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ĆWICZENIA Z ODPOWIEDZIAMI DO LEKCJI 

 
Autor: Maria Renaud 
francuskinotesik.pl 
kontakt: maria.renaud@francuskinotesik.pl 
 
 

 
 
Ćwiczenia zostały przygotowane na podstawie lekcji wideo na YouTube: 
 
https://youtu.be/2GO0yCguauU 
 
Odpowiedzi znajdują się w drugiej części zeszytu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiały są dostępne za darmo dla wszystkich subskrybentow newslettera na francuskinotesik.pl 
Stanowią one podsumowanie i uzupełnienie do wideo na kanale YouTube : Francuski Notesik – Maria Renaud. 

Proszę o nie rozpowszechnianie i nie kopiowanie zawartej w nich treści. Jeżeli chcesz wykorzystać jego 
fragmenty (np. w trakcie lekcji z uczniami), to poinformuj o źrodle podając tytuł dokumentu wraz z 

adresem mojej internetowej strony i kanału youtube. Dziękuję i życzę Ci przyjemnej nauki! 
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Ćwiczenia do lekcji: 

TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES – zasady i wymowa 

Kanał YOUTUBE: Francuski Notesik – Maria Renaud 

 

 

TOUT jako przymiotnik lub determinant 

 Odnosi się do rzeczownika 
 Odmienia się przez osoby i liczby 

 

Ćwiczenie 1. 

Uzupełnij poniższe przykłady wpisując odpowiednią formę słowa tout oraz napisz 
ich tłumaczenie na język polski: 

 

1. Je suis disponible à …………………… heure. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………… mes félicitations pour ta réussite ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hier, elle a lu ……………………… le livre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mes voisins travaillent ………………………… les jours. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Il veut gagner cette compétition à …………………… prix. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ćwiczenie 2. 

W tabelce zaznacz, czy podane zdanie zawiera poprawnie czy błędnie zapisane 
słowo tout. Jeśli jest błąd, to zapisz poprawne zdanie (wraz z tłumaczeniem) pod 
spodem zgodnie z przykładem (a jeśli jest poprawne, to tylko je przetłumacz): 

J’ai rêvé de toi toutes la nuit.  

J’ai rêvé de toi toute la nuit. (Śniłem/am o Tobie całą noc) 

Ils ont rénové tout leur maison. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il a roulé à toute vitesse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’aime bien tout les films canadiens.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai nettoyé tout le salon. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ma sœur a vendu tout ses meubles.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il faut ranger toutes les jouets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je suis tous le temps à la maison. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  
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TOUT jako zaimek 

 Zastępuje grupę osób lub rzeczy lub wyraża jakąś całość 
 Może się odmieniać (przyjmuje rodzaj i liczbę osób lub rzeczy, które zastępuje) 

lub nie, jeśli jest słowem wskazującym na jakąś całość. 
  

Ćwiczenie 3. 

Wstaw odpowiednią formę słowa tout, podkreśl fragment, który zastępuje oraz 
napisz tłumaczenie zgodnie z przykładem: 

 

1. J’ai adopté quatre chats. Ils sont tous très mignons. 

Przygarnąłem cztery koty. One są wszystkie bardzo słodkie. 

 

2. Mon frère a trois maisons. ……………………… sont grandes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Il a trois sœurs. Elles sont …………………… plus jeunes que lui. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mes amis ne sont plus là. Ils sont ……………………… partis. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les légumes ont ……………………… été achetés au marché. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Mes idées, elle les critique …………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ćwiczenie 4. 

Wybierz poprawną formę zaimka tout w poniższych zdaniach oraz napisz 
tłumaczenie na polski: 

 

1. Pierre a trois sœurs et elles sont tout / tous / toutes blondes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. J’avais trop de vêtements et je les ai tout / tous / toutes 

donnés à une famille nécessiteuse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Anna m’a tout / tous / toutes expliqué. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ne t’inquiète pas ! Tout / tous / toutes ira bien !  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Tu vois les femmes sur cette photo ? Tout / tous / toutes sont 

magnifiques ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Merci pour tout / tous / toutes. Vous êtes très serviable ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Mes données ? Je les ai tout / tous / toutes perdues ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TOUT jako przysłówek 

 Stoi przed przymiotnikiem lub innym przysłówkiem 
 Jest nieodmienny, chyba że występuje przed przymiotnikiem rodzaju żeńskiego 

zaczynającym się od spółgłoski lub h przydechowego (wtedy należy uzgodnić, 
otrzymując toute albo toutes) 

 

Ćwiczenie 5. 

