College Taalvaardigheid I
Extra oefenmateriaal livello 1, Nummer 4
1. Er waren niet veel mensen meer.
2. Ze zullen zeker komen.
3. We hebben niets gezegd.
4. Ik zal je niet gauw vergeten.
5. Het is fijn om een huis aan zee te hebben.
6. Ze hebben geen auto.
7. Waarom gaan jullie er niet heen?
8. Patricia is spaanse, maar ze kent goed Italiaans.
9. Ze blijven thuis.
10. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? In Rome?
11. Ze moeten veel betalen.
12. Zijn vrouw en drie kinderen zijn op vakantie.
13. Help me een handje, alsjeblieft!
14. Is er een bar vlak bij de bioscoop?
15. Ziet u die auto? Die rode? Nee, die groene.
16. We zijn met z’n zeventienen.
17. Hij heeft het niet gered.
18. De Italiaanse auto’s zijn goed.
19. Ze wilden het me niet geven.
20. We kunnen de auto niet hier onder die boom achterlaten.
21. Jullie zullen het wel weten.
22. Ze zeggen dat ze het niet kunnen doen.
23. Gingen ze altijd met z’n vieren op vakantie?

24. Waarom hebben ze het huis gekocht?
25. Ze houdt niet van die muziek.
26. Hij heeft het niet begrepen, vrees ik.
27. Morgen, overmorgen en het weekend zal het mooi weer zijn.
28. Hebben jullie haar gebeld? Nee, we hadden helaas geen tijd meer om haar te bellen.
29. Ze hebben geen boodschappen meer kunnen doen.
30. Maak je geen zorgen! Hij zal zeker wel komen.
31. Die laarzen vindt ze niet mooi.
32. Hoeveel keren moeten we het jullie nog zeggen?
33. Ze hebben elkaar een hand gegeven en zijn weggegaan.
34. Was er iemand? Nee, er was niemand.
35. Zal je me schrijven? Ja, natuurlijk! Ik zal je een keer per week schrijven.
36. Waarom praat hij er niet met hem over?
37. Ze zijn pas om tien uur opgestaan vandaag.
38. Dit is het moment om elkaar te kussen.
39. Ze zijn er nog niet vandaan teruggekeerd.
40. Hij heeft geen zin om er over te praten.
41. Wisten jullie dat hij overleden was?
42. Als we nu weggaan, komen we op tijd aan.
43. Was het mooi weer? Praat me er niet van! We hebben de zon niet gezien.
44. Soms is het nodig om nee te zeggen.
45. Ken je me nog? Ja, natuurlijk, jij bent de vriend van Marta, maar ik weet niet meer
hoe je heet.
46. We hebben niet genoeg geld om te gaan eten. Misschien een pizza.
47. Je moet me die boeken teruggeven.

48. Elena, we wilden het je gisteren al vertellen, maar we hebben je niet gezien.
49. Meestal nam hij de fiets om naar zijn werk te gaan.
50. Omdat we ons niet goed voelden, zijn we vroeg naar bed gegaan.
51. Die basilicum heb ik gisteren op de markt gekocht.
52. Het zijn heel erg mooie huizen.
53. Hebt u nog andere dingen nodig?
54. Waarom praten ze er niet over?
55. Je zult wel veel energie hebben na die lange vacantie.
56. Heb je alle boeken gelezen? Ja ik heb ze allemaal gelezen.
57. We konden het niet geloven.
58. Als het mooi weer is, kunnen we misschien naar zee gaan.
59. Haar kinderen wonen alletwee in de Verenigde Staten.
60. We zijn weggegaan zonder hen gezien te hebben.
61. Hebt u ooit in dat restaurant gegeten? Nee, nooit.
62. We kunnen hem alles betalen.
63. Ik wilde je fiets lenen. Ik breng hem je morgen terug.
64. Waren jullie op het feest? We hebben jullie niet gezien.
65. Je moet er om twee uur zijn.
66. We wilden van de lage prijzen profiteren.
67. Ze hadden zeer veel foto’s gemaakt.
68. Hij wilde er met me over praten.
69. Ze houden niet van klassieke muziek.
70. Die studenten van het tweede jaar zijn intelligent.
71. Mijn schoenen zijn niet elegant genoeg.
72. De meisjes waren al om drie uur thuis.

