cenę 

Il veut gagner cette compétition à tout prix. – On chce wygrać te zawody za 
wszelką cenę. 

 

à toute vitesse – z pełną prędkością 

Il a roulé sur une route de campagne à toute vitesse. – On jechał po wiejskiej 
drodze z pełną prędkością. 

 

de toute manière – w każdym razie 

De toute manière, leur mariage a été annulé. – W każdym razie ich ślub został 
odwołany. 

 

tout le monde – wszyscy 

Depuis hier, tout le monde me félicite. – Od wczoraj wszyscy mi gratulują. 

 

à tout moment – w każdej chwili 

Il peut arriver à tout moment. – On może przyjść w każdej chwili. 
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en tout cas – w każdym razie 

En tout cas, merci pour ça. – W każdym razie dziękuję Ci za to. 

 

c'est tout – to wszystko 

C’est tout. Je n’ai rien d’autre à dire. – To wszystko. Nie mam nic innego do 
powiedzenia. 

 

à tout point de vue – pod każdym względem 

Mon mari est exceptionel à tout point de vue. – Mój mąż jest wyjątkowy pod 
każdym względem. 

 

en toute saison – o każdej porze roku 

Ici, il y a beaucoup de touristes en toute saison. – Tutaj jest dużo turystów o 
każdej porze roku. 

 

en toute occasion – na każdą okazję, przy każdej okazji 

Il va me reprocher cette faute en toute occasion. – On mi wypomni ten błąd przy 
każdej okazji. 

 

en tout temps – przez cały czas, w dowolnym momencie, zawsze 

Mon patron me surveille en tout temps. – Mój szef mnie obserwuje przez cały 
czas. 

 

de tout coeur – z całego serca 

Je te souhaite de tout coeur de gagner. – Życzę Ci z całego serca, abyś wygrał/a. 

 

 