Podane zdania przekształć w taki sposób, by z rodzaju męskiego otrzymać rodzaj 
żeński, zgodnie z poniższym przykładem.  

 

1. Il ne veut pas rester tout seul chez lui. 

Elle ne veut pas rester toute seule chez elle. 

2. Ils préfèrent organiser le mariage tout seuls. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ils sont tout honteux. 

Elles …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mon frère est tout fatigué après son travail. 

Ma sœur …………………………………………………………………………………………………………… 

5. Mon pantalon est tout abimé. 

Ma jupe …..………………………………………………………………………………………………………… 

6. Pierre était tout surpris par cet appel.  

Nathalie …………………………………………………………………………………………………………… 
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Ćwiczenie 6. 

Wpisz poprawną formę przysłówka tout w poniższych zdaniach oraz napisz 
tłumaczenie na polski. 

1. Adam était  …………………… fier de l’avoir fait. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Julie et Arthur étaient tout contents.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Elle est restée ………… particulièrement attentive. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. C’est une paire de chaussures ……………………………… neuve. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Elle nous a demandé ...................... gentiment de le faire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Emma est …………… occupée à élever son fils. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ils savaient faire cela quand ils étaient ………………… jeunes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Vous me parlez …………………… doucement, s’il vous plait. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TOUT jako przymiotnik, determinant, zaimek, przysłówek, 

rzeczownik, czyli do wyboru, do koloru. 

 

Ćwiczenie 7. 

Wpisz poprawną formę słowa tout w poniższych zdaniach, pamiętając, że może 
ono funkcjonować jako różne części mowy – odmienne lub nieodmienne.   

1.  Je suis revenue ………………… bronzée de mes vacances. 

2. Je suis d'accord avec ………………… ce qu'il a dit. 

3. ………………… ça n'a aucune importance. 

4. Mon fils a rangé ………………… sa chambre. 

5. J’ai appelé mes trois filles. Elles ont ………………… décroché. 

6. Elles étaient ………………… honteuses à cause de cette erreur. 

7. Ma voisine a marché ………………… nue dans la rue.  

8. Celles que nous avons aimées n'étaient pas ………………… jolies. 

9. Regarde ce sportif. Il est ………………… musclé. 

10. Ma femme a mangé ………………… le fromage. 

11. La machine à laver est ………………… cassée. 

12. Aujourd’hui j’ai vendu le tout. 

13. Je pense qu’il a ………………… oublié. 

14. ………………… ces personnes ont voté pour moi. 

15. Mon patron peut me convoquer dans son bureau à …………moment. 

16. Je vais à la montagne ………………… les deux mois. 

17. Ce matin, j’ai vu beaucoup d’oiseaux et ils étaient ………………… 

très beaux. 
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ODPOWIEDZI 

DO ĆWICZEŃ 
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Odpowiedzi do ćwiczeń z lekcji: 

TOUT, TOUS, TOUTE, TOUTES – zasady i wymowa 

Kanał YOUTUBE: Francuski Notesik – Maria Renaud 

 

 

TOUT jako przymiotnik lub determinant 

 Odnosi się do rzeczownika 
 Odmienia się przez osoby i liczby 

 

Ćwiczenie 1. 

Uzupełnij poniższe przykłady wpisując odpowiednią formę słowa tout oraz napisz 
ich tłumaczenie na język polski: 

 

1. Je suis disponible à toute heure. 

Jestem dostępny/a o każdej godzinie. 

2. Toutes mes félicitations pour ta réussite ! 

Moje gratulacje z okazji Twojego sukcesu. 

