Az időhatározó
1. Viszonyszós szerkezetek
à
de 3 heures à 5 heures (3-tól 5 óráig)
de lundi à vendredi (hétfőtől péntekig)
à 5 heures (5 órakor)
à partir de
à partir de 2002 (2002-től)
à partir de 5 heures (5 órától)
après
après 5 heures (5 óra után)
5 heures après (5 órával később)
avant
avant 5 heures (5 óra előtt)
5 heures avant … (5 órával korábban)
dans
dans 5 heures (5 óra múlva)
dans 10 ans (10 év múlva)
de
de 3 heures à 5 heures (3-tól 5 óráig)
de lundi à vendredi (hétfőtől péntekig)
depuis
depuis 8 heures ( 8 óra óta, 8 órától) (csak múlt idejű időpontot jelölhet)
dès
dès 5 heures (már 5 órakor, már 5 órától)
dès 1222 (már 1222-től kezdve, már 1222-ben)
en
en 5 heures (5 óra alatt) mennyi idő szükséges valamihez
en 3 jours (3 nap alatt)
en 1997 (1997-ben)
időpontot jelölő évszámok és évszakok: en été, en hiver, en automne, DE! au printemps
entre
entre3 heures et 5 heures (3 és 5 óra között)
entre 1998 et 200 (1998 és 2000 között)
il y a
il y a 3 ans (3 éve, 3 évvel ezelőtt)
il y a 3 ans que (3 éve hogy…)
jusqu’à/jusqu’en
jusqu’à 5 heures (5 óráig)
jusqu’à/jusqu’en 2002 (2002-ig)
pendant
pendant 3 heures (3 órán keresztül)
pendant longtemps (hosszú időn keresztül)
pendant le voyage (az utazás alatt)
pour
pour 5 heures ( 5 órára)
pour mardi (keddre)
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vers
vers 5 heures (5 óra felé)
vers 2002 (2002 felé)
2. Viszonyítószó nélküli szerkezetek
Főnévvel, névelő nélkül
Lundi, mardi… (legközelebbi vagy legutóbbi hétfőn, kedden…)
Lundi dernier (legutóbbi hétfőn)
Lundi prochain (jövő hétfőn)
Hier (tegnap)
Avant-hier (tegnapelőtt)
Demain (holnap)
Après-demain (holnapután)
Début janvier (január elején)
Fin janvier (január végén)
Határozott névelővel
L’été (vagy en été) nyáron, l’hiver (vagy en hiver) télen, (DE! csak au printemps, en
automne)
Le jour (nappal), la nuit (éjjel), le matin (reggel/enként) etc.
La veille (az előző este)
Le lendemain (másnap)
Le lundi (hétfőnként) etc.
L’an dernier/l’année dernière (tavaly)
L’an passé/l’année passée (az előző évben)
L’an prochain/l’année prochaine (jövőre)
Határozatlan névelővel
Un lundi (egy hétfőn)
Un jour (egy napon)
Mutató névelővel
Cette année (idén)
Ce printemps (idén tavasszal)
Ce mois-ci (ebben a hónapban)
Cette semaine (ezen a héten)
Ce jour-là (azon a napon)
Ce matin-là (azon a reggelen)
Tőszámnévvel
Un an sur deux (két évente egyszer)
Un mois sur trois (három havonta egyszer)
Tout(e)+határozott névelő
Toute l’année (egész évben)
Toute la nuit (egész éjjel)
Tous/toutes +határozott névelő
Tous les ans (minden évben)
Tous les mois (minden hónapban)
Toutes les semaines (minden héten)
Tous/toutes+határozott névelő+tőszámnév
Tous les deux ans (két évente)
Toutes les deux semaines (kéthetente)
Chaque
chaque année (minden évben)
chaque semaine (minden héten)
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