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fiuvius 

IMPERIVM ROMANVM 

I Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Eu

ropa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania 

quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in 

Europa sunt. 

5 Aegyptus in Europa non est, Aegyptus in Africa est. 

Gallia non in Africa est, Gallia est in Europa. Syria non 

est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. 

Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed 

in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germa-

10 nia et Britannia sunt in Europa. 

-a -d: 
ltalia. . .  . 
in Italia 

est sunt: 
ltalia in Europi est; 
I talia et Graecia in 
Europilsunt 

Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne est-ne ... ? 

Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma?
· -ne = . . . ? 

Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. 

Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Eu-

15 ropa sunt. 

Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi 

est NIlus? NIlus in Africa est. Rhenus ubi est? Rhenus 

est in Germiinia. NIlus fluvius est. Rhenus fluvius est. 
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CAP. I 

-us -i: Nnus et Rhenus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius . 
Nilus fluvius est; 
Nilus et Rhenus fluvii est. Rhenus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tibe- 20 
sunt 

parvus .... magnus 

fluvius magnuslparvus 
fluvii magnilparvj 

-a -<u: 
Corsica insula est; 
Corsica et Sardinia 
insulae sunt 

insula magna/parva 
insulae magnaelparvae 

-um -a: 
Brundisiurn oppidum 
est; 
Brundisiurn et Tuscu
lum oppida sunt 

oppidum magnum! 
parvum 

oppida magna/parva 

Graecus -a -urn 

Romiinus -a -um 
< Roma 
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ris fluvius in Italia est. 

Nnus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius 11 

magnus, Tiberis fluvius parvus est. Rhenus non est flu

vius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Rhenus non 

fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque 25 

fluvius magnus est. 

Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insu-

lae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non 

est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. 

Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia 30 

et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae 

sunt. 

Brundisium oppidum est. Brundisium et Tiisculum 

oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium 

est oppidum magnum. Ttisculum oppidum parvum est. 35 

Delphi quoque oppidum parvum est. Ttisculum et 

Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. 

Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est 

oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca 

sunt. Ttisculum non oppidum Graecum, sed oppidum 40 

Romanum est. Ttisculum et Brundisium sunt oppida 

Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, 

Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt 

insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. In Ita-

lia et in Graecia sunt multa oppida. In Gallia et in Ger- 45 



mania multi sunt fluvii. Suntne multi fluvii et multa 

oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvii 

sunt et pauca oppida. 

Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est! 

50 Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? 

Sparta non est insula! Quid est Sparta? Sparta oppidum 

est. Rhenus quid est? Rhenus est magnus fluvius. Num 

oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus 

est oceanus. 

55 Ubi est imperium Romanum? Imperium Romanum 

est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et 

Aegyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est 

provincia Romana: Germania in imperio Romano non 

est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. 

60 In imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum 

est imperium Romanum! 

III LITTERAE ET NVMERI 

I et 11 numeri sunt. III quoque numerus est. I, ll, III 

numeri Romani sunt. I et 11 sunt parvi numeri. CIJ 

65 magnus numerus est. 

A et 8 litterae sunt. C quoque littera est. A, 8, C sunt 

tres litterae. A est linera prima (I), 8 littera secunda (11), 

CAP. I 

sunt-ne . . .  ? 
pauci -ae -a ++ multi -ae 

-a: multilpauci fiuvii, 
muhaelpaucae Insulae, 
multalpauca oppida 

num Creta . . .  est? = est-ne 
Creta . . .  ? 

num ... ? . . .  nOn .•• :num 
Roma in Graecia est? 
Roma in Graecia nOn est 

-um -a: 
imperium Romanum 
in imperio Romano 

1 =  Unus (l) 
II = duo (2) 
UI = tres (3) 
Cl:> (Ai) = mille (1000) 

A = 'a' 
B =  'be' 
e =  'ce' 
tri!s = HI (3) 
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CAP. I 

r= 'gamma' 
Latinus -a -um = Ra

manus 
D = 'de' 
I!>. = 'delta' 

vocabulum : in vocabulO 
capitulum primum (cap. 

I): in capitulO primo 
rnDle = C1:)/M (1000) 
sex = VI (6) 

Onus -a -um = 1 (I) 

(numerus) singuliris: I; 
plUrilis: 11, Ill .•• 

fluvius magnus 
fluvii magni 

-us -i 

exemplum 
exempla 

Insula magna 
Insulae magnae 

-a -at 

10 

c littera tertia (m). r linera Graeca est. c est littera 

Latina. c et D litterae Latinae sunt. r et � sunt litterae 

Graecae. 70 

Fluvius et oppidum vocabula Latina sunt. Ubi quoque 

vocabulum Latinum est. In vocabulo ubi sunt tres litte

rae. In capituio primo mille vocabula sunt. 

In vocabulo insula sex litterae et tres syllabae sunt: 

syllaba prima in-, secunda -SU-, tertia -la. In vocahulo 75 

nOn sunt tres litterae et iina syllaba. 

Quid est m? III numerus Romanus est. r quid est? r 

littera Graeca est. Num c littera Graeca est? Non littera 

Graeca, sed littera Latina est c. Estne B littera prima? B 

non littera prima, sed secunda est. Quid est nOn? NOn 80 

est vocabulum Latinum. NOn, sed, magnus, numerus vo

cabula Latina sunt. Vocabulum quoque vocabulum Lati

num est! 

G RAMMATICA LATI NA 

S inguJaris et plUralis 
[A] Nilus fluvius magnus est. 

Nilus et Rhenus fluvii magni sunt. 
'Fluvius' s i n g u l ar i s  est. 'Fluvii' pliir ali s  est. SinguIa

ris: -us. Pliiralis: -i. 

85 

Exemplum: numerus, numen. 90 

I parvus numerus est. I et 11 parvi numen SURt. 
[B) Corsica insula magna est 

Corsica et Sardinia insulae magnae sunt. 
'insula' singularis est. 'insulae' plUralis est. Singularis: -a. 

PUiralis: -ae. 95 



Exempla: littera, littera e; provincia, provinciae . 

A littera Lat ina est. A et B litterae Lat inae sunt. Gallia est 

provincia Romana. Gallia et Hispiinia provinciae Romiinae 

sunt . 
lOO [C] Brundisium oppidum magnum est. 

Brundisium et Sparta oppida magna sunt. 

'Oppidum ' singuliiris est. 'Oppida ' pluralis est. Singularis: 

-um. Pluralis: -a. 

Exempla: vocabulum, vocabula; exemplum, exempla. 

105 Littera est vocabulum Latinum, non Graecum. Littera et 

numerus non vocabula Graeca, sed Latina sunt. 

PENSVM A 

N nus fluvi- est. Nnus et Rhenus fluvi- -. Cre ta insul- -. 

Creta et Rhodus insul- sunt. Brundisium oppid- -. Brundi

sium et rusculum oppid- -. 

Rhenus fluvi- magn- e st. Tiberis est fluvi- parv-. Rhenus 

et Danuvius non fluvi- parv-, sed fluvi- magn- sunt. Sardi

nia Insul- magn- est. Melita insul- parv- est. Sardinia et 

Sicilia non Insul- parv-, sed insul- magn- sunt. Brundisium 

non oppid - parv-, sed oppid- magn- est . 1lisculum et Del

phI non oppid- magn-, sed oppid - parv- sunt . 

Creta insul- Graec- est. Lesbos et Chios et Naxus sunt 

insul- Graec-. In Graecia mult - Insul- sunt . In Gallia sunt 

mult- fluvi-. In Italiii mult- oppid- sunt. In Arabia sunt 

pauc- fluvi- et pauc- oppid-. 

A et B litter- LatIn- sunt. C quoque li tter- Lat in- est. Multi 
et pauci vocabul- Latin- sunt. Ubi quoque vocabul- Latin 

est. I et 11 numer- Roman- sunt. III quoque numer- Roman

est. 

PENSVM B 

Sicilia - est. Italia insula - est . Rhenus - est. Brundisium 

- est. Sicilia et Sardinia - magnae sunt. Melita insula -

est. Bri tannia non - pa rva, sed -- est. Brundisium non -

oppidum magnum 
oppida magna 

-um -a 

pensum 
pensa 

Vocdbula: 
fluvius 
insula 
oppidum 
oceanus 
imperium 
provincia 
numerus 
linera 
vocabulum 

CAP.! 
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CAP. I 

capitulum 
syllaba 
exemplum 
pensum 
magnus 
parvus 
Graecus 
Romanus 
Latinus 
multi 
pauci 
Onus 
duo 
tres 
sex 
mille 
primus 
secundus 
teruus 
est 
sunt 
in 
et 
sed 
non 
quoque 
-ne? 
ubi? 
num? 
quid? 
grammatica 
singuliris 
plOralis 
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-, sed - magnum est . Est- Brundisium in Graecia? Brun

disium - est in Graecia, - in Italia. - est Sparta? Sparta est 

in Graecia: Sparta oppidum - est . Delphi - oppidum Grae 

cum est . Eub oea, Naxus, Lesbos, Cbios - Graecae sunt . In 

Graecia su m - insulae. 

Quid est Ill? III - est. - est A? A littera est. A, B, C -
Lat inae sunt . - r littera Latina est? r - littera -, sed littera 

- est. insula - Lat mum est . 

PE NSVM C 

Ubi est Roma? 

Estne Sparta in Italia? 

Ubi est Italia? 

Ubi sunt S yria et Arabia? 

Estne Aegyptus in Asia? 

Ubi sunt Sparta et Delphi? 

Ubi est Brundisium? 

Quid est Brundisium? 

Num Creta oppidum est? 

Estne Britannia insula parva? 

Quid est Tiberis? 

Quid est D? 

Num d littera Lat ina est? 

Estne II magnus numerus? 



CAPITVLVM SECVNDVM 

FAMILIA ROMANA 

.. J 

I I11lius vir Romanus est. Aemilia remina Romana est. 

Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Ro

manus est. I11lia est puella Romaria. 

Marcus et QuIntus non virI, sed puerI sunt. Vid sunt 

5 IUlius et Medus et Davus. Aemilia et Deiia et Syra sunt 

reminae. Estne remina Iulia? Non remina, sed parva 

puella est IUlia. 

Iulius, Aemilia, Marcus, QuIntus, I11lia, Syra, Da

vus, Delia Medusque sunt familia Romana. Iulius pater 

10 est. Aemilia est mater. I11lius pater Marci et Quinti est. 

IUlius pater I11liae quoque est. Aemilia est mater MarcI 

et QuIntI et Iuliae. Marcus filius I11liI est. Marcus filius 

Aemiliae est. Quintus quoque filius IuliI et Aemiliae 

est. I11lia est filia I11liI et Aemiliae. 

15 Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis 

pater Marci est? Iulius pater Marci est. Quae est mater 

CAP. 11 

iinus (I) vir 
duo (11) viri 

iinus puer 
duo pueri 

-que = Cl -: Medus-que 
= elMedus 

Iiilius 00 Aemilia 
paler I maler 

Miircus Quintus liilia 
filius filius filia 

quis?quae? 
quis est Miircus? 
quae est liilia? 
quis est pater Miird? 
quae est mater Mud? 

13  



CAP. 11 

qui? 
qui sunt filii? 

fOlia-que 

filiae-que 

duo = 11 (2) 

duo duae duo: 
duoservi 
duae ancillae 
duooppida 

cui us? hilii, Aemiliae 

quot? I,ll, Ill ... 
quot filii? 
quot filiae? 
quot oppida? 

centum = c (lOO) 

14 

Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Iulia? Iulia 

est puella Romana. Quae mater Iuliae est? Aemilia ma

ter Iuliae est. Pater Iuliae est Iulius. Iulia filia Iulii est. 

QUi sunt filii Iulii? Filii Iulii sunt Marcus et Quintus. 20 

Marcus, Quintus Iuliaque sunt tres liberi. Libed sunt 

filii filiaeque. Marcus et QUintus et Iulia sunt libed Iulii 

et Aemiliae. In familia liilii sunt tres liberi: duo filii et 

una filia. 

Estne Medus filius Iulii? Medus filius Iulii non est, II 

Medus est servus Iulii. Iulius dominus Medi est. Iulius 

dominus servi est. Davus quoque servus est. Medus et 

Davus duo servi sunt. Iulius est dominus Mew et Davi. 

Iulius dominus servorum est et pater Iiberorum. 

Estne Delia filia Aemiliae? Delia non est filia Aemi- 30 

liae, Delia ancilla Aemiliae est. Aemilia domina Deliae 

est. Aemilia domina aneillae est. Syra quoque aneilla 

est. Delia et Syra duae ancillae sunt. Aemilia domina 

aneillarum est. 

Cuius servus est Davus? Davus servus Iulii est. Cuius 35 

aneilla est Syra? Syra est ancilla Aemiliae. 

Quot Iiberi sunt in familia? In familia Iulii sunt tres 

libed. Quot filii et quot filiae? Duo filii et una filia. 

Quot servi sunt in familia? In familia sunt eentum servi. 

