TOUT
A tout három féle szófajú lehet a mondatban: melléknév, névmás, határozószó
1. Melléknév
a.

tout+névelő+főnév
jelentése: összes (tsz)/egész(esz)
lehetséges alakok: tout, toute, tous, toutes
minden esetben egyeztetünk számban és nemben
ex.:Tous ses amis sont venus au mariage.
J’ai passé toute la soirée à travailler.
Il quitte son bureau tous les jours à 18 heures.

b. tout+főnév
jelentése: minden
lehetséges alakok: tout, toute, tous, toutes
minden esetben egyeztetünk számban és nemben
ex.:Toute règle a ses exceptions.
Il veut á tout prix réussir.
Dans ce restaurant on sert á toute heure.
c. tout+mutató névmás
jelentése: mind
lehetséges alakok: tout, tous
csak számban egyeztetjük, mert a mutató névmás nem mutatja meg a nemet
ex.:Il a classé des papiers et il a jeté tous ceux dont il n’avait plus besoin. (tous les
papiers)
Je suis d’accord avec tout ce qu’il a dit. (toutes les paroles)
Tout ça n’a aucune importance. (toutes ces choses)
2. Névmás
a. tous, toutes
jelentése: mind, összes
visszautal egy már említett főnévre
ex.:Mon frère a une très belle collection de pièces de monnaie anciennes: toutes
n’ont pas la même valeur.
Nous avons des cousins italiens: tous parlent français.
Összetett igeidős mondatban, a tous/toutes a két ige közé kerül.
ex.:Les enfants ont tous aimé ce film.
b. Tout le monde
jelentése: mindenki
utána az ige mindig E/3. személyben áll
ex.:Tout le monde connaît cet acteur.
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c. Tout
jelentése: minden
lehetséges alakja: tout
soha nem egyeztetjük, mert általános a jelentése
ex.:Tout va bien!
Je peux tout vous expliquer.
Pendant nos vacances, tout a été parfait: le temps, l’hôtel, la nourriture.
3. Határozószó
alakja: tout
jelentés: egészen, teljesen
a. melléknév előtt
ex.:Le ciel est tout bleu ce matin.
Elle a les cheveux tout blonds.
mássalhangzóval kezdődő, nőnemű melléknév előtt a tout toute(s)-ra változik.
ex.:J’ai acheté des oeufs tout frais. (soha NEM tous!!!)
Mes filles vont à l’école toutes seules.
ha a nőnemű melléknév magánhangzóval vagy néma h-val kezdődik, választhatunk a
tout és a toute(s) alakok között.
ex.:Elle est tout(e) heureuse de son succès.
b. határozószó vagy prepozíció előtt
alakja nem változik: tout
ex.:Elle habite tout près d’ici.
Elle parle tout doucement.
c. kifejezésekben
tout de suite
tout à l’heure
tout à fait
tout d’un coup
tout à coup

rögtön
nemsokára, mindjárt
teljesen (igaz)
hirtelen
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