College Taalvaardigheid I
Extra oefenmateriaal livello 1, Nummer 2
1. Ze waren er nooit geweest. Het was de eerste keer.
2. We zullen wel zien hoeveel mensen er zullen zijn.
3. We zijn niet gestopt om hen te groeten.
4. Hij heeft me nooit verteld waarom hij het gedaan heeft.
5. Ze is haar tas vergeten. Ik zal hem haar morgen brengen.
6. Hij wilde ons zijn auto niet uitlenen. Nee? Jammer.
7. Overdrijf niet! Als we vier boeken meenemen, hebben we genoeg te lezen.
8. We liepen altijd naar school toen we jong waren.
9. Gedurende hoeveel tijd zullen ze in Turijn zijn? Anderhalf jaar.
10. Ze hebben twee huizen, één aan zee en één in de stad.
11. Al de keren dat we naar haar toe gegaan zijn, heeft ze ons dezelfde verhalen verteld.
12. Hoe kan je dat zeggen? Je kent Piero nog maar een paar dagen.
13. Ze is in Pisa in de trein gestapt en in Florence uitgestapt.
14. Als het mooi weer is gaan we de bergen in.
15. Bel me als je zin hebt om met ons mee te komen.
16. Mario is misschien (wel) ziek. Ik hoop van niet.
17. Wacht maar niet op me! Ik weet niet hoe laat ik er zal kunnen zijn.
18. Het heeft haar verschrikkelijk gespeten om haar niet meer te kunnen zien.
19. Claudia, duw jij ook? Nee, ik kan niet meer. Het is te warm om te duwen.
20. Ze moeten nog boodschappen doen, ze hebben vijf gasten vanavond.
21. Zeg me niet dat je het niet wilt doen!
22. Ze zijn een uur geleden met de trein van kwart over vijf vertrokken.
23. Houdt hij van spaghetti? Ik geloof van wel. Iedereen houdt van spaghetti.

24. Nodig haar te eten uit! Paola is het nichtje van Claudia.
25. Ze wilden er nog niet over praten. Het was te kort geleden gebeurd.
26. Mijn grootouders woonden op het platteland. Ik ben er vaak geweest.
27. Heb je al gegeten? Nee, nog niet.
28. Ze hebben elkaar in de lift van een groot warenhuis leren kennen.
29. In Italië eet men niet zo veel vlees.
30. Hoelang heeft de tram erover gedaan? Een half uurtje.
31. Hebben jullie haar gezien? Nee, ze was er niet.
32. We zijn tot middernacht gebleven en toen zijn we meteen naar bed gegaan.
33. Schaam je je er niet voor? Nee, absoluut niet.
34. Ze waren niet met de trein gekomen, maar ze hadden het vliegtuig genomen.
35. Wil je een glas campari? Nee, ik wil alleen een broodje met worst.
36. Hij zal haar nooit vergeten. Zij is een speciaal persoon voor hem.
37. Waren ze wel eens in Bari geweest? Nee, dit was de eerste keer.
38. Weet je nog hoe die student heet? Nee, ik weet het niet meer.
39. Carla heeft haar spijkerbroek aangetrokken.
40. Wanneer kun je het doen? Vandaag niet, morgen niet, maar misschien zal ik overmorgen tijd hebben om het te doen.
41. We hebben geen zin om er heen te gaan. Nee, wij ook niet.
42. Die pizza met vier kazen is voor Gianni, die margherita voor mij.
43. Ze zijn vrienden sinds het lyceum, maar ze zagen elkaar niet vaak meer (in) de
laatste tijd(en).
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1. Non c’erano stati mai. Era la prima volta.
2. Vedremo quante persone ci saranno.
3. Non ci siamo fermati per salutarli.
4. Non mi ha mai detto perché l’ha fatto.
5. Ha dimenticato la sua borsa. Gliela porterò domani.
6. Non ci voleva prestare la sua macchina. Peccato.
7. Non esagerare! Se portiamo quattro libri, abbiamo abbastanza da leggere.
8. Andavamo sempre a piedi a scuola quando eravamo giovani.
9. Per quanto tempo saranno / staranno a Torino? Per un anno e mezzo.
10. Hanno due case, una al mare e una in città.
11. Tutte le volte che siamo andati/e da lei, ci ha raccontato le stesse storie.
12. Come puoi dire questo? Conosci Piero solo da pochi giorni.
13. È salita sul treno a Pisa ed è scesa a Firenze.
14. Se fa bel tempo andiamo in montagna.
15. Telefonami se hai voglia di venire con noi.
16. Forse Mario è malato. Spero di no.
17. Non mi aspettare! Non so a che ora ci potrò essere potrò esserci.
18. Le è dispiaciuto tantissimo non poterla più vedere / non poter più vederla.
19. Claudia, spingi anche tu? No, non ce la faccio più. Fa troppo caldo per spingere.
20. Devono ancora fare le spese. Hanno cinque ospiti stasera.
21. Non mi dire / Non dirmi che non lo vuoi fare!
22. Sono partiti un’ora fa con il treno delle cinque e un quarto.
23. Gli piacciono gli spaghetti. Credo di sı̀. Gli spaghetti piacciono a tutti.

24. Invitala a cena! Paolo è la cugina di Claudia.
25. Non volevano ancora parlarne. Era successo troppo poco tempo fa.
26. I miei nonni abitavano in campagna. Ci sono stato/a spesso / molte volte.
27. Hai già mangiato / cenato? No, non ancora.
28. Si sono conosciuti in un ascensore di un grande magazzino.
29. In Italia non si mangia tanta carne.
30. Quanto tempo ci ha messo il tram? Una mezz’oretta.
31. L’avete vista? No, non c’era.
32. Siamo rimasti fino a mezzanotte e allora siamo subito andati a letto.
33. Non te ne vergogni? No, assolutamente no.
34. Non erano venuti con il /col /in treno, ma avevano preso l’aereo.
35. Vuoi un bicchiere di campari? No, voglio solo un panino con salame.
36. Non la dimenticherà mai. (Lei) è una persona speciale per lui.
37. Erano mai stati a Bari? No, quest’era la prima volta.
38. Sai ancora come si chiama quello studente? No, non lo so più.
39. Carla si è messa i blue jeans.
40. Quando lo puoi fare? Oggi no, domani no, ma forse avrò tempo dopodomani per
/di farlo.
41. Non abbiamo voglia di andarci. No, neanche noi.
42. Quella pizza ai quattro formaggi è per Gianni, quella margherita per me.
43. Sono amici dal liceo, ma non si vedevano più negli ultimi tempi.