In familia IuliI sunt multi servI, paueI IIberi. liilius est 40 

dominus multorum servorum. 

'Duo' et 'tres' numeri sunt. 'Centum' quoque nume

rus est. Numerus servorum est eentum. Numerus libe-

,-



rorum est tres. Centum est magnus numerus. Tres par-

45 vus numerus est. Numerus servorum est magnus. Nu-

merus Iiberorum parvus est. In familia Hilii magnus 

numerus servorum, parvus numerus liberorum est. 

Medus servus Graecus est. Delia est ancilla Graeca. 

In familia Hilii sunt multi sem Graeci multaeque ancil

so ·lae Graecae. Estne Aemilia remina Graeca? Aemilia non 

est femina Graeca, sed Romana. Hilius non vir Graecus, 

sed Romanus est. 

Sparta oppidum Graecum est. Sparta, Delphi luSCU- . 

lumque tria oppida sunt: duo oppida Graeca et Onum 

ss oppidum Romanum. In Graecia et in Italia magnus nu

merus oppidorum est. In Gallia est magnus numerus 

fluviorum. Fluvii Galliae magni sunt. Magnine sunt flu

vii Africae? In Africa Onus fluvius magnus est: Nilus; 

CAP.II 

magnus numerus servo
rum = multi servi 

parvus numerus libero
rum = pauci liberi 

multae-que 

lres lria: 
tres liberi 
tres Iitterae 
lriaoppida 

magnus numerus oppi
dorum = multa oppida 

magnus numerus fluvi
orum = multI fluvii 

magni-ne 

ceteri fluvii .Africae parvi sunt. Suntne magnae insulae ceteri -ae-a 

60 Graecae? Creta et Euboea duae insulae magnae sunt; Cornelius 

ceterae insulae Graecae sunt parvae. -

III Quis est Cornelius? Cornelius dominus Romanus est. 

IOlius et Cornelius duo domini Romani sunt. Medus 

non est servus Cornelii. Medus servus IOlii est. 

6S Cornelius: "Cuius servus est Medus?" 

IUlius: "Medus servus me us est." 

Cornelius: "Estne Davus servus tuus?" 

IOlius: "Davus quoque servus meus est. Servi mei meus -a -urn 

sunt Medus et Davus et ceteri multi..." lUUS -a -um 

70 Cornelius: "Estne Delia ancilla tua?" 

IS 



CAP. 11 

eea duo libri -+ 

I1nus liber 
duo libri 

novus -a -um +-+ 
antiquus -a -um 

Ifilius: "Delia est ancilla mea, et Syra quoque ancilla 

mea est. Ancillae meae sunt Delia et Syra et ceterae 

multae. Familia mea magna est." 

Comelius: "Quot servi sunt in familia tua?" 

I1ilius: "In familia mea sunt centum servi." 75 

Cornelius: "Quid?" 

I1ilius: "Numerus servorum me6rum est centum." 

Cornelius: "Centum servi! Magnus est numerus ser-

vorum tuorum!" 

LIBER TVVS LATINVS 

Ecce duo Iibri Latini: liber antiquus et liber novus. 

L1NGVA LATINA est primus liber tuus Latinus. Titulus 

Iibri tui est 'L1NGVA LATINA'. Liber tuus non antiquus, 

sed novus est. 

80 

In L1NGVA LATINA sunt multae paginae et multa capi- 85 

tula: capitulum primum, secundum, tertium, cetera., 

'IMPERIVM ROMANVM' est titulus capituli primi. Titulus 

capituli secundi est 'FAMILIA ROMANA'. In capitulo se-

pigina cundo sum sex paginae. In pagina prima capituli se

cundi multa vocabula nova sunt: vir, jemina, puer, pu- 90 

ella, familia, cetera. Numerus vocabulorum Latinorum 

magnus est! 
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GRAMMATICA LATINA 

Masculfnum, jeminfnum, neutrum 
95 [A] 'Servus' est vocabulum m a s c u lInum. 

[B] 'Ancilla' est vocabulum femininum. 

[C] 'Oppidum' est  vocabulum n e u  trum. 

Exempla: 

[A] Vocabula masculina: filius, dominus, puer, vir; fluvius, 

lOO 6ceanus, numerus, liber, titulus. Masculinum: -us (-r). 

CAP. 11 

masculinum Cm) < mas
culus-vir 

iemininum(j)<Femina 
neutrum(n) = non m, 

non! 

[B] Vocabula Ieminina: Iemina, puella, filia, domina; insula, -a 
provincia, littera, familia, pagina. Feminlnum: -a. 
[C] Vocabula neutra: oppidum, imperium, vocabulum, capi

tulum, exemplum, pensum. Neutrum: 

105 GenellVUS 
[A] MasculInum: 

Iiilius dominus serv! (Davi) est. 

Iiilius dominus servarum (Dav! et MOOi) est. 

'Servi' g e n e t i v u s  est. 'Servarum' quoque genetivus est. 

110 'Servi' genetivus singuliiris est. 'Servarum' est genetivus plii

nilis. Genetivus: singularis -I, pliiralis -arum. 

[B] Femininum: 

Aemilia domina ancillae (Syrae) est. 

Aemilia domina ancilltirum (Syrae et Deliae) est. 

liS 'Ancillae' genetivus singularis est. 'Ancilltirum' est geneti-

genetivus(gen) 

servf 
servOrum 

-i --Orum 

ancillae 
ancilldmm 

vus pliiralis. Genetivus: singularis -ae, pliiralis -arnm. -ae -dmm 
[C] Neutrum: 

D est prima Iiuera vocabulf 'dominus'. 

Numerus vocabulOrnm magnus est. 

120 'Vocabuli' genetivus singularis est. 'VocabuI6rnm' est ge-

vocabull 
vocabul6rum 

netivus pluriilis. Genetivus: singularis -I, pliiralis -Drum. -i --Orum 

PENSVM A 

Marcus fili- Iiilii est. Iiilia fili- Iiilii est. Iiilius est vir Ro

rnan-. Aemilia remin- Roman- eSL liilius domin-, Aemilia 

domin- est. MOOus serv- Graec- est, Delia est ancill-

17 



CAP. 11 

V0c4bula nova: 
vir 
iemina 
puer 
pueUa 
familia 
pater 
mater 
filius 
filia 
liberi 
servus 
dominus 
aneilla 
domina 
liber 
titulus 
pigina 
antiquus 
novus 
eeteri 
meus 
tuus 
eentum 
duae 
tria 
-que 
quis? 
quae? 
qui? 
euius? 
quot? 
masculinum 
iemininum 
neutrum 
genetivus 

18 

Graec-. Sparta oppid- Graec- est. 
lulius pater Marc- est. Marcus est filius Hili- et Aemili-. 

Medus servus IUli- est: Iwius est dominus serv-. lulius domi
nus Med- et Dav- est: IUlius dominus serv- est. Numerus 
serv- magnus est. Delia est ancilla Aemili-: Aemilia do
mina ancill- est. Aemilia domina Deli- et Syr- est: Aemilia 
domina ancill- est. In familia luli- est magnus numerus 
serv- et ancill-. Aemilia mater Marc- et Quint- et luli- est. 
Marcus, Quintus luliaque sunt liberi luli- et Aemili-. Nu
merus liber- est tres. Numerus serv- est centum. 

In pagina prima capitul- secund- multa vocabula nova 
sunt. Numerus capitul- non parvus est. 

PENSVMB 
Marcus - Romanus est. Iwius -Romanus est. Aemilia est 
-Romana. lulius est -Marci et Quinti et IUliae. In -IUlii 
sunt tres -: duo -et una -. - liberorum est Aemilia. 

- est Davus? Davus est -Iulii. lulius - Davi est. - est 
Syra? Syra -Aemiliae est. Aemilia est - Syrae. 

Comelius: "- sem sunt in familia tua?" Iwius: "In familia 
- sunt - Cc) servi." Comelius: "Familia - magna est!" 

'L1NGVA LATINA' est titulus - tui Latini. 

PENSVM C  
Quis est QUintus? 
Qui sunt Medus et Davus? 
Marcusne quoque servus IUlii est? 
Cuius filia est IUlia? 
Quot liberi sunt in familia IUlii? 
Quot servi in familia sunt? 
Num Syra domina est? 
Quae est domina ancillarum? 
Estne Comelius vir Graecus? 
Num 'puella' vocabulum masculinum est? 



CAPITVLVM TERTIVM 

MARCVS QVIN1VS 

IVLIA 

PVER IMPROBVS 

I SCAENA PRIMA 

PersOnae: IUlia, Marcus, Quintus. 

IUlia cantat: "Lalla." l\ilia laeta est. 

Marcus: "St!" Marcus laetus non est. 

5 liilia cantat: "La11a, la11a." 

Marcus: "Ssst!" Marcus iratus est. 

l\ilia cantat: "La11a, la11a, la11a." 

Marcus liiliam pulsat. 

lam liilia non cantat, sed plorat: "Uhuh\i!" 

10 Marcus ridet: "Hahahae!" 

Quintus Marcum videt. Marcus non videt Quintum. 

Quintus: "Quid? Marcus pue11am pulsat - et ridet!" 

CAP. III 

scaena 

persona 

Mircus IUliam pulsat 

111lia plorat 

Mircus ridet 

Quintus Mircum videt 

Miircus Quintum non 
videt 

19 



CAP. III 

QUintus iratus est et Marcum pulsat! lam non ridet 

Marcus. Marcus iratus pulsat Quintum. 

lulia: "Ubi est mater?" I11lia Aemiliam non videt. 15 

IUlia Aemiliam vocat: "Mater! Marcus Quintum 

pulsat!" 

Quintus Mircum pulsat Marcus (iratus): "St!" Marcus I11liam pulsat. 

mamma = mater I11lia plorat et Aemiliam vocat: "Mamma! Mam-ma! 

Mircus Quintum pulsat 

IUlia Aemiliam vocat 

Aemilia venit 

interrogat +-+ respondet 

cfir . . . ? . . . quia ... 

eam: Uiliam 

im-probus -a -um 
+-+ probus -a -um 

20 

Marcus me pulsat!" 

Aemilia venit. 

SCAENA SECVNDA 

PersOnae: Aemilia, IUlia, Marcus, Quintus. 

Aemilia interrogat: "Quis me vocat?" 

Quintus respondet: "l11lia te vocat." 

Aemilia Quintum interrogat: "Cur I11lia plorat?" 

Quintus respondet: "l11lia plorat, quia Marcus earn 

pulsat." 

Aemilia: "Quid? Puer parvam puellam pulsat? Fu! 

Cur Marcus 111liam pulsat?" 

QUintus: "Quia lulia cantat." 

Aemilia: "0 I11lia, mea parva iilia! Marcus puer pro

bus non est; Marcus est puer improbus!" 

20 
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CAP. III 

Quintus: "Iulia puella proba est." 

35 Aemilia Quintum interrogat: "Ubi est I11lius? Cur cur [ulius non venit? 

non venit?" Aemilia I11lium non videt. 

Respondet Marcus: "Pater dormit." 

QUintus: "Mater non te, sed me interrogat!" 

Aemilia: "St, pueri! Ubi est pater?" 

40 Quintus: "Pater non hic est, sed Marcus hic est." 

Quintus I11lium vocat: "Pater! Pa-ter!" 

Ifllius 
dormit 

lulius Quintum non audit neque venit. Cur lulius 

Quintum non audit? lulius eum non audit, quia dormit. 

Marcus: "Hahae! Pater dormit neque te audit." 

45 Aemilia: "Fu, puer!" Aemilia irata est. Mater filium 

verberat: tuxtax,tuxtax ... 

Marcus plorat: "Uhuhu!" 

lulius eum audit. lam non dormit pater. 

. -
VHV 

-------

Qulntus IUlium vocal 

ne-que = et non 
(ne- = non) 

eum : Qulntum 
lidius dormit 

verberat = pu)sat et 
pu)sat ('tux-tax') 

cum : Marcum . 

21 



CAP. III 

eum-que = et eum 
(: Quintum) 

eum : Marcum 

SCAENA TERTIA III 

PersOnae: IUlius, Aemilia, IUlia, Miircus, Quintus. 50 

Quintus: "Pater venit." 

Aemilia Quintum non audit, quia Mareus plorat. 

Iulius Quintum videt eumque interrogat: "Cur Mar

eus plorat?" 

Quintus respondet: "Mareus plorat, quia mater eum 55 

verberat." 

Iulius: "Sed cur mater Marcum verberat?" 

. mater Marcum verberat, Quintus: "Marcum verberat, quia puer improbus est. 
quia Marcus puer im-
probus est Marcus parvam puellam pulsat! " 

[alia non laeta est 

22 

IUlia: "Mamma! Pater hic est. " Aemilia IUlium videt. 60 

Aemilia: "Tuus Mareus filius improbus est!" 

IUlius: "Fu, puer! Puer probus non pulsat puellam. 