73. Na na de markt te zijn gegaan, heeft hij bij mij een kop koffie gedronken.
74. Van twee tot half 4 slaapt ze altijd.
75. Is die auto van jou? Nee, van mijn ouders.
76. Ze wilden met z’n vieren met vakantie gaan.
77. We konden niet meer, we waren erg moe.
78. Waarom hebben zij de telefoon niet opgenomen?
79. Hij wilde het hem niet geven.
80. Weet je moeder het? Nee, ik geloof van niet.
81. Waar is hij geboren? In de Verenigde Staten, geloof ik.
82. Hoe oud ben je? Ik ben negentien.
83. Hoe kunnen ze dat zeggen? Ze kennen Graziella niet goed.
84. Wij zijn in Pisa in de trein gestapt en in Florence uitgestapt.
85. Als het mooi weer is, gaan we op de fiets.
86. Bellen jullie me als jullie zin hebben om met ons mee te komen?
87. Ze zullen wel weten hoeveel ze voor het huis betaald hebben.
88. Laten we er naar samen toe gaan!
89. Ze wilden hen nooit meer zien.
90. Hij had haar er niets van gezegd.
91. Ze gaan er alledrie naar toe.
92. Er zijn veel toeristen in Amsterdam dit jaar.
93. Als het regent, neem ik de tram.
94. Praat me er niet van! Ik wil het niet weten.
95. Hallo, met wie spreek ik?
96. We hebben niet goed geslapen. Er was te veel verkeer.
97. Waarom overkomen háar altijd deze dingen?

98. We hebben helemaal niets gezien.
99. Hoeveel platen neem je mee? Een stuk of tien.
100. Goed zo. Je bent klaar. Je hebt het gehaald.
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1. Non c’erano più molte persone.
2. Verranno sicuramente /certamente /senz’altro.
3. Non abbiamo detto niente.
4. Non ti dimenticherò presto.
5. È bello avere una casa al mare.
6. Non hanno una /la macchina.
7. Perché non ci andate?
8. Patricia è spagnola, ma conosce bene l’Italiano.
9. Rimangono /Restano a casa.
10. Dove vi siete conosciuti /e? Dove avete fatto conoscenza? A Roma?
11. Devono pagare molto /moltissimo /tantissimo.
12. Sua moglie e i suoi tre figli sono (andati) in vacanza.
13. Aiutami /Dammi una mano, per favore /per piacere!
14. C’è un bar vicino al cinema?
15. Vede quella macchina? Quella rossa? No, quella verde.
16. Siamo in diciassette.
17. Non ce l’ha fatta.
18. Le macchine italiane sono buone.
19. Non volevano darmelo /Non me lo volevano dare.
20. Non possiamo lasciare la macchina qui sotto quell’albero.
21. Voi lo saprete.
22. Dicono che non lo possono farlo /Dicono che non lo possono fare.
23. Andavano sempre in quattro in vacanza?