3. Hier, elle a lu tout le livre. 

Wczoraj przeczytała całą książkę. 

4. Mes voisins travaillent tous les jours. 

Moi sąsiedzi pracują we wszystkie dni. 

5. Il veut gagner cette compétition à tout prix. 

On chce wygrać te zawody za wszelką cenę. 
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Ćwiczenie 2. 

W tabelce zaznacz, czy podane zdanie zawiera poprawnie czy błędnie zapisane 
słowo tout. Jeśli jest błąd, to zapisz poprawne zdanie (wraz z tłumaczeniem) pod 
spodem zgodnie z przykładem (a jeśli jest poprawne, to tylko je przetłumacz): 

J’ai rêvé de toi toutes la nuit.  

J’ai rêvé de toi toute la nuit. (Śniłem/am o Tobie cała noc) 

Ils ont rénové tout leur maison. 

Ils ont rénové toute leur maison. (Oni odnowili cały swój dom) 

Il a roulé à toute vitesse. 

Jechał z pełną prędkością. 

J’aime bien tout les films canadiens.  

J’aime bien tous les films canadiens. (Lubię wszystkie kanadyjskie filmy) 

J’ai nettoyé tout le salon. 

Posprzątałem/am cały salon. 

Ma sœur a vendu tout ses meubles.  

Ma sœur a vendu tous ses meubles. (Moja siostra sprzedała wszystkie swoje meble) 

Il faut ranger toutes les jouets. 

Il faut ranger tous les jouets. (Trzeba poskładać wszystkie zabawki) 

Je suis tous le temps à la maison. 

Je suis tout le temps à la maison. (Jestem cały czas w domu) 

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  

     poprawnie     błędnie  
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TOUT jako zaimek 

 Zastępuje grupę osób lub rzeczy lub wyraża jakąś całość 
 Może się odmieniać (przyjmuje rodzaj i liczbę osób lub rzeczy, które zastępuje) 

lub nie, jeśli jest słowem wskazującym na jakąś całość. 
  

Ćwiczenie 3. 

Wstaw odpowiednią formę słowa tout, podkreśl fragment, który zastępuje oraz 
napisz tłumaczenie zgodnie z przykładem: 

 

1. J’ai adopté quatre chats. Ils sont tous très mignons. 

Przygarnąłem cztery koty. One są wszystkie bardzo słodkie. 

 

2. Mon frère a trois maisons. Toutes sont grandes. 

Mój brat ma trzy domy. Wszystkie są duże. 

3. Il a trois sœurs. Elles sont toutes plus jeunes que lui. 

On ma trzy siostry. One są wszystkie młodsze od niego. 

4. Mes amis ne sont plus là. Ils sont tous partis. 

Moich przyjaciół już tu nie ma. Oni wszyscy wyszli. 

5. Les légumes ont tous été achetés au marché. 

Warzywa zostały wszystkie kupione na targu. 

6. Mes idées, elle les critique toutes.  

Moje pomysły, ona krytykuje je wszystkie. 
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Ćwiczenie 4. 

Wybierz poprawną formę zaimka tout w poniższych zdaniach oraz napisz 
tłumaczenie na polski: 

 

1. Pierre a trois sœurs et elles sont tout / tous / toutes blondes. 

Pierre ma trzy siostry i one są wszystkie blondynkami. 

2. J’avais trop de vêtements et je les ai tout / tous / toutes 

donnés à une famille nécessiteuse. 

Miałem/am za dużo ubrań i je wszystkie dałem/am potrzebującej rodzinie. 

3. Anna m’a tout / tous / toutes expliqué. 

Anna mi wszystko wyjaśniła. 

4. Ne t’inquiète pas ! Tout / tous / toutes ira bien !  

Nie martw się. Wszystko będzie dobrze! 

5. Tu vois les femmes sur cette photo ? Tout / tous / toutes sont 

magnifiques ! 

Widzisz kobiety na tym zdjęciu? Wszystkie są cudowne! 