Puer qui parvam puellam pulsat improbus est! " 

IUlius iratus puerum improbum verberat: tuxtax, 

tuxtax, tuxtax ... 

Marcus plorat. Quintus laetus est et ridet. IUlia laeta 

non est neque ridet. Cur non laeta est IUlia? Non laeta 

est, quia Mareus plorat. Iulia est puella proba! 

65 



Puer ridet. Puella plorat. Quis est puer qui ridet? 

70 Puer qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? 

Puella quae plorat est liilia. 

Marcus, qui puellam pulsat, puer improbus est. Pu

ella quam Marcus pulsat est liilia. liilia Aemiliam vocat. 

Aemilia, quam liilia vocat, mater liberorum est. Aemi-

75 lia puerum verberat. Puer quem Aemilia verberat est 

Marcus. 

Quem vocat Quintus? Quintus liilium vocat. liilius, 

quem Quintus vocat, pater liberorum est. liilius Quin

tum non audit. Quem audit liilius? liilius Marcum 

80 audit. Puer quem liilius audit est Marcus. 

Puella quae cantat laeta est. Puella quae plorat non 

est laeta. Puer qui puellam pulsat improbus est! 

GRA MMATICA LATI NA 

N iim iniitivus et accilsativus 
85 [A] Masculinum .  

Marcus ridel . Quintus Marcum pu lsat. 

Marcus Quintum pulsat. Quintus plorat. 

' Marcus' nominativus est. ' Marcum' accusativus est. 

'Quintum' est accusativus, 'Quintus' nominativus. Nominilt i-

90 vus: -us (-r) . Accusativus: -um. 

Exempla: lulius, lulium; filius, iilium; puer, puerum; eum. 
[B) Femininum. 

I filia cantat . Miircus I filiam pulsa l. 

lulia Aemiliam vocal . Aemilia venit. 

95 'Iulia, Aemilia' nominat ivus est. 'I filiam, Aemi liam' accu -

siitivus est. Nominativus: -a. Accusiit ivus: -am. 

Exempla: puelIa , pueUam; p arva, parvam; eam. 

CAP. III 

qui 
quae 
puer qui ridet 
puella quae plorat 

quem 
quam 
puer qunn Aemilia 

verberat 
puella quam Miircus 

pulsat 

qunn? I\ilium 
QuInwm 

nominiitivus (n6m) 
acc\isitivus (ace) 

Mircus QuIntus 
Mircuna QuIntum 

-us 
-una 

I\ilia Aemilia 
I\iliam Aemiliam 

-a 
-am 

23 
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canlat 
rider 
dormir 

-at 
-et 
-it 

-urn 
-am 

-us eum 
-a earn 

me 
te 

24 

-at 
-et 
-it 

Verbum 
I iilia cantat. Marcu s ridet. I iiliu s dormit. 
'Cantat' verbum e st. 'Cantat' ,  'ridet' ,  'dormit ' tria verba 100 

sunt. 

Exempla: cantat , pulsat, plorat, vocat , interrogat , verberat 
(-at); ridet , videt , respondet (-et); d ormit, ven it , aud it (-it). 
N6miruitivus: Accmativus: Verbum: 
Marcu s I iiliam pul sat. 105 
QU lntu s Marcum videt. 

I iilia Aemiliam voca l. 

Aemilia 

"Qui s 

QUintu s 

"I iilia 

Marcus 

Aemilia 

Marcu s 

I iiliu s 

I iiliu s 

"Puer probu s 

I iiliu s Iratu s 

PENSVM A 

Quintum 

me 

ea rn 

puerum 

eum 

interrogat: 

vocat?" 

re sp ondet : 

voca l. 

pul sat."  

verberat. 

plorat. 

audit. 

venit. 

parvam puellam non pul sat!"· 

puerum improbum verberat. 

Ciir Marc- I iiliam pul sat? Marcu s I iili- pul sat, quia I iili

cantat. Iiilia plor-, quia Marcu s e- pul sat. I iilia: "Mamma ! 

Marcu s - pul sat." Aemilia puell- aud- et ven-. Mater 

Quint- videt et e- interrog-: "Qui s me voc-?" Quint- re 

spond-: "I iilia - vocal." 

Iiiliu s d orm-. Quintu s I iili- voc -: "Pater!" Marcu s rid-, 

quia Iiili- non venit. Aemilia Marc- verber-. Iiilius  ven-, 

quia Marc- plo rat. I iiliu s Aemili- et Marc- et Qu lnt- et Iiili 

videt. l iiliu s: "Puer qui parv- puell - pul sat improbu s e st." 

Iiiliu s puer- improb- verberat. Quem l iili- verberat? Puer 

qu- I iiliu s verberat e st Marcu s. Marcu s pl f>r-. Puer qu- plo

rat la ct- non est. Puella qu- cantat laet- e st. 

110 
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PENSV M B 
Puella -: "Lalla."  Puella - cantat est Iiilia . Iiilia - est. 

Puer improbus puellam -. Puella -: "Uhuh ii!" Puer -: 

"Hahahae! "  Puer - ridet est Marcus. Iiilia Aemiliam -: 

" Mamma!" Aemilia -, et Quintum -: "Ciir Iiilia plorat?" 

QUintus -: " Iiilia plorat, - Marcus eam pulsat." Aemilia: 

" Marcus puer - non est, puer - est! Ubi est pater?" Aemilia 

Iiilium non -. Quintus: "Pater non - est." Quintus l iilium 

-: "Pater!" l iilius Quintum non -. - lUlius Quintum non 

audit? lulius eum non audit, quia -. Marcus plorat, - Ae

milia eum verberat. lulius Marcum audit ; - IUlius non dor

mit . - Aemilia verberat? Aemilia Marcum -. Puer - Ae

milia verberat improbus est . lulia laeta non est - ridet. 

PENSV M C 

Quis luliam pulsat? 

Cur IUlia plorat? 

Quintusne qu oque Iuliam pulsat? 

Quem QUintus pulsat? 

Cur Aemilia venit? 

Quis lulium vocat? 

Cur Iulius Quintum non audit? 

Quem au di t  lulius? 

Cur Marcus plorat? 

Ridetne IUlia? 

Num 'Marcus ' accusativus est? 

Num ' Iuliam ' nominativus est? 

Qui d est 'd ormit '? 

Voclibula nova: 
scaena 
persona 
mamma 
JaelUS 
Initus 
probus 
improbus 
cantat 
puJsat 
pJorat 
ndet 
videt 
vocat 
venit 
interrogat 
respondet 
dormit 
audit 
verberat 
me 
le 
eum 
earn 
neque 
iam 
curt 
quia 
<i! 
hie 
qui 
quae 
quem 
quam 
nominativus 
aceOsativus 
verbum 

CAP. III 
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CAPITVLVM QVAR1VM 

sacculus 

sacculus: in sacculo 
eius : Hilii 

nummus 

numeral < numerus 

iinus 
11 duo 
III tres 
IV quattuor 
V quinque 
VI sex· 
VII septem 
VIII octo 
IX novem 
X decem 
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CAP. IV 

DOMINVS ET SERVI 

SCAENA PRIMA 

PersOnae: Iillius, Aemilia, Medus. 

Sacculus Hilii non parvus est. In sacculo eius est pecii

nia. Iiilius pecllniam in sacculo habet. 

I 

Aemilia sacculum videt Iiiliumque interrogat: "Quot 5 

nummi sunt in sacculo tuo?" 

Iiilius respondet: "Centum." 

Aemilia: "Num hic centum nummi sunt?" 

Ifilius peciiniam numerat: "Onus, duo, tres, quat

tuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem. 10 

Quid? Decem tantum?" 

IUlius rfirsus peciiniam numerat: "Onus, duo, tres, 

quattuor ... novem, decem." Numerus nummorum non 

est centum, sed decem tantum. 

Iiilius: "Quid? In sacculo meo non centum, sed tan- 15 

turn decem nummi sunt! Ubi sunt ceteri nummi? Servi 

mei ubi sunt?" 



Medus: "Servus tuus Medus hic est. " 

IOlius servum suum Medum videt, Davum non vi-

20 det. Medus adest. Davus non adest, sed abest. IOlius et 

Aemilia et Medus adsunt. Davus ceterique servi ab

sunt. 

IOlius: "Quid? Onus servus tantum adest! Ubi est 

Davus? Davum voca!" 

25 Medus Davum vocat: "Dave!" sed Davus Medum 

non audit neque venit. 

Medus rursus Davum vocat: "Da-a-ve! Veni!" 

Davus venit. lam duo servi adsunt. 

SCAENA SECVNDA 

30 Personae: [alius, Aemilia, Medus, Davus. 

Davus, qui dominum suum non videt, Medum inter-' 

rogat: "Quid est, Mede?" 

Medus: "St! Dominus adest. Saluta dominum!" 

Servus dominum salutat: "Salve, domine!" 

35 Dominus servum salutat: "Salve, serve!" 

Davus: "Quid est, domine?" 

lulius: "St! Tace, serve! Tace et audi!" Servus tacet. 

lulius: "In sacculo meo sunt decem tantum nummi. 

Ubi sunt ceteri nummi mei?" 

40 Davus tacet, neque respondet. 

Aemilia: "Responde, Dave! Dominus te interrogat. " 

Davus respondet: "Pecunia tua hic non est. Interroga 

Medum!" 

CAP. IV 

ad-est = hie est 
ab-est 4-+ ad-est 
ad-sunt = hie sunt 
ab-sum 4-+ ad-sunt 

servus dominum sahitat 

27 
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nullum: non iinum 
verbum = vocabulum 

DAws sacculum in 
mensap6nit 

ecce sacculus = vide: hic 
est sacculus 

eius: Divi 

.. !#€-
baculum et sacculus 

in mensa 

bonus -8 -um = probus 

28 

IUlius Medum interrogat: "Ubi sunt nummi mei, II 

Mede?" Medus nullum verbum respondet. 45 

lulius rfirsus eum interrogat: "Ubi est pecUnia mea? 

Responde, serve!" 

Medus Oavum accusat: "Pecunia tua in sacculo Oavi 

est. Oavus pecUniam tuam habet." 

Aemilia: "Audi, Oave! Medus te accusat." 

Oavus: "Quem Medus accusat? me?" 

lulius: "Tace, Mede! Servus qui servum accusat im

probus estl" Medus tacet. 

IUlius Oavum non accusat, sed interrogat eum: "Est-

50 

ne pecunia mea in sacculo tuo, Oave?" 55 

Davus: "In sacculo meo non est pecunia tua, do

mine." 

IUlius: "Ubi est sacculus tuus?" 

Oavus: "Hie est. Ecce sacculus meus." 

IUlius: "Sacculum tuum in mensa pOne!" 

Oavus sacculum suum in mensa pOnit. lam sacculus 

eius in mensa est. IUlius baculum suum in mensa pOnit. 

Baculum domini in mensa est . 

60 

Oavus: "Vide: in sacculo meo nUlla pecUnia est." 

IUlius nullam pecuniam videt in sacculo. In sacculo 65 

Oavi nulli nummi sunt. Sacculus eius vacuus est. Oa

vus pecUniam domini non habet. 

IUlius: "O! Oavus bonus servus est: pecuniam meam 

non habet. Ecce nummus tuus, Oave!" IUlius unum 

nummum ponit in sacculo Oavi. lam sacculus Oavi non 70 



CAP. IV 

est vacuus: in sacculo eius est unus nummus. Davus 

laetus est. 

ltilius: "Slime sacculum tuum et discede, bone ser

ve!" Davus sacculum suum sUmit et discedit. 

75 Medus baculum, quod in mensa est, videt. Medus 

quoque discedit! Cur discedit Medus? Medus discedit, 

quia is pecUniarn domini in sacculo suo habet! 

Davus et Medus absunt. 

SCAENA TERTIA 

80 PersOnae: liUius, Aemilia: 

sumit ++ pOnit 
discedit ++ venit 

qui quae quod: 
puerqui ... 
pueUa quae ... 
baculum quod ... 

is: Medus 

ltilius: "Davus bonus servus est: Is non habet pecu- is : Divus 

niarn mearn. - Sed ubi est pecUnia mea, Mede? Quis 

pecuniam meam habet?" Medus non respondet. 

ltilius: "Ubi est Medus? Cur non respondet?" 

85 Aemilia: "Medus non respondet, quia abest. Nullus 

servus adest." 

Iulius Medum vocat: "Mede! Venit" sed Medus, qui 

abest, eum non audit neque venit. 

ltilius rfirsus vocat: "Me-de! Veni, improbe serve!" 

90 Medus non venit. 

Iulius: "Cur non venit Medus?" 

Aemilia: "Medus non venit, quia is habet pecuniarn 

tuam! Eius sacculus non est vacuus!" Aemilia ridet. 

ltilius iratus est - is non ridet! 