24. Perché hanno comprato la casa?
25. Non le piace quella musica.
26. Non l’ha capito, temo /ho paura.
27. Domani, dopodomani e il weekend farà bel tempo.
28. Le avete telefonato /L’avete chiamata? No, putroppo non avevamo più tempo per
telefonarle /chiamarla.
29. Non hanno più potuto fare le spese.
30. Non ti preoccupare! /Non preoccuparti! Verrà sicuramente.
31. Non le piacciono quegli stivali.
32. Quante volte dobbiamo dirvelo? /Quante volte ve lo dobbiamo dire?
33. Si sono dati una mano e sono partiti.
34. C’era qualcuno? No, non c’era nessuno.
35. Mi scriverai? Sı̀, naturalmente /certo! Ti scriverò una volta alla settimana.
36. Perché non ne parla con lui? Perché non gliene parla?
37. Oggi si sono alzati solo alle dieci. /Si sono alzati solo alle dieci oggi.
38. Questo è il momento per baciarsi.
39. Non ne sono ancora tornati.
40. Non ha voglia di parlarne.
41. Sapevate che era morto?
42. Se partiamo adesso, arriviamo in tempo.
43. Ha fatto bel tempo? Non me ne parlare /Non parlarmene! Non abbiamo visto il
sole.
44. Qualche volta è necessario dire di no.
45. Mi conosci ancora? Sı̀, certo, sei il compagno /l’amico di Marta, ma non mi ricordo
come ti chiami.
46. Non abbiamo abbastanza soldi per andare a mangiare. Forse una pizza.

47. Mi devi riportare quei libri.
48. Elena, volevamo dirtelo già ieri /Elena, te lo volevamo dire già ieri, non ti abbiamo
vista /o.
49. Di solito prendeva la bicicletta per andare al (suo) lavoro.
50. Perché /Siccome non ci sentivamo bene, siamo andati al letto presto.
51. Quel basilico, l’ho comprato ieri al mercato.
52. Sono case molto belle.
53. Ha bisogno di altre cose?
54. Perché non ne parlano?
55. Avrai molta energia dopo quelle lunghe vacanze.
56. Hai letto tutti quei libri? Sı̀, li ho letti tutti.
57. Non potevamo crederlo. /Non lo potevamo credere.
58. Se fa bel tempo, forse possiamo andare al mare.
59. I suoi figli abitano tutti e due negli Stati Uniti.
60. Siamo andati via senza averli visti.
61. Ha mai mangiato in quel ristorante? No, mai.
62. Gli possiamo pagare tutto.
63. Volevo prestare la tua bici(cletta). Te la riporto domani.
64. Eravate alla festa? Non vi abbiamo visto /i.
65. Ci devi essere alle due. /Devi esserci alle due.
66. Volevamo approfittare dei prezzi bassi.
67. Avevano fatto moltissime foto(grafie).
68. Voleva parlarne con me. /Voleva parlarmene. /Me ne voleva parlare.
69. Non gli piace la musica classica.
70. Quegli studenti del secondo anno sono intelligenti.

71. Le mie scarpe non sono abbastanza eleganti.
72. Le ragazze erano a casa già alle tre.
73. Dopo essere andato al mercato, ha bevuto un caffè da me.
74. Dalle due alle tre e mezzo /mezza dorme sempre.
75. Quella macchina è tua? No, dei miei genitori.
76. Volevamo andare in vacanza in quattro.
77. Non (ne) potevamo più, eravamo molto stanchi.
78. Perché non hanno risposto al telefono?
79. Non voleva darglielo. /Non glielo voleva dare.
80. Weet je moeder het? Nee, ik geloof van niet.
81. Dov’è nato? Negli Stati Uniti, credo.
82. Quanti anni hai? Ho diciannove anni.
83. Come puoi dire questo? Non conoscono bene Graziella.
84. Siamo saliti sul treno a Pisa e siamo scesi a Firenze.
85. Se fa bel tempo, andiamo in bicicletta.
86. Mi telefonate se avete voglia di venire con noi?
87. Sapranno quanto hanno pagato per la casa.
88. Andiamoci insieme!
89. Non volevano mai più vederli. /Non li volevano vedere mai più.
90. Non gliene aveva detto niente.
91. Ci vanno tutti e tre.
92. Ci sono molti turisti ad Amsterdam quest’anno.
93. Se piove, prendo il tram.
94. Non parlarmene. Non lo voglio sapere.
95. Pronto, chi parla?

96. Non abbiamo dormito bene. C’era troppo traffico.
97. Perché capitano sempre a lei questo cose?
98. Non abbiamo visto assolutamente niente.
99. Quanti dischi porti? Una decina.
100. Bravo! /Brava! Hai finito. Ce l’hai fatta.

