College Taalvaardigheid I
Extra oefenmateriaal livello 1, Nummer 3
1. Er was niemand meer.
2. Ze zijn niet gestopt.
3. Hadden jullie niets gedronken?
4. Je zult me gauw vergeten.
5. Het is niet voldoende, het spijt ons.
6. Ze houdt van spaghetti alla carbonara.
7. We hebben haar vele keren gewaarschuwd.
8. Ze waren erg kalm, haast te.
9. Zijn zwager heeft helaas geen kinderen.
10. We hebben elkaar leren kennen in Rome.
11. Ze zullen later ontbijten.
12. Hij heeft hem ons geleend.
13. Help me een handje, alsjeblieft!
14. We zullen er beslist zijn.
15. Nodig haar te eten uit!
16. Waarom willen jullie er nu al heen gaan?
17. Ze kunnen niet meer, ze zijn erg moe.
18. Waarom hebben jullie de telefoon niet opgenomen?
19. Hij wilde het me niet geven.
20. Weet hij het? Ik geloof van niet.
21. Zij zullen het wel weten.
22. Laten we niet overdrijven!
23. Gingen ze altijd met z’n vieren op vakantie?

24. Ze hebben de auto (over een afstand van) meer dan een kilometer geduwd.
25. Hebben jullie die nieuwe film met Al Pacino al gezien? Nee, nog niet.
26. Hij heeft niet willen en kunnen antwoorden.
27. Ze zijn vertrokken zonder het haar te zeggen.
28. Hebben jullie haar auto niet gezien?
29. Die vriend van haar is journalist en werkt en woont in Napels.
30. Ze zijn waarschijnlijk in Pisa uitgestapt.
31. Ze zijn erg nerveus. Ik maak me bezorgd.
32. Dat zullen haar ouders zijn en die jongen haar broer.
33. Waarom wil je niet duwen?
34. Wacht (jullie) maar niet op me! Ik zal later komen.
35. Ze wilden ons het helaas (het boek) niet meer lenen. Eerst hadden ze gezegd dat ze
het ok vonden.
36. Wanneer heb je het haar gezegd? Alvorens er heen te gaan.
37. Waarom praat je er niet met haar over?
38. Bel hem als je hem wilt uitnodigen!
39. Hij is zijn tas vergeten. We hebben het hem nog niet kunnen zeggen. Hij is niet
thuis.
40. Heb je die vrienden van haar gezien?
41. Ze voelden zich niet goed genoeg om het te doen.
42. Het is nodig geweest (om) veel autobanen aan te leggen.
43. Wij maken vaak ruzie, maar we houden veel van elkaar.
44. Als je wilt dat ik met je meekom om niet op te vallen, profiteer je van me.
45. We wilden om zes uur opstaan, maar we hebben het niet gered.

College Taalvaardigheid I
Uitwerking extra oefenmateriaal livello 1, Nummer 3
1. Non c’era più nessuno.
2. Non si sono fermati.
3. Non avevate bevuto niente?
4. Mi dimenticherai presto.
5. Questo non basta, ci dispiace.
6. Le piacciono gli spaghetti alla carbonara
7. L’abbiamo avvertita molte volte.
8. Erano molto calmi, quasi troppo.
9. Suo cognato purtroppo non ha figli.
10. Ci siamo conosciuti a Roma.
11. Faranno prima colazione più tardi.
12. Ce l’ha prestato/a.
13. Dammi una mano, per piacere / per favore!
14. Ci saremo senz’altro.
15. Invitala a cena!
16. Perché volete andarci già ora / adesso?
17. Non ce la fanno più, sono molto stanchi/e.
18. Perché non avete risposto al telefono?
19. Non me lo voleva dare.
20. Lo sa? Credo di no.
21. Loro lo sapranno.
22. Non esageriamo!
23. Andavano sempre in quattro in vacanza?

24. Hanno spinto la macchina per più di un chilometro.
25. Avete visto quel nuovo film con Al Pacino? No, non ancora.
26. Non ha potuto e voluto rispondere.
27. Sono partiti senza dirglielo.
28. Non avete visto la sua macchina?
29. Quel suo amico fa il giornalista e lavora e abita a Napoli.
30. Probabilmente sono scesi a Pisa.
31. Sono molto nervosi. Mi preoccupo.
32. Questi saranno i suoi (genitori) e quel ragazzo suo fratello.
33. Perché non la vuoi spingere? / Perché non vuoi spingerla?
34. Non aspettatemi! Verrò più tardi.
35. Purtroppo non ce lo volevano più prestare. / Purtroppo non volevano più prestarcelo. Prima avevano detto che erano d’accordo.
36. Quando gliel’hai detto? Prima di andarci.
37. Perché non gliene parli? (onbeklemtoond) / Perché non ne parli con lei? (beklemtoond)
38. Telefonagli se lo vuoi invitare! / Telefonagli se vuoi invitarlo.
39. Ha dimenticato la sua borsa. Non glielo abbiamo ancora potuto dire. Non è a casa.
40. Hai visto quei suoi amici?
41. Non si sentivano abbastanza bene per / di farlo.
42. È stato necessario costruire molte autostrade.
43. Litighiamo spesso, ma ci amiamo molto.
44. Se vuoi che vengo con te per non dare nell’occhio, approfitti di me.
45. Ci volevamo alzare /Volevamo alzarci alle sei, ma non ce l’abbiamo fatta.