95 ltilius: "Ubi est baculum meum?" IUlius baculum, 

quod in mensa est, non videt. 
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vocativus (tIOC) < vocat 

Dave 

-e 

vocd 
tace 
discede 
audi 

Vocal 
tacet 
discedit 
audit 

imperat - paret 

imperitivus (imp) 
< imperat 

[1] -12 -at 
[2] -e -et 
[3] -e -it 
[4] -i -it 

30 

Aemilia: "Ecce baculum in mensa." 

Iulius baculum suum sumit et discedit. 

GRAMMATICA LATINA 
Vocativus 

Medus Davum vocat: "Dave!" 
'Dave' v o c ativus  est. Vocauvus: -e (nominativus: -us). 
Exempla: Mede, domine, serve, improbe. 
Servus: "Salve, domine!" Iiilius Medum vocat: "Mede! 

Veni, improbe serve!" 

I mperiitivus et indicativus 
Dominus: "Voca Davum!" Servus Davum Vocal. 
Dominus: "Tace et audi!" Servus tacet et audit. 
Dominus: "Discede, serve!" Servus discedit. 
Dominus imperat. Servus paret. 
'Voca' i m p e r ativ u s est. 'Vocat' i n d i c ativu s est. 'Tact, 

'audi', 'discede' est imperativus. 'Tacet', 'audit', 'discedit' 
indicauvus est. Imperativus: -a, -e, -e, -i. Indicauvus: -at, -et, 
-it, -it. 

100 

105 

110 

Exempla: [I] saliita, saliitat; [2] responde, respondet; [3] 115 

slime, slimit; [4] veni, venit. 
Medus: "Saliita dominum!" Davus dominum saliitat. 
liilius: "Responde, serve!" Servus respondet. 
Iiilius imperat: "Slime sacculum tuum et discede!" Davus 

sacculum suum slimit et discedit. 
liilius: "Mede! Venil" Medus non venit. 
Iiilius imperat. Davus paret; Medus non paret. 

PENSVM A 
Medus ad-. Davus ab-. liilius imper-: "Voc- Davum, 
Med-!" Medus Davum voc-: "Dav-! Ven-!" Davus ven
neque liilium vid-. Medus: "Saliit- dominum!" Davus domi
num saliit-: "Salve, domin-! Quid est?" Dominus: "Tac-, 

120 



serv-! Nummi mei ubi sunt?" Servus tac- neque respond-. 
lulius: "Respond-!" Davus: "Interrog- Medum!" liilius Me
dum interrog-: "Ubi est pecunia mea, Med-?" Medus: "Oa
vus pecUniam tuam hab-." IUlius: "Pon- sacculum tuum in 
mensa, Dav-!" Oavus par-: sacculum suum in mensa pOn-. 
Oavus: "Vid-, domin-: sacculus meus vacuus est." Iiilius: 
"Slim- sacculum tuum et disced-, bon- serv-!" Davus saccu
lum suum s\im- et disced-. 

PENSVMB 
In sacculo IUln -est. lulius peciiniam -: "Onus, duo, tres, 
-, -, sex, -, -, -, -." In -non centum, sed -decem 
nummi sunt. 

Davus dominum -: "Salve, domine!" IUlius -: "Pone 
sacculum tuum in -!" Davus sacculum - in mensa -. 
Sacculus Davi - est, in sacculo - [: DaVll - pecUnia est. 
Davus sacculum suum - et discedit. 

lulius: "Mede! Veni!" Medus non venit, quia -[: Medus] 
pecfiniam luw -. IUlius baculum, -in mensa est, sUmit et 
-. 

Dominus imperat, bonus servus-. 

PENSVM C  
Quot nummi sunt in sacculo Iiilii? 
Adestne Davus in scaena prima? 
Quis Oavum vocat? 
Suntne nummi IUlii in sacculo Davi? 
Quid lulius pOnit in sacculo Davi? 
Quot nummi iam in sacculo liilii sunt? 
Estne vacuus sacculus Medi? 
cUr Medus discedit? 
Quem lulius vocat? 
Cur Medus liilium non audit? 

Vocdbula nova: 
sacculus 
pecUnia 
nummus 
mensa 
baculum 
vacuus 
bonus 
quanuor 
quinque 
septem 
octo 
novem 
decem 
habet 
numerat 
adest 
abest 
salutat 
tacet 
accusat 
pOnit 
slimit 
discedit 
imperat 
piret 
niillus 
eius 
suus 
is 
quod 
riirsus 
tantum 
salve 
vociitivus 
imperiitivus 
indiciitivus 

CAP. IV 
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CAPITVLVM QVINTVM 

e6rum : servihum 

is : Iulius 

earum : ancillarum 
ea :  Aemilia 

-0 -4: 
in hortO, in villa 
cum Mlirc6, cum lulia 

-is: 
in hortis, in Vl11is 
cum servis, cum ancillis 

�:� 
eO :  horto 
puIcher -chra -chrum: 

hortus puIcher(m) 
rosa puIchra (j) 
Inium puIcbrum (n) 

eius : Syrae 
foedus -a -urn ... puIcher 

32 

CAP. V 

villa 

VILLA ET HORT VS 

Ecce villa et hortus Hilii. Hilius in magna vI1la habitat. I 
Pater et mater et tres liberi in villa habitant. Hilius et 

\ 
Aemilia tres !iberos habent: duos fUios et unam iiliam 

- non duas filias. 

In vI1la multi servi habitant. Dominus eorum est Hi- 5 

lius: is multos servos habet. Ancillae quoque multae in 

villa habitant. Domina earum est Aemilia: ea multas 

ancillas habet. 

Iulius in vI1la sua habitat cum magna familia. Pater et 

mater habitant cum Marco et Quinto et I1ilia. Hilius et 10 

Aemilia in villa habitant cum Uberis et servis et ancillis. 

VI1la Hilii in magno horto est. In Italia sunt multae 

V1llae cum magnls horns. In hortis sunt rosae et !ilia. 

Hilius multas rosas et multa lilia in horto suo habet. 

Hortus Hilii pu1cher est, quia in eo sunt multae et pul- IS 

chrae rosae IIliaque. 

Aemilia lemina pUlchra est. Syra non est lemina pul

chra, neque pu1cher est nasus eius, sed foedus est. 



5 

-0- · · ·  · 

- -
4 

. -

. -. .  . .  

Syra, quae bona ancilla est, nasum magnum et foedum 

20 habet. IUlius est vir Aemiliae, Ieminae pulchrae. Iiilius 

Aemiliam amat, quia ea pulchra et bona Iemina est. 

1 .  ostium 
2. atrium 
3. impluvium 
4. peristjlum 
5. cubicula 
6. ostium 

nasus 

Aemilia Iiilium virum suum amat et cum eo habitat. eO :  Illlio 

Pater et mater liberos suos amant. Iiilius non solus, sed solus -8 -um 

cum Aemilia et cum magna familia in villa habitat. 

25 In villa sunt duo ostia: ostium magnum et ostium 

parvum. VnIa duo ostia et muitas fenestras habet. 

CAP. V 

ostium et fenestra 

atrium 

In villa Iiilii magnum atrium est cum impluvio. Quid 

est in impluvio? In eo est aqua. In atrio niillae fenestrae eO :  impluvio 

sunt. 
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CAP. V 

peristylum 

etiam = quoque: etiam 
peristylum = p. quoque 

id : impluvium 

ij (= ei) : servi 

ea :  cubicula 

cue : ancillae 

ca : Aemilici 

sine ...... cum 

34 

Etiam peristylum magnum et pulchrum in villa est. 30 

'Peristylum' est vocabulum Graecum. In villis Graecis 

et Romanis magna et pulchra perisryla sunt. Estne im

pluvium in peristylo? Id non in peristylo, sed in atrio 

est. In peristylo parvus hortus est. 

In villa sunt multa cubicula. Quintus in cubiculo 35 

parvo dormit. Estne magnum cubiculum Marci? Id 

quoque parvum est. IOlius et Aemilia in cubiculo magno 

dormiunt. Ubi dormiunt servi? Ii quoque in cubiculis 

dormiunt. Suntne magna eorum cubicula? Ea non 

magna sunt, et multi servi in Ono cubiculo dormiunt. 40 

Etiam ancillae multae in Ono cubiculo dormiunt, neque 

eac magna cubicula habent. -

Aemilia in peristylo est. Estne sola? Aemilia sola non 

est: liberi cum ea in peristylo adsunt. IOlius abest. Ae

milia sine viro suo IOlio in villa est. Ubi est IOlius? In op- 45 

pido lusculo est sine Aemilia, sed cum servis quattuor. 



II Aemilia cum Marco, Quinto IUliaque in perisrylo est. 

IUlia rosas pulchras in hono videt et ab Aemilia disce

dit. lam ea cum Aemilia non est. Aemilia earn non 

50 videt. Puella in hono est. 

Aemilia imperat: "Marce et QUinte! Hiliam vocate!" 

Marcus et Quintus I11liam vocant: "l11lia! Venit " sed 

IUlia eos non audit neque venit. 

I11lia pueros vocat: "Marce et Quinte! Venite! Hic 

55 multae rosae sunt. " 

Pueri I11liam audiunt, neque ii ab Aemilia discedunt. 

QUintus: "Carpe rosas, I11lia!" 

I11lia rosas carpit et cum quinque rosis ex hono venit. 

I11lia: "Vide, mater! Videte, pueri! Videte rosas 

60 meas!" l11lia laeta est, rosae earn delectant. 

Aemilia: "Ecce puella pulchra cum rosis pulchris!" 

Verba Aemiliae I11liam delectant. 

Marcus: "Rosae pulchrae sunt; puella sine rosis pul

chra non est!" Verba Marci l11liam non delectant! 

65 Aemilia (irata): "Tace, puer improbe! I11lia puella 

pulchra est - cum rosis et sine rosis." 

CAP. V 

• •  
llilia cum Aemilia est 

. .  � 
llilia ab Aemilid discedit 

eos : pueros 

honus 

I I�ia I 
Hilla in hono est 

£J 
IUlia ex hono venit 

IUlia rosas carpit 
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CAP. V 

iis (= eis) ; pueris 

eas :  rosas 

iis : rosis 

eM : ancillds 

eiis : pueros 

36 

Iiilia: "Audite, Marce et Quinte!" 

Marcus: "Mater non videt nasum tuum foedum!" 

Marcus et Quintus rident: "Hahahae!" 

I11lia: "Audi, mamma: pueri etiam me rident!" 

IUlia plorat et cum iina rosa ab us discedit. 

Aemilia: "Tacete, pueri improbi! Nasus Iiiliae foedus 

non est. Discedite ex peristylo! Sumite ceteras rosas 

easque in aqua ponite!" 

70 

Pueri ceteras quattuor rosas siimunt et cum iis disce- 75 

dunt. 

Aemilia, quae iam sola est in perisrylo, ancillas vocat: 

"Delia et Syra! Venire!" 

Delia et Syra ex atrio veniunt. Aemilia eas interrogat: 

"Suntne pueri in atrio?" 

Delia respondet: "In atrio sunt. " 

Aemilia: "Quid agunt Marcus et Quintus?" 

Delia: "Pueri aquam siimunt ex impluvio . . .  " 

Syra: " . . .  et rosas in aqua ponunt. " 

80 

Hic domina et ancillae pueros audiunt ex atrio: Quin- 85 

tus plorat et Marcus ridet. 

Aemilia: "Quid iam agunt pueri? Age, Delia! discede 

et interroga eos!" Dclia ab Aemilia et Syra discedit. 

Aemilia Syram interrogat: "Ubi est Davus?" 

Syra respondet: "In oppido est cum domino." 90 

Delia ex atrio venit et dominam vocat: "Veni, 0 do-

mina! Veni!" 

Aemilia: "Quid est, Delia?" 



Delia: "Quintus est in impluvio!" 

95 Aemilia: "In impluvio? Quid agit puer in impluvio?" 

Delia: "Aquam pulsat et te vocat." 

Aemilia: "Quid agit Marcus?" 

Delia: "Is ridet, quia Quintus in aqua est! " 

Aemilia: "0, puer improbus est Marcus! Agite! IU-

100 lium vocate, ancillae!" 

Syra: "Sed dominus in oppido est." 

Aemilia: "0, iam nirsus abest IUlius!" 

Delia: "Age! Veni, domina, et Marcum verbera!" 

Quid agit domina? Domina irata cum ancillis ex peri-

105 sty-Io discedit. 

GRAMMATICA LATINA 

ACcUsativus 
[A] Masculinum. 

Iiilius non iinum tnium, sed duos tnios habet 

l lO 'FiIium' est acciisiitivus singuliiris (vide cap. Ill). 'Filios' 
acciisiitivus pliiriilis est. Acciisiitivus: singularis -urn (nominii

tivus -us) , pliiralis -os (nominativus -D. 
[B] Femininum. 

Iiilius non dUas tnias, sed iinam filiam habet. 

115 'Flliam' est acciisiitivus singuliiris (vide cap. Ill). 'Filias' 
acciisiitivus pliiriilis est. Acciisiitivus: singuliiris -am (nominii

tivus -a), pliiriilis -as (nominiitivus -ae). 

