
Oefening: 'd' of 't'?

Maak van de onderstaande infinitieven de voltooid tegenwoordige tijd (het perfectum).

Voorbeeld: wonen – we

>>>>>>> we hebben gewoond

1. maken – hij

2. studeren – ik

3. huilen – jij

4. bellen – u

5. knippen – jullie

6. verhuizen – zij (meervoud)

7. roken – zij (enkelvoud)

8. stoppen – ik

9. leven – hij

10. bevrijden – jij

11. pauzeren – we

12. foeteren – u

13. berekenen – zij (meervoud)

14. luisteren – je (stel een vraag)

15. glanzen – het

16. krabben – hij

17. ontdekken – jullie

18. sissen – de slang

19. verven – ik

20. bloeien – ze (meervoud)

21. begrenzen – we

22. bepalen – ze (meervoud)

23. blaffen – hij

24. erven – u

25. formuleren – je
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Sleutel

1. maken – hij heeft gemaakt

2. studeren – ik heb gestudeerd

3. huilen – jij hebt gehuild

4. bellen – u hebt/heeft gebeld

5. knippen – jullie hebben geknipt

6. verhuizen – zij (meervoud) zijn verhuisd

7. roken – zij (enkelvoud) heeft gerookt

8. stoppen (in de betekenis van 'ophouden iets te doen') – ik ben gestopt

9. leven – hij heeft geleefd

10. bevrijden – jij hebt bevrijd

11. pauzeren – we hebben gepauzeerd

12. foeteren – u hebt/heeft gefoeterd (ongeveer dezelfde betekenis als 'mopperen')

13. berekenen – zij (meervoud) hebben berekend

14. luisteren – je (stel een vraag) Heb je geluisterd?

15. glanzen – het heeft geglansd

16. krabben – hij heeft gekrabd

17. ontdekken – jullie hebben ontdekt

18. sissen – de slang heeft gesist

19. verven – ik heb geverfd

20. bloeien – ze (meervoud) hebben gebloeid

21. begrenzen – we hebben begrensd

22. bepalen – ze (meervoud) hebben bepaald

23. blaffen – hij heeft geblaft

24. erven – u heeft/hebt geërfd 

25. formuleren – je hebt geformuleerd
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