6. Merci pour tout / tous / toutes. Vous êtes très serviable ! 

Dziękuję za wszystko. Jest Pan/i bardzo pomocna! 

7. Mes données ? Je les ai tout / tous / toutes perdues ! 

Moje dane ? Ja je wszystkie straciłem/am. 
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TOUT jako przysłówek 

 Stoi przed przymiotnikiem lub innym przysłówkiem 
 Jest nieodmienny, chyba że występuje przed przymiotnikiem rodzaju żeńskiego 

zaczynającym się od spółgłoski lub h przydechowego (wtedy należy uzgodnić, 
otrzymując toute albo toutes) 

 

Ćwiczenie 5. 

Podane zdania przekształć w taki sposób, by z rodzaju męskiego otrzymać rodzaj 
żeński, zgodnie z poniższym przykładem.  

 

1. Il ne veut pas rester tout seul chez lui. 

Elle ne veut pas rester toute seule chez elle. 

2. Ils préfèrent organiser le mariage tout seuls. 

Elles préfèrent organiser le mariage toutes seules. 

3. Ils sont tout honteux. 

Elles sont toutes honteuses. 

4. Mon frère est tout fatigué après son travail. 

Ma sœur est toute fatiguée après son travail. 

5. Mon pantalon est tout abimé. 

Ma jupe est tout abimée. 

6. Pierre était tout surpris par cet appel.  

Nathalie était toute surprise par cet appel. 
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Ćwiczenie 6. 

Wpisz poprawną formę przysłówka tout w poniższych zdaniach oraz napisz 
tłumaczenie na polski. 

1. Adam était tout fier de l’avoir fait. 

Adam był bardzo dumny ze zrobienia tego. 

2. Julie et Arthur étaient tout contents.  

Julie i Arthur byli napradę zadowoleni. 

3. Elle est restée tout particulièrement attentive.  

Ona pozostała szczególnie czujna / uważna. 

4. C’est une paire de chaussures toute neuve. 

To jest całkowicie nowa para butów. 

5. Elle nous a demandé tout gentiment de le faire. 

On nas bardzo ładnie poprosiła, by to zrobić. 

6. Emma est tout occupée à élever son fils. 

Emma jest bardzo zajęta wychowywaniem swojego syna. 

7. Ils savaient faire cela quand ils étaient tout jeunes. 

Oni potrafili to robić, gdy byli bardzo młodzi. 

8. Vous me parlez tout doucement, s’il vous plait. 

Proszę mówić do mnie bardzo powoli. 
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TOUT jako przymiotnik, determinant, zaimek, przysłówek, 

rzeczownik, czyli do wyboru, do koloru. 

 

Ćwiczenie 7. 

Wpisz poprawną formę słowa tout w poniższych zdaniach, pamiętając, że może 
ono funkcjonować jako różne części mowy – odmienne lub nieodmienne.   

1.  Je suis revenue toute bronzée de mes vacances. 

2. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. 

3. Tout ça n'a aucune importance. 

4. Mon fils a rangé toute sa chambre. 

5. J’ai appelé mes trois filles. Elles ont toutes décroché. 

6. Elles étaient toutes honteuses à cause de cette erreur. 

7. Ma voisine a marché toute nue dans la rue.  

8. Celles que nous avons aimées n'étaient pas toutes jolies. 

9. Regarde ce sportif. Il est tout musclé. 

10. Ma femme a mangé tout le fromage. 

11. La machine à laver est toute cassée. 

12. Aujourd’hui j’ai vendu le tout. 

13. Je pense qu’il a tout oublié. 

14. Toutes ces personnes ont voté pour moi. 

15. Mon patron peut me convoquer dans son bureau à tout moment. 

16. Je vais à la montagne tous les deux mois. 

17. Ce matin, j’ai vu beaucoup d’oiseaux et ils étaient tous très 

beaux. 
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Jeśli podobają Ci się materiały oferowane 
przez Francuski Notesik, podziel się tym 
proszę w mediach społecznościowych. Będzie 
mi niezmiernie miło, że doceniasz moją 
pracę :) 
 
 

Maria Renaud 