[C] Neutrum. 

Villa non iinum cubiculurn, sed multa cubicula habet. 

120 'Cubiculum' acciisativus singuliiris est. 'Cubicula' acciisiiti-

vus pliiriilis est. Acciisiitivus: singuliiris -urn (= nominiitlvus), 

pliiralis -a (= nominiitivus). 

filium 
filiOs 

-um -Os 

filiam 
mids 

-am -ds 

cubiculum 
cubicula 

-um -a 

CAP. V 

37 



CAP. V 

abliitivus (abl) 

hono 
honis 

-0 -is 

villd 
villis 

-d -is 

oppido 
oppidis 

-0 -is 

in 
ex -0 
cum -ii 
ab -is 
sine 

indiciitivus (ind) 

vocii Vocal 
vocate vocant 

sing. plur. 
[1] -d -ate 

-at -ant 

[2] -e -ete -et -mt 
[3] -e -ite 
-it -Mt 

[4] -i -ite -it -iunt 
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Ablativus 
[A] Masculinum. 

In horto Iulii. In hortis Italiae. 125 

'HortO' ablativus singularis est. 'Hortis' ablativus plura-

lis est. AblatIvus: singularis -0, pluralis -is. 

[B] FeminInum. 

In vnIa Iulii. In V111is Romanis. 

'vnla' ablativus singularis est. 'vnlis' ablativus plOralis est. 130 

Ablativus: singularis -a, pluralis -is. 

[C] Neutrum. 

In oppido lusculo. In oppidis Graecis. 

'Oppido' ablativus singularis est. 'Oppidis' est ablativus 

pluralis. Ablativus: singularis -0, plOralis -is. 135 

In, ex, ab, cum, sine cum ablatIvo: in atrio, in cubiculis, ex 
horto, ex Italia, ab Aemilia, ab oppido, cum servo, cum liberis, 

sine pecunia, sine rosis. 

Imperativus et indicauvus 
"Davum voca, serve!" Servus Davum vocat. 

"Iuliam vocate, pueril" Pueri Iuliam vocant. 

'Voca' est imperativus singularis, 'vocat' indicativus singu

laris (vide cap. IV). 'Vocate' imperativus plOralis est, 'vocant' 

indicativus pluraIis. Imperativus: singularis -, plOralis -te. 

140 

Indicativus: singularis -t, pluraIis -nt. 145 

Exempla: 

[I] -a, -ate; -at, -ant: 

Saluta dominum, serve! 

Servus dominum salutat. 

[2] -e, -ete; -et, -ent: 
Tace, puer! Puer tacet. 

[3] -e, -ite; -it, -unt: 
Discede, serve! 

Servus discedit. 

[4] -i, -ite; -it, -iunt: 

Veni, Iulia! Iiilia venit. 

Salutcite dominum, sem! 

Sem dominum salutant. 

Tacete, pueri! Pueri tacent. 

Discedite, servi! 

Sem discedunt. 

Venite, pueri! Pueri veniunt. 

ISO 
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PENSVM A 

IOlius et Aemilia in vnI- habit- cum Iiber- et sery-. Dominus 

mult- serv- et mult- ancill- habet. 

Aemilia in peristYl- est cum Marc- et Quint- et liili-. IOlia 

mult- ros- in hort- vid- et ab Aemili- disced-. lam Aemilia 

puell- non vid-, neque pueri eam vid-. Aemilia: "Marce et 

QUinte! Voc- IOliam!" Pueri loli- voc-: "IOlia! Ven-!" et 

IOlia puer- voc-: "Marce et Quinte, yen-I" IOlia pueros non 

aud-, sed pueri 10li- aud-. IOlia: "COr pueri non ven-?" IOlia 

ex hort- ven- cum v ros- pulchr-. IOlia: "Vid- ros- meas, 

mater! Vid-, pueri!" Marcus: "Rosae pulchrae sunt, puella 

sine ros- pulchra non est!" IOlia cum On- ros- disced-. Pueri 

rid-. Aemilia: "Tac-, pueri! SOm- ros- et disced-!" Pueri 

ros- sOm- et disced-; in atri- aqu- sUm- ex impluvi- et ros

in aqua pOn-. 

PENSVM B 

IOlius in magna - -. Aemilia cum - [: 10lio] habitat. Iiilius 

Aemiliam -, quia - [: Aemilia] bona et - remina est. 

Aemilia in peristyl6 est - liberis sUis, sed - viro suo. 

IOlia - Aemilia discedit; iam puella in - est. liilia rosas 

et - horto venit cum v -. Puella laeta est: rosae eam -. 

Ubi est impluvium? - [: impluvium] est in -. In implu

vio - est. In atrio nOllae - sunt. 

PENSVM C 

Num IOlius solus in Vllla habitat? 

Quot filios et quot filias habent Iiilius et Aemilia? 

Ubi est impluvium? 

Ubi dormiunt sem? 

Adestne IOlius in peristyl6 cum Aemilia? 

Ubi est 10lius? 

Estne Aemilia sola in peristYio? 

Quid IOlia agit in horto? 

COr pueri liiliam rident? 

Voccibula nova: 
villa 
hortus 
rosa 
liIium 
nasus 
ostium 
fenestra 
atrium 
impluvium 
aqua 
peristylum 
cubiculum 
pulcher 
foedus 
solus 
habitat 
amat 
carpit 
delectat 
agit 
etiam 
cum 
sine 
ab 
ex 
ea 
id 
eo 
ea 
ii 
eae 
ea 
eos 
eiis 
eorum 
eiirum 
iis 
abliitivus 

CAP. V 
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CAPITVLVM SEXTVM 

VIA LATINA 

I In ItaWl multae et magnae viae sum: via Appia, via La

tina, via Flaminia, via Aurelia, via Aemilia. Via Appia 

est inter Romam et Brundisium; via Latina inter Ro

mam et Capuam; via Flaminia inter Romam et Arimi-

5 num; via Aurelia inter Romam et Genuam; via Aemilia 

inter ArIminum et Placentiam. Brundisium, Capua, 

ArIminum, Genua, Placentia, Ostia magna oppida sunt. 

Ubi est Ostia? Ostia est prope Romam. lusculum quo

que prope Romam est. Brundisium non est prope Ro-

10 mam, sed procul ab Roma: via Appia longa est. Via La

tina non tarn longa est quam via Appia. Quam longa est 

via Flaminia? Neque ea tam longa est quam via Appia. 

Tiberis fluvius non tarn longus est quam fluvius Padus. 

Circum oppida mftri sunt. Circum Romam est murus 

15 antiquus. In muro Romano duodecim portae sunt. Porta 

prima Romana est porta Capena. Circum oppidum luS

culum murus non tam longus est quam circum Romam. 

CAP. VI 

inter Romam et Brun
disium (ace) 

prope Romam _ 
procul ab Roma 

longus -a -um 

circum @ 
oppidum oppidum 

(ace) 

duo-decirn = Xli (12) 
pona = magnum ostium 
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CAP. VI 

lectica 

oppidum 
villa 0 ----'"") 0 

ab oppido ad V111am 

ad (+ ace) +-+ ab (+ ab!) 

Iulius it (sing) 
servi eunt (phir) 

umerus 

qui quOs: 
servi qui saccOs portant 
sacci quOs servi portant 

Leander -dri (gen) 

vehunt = portant (ab . . .  
ad . . .  ) 

ante +-+ post 

a = ab 
ab ante a, e, i, 0, u, h 
Q/ab ante ceteras Iitteras 

quo? +-+ unde? 
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IVLIVS 

Villa 11iliI est prope Tusculum. Ab oppido Tusculo 

ad vmam Hilii non longa via est. Ecce Hilius et quattuor 

servI in via. Hilius ab oppido ad vIllam suam it. Domi- 20 

nus et servI ab oppido ad vIllam eunt. Dominus in lec

tIca est. Duo servI lectIcam cum domino portant. ServI 

qui lectlcam portant sunt Ursus et Davus. Hilius non in 

via ambulat, servI eum portant. Syrus et Leander am

bulant. Syrus saccum portat et Leander quoque saccum 2S 

portat: Syrus et Leander duos saccos in umeris portant. 

Sacci quos Syrus et Leander portant magni sunt, sed 

saccus quem Syrus portat non tam magnus est quam 

saccus Leandri. Quattuor servI dominum et duos saccos 

ab oppido ad vfilam vehunt. 30 

Iiilius in lectIca est inter Ursum et Davum. Ursus est 

ante Iiilium, Davus post eum est. Syrus et Leander non 

ante lectIcam, sed post lecticam ambulant. Venitne Iii

lius a villa? Non a villa venit. Unde venit Hilius? Ab 

oppido venit. Quo it Hilius? Ad ViUam it. Post eum 3S 

Tusculum est, ante eum est villa. 



CAP. VI 

IOlius solus non est, nam quattuor servi apud eum apud ewn sunt = cum eO 
sunt 

sunt. Medus non est apud dominum, nam is dominum 

iratum timet. Medus est malus servus qui nummos do- malus ·8 -um _ bonus 

40 mini in sacculo suo habet. Dominus servos malos ba-

culo verberat; itaque servi mali dominum et baculum 

eius timent. Davus autem bonus servus est, neque is 

Medum amat. Davus amicus Medi non est, nam servus 

bonus et servus malus non amici, sed inimici sunt. Me-

45 dus est inimicus Davi. Ursus autem amicus Davi est. 

11 Medus abest a domino suo. Estne in oppido 1lisculo? 

. . .  autem = sed . . .  : Davus 
autem = sed Davus 

in-imicus +-+ amicus 

Medus 1lisculi non est; neque Romae est Medus, sed in 1iisculi = in oppido 
1iisculo 

via Latina inter Romam et 1lisculum. Unde venit Me-

dus? 1lisculo venit, neque is ad vnIam Hilii it. Quo it 

so Medus? Romam it. 1lisculum post eum est, ante eum 

est Roma. Medus via Latina 1lisculo Romam ambulat. 

Etiam Cornelius, amicus IOlii, in via Latina est inter 

Romam et 1lisculum. Unde venit Cornelius? Is non 

1lisculo, sed Roma venit. Quo it? Cornelius non Ro-

ss mam, sed 1lisculum it. Roma post eum, ante eum 1lis

culum est. Cornelius in equo est. Equus qui Cornelium 

vehit pulcher est. lulius et Comelius ad villas suas eunt. 

VnIa ubi liilius habitat prope 1lisculum est. Ubi habitat 

Comelius? Is 1lisculi habitat. 

60 lam IOlius prope villam suam est. Servi qui lecticam 

portant fessi sunt. Dominus autem fessus non est, nam 

is non ambulat. liilius ab Urso et Davo portatur, itaque 

is fessus non est. Fessi sunt Syrus et Leander, nam ii 

1lisculO = ab oppido 
1iisculo 

Roma (0 1iisculum 
A C --+ ® +-- D 

A Romae est 
B 1iisculi est 
C Roma 1iisculum it 
D Romam 1iisculo it 

1lisculum = ad oppidum 
1iisculum 

fessus -a -um 

IUlius ab UrsO et Diivo 
portitur = Ursus et 
Davus Hilium portant 
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CAP. VI 

sacci qui ii Syro et Lean
dro portantur = sacci 
quos Syrus et Leander 
ponant 

saccus qui ii Leandro 
portiitur= saccus quem 
Leander portat 

is equo vehitur = equus 
eum vehit 

riffle ,Vi . 
�':<, . 1�1'( 

:;' . .  �r /1, 
\� . ... iifft:· 

:/: : .  I'� M. 

porta 
U per portam --+ 
n 

amicus (m): arnica if) 

Medus ab ea amiitur 
= ea Medum amat 

amica mea 

id ii Lydiii non auditur 
= Lydia id non audit 
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duos magnos saccos umeris portant, neque vacui sunt 

sacci! Sacci qui a Syro et Leandro portantur magni 65 

sunt, sed saccus quem Syrus portat non tam magnus est 

quam saccus qui a Leandro portatur. Itaque Syrus non 

tam fessus est quam Leander. Cornelius non est fessus, 

nam is equo vehitur. liilius lectica vehitur. Servi ambu

lant. Domini vehuntur. Medus ambulat, nam is servus 70 

est neque equum habet. 

liilius prope villam suam est. Medus autem, qui do

minum iratum timet, procul a Vllla Hilii abest. Dominus 

a servo malo timetur. Medus prope Romam est; iam 

muri Romani ab eo videntur et porta Capena. (Is qui via 75 

Latina venit per portam Capenam Romam intrat.) Cur 

Romam it Medus? Romam it, quia Lydia Romae habi

tat, nam Lydia arnica eius est: Medus Lydiam amat et 

ab ea amatur. Medus Romam vocatur ab amica sua, 

quae lemina est pu1chra et proba. Itaque is fessus non 80 

est et laetus cantat: 

NOn via longa est ROmam, ubi amica habitat mea pulchra. 

