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Help, mijn herinneringen!
Petra Perfekt is een perfectionist: alles dat zij doet moet goed, nee, uitmuntend zijn
en zij weet alles. Om dat te bewerkstelligen houdt zij een dagboek bij dat zij opschrijft
aan de hand van raadsels: zo kan niemand snel haar dagboek uitpluizen. Er is echter
één probleem: er is iets gebeurd waardoor Petra volledig de weg kwijt is en niets
meer lukt. Help jij haar om haar dagboek te ontrafelen zodat zij alles weer op een
rijtje krijgt en de doktoren haar wellicht kunnen helpen? Let op: zoals Petra normaal
is, zo moet ook het dagboek gelezen worden! Alle opdrachten moeten dus zeer
nauwkeurig en perfect gemaakt worden, er is geen haast.
Beantwoord onderstaande vragen en plak de woorden tussen haakjes van de
juiste antwoorden achter elkaar. Zin compleet? Steek je hand op en laat de zin
door je docent controleren voordat je doorgaat met de rest.
1. De Latijnse term voor tegenwoordige tijd is..
A. Praesens (Gisteren)
B. Perfectum (Vanochtend)
C. Indicatief (Vandaag)
D. Nominatief (Eergisteren)
2. Een perfectum vertaal je met een onvoltooid verleden tijd (OVT; hij riep, ik ging,
etc.) als de tekst..
A. over een verhaal in het verleden gaat (liep)
B. De huidige stand van zaken beschrijft (stond)
C. A&B zijn juist (ging)
D. Geen van alle antwoorden (kwam)
3. De perfectumstam is nooit gelijk aan de praesensstam.
A. Juist (Petra)
B. Onjuist (Ik)
4. Een voorbeeld van een werkwoord in de Voltooid Tegenwoordige Tijd (VTT) is:
A. Ik roep (op)
B. Ik riep (door)
C. Ik heb geroepen (in)
D. Geroepen (bij)
5. Een –v aan het eind van een perfectumstam treedt vooral op bij:
A. a en ī-stammen (een)
B. mk-stammen (de)
C. e-stammen (het)
D. Onregelmatige werkwoorden (de)
6. De perfectumstammen fu-, potu- en tul- zijn respectievelijk de perfectumstammen
van:
A. Ferre, posse, esse (strand)
B. Esse, posse, ferre (bos.)
C. Esse, posse, velle (stad)
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Bekijk onderstaande werkwoordsvormen en los daarna de som op.
audivisti – cognoscit – habuerunt – dixi – mittis – venistis – venitis – dedit – fert –
estis – tulimus – miserunt – cucurristis – frangit – fregit – descendi
Doe het aantal perfectumvormen maal het aantal perfectumvormen waarbij
reduplicatie is opgetreden. Trek hier het aantal perfectumvormen met een volledig
verschillende stam van af. Doe dit getal ten slotte maal het aantal perfectumvormen
met een –s (/c+s>x) als kenletter van de perfectumstam. Schrijf het juiste antwoord
op en vraag je docent of dit antwoord klopt. Klopt het, dan krijg je de volgende zin.

Splits onderstaande werkwoordsvormen in twee delen: perfectumstam –
persoonsuitgang perfectum. Hoeveel letters heb je als je alle letters van de
persoonsuitgangen bij elkaar optelt?
scripserunt
sumpsi
tacuistis
rogavit
diximus

risisti
fugimus
cepistis
fuerunt
tuli

30: Hij heeft mij geslagen.
31: Hij zei niets maar gaf mij een briefje.
32: Hij bleef staan en keek heel raar naar me.
33: Ik was een beetje bang, maar er gebeurde op dat moment niets.
34: Ik draaide me om en rende weg, zo eng zag hij eruit.
35: Hij zei me vriendelijk gedag en liep toen door
36: Hij gaf mij een snoepje met een hele gekke kleur.
37: Hij gaf me een blikje cola.
38: Hij floot naar me.

Verbind nu met rechte lijnen de werkwoordsvormen aan de bijbehorende
vertalingen. Hoeveel kruisingen ontstaan er? Laat dit antwoord controleren en
je ontvangt de volgende zin.
Accepit
Affirmant
Audivistis
Affirmaverunt
Audis
Vocavi
Clamavimus
Accipit

zij bevestigen
zij hebben bevestigd / zij bevestigden
jij hoort
hij heeft ontvangen / hij ontving
wij hebben geschreeuwd / wij schreeuwden
jullie hebben gehoord / jullie hoorden
hij ontvangt
ik heb geroepen / ik riep
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Als laatste ga je zelf enkele werkwoordsvormen vertalen. Vertaal alle
perfectumvormen voor deze opdracht alleen als VTT, dus bijv. “ik heb
geroepen”, en niet “ik riep”. Soms is de betekenis van de infinitief van de
werkwoordsvorm al gegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Habuistis
Ceperunt
Capiunt
Fuit
Tuli
Scripsimus
Ferimus
Sumus

(habere = hebben)
(capere = vangen)
“
“
(ferre = dragen)
(scribere = schrijven)

De laatste zin krijg je door onderstaande letters achter elkaar te plakken:
- De laatste letter bij antwoord 1
- De voorlaatste letter bij antwoord 1 (2x)
- De 9e letter bij antwoord 5
- De laatste letter bij antwoord 2
- De 5e letter bij antwoord 3 (lange ij telt als 2 letters)
- 1e letter bij antwoord 6
- De voorlaatste letter bij antwoord 4
- De 9e letter bij antwoord 5
- De laatste letter bij antwoord 1
- De eerste twee letters bij antwoord 5
- De letter die in het alfabet voor de laatste letter bij antwoord 8 komt
- De letter die in het alfabet na de laatste letter bij antwoord 8 komt
- De voorlaatste letter bij antwoord 4

Wat heeft Petra Perfekt gisteren meegemaakt?
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Onderdeel 1 zin: “gisteren liep ik in een bos”
Onderdeel 2 juiste antwoord berekening: 10 perfectumvormen x tweemaal
reduplicatie = 20, -1 volledig afwijkende = 19, x tweemaal –s maakt 38.
De zin om te geven:

“Plotseling liep een man mij tegemoet.”

Onderdeel 3: correcte antwoord is 36
Onderdeel 4: 8 kruisingen.
Zin om te geven:

“Thuis heb ik dat snoepje uit nieuwsgierigheid opgegeten.”

Onderdeel 5: “Daarna werd ik moe”

