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IMPERIVM ROMANVM
1

Roma in Italia est. Italia in Europa est. Graecia in Europa est. Italia et Graecia in Europa sunt. Hispania
quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in
Europa sunt.

s

-a-ii:

Italia ...
in Italia

estsunt:
Italia in Europa est;
Italia et Graecia in
Europasunt

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-
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nia et Britannia sunt in Europa.
Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne
Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma?

est-ne ... ?
-ne= ... ?

Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est.
Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Eu15

ropa sunt.
Esme Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi
est Nilus? Nilus in Africa est. Rhenus ubi est? Rhenus
est in Germania. Nilus fluvius est. Rhenus fluvius est.
7
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-us -i:
Nilus fluvius est;
Nilus et Rhenus fluvii
sunt

Nnus et Rhenus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius •
est. Rhenus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tibe- 20
ris fluvius in Italia est.
Nfius fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius II

parvus - magnus

magnus, Tiberis fluvius parvus est. Rhenus non est flu-

fluvius magnus/parvus
fluvii magni/parvj

vius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Rhenus non
fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque 25
fluvius magnus est.

-a -<U:
Corsica insula est;
Corsica et Sardinia
insulae sunt
insula magna/parva
insulae magnae/parvae

Corsica Insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia Insulae 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.

-um-a:
Brundisium oppidum
est;
Brundisium et 1usculum oppida sunt

oppidum magnum/
parvum
oppida magna/parva

Brundisium oppidum est. Brundisium et Ttisculum
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

Graecus -a -um

oppidum Graecum. Spana et Delphi oppida Graeca
sunt. Ttisculum non oppidum Graecum, sed oppidum

Romii.nus -a -um
<Roma

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

so Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est?
Sparta non est insula! Quid est Sparta? Sparta oppidum

sunt-ne ... ?
pauci -ae -a +-+ multi -ae
-a: multi/pauci fluvii,
multat/paucae insulae,
multa/pauca oppida

num Creta ... est? = est-ne
Creta ... ?
num ... ? ... non... : num
Roma in Graecia est?
Roma in Graecia non est

est. Rhenus quid est? Rhenus est magnus fluvius. Num
oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus
est oceanus.

ss

Ubi est imperium Romanum? lmperium 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

-um-o:
imperium Romanum
in imperio Romano

est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romiinae.
60

In imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum
est imperium Romiinum!

III

LITIERAE ET NVMERI

=

I et II numeri sunt. III quoque numerus est. I, II, III

1 iinus(l)
II= duo(2)

numeri Romani sunt. 1 et II sunt parvi numeri. c1::,

III= tres(3)
CI:> (M)
mille (1000)

=

65 magnus numerus est.
A et B litterae sunt.

c quoque littera est. A, e, c sunt

tres litterae. A est littera prima (1), B littera secunda (II),

A='a'
B= 'be'

c= 'cc'
tres

= III (3)
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r= 'gamma'
Latinus -a -um =
minus
D=
,1

Ro-

'de'

= 'delta'

c littera tenia (111). r littera Graeca est. c est littera
Latina. c et

D

litterae Latinae sunt. r et

l!t..

sunt litterae

Graecae.

70

Fluvius et oppidum vociibula Latina sunt. Ubi quoque
vocabulum: in vocabulo
capitulum primum (cap.
1): in capitulo primo
mille = cr:,/M (1000)
sex= VI (6)

vocabulum Latinum est. In vocabulo ubi sunt tres litterae. In capitulo primo mille vocabula sunt.
In vocabulo insula sex litterae et tres syllabae sunt:
syllaba prima in-, secunda -su-, tertia -/,a. In vociibulo 75

Onus -a -um= 1 (I)

non sunt tres litterae et iina syllaba.
Quid est 111? 111 numerus Roma.nus 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 vociibulum Latinum. Non, sed, magnus, numerus vocabula Latina sunt. Vocabulum quoque vocabulum Latinum est!

(numerus) singuliiris: 1;
plurilis: n, m ...

fluvius magnus
fluvii magni

-us

-i

exemplum

exempla
insula magna
Insulae magnae
-a

-ae

GRAMMATICA LATINA
85
Singuliiris et pluraJis
[A] Nilus fluvius magnus est.
Nilus et Rhenus fluvii magni sunt.
'Fluvius' singularis est. 'Fluvii' pluralis est. Singularis: -us. Phiralis: -i.
Exemplum: numerus, numeri.
90
I parvus numerus est. I et II parvi numeri sunt.
[B] Corsica insula magna est
Corsica et Sardinia insulae magnae sunt.
'insula' singularis est. 'insulae' pluralis est. Singularis: -a.
Pliiralis: -ae.
95
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Exempla: littera, litterae; provincia, provinciae.
A littera Latina est. A et B litterae Latinae sunt. Gallia est
provincia Romana. Gallia et Hispania provinciae Romanae
sunt.
100 [C] Brundisium oppidum magnum est.
Brundisium et Sparta oppida magna sunt.
'Oppidum' singularis est. 'Oppida' pliiralis est. Singularis:
-um. Pliiralis: -a.
Exempla: vocabulum, vocabula; exemplum, exempla.
105
Littera est vocabulum Latinum, non Graecum. Littera et
numerus non vocabula Graeca, sed Latina sunt.
PENSVMA
Nnus fluvi- est. Nnus et Rhenus fluvi- -. Creta insul- -.
Creta et Rhodus insul- sunt. Brundisium oppid- -. Brundisium et Tusculum oppid- -.
Rhenus fluvi- magn- est. Tiberis est fluvi- parv-. Rhenus
et Danuvius non fluvi- parv-, sed fluvi- magn- sunt. Sardinia 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. 1usculum et Delphi 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 Italia mult- oppid- sunt. In Arabia sunt
pauc- fluvi- et pauc- oppid-.
A et B litter- Latin- sunt. c quoque litter- Latin- est. Multi
et pauci vocabul- Latin- sunt. Ubi quoque vocabul- Latinest. I et II numer- Roman- sunt. 111 quoque numer- Romanest.
PENSVMB
Sicilia - est. Italia insula - est. Rhenus - est. Brundisium
- est. Sicilia et Sardinia - magnae sunt. Melita insula est. Britannia non - parva, sed - - est. Brundisium non -

oppidum magnum
oppida magna
-tan

-a

pensum
pensa

Vocabula:
fluvius
insula
oppidum
oceanus
imperium
provincia
numerus
linera
vociibulum
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capitulum
syllaba
exemplum
pensum
magnus
parvus
Graecus
Romanus
Latinus
multi
pauci
O.nus
duo
tres
sex
mille
primus
secundus
tenius
est
sunt
in
et
sed
non
quoque
-ne?
ubi?
num?
quid?
grammatica
singularis
p!O.ralis
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- , sed - magnum est. Est- Brundisium in Graecia? Brundisium - est in Graecia, - in Italia. - est Sparta? Sparta est
in Graecia: Sparta oppidum - est. Delphi - oppidum Graecum est. Euboea, Naxus, Lesbos, Chios - Graecae sunt. In
Graecia sunt - Insulae.
Quid est 111? III - est. - est A? A littera est. A, B, c Latinae sunt. - r littera Latina est? r - littera - , sed littera
- est. insula- Latinum est.
PENSVMC
Ubi est Roma?
Estne Sparta in Italia?
Ubi est Italia?
Ubi sunt Syria 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 o?
Num .1 littera Latina est?
Estne II magnus numerus?