Sed id quod Medus cantat a Lydia non auditur! 

lam lulius in villa est et ab Aemilia liberisque laetis 

salutatur. Cornelius 1iisculi est. Medus autem Romae 85 

est ante ostium Lydiae. Medus ostium pulsat. 

Lydia imperat: "Intra!" 

Medus per ostium intrat et amicam suam salutat: 

"Salve, mea Lydia! Ecce amicus tuus qui solus Romam 

ad te venit." 90 



Lydia verbis Medi delectatur eumque salutat: "0 

amice, salve! Ubi est dominus tuus?" 

Medus: "lUlius in villa est apud servos suos - neque 

is iam meus dominus est!" 

9S Verba Medi a Lydia laeta audiuntur. 

GRAMMATICA LATINA 

Praepositi6nes 
Hilius ad villam it; ad oppidum; ad aneillas. 

Ursus ante IOlium est; ante eum; ante villam. 

100 Diivus post IOlium est; post eum; post villam. 

Via inter Romam et Capuam; inter servos. 
Ostia est prope Romam; prope Vl1lam; prope eam. 

Circum oppidum mOrus est; cireum mensam. 

Medus est apud amicam suam, nOn apud dominum. 

105 Medus per portam Capenam Romam intrat; per ostium. 

Ab, ad, ex, eet. sunt p raeposi  t iones . Praepositiones 

cum aeeOsiitivo: ad, ante, post, inter, prope, circum, apud, per, 

eel . ;  praepositiones cum abliitivo: ab/a, cum, ex, in, sine, eet. 

(vide cap. v). 
1 10 QuO it Medus? Medus Romam it. Quo it Comelius? Is 

1liseulum it. 

Unde venit Comelius? Comelius Roma venit. Unde venit 

Medus? Is 1liseu16 venit. 

Ubi habitat Lydia? Lydia Romae habitat. Ubi habitat Cor

l iS nelius? Is 1liseuli habitat. 

AeeOsiitivus: Romam, 1liseulum, Capuam, Brundisium, 
Ostiam = ad oppidum -aml-um. 

Abliitivus: Roma, 1liseu16, Capua, Brundisio, Ostia = ab 

oppido -al-o. 

120 Loeativus (= genetivus): Romae, 1liseuli, Capuae, 

Brundisii, Ostiae = in oppido -al-o. 

CAP. VI 

Lydia verbis Medi delec
tatur = verba Medi 
Lydiam delectant 

una praepositio (prp) 
duae praepositiones 

ad -urn 
ante -am 
post -Os 
inur -as 
prope -a 
mcum me 
apud ti 
per 

ad, ante, apud, meum, 
inter, per, post, prope 
+ acc. 

ab/a, cum, ex, in, sine 
+ abl. 

quo? RomamlRisculum 

unde? RomatIlisculO 

ubi? RomaefIlisculi 

oppidum :: -' 0 
-0 �O -a 

-i 8 -ae 
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CAP. VI 

-us -um -t 
-a -am 

-Os 
-i -as -m 
-ae -a 

-us 
-a ab/a -0 
-um 

-i 
-ae 
-a 

-t -nt 

-a 
-is 

-tur -ntur 

sing. pliir. 

-tur 

-mur 

[I] -iitur -antur 

[2] -etur -entur 

[3] -itur -untur 

[4] -itur -iuntur 
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Verbum iictivum et passivum 

1 Servus saccum portat ,:, 

= Saccus portatur ii servo 

~ Servi saccos portant 

= Sacci portantur ii servis 

'Portat portant' verbum actIvum est. 'Portatur portantur' 

est verbum pa ss  iv u m . Activum: -t -nt. Passivum: -tur -ntur. 

Exempla: 

125 

[1] -iitur -antur: Aemilia liilium amat et ab eo amiitur. Pater et 130 

mater liberos amant et ab iis amantur. Lydia verbis Medi 

delectiitur. 

[2] -etur -entur: Iiilia pueros non videt neque ab iis videtur. 

Pueri Illliam non vident neque ab ea videntur. 

[3] -itur -untur: Davus sacculum in mensa ponit = sacculus in 135 

mensa ponitur a Davo. Pueri rosas in aqua ponunt = rosae a 

pueris in aqua pOnuntur. Cornelius equo vehitur. 

[4] -itur -iuntur: Illlia pueros audit neque ab iis audilur = 

pueri a Illlia audiuntur neque eam audiunt. 

PENSVM A 

Ill1ius ab oppid- lusculo ad vnt- su- it. Villa eius prope 

luscul- est. Ill1ius in lectica est inter Vrs- et Dav-. Dominus 

a servis port-. Vrsus et Davus non saccos port-, sacc- a Syro 

et Leandro port-. Saccus quem Leander port- non tam par

vus est quam saccus qui ii Syr- port-. 

Medus non est apud domin-, nam servus malus dominum 

tim-. Dominus a serv- maJ- tim-. Dominus serv- maJ- voc

neque ab eo aud-. Serv- mal- a domin- voc- neque eum 

aud-. 

Quo it Medus? Rom- it. Vnde venit? Medus luscul- ve

nit. Ante Med- est Roma, Tusculum post e- est. Cornelius 



non lusculo Romam, sed Rom- luscul- it, nam is luscul

habitat. Cornelius non ambulat, sed equ- veh-. 

Lydia, arnica Medi, Rom- habitat. lam Medus Rom- apud 

Lydi- est. Medus amic- su- sah1t- et ab amic- su- sah1t-, 

nam Lydia Med- am- et ab e- am-. 

PENSVM B 
Ostia non - a Roma, sed - Romam est. - venit lulius? 

lusculo venit et - villam it. Duo servi eum -. Syrus et 

Leander, qui - lecticam ambulant, duos - portant. Saccus 

Syri non - magnus est - saccus qui - Leandro portatur; -

Syrus non tarn - est quam Uander. 

Medus - dominum non est, nam Medus dominum iratum 

-. Medus servus - [= improbus] est ; - Medus et lulius 

non -, sed inimici sunt. Via Latina, quae est - Romam et 

Capuam, non tarn - est quam - Appia. -ambulat Medus? 

Is Romam ambulat, - arnica eius Romae habitat. Cornelius 

- [= sed C.] Roma lusculum -. lusculum est - eum, -

eum est Roma. Cornelius equo -, is non -. lulius et Corne

Hus ad villas suas -. 

PENSVM C 

Ambularne Iulius? 

QUi Iulium portant? 

Quid portant Syrus et Leander? 

Unde venit lulius et quo it? 

Quo it Medus? 

Etiamne CorneIius lusculo Romam it? 

Ubi habitat Cornelius? 

Cur Medus laetus est? 

Quae est Lydia? 

Quid habet Medus in sacculo suo? 

Suntne amici Iulius et Medus? 

Num porlal verbum passivum est? 

Vocabula nova: 
via 
miirus 
porta 
lectica 
saccus 
umerus 
amicus 
inimicus 
equus 
arnica 
longus 
malus 
fessus 
duodecim 
il eunt 
portal 
ambulal 
vehit 
timet 
intrat 
tarn 
quam 
inler 
prope 
procul ab 
circum 
ad 
ante 
post 
a 
apud 
per 
nam 
itaque 
autem 
unde? 
qu6? 
praepositiii 
locativus 
activum 
passivum 

CAP. VI 
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CAPITVLVM SEPTIMVM CAP. VII 

PVELLA ET ROSA 

Iiilia rosam ante niisurn Ecce Marcus et Quintus ante ostium vnIae. Pueri Iii- I 
tenet 

illIc : in perisrylo 

�. 
oculus .� 
lacrimat _ ridet 

tOnnosus -a -urn = pul
cher 

in cubiculum (ace) 
_ ex cubiculO 

claudit +-+ aperit 

honus honus 

-EJ G  
in hprtum _ ex hono 
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lium exspectant. Mater non est apud filios, ea in peri

st9'lo est; iijic virum suum exspectat. Aemilia laeta non 
I 

est, quia Iiilius abest; nam Aemilia virum suum amat. 

Ubi est Iiilia? In cubiculo suo est. IUlia, quae sola est 5 

i1lic, rosam ante nasum tenet. Puella lacrimat: in oculis 

eius sunt lacrimae. 

Iiilia speculum siimit et ante oculos tenet. Puella se 

in speculo videt et se interrogat: "Estne fOedus nasus 

meus?" Nasus eius autem fOrmosus non est. Iiilia riirsus 10 

lacrimat. 

Syra ostium cubiculi pulsat. 

Iiilia: "Intra!" 

Syra ostium aperit et in cubiculum intrat, neque osti

um post se c1audit. Iiilia Syram post se in speculo videt. 15  

Syra non videt lacrimas Iiiliae, nam puella se  non vertit. 

Syra: "0, hie est mea puella. Veni in honum, IUlia! " 



liilia imperat: "Claude ostium!" 

Ancilla paret. 

20 liilia: "Num nasus meus foedus est, Syra?" 

Syra: "Foedus? Immo fOrmosus est nasus tuus." 

liilia se vertit. lam Syra lacrimas videt. 

Syra: "Quid est, mea liilia? Terge oculos! Es laeta! 

Nasus tuus tarn fOrmosus est quam meus." 

25 liilia: "Sed nasus tuus non formosus est!" 

Syra: "Quid? Nonne fOrmosus est nasus meus?" 

liilia : "Immo foedus est! Ecce speculum, Syra. " 

liilia speculum tenet ante Syram, quae nasum SUUIIl 

in speeulo videt. Aneilla oculos claudit et taeet. -

II Ecce liilius ad villam advenit. Servi lecticam ante 

ostium ponunt. Pater filios salutat: "Salvete, filiI !" et a 

filiis salutatur: "Salve, pater!" 

liilius ambulat ad ostium, quod ab ostiario aperitur. 

Dominus per ostium in vIllam intrat. Post eum veniunt 

35 Syrus et Leander, qui duos saeeos portant. Ostiarius 

post eos ostium claudit. Ursus et Davus cum lectica 

vacua discedunt. 

Pueri saccos plenos qUI a servIs portantur vident et 

interrogant: "Quid inest in saccIs?" 

40 lulius respondet: "In saeco quem Leander portat 

mala insunt. Hie saeeum pone, Leander!"  

Leander saccum ponit ante liilium, qui aperit eum. 

liilius: "Videte, pueri: hie saccus plenus malorum 

est. " 

CAP. VII 

imnu5 fOnnosus : non 
foedus sed formosus 

est sum 
est este! (imp) 

ad-venit = ad . . .  venit 
salve! salvete! 

salve, pater! (sing) 
salvete, mm (plilr) 

ostiarius = servus qui 
ostium aperit et c1audit 

in villam +-+ ex vil\a 

plenus -a -um +-+ vacuus . 

in -est = in . . .  est 

in-sunt = in . . .  sunt 

eum : saccum 

hie saccus = saccus <\ui 
hic (apud me) est ' 
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CAP. VII 

e = ex 
ex ante a, e, i, 0, u, h 
ilex ante ceteris litteris 

ei : QuintO 

sOlum = tantum 

neque . . .  neque +-+ et . . .  et 

clat dant 
dd! date! (imp) 

iis (= eis) : servis 

ad-it = ad . . .  it 

Aemilia ..... ·_,,"--u. 
liilio 
osculum 
dat 

� 

Marcus Quintus 
ambulat currit 

so 

lulius malum e sacco sumit et se venit ad Marcum: 45 

"Ecce malum tuum, Marce." liilius Marco malum dat. 

Pater filio suo magnum malum dat. lam Marcus malum 

habet, neque Quintus malum habet. liilius Quintum ad 

se vocat et ei malum dat. liilius Quinto malum dat. lam 

et Marcus et Quintus mala habent. 

Marcus: "Quid inest in sacco Syri?" 

liilius: "In sacco eius pira insunt. Aped saccum, 

Syre! Videte, pueri: hie saccus plenus est pirorum." lli

lius duo pira e sacco sumit: "Ecce pirum tuum, Marce, 

50 

et tuum, Quinte." Pater ruiis SUtS pira dat. Filii, qui iam 55 

non solum mala, sed etiam pira habent, laeti sunt. Servi 

autem neque mala neque pira habent. 

Quintus: "Etiam servis da mala et pira, pater! "  

liilius Syrum et Leandrum servos ad se vocat et iis 

mala et pira dat. Dominus servis mala et pira dat. 60 

Aemilia cum Delia e perist)i'lo in atrium intrat, laeta III 
ad liilium adit eumque salutat. Aemilia viro suo oscu

lum dat. liilius Aemiliae osculum dat. 

liilius: "Quid agit liilia?" 

Aemilia: "Rosas carpit in hono." 65 

liilius: "Currite in hortum, pueri, et vocate earn!" 

Quintus currit. Marcus non currit, sed ambulat. 

liilius imperat: "Age! Curre, Marce! "  

Etiam Marcus currit. Pueri per peristylum in hortum 

currunt. Hlic autem puella non est. Pueri ex horto per 70 

perist)i'lum in atrium ambulant. 



Marcus: "Iulia neque in horto neque in perisrylo est." 

Aemilia: "Estne Syra in hono?" 

QUintus: "Non est. Nulla ancilla ilUc est." 

75 Aemilia: "Non solum lulia, sed etiam Syra abest! De-

lia, i ad cubiculum liiliae! " 

Delia ad cubiculum liiliae it, ostium pulsat, aperit, in 

cubiculum intrat. HUc non solum liilia, sed etiam Syra 

est. Oculi luliae pleni sunt lacrimarum. 

80 Delia: "Veni in atrium, liilia! Hlic pater tuus te ex-

spectat. " 

liilia oculos et nasum terget, rosam sumit, e cubiculo 

it eunt 
if itef (imp) 

exit. Syra et Delia post eam exeunt. liilia in atrium ad ex-it +-+ intrat 
ex-it ex-eunl 

liilium currit eique osculum dat. el-que 

CAP. VII 

85 liilia: "Ecce rosa. Nonne pu1chra est haec rosa?" 

liilius: "Nulla rosa tam pu1chra est quam filia mea! " 

liilius filiae suae osculum dat. lamne lacrimat lulia? 

Immo laeta est et ridel. 

haec rosa = rosa quae hie 
(apud me) est 

iam-ne 

liilia: "Num nasus meus foedus est?" 

90 liilius: "Foedus? Immo tarn formosus est quam-hoc hocmalum=miilumquod 
hie (apud me) est 

malum! Ecce malum tuum, liilia." Pater filiae malum 

magnum et rormosum dat. liilia malum terget et ante 

oculos tenet. 

liilia: "0, quam rol'11!0sum est hoc malum!" Puella 

95 laeta malo suo osculum dat! 

hie haec hoc: 
hie saccus (m) 
haec rosa (j) 
hoc malum en) 

liilius: "Hoc pirum etiam tuum est, liilia." liilius ei ei : lfiliae 

pirum dat. lam puella et malum et pirum habet. 

Aemilia: "Etiam ancillis meis mala et pira da!" 
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iis (= eiS) : ancillis 

cui? puero 
puellae 

dativus (dIJl) < dat 

servo 
servis 

ancillae 
ancillis 

-ae -is 

oppido 
oppidis 

-0 -is 

52 

Hilius ancilUis ad se vocat et iis quoque mala et pira 

dat. Ancillae laetae ex atrio exeunt. -

Cui Hilius malum dat? Puero malum dat. Puer cui 

Iulius malum dat est filius eius. 

Cui Hilius osculum dat? Puellae osculum dat. Puella 

cui Hilius osculum dat filia eius est. 

GRAMMATlCA LATINA 

Dativus 

[A] Masculinum. 

IOlius serv6 (Syro) malum dat. 

IOlius servis (Syro et Leandro) mala dat. 

100 

105 

'Serv6' da tivus singularis est. 'Servis' est dauvus plOriilis. 1 10 

Dativus: singularis -6, plOralis -is. 

[B] Femininum. 

IOlius ancillae (Syrae) malum dat. 

IOlius ancillis (Syrae et Deliae) mala dat. 

'Ancillae' est dativus singularis. 'Ancillis' dativus plOralis 1 15 

est. Dauvus: singularis -ae, plOralis -is. 

[C] Neutrum. 

Fluvius oppid6 aquam dat. 

Fluvii oppidis aquam dant. 

'Oppid6' dativus singularis est. 'Oppidis' est dauvus plOra- 120 

lis. Dativus: singuliiris -6, plOralis -is. 

PENSVM A 

IOlius Marc-, fili- su-, malum dat. IOlius Miirc- et Quint-, 

fili- su-, mala dat. IOlius etiam serv- su-, Syr- et Leandr-, 

mala dat. 

e- Aemilia osculum dat? Aemilia vir- su- IOli- osculum 

dat. IOlius Aemili- osculum dat. IOlius IUli-, fili- su-, ma

lum dat, neque solum IOliae, sed etiam Syr- et Deli-, ancill

su-. IOlia mal- su- osculum dat! 



PENSVM B 

Il1lius ad villam -. Ostiarius ostium - et post eum -. 

Sacci non vacui, sed - sunt. II1lius: "Videte, puerI: -

saccus plenus - est. Ecce malum tuum, Marce." Il1lius Mar

co malum -. Il1lius filiIs non - mala, sed etiam pira dat. 

lam puerI - mala - pira habent, sed servi - mala - pira 

habent. Dominus servos ad - vocat et - quoque mala et -

dat. 

Aemilia ad Il1lium - et ei - dat. Il1lia abest. PuerI non 

ambulant, sed - in hortum. - [: in horto] 1I1lia non est, ea 

in cubiculo suo est. Il1lia non ridet, sed -: in - eius sunt -. 

Delia: "In atrio pater tuus te -, 1I1lia." II1lia - [= ex] cubi

culo -, ad It1lium currit et - [: Il1lio] osculum dat. Il1lia 

rosam ante Il1lium -. Il1lia: "Nonne - rosa - [= pulchra] 

est?" 

PENSVM C 

Quem pueri exspectant? 

Venitne 1I1lius Roma? 

Quis ostium aperit et claudit? 

Quid inest in saccis? 

Cui Il1lius malum primum dat? 

Cui Aemilia osculum dat? 

Estne 1I1lia in horto? 

Quo it Delia? 

Estne 111lia sola in cubiculo suo? 

Ridetne It1lia? 

Quo 111lia currit? 

Quid Il1lius dat filiae suae? 

VOc4bula nova: 
oculus 
lacrima 
speculum 
ostiarius 
malum 
pirum 
osculum 
fOrmosus 
plenus 
exspectat 
tenet 
lacrimal 
aperi( 
claudit 
vertit 
terget 
advenit 
ines( 
da( 
adi! 
currit 
exit 
es 
se 
hie 
haec 
hoc 
immo 
nonne? 
et . . .  et 
neque . . .  neque 
solum 
Hlic 

ei 
iis 
cui 
dativus 

CAP. VII 
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CAPITVLVM OCfAWM 

I 

�.: Q I , \ 
gemma margarIta 

haec taberna, ace hanc 
tabernam 

quI = is quI 

. , --o 
anulus cum gemma 

� 
linea cum margaritis = 

linea margarItiirum 

haec via, ab! hac via 

emit +-+ vendit 
quae = eae quae 

qUI = iiqui 
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� 
ALBINVS 

r 

TABERNA ROMANA 

CAP. VIII 

--
-

Ecce taberna Romana, in qua gemmae et margaritae I 
multae sunt. euius est haec taberna? Albini est. Albi

nus hanc tabernam habet. QUi tabernam habet taberna

rius est. Albinus est tabernarius Romanus qui gemmas 

et margaritas vendit. Alii tabernarii libros vendunt, alii 5 

mala et pira, alii rosas et lilia. 

Gemmae et margaritae sunt ornamenta. Anulus cum 

gemma ornamentum pulchrum est. Etiam linea cum 

margaritis ornamentum est. Linea sine margaritis non 

est ornamentum! 10 

Multae feminae quae in hac via ambulant ante taber

nam Albini consistunt, nam feminae ornamentis delec

tantur. Eae quae magnam pecuniam habent multa orna

menta emunt. Quae nullam aut parvam pecuniam ha

bent ornamenta aspiciunt tantum, non emunt. Etiam 15 

viri multi ad hanc tabernam adeunt. Qui magnam pecu-



niam habent ornamenta emunt et ieminis dant; ceteri 

riirsus abeunt. Feminae quarum viri magnam pecuniam 

habent multa ornamenta a viris suis accipiunt. 

20 Aemilia, cuius vir peciiniosus est, multa ornamenta 

ab eo accipit. Aemilia anulum in digito et margaritas in 

colIo multaque alia ornamenta habet. Anulus digitum 

Aemiliae ornat, margaritae collum eius ornant. Femi

nae gemmis et margaritis anulisque ornantur. 

2S In via prope tabernam AlbinI vir et iemina ambulant. 

QUi vir et quae iemina? Est Medus, qui cum Lydia, 

arnica sua, ambulat. Medus est servus IUlii, sed domi

nus eius Romae non est. Medus sine domino suo cum 

iemina fOrmosa in viis Romae ambulat. 

30 Lydia ornamentum pulchrum in collo habet. Quod 

ornamentum? Ornamentum quod Lydia habet est linea 

margaritarum. Collum Lydiae margaritis pulchris orna

tur; Lydia autem nullum aliud ornamentum habet, quia 

pecuniosa non est, neque pecuniosus est amicus eius. 

3S (pecuniosus est qui magnam pecuniam habet.) 

II Albinus clamat: "Ornamental Ornamenta iemina

rum! Or-na-men-tal Emite ornamental" 

Lydia consistit oculosque ad tabernam Albini vertit: 

Lydia tabernam aspicit. Medus non consistit neque ta-

40 bernam aspicit. 

Lydia: "Consiste, Mede! Aspice illam tabernam! 0, 

quam pulchra sunt ilIa ornamental" Lydia tabernam 

AlbinI digito monstrat. Medus se vertit, tabernam vi-

CAP. VIII 

ab-it +-+ ad-it 
ab-it ab-eunt 

pecliniosus -a -urn: p. est 
= magnam pecliniam 
habet 

quis? quis/qui vir? 
quid? quod omamentum? 

aIius -a -ud (n) 

qui = is qui 

ilia tabema = tabema 
quae Hlic est 
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CAP. VIII 

Albinus Lydiae (dat) 
rnargarItiis ostendit 

hoe, abl hoc 
viginti = xx (20) 

sing hie haec hoc 
plur hi hae haec 

aspice! aspicile! 
aspicit aspiciunt 

hi, ace hos 

hi hae haec, abl his 

det, cum Lydia ad tabernam adit. Medus et Lydia ante 

tabernam consistunt. AlbInus cOs sallltat et margarItas 45 

in linea ante oculos Lydiae tenet: AlbInus Lydiae mar

garItas ostendit. 

AlbInus: "In hoc ornlimento vIgintI margarItae mag

nae sunt. Nonne pu1chrae sunt hae margarItae?" 

Medus: "ArnIca mea multas margarItas habet." 50 

Lydia: "In hac taberna multa alia ornamenta sunt." 

AlbInus us tres anulos sine gemmIs ostendit: "Aspi

cite hos anulos! Nonne hi anulI pu1chrI sunt?" 

Medus et Lydia anulos aspieiunt. 

Lydia: "In his anulIs gemmae nll11ae sunt!" 55 

Medus AlbInum interrogat: "Quot nummIs constat 

qui, abl quo anulus in quo gemma est?" 

anulus gemmatus = anu- AlbInus Medo anulum gemmatum ostendit. 
Ius eum gemma 

hie haec hoc, gen huius 
sestertius = nummus 

hie anulus, ace hune 
a.urn, abl hOc a.o 

tantus -a -um = tam 
magnus 

AlbInus: "Hie anulus centum nummIs constat." 

Medus: "Quid?" 

AlbInus: "Pretium huius anulI est centum sestertiI." 

Medus: "Centum sestertiI? Id magnum pretium est!" 

AlbInus: "Immo parvum pretium est! Aspiee hunc 

anulum: in hOC anulo magna gemma est. Tanta gemma 

60 

octogintii = LXXX (80) sola octoginta sestertiIs constat." 65 

Medus: "Num anulus sine gemma vIgintI tantum ses

tertus constat?" AlbInus non respondet. 

Medus, qui alium anulum gemmatum post A1bInum 

hie iinulus = anulus qui videt: "Hie anulus pu1cher non est. Quot sestertiIs con-hie est 
ilIe anulus = anulus qui stat iIIe anulus?" 70 HUe est 
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AlbInus: "Qui anulus?" 

Medus: "Ille post te. Quantum est pretium ilIius anu

li?" Medus anulum post AlbInum digito monstrat. 

AlbInus: "Ille quoque anulus centum sestertiis con-

7S stat. Pretium illius anull tantum est quantum huius; sed 

arnica tua hunc anulum amat, non ilIum." 

Lydia anulum gemmatum ante oculos tenet. 

Lydia: "0, quam pulchrum hoc omamentum est! 

Illud omamentum non tarn pulchrum est quam hoc, 

80 neque ilIa gemma tanta est quanta haec." 

Medus: "Tanta gemma ad tam parvum anulum non 

convenit. " 

IIJ Lydia, quae haec verba non audit, Medo digitos suos 

CAP. VIII 

quantus -a -urn = quam 
magnus 

ille, gen illius. ace ilium 

tantus . . .  quantus = ram 
magnus . . .  quam 

iIle -a -ud: 
iIle anulus (m) 
ilia gemma (f) . 
illud ornamentum en) 

ostendit, in quibus ntilli anuli sunt. qUi, abl plur quibus 
85 Lydia: " Aspice, Mede! In digitis meis nOlli sunt 

anuli. Aliae reminae digitos anulorum plenos habent -

mei digiti vacui sunt!"  

Medus: "Sacculus quoque meus vacuus est l"  

Lydia anulum in mensa p6nit. In oculis eius lacrimae 

90 sunt. Medus, qui lacrimas videt, sacculum suum in 

mensa p6nit - neque vacuus est sacculus, sed plenus 

nummorum! Quanta pecUnia est in sacculo Medi? In eo 

nonagintii sestertii Insunt. 

Medus: "Ecce sestertii nonagintii." 

9S AlbInus: "Sed nonaginta non satis est. Pretium anuli 

est sestertii centum!" 

Lydia: "Da huic tabemario centum sestertios!"  

nonaginta = xc (90) 
sestertii noniigintii; 
HS XC 

hie haec hoc, dot huic 
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CAP. VIII 

qui = iI qui 

sing ille ilia iIIud 
pliir illi illae illa 

accipe! accipile! 
accipit accipiunt 

digitus 
medius digitus 

" qumus 

. / 

Medus: "Id nimis magnum pretium est! Alii taber-

nam anulum gemmatum octoginta sestertiis vendunt." 

Albinus: "QUi sunt illi tabernarii?�� 100 

Medus: "Qui in aliis viis tabernas habent."  

Albinus: "Quae sunt ilIae viae in quibus illae taber

nae sunt? Et quae sunt ilia ornamenta quae in illis ta

bernis parvo pretio emuntur? Non sunt ornamental Sed 

aspicite haec ornamenta: hos anulos, has gemmas, has 105 

margaritas! Haec ornamenta proba sunt! Neque pre

tium horum ornamentorum nimis magnum est!" 

Medus: "Accipe nummos nonaginta - aut n11l1os!" 

Albinus: "Num hie nonaginta sestertii sunt?" 

Medus: "Numera eos!" 

Albinus numerat sestertios, quorum numerus est 

nonaginta . 

Albinus: "Sunt nonaginta."  

Medus: "Satisne est?" 

1 10 

Albinus non respondet, sed nummos sl1mit Medoque 1 15 

anulum dat. Albinus pecllniam accipit et Medo anulum 

vendit sestertiis nonaginta. 

Medus se ad Lydiam vertit: "Accipe hunc anulum ab 

amico tuO . . .  " Medus anulum in digito Lydiae ponit. In 

quo digito? In digito medio. 120 

Medus: "Hie anulus ad digitum tuum non convenit. 

Anulus nimis parvus est aut digitus nimis magnus!" 

Lydia: "0 Mede! Digitus medius nimis magnus est. 

quartus -a -um = IV (4.) Pone anulum in digito quarto! " 
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125 Medus anulum in digito Lydiae quarto ponit. Anulus 

satis magnus est et ad digitum convenit, nam digitus 

quartus non tantus est quantus digitus medius. Lydia 

laeta digitum suum aspicit et amico suo osculum dat. 

Medus et Lydia a taberna abeunt. Lydia, quae Ro-

130 mae habitat, Medo viam monstrat. 

Albinus rursus clamat: "Ornamental Or-na-men-tal"  

et  alios viros pecuniosos, quorum amicae nulla aut 

pauca ornamenta habent, exspectat. 

GRAMMATICA LATINA 
135 Pr6nOmina 'quis', 'qui', 'is', 'ilk' 

[A] Masculinum. 

Quis saccum portat? Servus saccum portat. Qui servus? 

Servus qui saccum portat est Syrus. Is/ille servus saccum 

portat. 

CAP. VIII 

unum pronomen (pron) 
duo pronomina 

Singularis: 
nominativus 
quiS/ qui is ille 
qui . . .  ? 
is servus = ilk servus 

140 lfilius servum vocat. Quem servum? Servus quem Ifilius acciisativus 

vocat est Syrus. Ifilius eum/illum servum vocat. quem eum ilium 

lfilius dominus servi est. Cuius servi? Syrus est servus cuius 
dominus lfilius est. Ifilius dominus eius/illius servi est. 

lfilius servo malum dat. Cui servo? Servus cui lfilius ma-

145 lum dat est Syrus. liilius eililli servo malum dat. 

Saccus a servo portatur. A quO servo? Servus a quO saccus 

portatur est Syrus. Saccus ab eo/illo servo portatur. 

Servi saccos portant. QUi servi? Servi qui saccos portant 

sunt Syrus et Leander. Iililli servi saccos portant. 

150 llilius servos vocat. QuOs servos? Servi quOs lfilius vocat 

sunt Syrus et Leander. lfilius eos/il16s servos vocal. 

lfilius dominus servOrum est. QuOrum servorum? ServI quO

rum dominus est llilius sunt Syrus et Leander. llilius domi

nus eOrum/illOrum servorum est. 

genetivus 
cuius eius illius 

dativus 
cui dilli 

ablativus 
quO eo illO 
Pliiralis: 
nominativus 
quj ij iUi 

acciis3tivus 
quOs eos illOs 

genetivus 
quOrum eOrum iIlOrum 
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CAP. VIII 

dativus 
quibus ils illIs 

ablAtivus 
quibus ils illIs 

Singularis: 
nominativus 
quae ea ilia 

acciisativus 
quam earn illam 

genetivus 
cuius eius illius 

dativus 
cui ei iUi 

ablAtivus 
quli ea ilia 

Pliiralis: 
nominativus 
quae eae illae 

acciisativus 
quas ells illas 

genetivus 
quarum earum illarum 

dativus 
quibus iis iUls 

ablativus 
quibus ils illis 

Singularis: 
nominativus 
quidlqlUJd id iUud 
quod . . .  ? 

acciisativus 
quid/quod id iUud 
quod . . .  ? . 

60 

IOlius servis mala dat. Quibus sems? Servi quibus IOlius 155 

mala dat sunt Syrus et Leander. I .  iisliUis servis mala dat. 
Sacci a servis portantur. A quibus sems? Servi a quibus 

sacci portantur sunt Syrus et Leander. Ab iislillis sems sacci 
portantur. 
[B] Femininum. 160 

AnciIla abest. Quae ancilla? AnciIla quae abest est Syra. 
Ea/ilia ancilla abest. 

IOlius ancillam vocat. Quam anciIlam? Ancilla quam IOlius 
vocat est Syra,. IOlius eam/illam anciIlam vocat. 

liilius dominus ancillae est. Cuius anciIlae? Syra est anciIla 165 

cuius dominus IOlius est. I .  dominus eiuslillfus ancillae est. 
IOlius ancillae malum dat. Cui ancillae? Ancilla cui IOlius 

malum dat est Syra. IOlius ei/illf ancillae malum dat. 
IOlius ab ancilla saliitatur. A qua ancilla? Ancilla a qua 

Iolius salOtatur est Syra. Iiilius ab ea/ilIa ancilla salOtatur. 170 

Ancillae absunt. Quae anciIlae? Ancillae quae absunt sunt 
Syra et Delia. Eaeli/lae anciIlae absunt. 

IOlius ancillas vocat. Quas ancillas? Ancillae quds IOlius 
vocat sunt Syra et Delia. IOlius easli/las ancillas vocat. 

liilius dominus anciIlarum est. Quarum anciIlarum? Ancil- 175 

lae quarum dominus est liilius sunt Syra et Delia. IOlius do
minus earum/illtirum ancillarum est. 

IOlius ancillis mala dat. Quibus ancillis? Ancillae quibus 
Iolius mala dat sunt Syra et Delia. I .  iislillis ancillis mala dat. 

Iiilius ab ancillis saliitatur. A quibus ancillis? Ancillae a 180 

quibus IOlius salOtatur sunt Syra et Delia. Ab iislillfs ancillis 
Ifilius salOtatur. 
[C] Neutrum. 

Quid est anulus? Anulus est ornamentum. Quod ornamen
tum? Anulus est ornamentum quod digitum ornat. IdliUud 185 

ornamentum pulchrum est . 
Quid Lydia in collo habet? Ornamentum habet. Quod orna

mentum? Ornamentum quod Lydia in collo habet est linea 
margaritarum. Lydia idliUud ornamentum amat. 



CAP. VIII 

190 Pretium ornamenti est HS (= sestertii) c. Cuius ornamenti? 
Ornamentum cuius pretium est HS C est anuIus. Pretium eius 

liUius ornamenti est HS c. 
FIuvius oppido aquam dat. Cui oppido? Oppidum cui flu

vius aquam dat est Capua. FIuvius ei/illi oppido aquam dat. 

195 Cornelius in parvo oppidO habitat. In quo oppido? Oppi-

dum in quo Cornelius habitat est ruscuIum. In e61illO oppido 

habitat Cornelius. 

Quae oppida prope Romam sunt? Ostia et ruscuIum sum 

oppida quae prope Romam sunt. Ea/ilia oppida prope Ro-

200 mam sunt. 

Albinus ornamenta vendit. Quae ornamenta? Ornamenta 

quae A. vendit sunt anuli. Ea/ilia ornamenta vendit A. 

genetivus 
cuius eius ilIius 

dauvus 
cui ei iUi 

ablativus 
quO eo illO 

Pluriilis: 
nominiitivus 
quae ea ilJa 

acciisiitivus 
quae ea ilia 

Pretium ornament6nun est HS C. QuOrum ornamentorum? genetivus 
fflJim_ eiirum ilIbrum Ornamenta quOrum pretium est HS C anuli sunt. Pretium eo- .. -. -,. 

205 rum/illOrum ornamentorum est HS c. 
FluviI oppidis aquam dant. Quibus oppidis? Oppida quibus dativus 

fluvii aquam dant sunt Capua et Brundisium. Fluvii iislillis quibus iis illis 

oppidis aquam dant. 

Feminae ornamentis deIectantur. Quibus orniimentis? Or-

210 namenta quibus Ieminae deIectantur sunt margantae et gem

mae. Iislillis ornamentis delectantur Ieminae. 

abliitivus 
quibus iis illis 

Pr6nOmen chic' 
Masculinum Pemininum Neutrum 

Sing. NOm.hic miirus haec via hoc verbum sing. 

Ace. hunc mllrum hanc viam hoc verbum 
m. f. 

215 hie haec 

Gen. huius miiri huius viae huius verbi hunc hanc 
huius 

Dat. huic mOro huic viae huic verbo huic 
Abl. hoc mOro hac via hOc verbo hOc hac 

Plur. Nom.hi mOn hae viae haec verba pliir. 

220 Ace. hos mOros has vias haec verba m. f. 
hi hae 

Gen. horum mOrorum harum viarum hOrum verborum MS has 

n. 
hoc 
hoc 

MC 

n. 
haec 
haec 

Dat. his mOns his viis his verbiS hOrum hamm hOrum 
his 

Abl. his mOns his viis his verbis his 
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Vocabula nova: 
tabema 
gemma 
margarita 
tabemlirius 
ornlimentum 
linulus 
linea 
digitus 
collum 
pretium 
sestertius 
peciiniosus 
gemmlitus 
medius 
qulirtus 
viginti 
octogintli 
nonligintli 
vendit 
consistit 
emit 
aspicit 
abit 
accipit 
omat 
c1limat 
monstrat 
ostendit 
constat 
convenit 
alius 
ille 
tantus 
quantus 
satis 
nimis 
aut 
pronomen 
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PENSV M A  

Qu- est Albinus? Est tabemarius qu- omamenta vendit. Qu

omamenta? Omamenta qu- Albinus vendit sunt gemmae et 

margaritae. Qu- emit Medus? Omamentum emit. Qu- oma

mentum? Omamentum qu- Medus emit est anulus c- preti

um est HS c. Digitus in qu- anulus ponitur est digitus quactus. 

H- servus Medus, ill- Davus est. Lydia h- servum amat , 

non ill-. Lydia amica h- servi est, non ill-. Lydia h- servo 

osculum dat, non ill-. Lydia ab h- servo amatur, non ab ill-. 

H- oppidum est Ttisculum, ill- est Brundisium. Comelius 

in h- oppido habitat, non in i ll-. Viae h- oppidi parvae sum. 

PENSV M B  

Gemmae et margaritae - pulchra sunt. Aemilia multa orna

menta a liilio -. Aemilia - in collo et anulum in - habet. 

Multae reminae ante tabernam Albini - et ornamenta eius 

aspiciunt. Viri ornamenta - et reminis dant. - gemmatus 

centum sestertiis -. - anuli est centum sestertii, sed Medus 

- (xc) tantum habet. Albinus: " Nonaginm non - est !" Me

dus: "Accipe nonaginta sestertios - millos !"  Anulus ad digi

tum medium non -: digitus medius - magnus est. Sed 

mulus convenit ad digitum - (IV), qui non - est quantus 

digitus -. Lydia laeta digitum suum - et cum Medo a 

taberna -. Lydia Medo viam -. 

PENSVM C  

Quid Alb inus vendit? 
A quo Aemilia omamenta accipit? 

Ambulatne Medus cum domino suo? 

Ubi Medus et Lydia consistunt? 

Cur Medus margaritas non emit? 

Cur Lydia nullum anulum habet? 

Estne vacuus sacculus Medi? 

Quot sestertiis constat mulus gemmatus? 

Ad quem digitum anulus convenit? 


