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TABERNA ROMANA

I

gemma

margarita

haec taberna, ace bane
tabernam
quI = is qui
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Ecce taberna Romana, in qua gemmae et margaritae I
multae sunt. Cuius est haec taberna? Albini est. Albinus bane tabernam babet. Qui tabernam babet tabernarius est. Albinus est tabernarius Romanus qui gemmas

0

et margaritas vendit. Alii tabernarii libros vendunt, alii s

L)

Gemmae et margaritae sunt ornamenta. Anulus cum

anulus cum gemma

linea cum margaritis =
linea margaritarum

mala et pira, alii rosas et lilia.
gemma ornamentum pulchrum est. Etiam linea cum
margaritis ornamentum est. Linea sine margaritis non
est ornamentum!

haec via, ab/ hac. via

10

Multae feminae quae in hac via ambulant ante tabernam Albini consistunt, nam ieminae ornamentis delectantur. Eae quae magnam pecuniam habent multa orna-

emit - vendit
quae = eae quae

menta emunt. Quae nullam aut parvam pecuniam habent ornamenta aspiciunt tantum, non emunt. Etiam 1s

qui= ii qui
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viri multi ad bane tabernam adeunt. Qui magnam pec11-
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niam habent ornamenta emunt et feminis dant; ceteri
riirsus abeunt. Feminae quiirum viri magnam pecuniam

ab-it ab-eunt

habent multa ornamenta ii viris suis accipiunt.
20

ab-it +-+ ad-it

Aemilia, cuius vir pecuniosus est, multa orniimenta
ab eo accipit. Aemilia iinulum in digito et margaritas in

pecuniosus -a -um: p. est
= magnam pecuniam
habet
Aemilia

collo multaque alia orniimenta habet. Anulus digitum
Aemiliae ornat, margaritae collum eius ornant. Femi2s

~collum

nae gemmis et margaritis iinulisque ornantur.
In viii prope tabernam Albini vir et femina ambulant.
Qui vir et quae femina? Est Medus, qui cum Lydia,
amicii suii, ambulat. Medus est servus Iulii, sed domi-

quis.' qws/qufvir?
quid.' quod omamentum?

nus eius Romae non est. Medus sine domino suo cum
feminii formosii in viis Romae ambulat.
30

Lydia orniimentum pulchrum in collo habet. Quod
orniimentum? Orniimentum quod Lydia habet est linea
margaritiirum. Collum Lydiae margaritis pulchris orniitur; Lydia autem nullum aliud orniimentum habet, quia
pecuniosa non est, neque pecuniosus est amicus eius.

3S

II

(Pecuniosus est qui magnam pecuniam habet.)

alius -a -ud (n)
qui= is qui

Albinus cliimat: "Ornamental Orniimenta feminiirum! Or-nii-men-tal Emite ornamental"
Lydia consistit oculosque ad tabernam Albini vertit:
Lydia tabernam aspicit. Medus non consistit neque ta-
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bernam aspicit.
Lydia: "Consiste, Mede! Aspice illam tabernaml

0,

ilia tabema = taberna
quae illic est

quam pulchra sunt illa ornamental" Lydia tabernam
Albini digito monstrat. Medus se vertit, tabernam vi-
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det, cum Lydia ad tabernam adit. Medus et Lydia ante
tabernam consistunt. Albinus eos saliitat et margaritas 45
Albinus Lydiae (dat)
margaritas ostendit
hoc, ab/hoc

viginti = xx (20)

sing hie haec hoc
plur hi hae haec

in linea ante oculos Lydiae tenet: Albinus Lydiae margaritas ostendit.
Albinus: "In hoc omamento viginti margaritae magnae sunt. Nonne pulchrae sunt hae margaritae?"
Medus: "Amica mea multas margaritas habet."

so

Lydia: "In hac taberna multa alia ornamenta sunt."
aspice! aspicite!
aspicit aspicirmt
hi, ace hos

Albinus iis tres anulos sine gemmis ostendit: "Aspicite hos anulos! Nonne hI anulI pulchrI sunt?"
Medus et Lydia anulos aspiciunt.

hi hae haec, abl his

Lydia: "In his anulis gemmae niillae sunt!"
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Medus Albinum interrogat: "Quot nummis constat
qui, abt quo
anulus gemmiitus = anulus cum gemmii

anulus in quo gemma est?"
Albin us Medo anulum gemmatum ostendit.
Albinus: "Hie anulus centum nummis constat."
Medus: "Quid?"

hie haec hoc, gen huius
sestertius = nummus
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Albinus: "Pretium huius anuli est centum sestertiI."
Medus: "Centum sesteniI? Id magnum pretium est!"

hie iinulus, ace hunc
ii. um, abl hoc ii.o
tantus -a -um = tam
magnus
octogintii = LXXX (80)

Albinus: "Immo parvum pretium est! Aspice hunc
anulum: in hoc iinulo magna gemma est. Tama gemma
sola octoginta sestertiis constat."

65

Medus: "Num iinulus sine gemma viginti tantum sestertiis constat?" Albinus non respondet.
Medus, qui alium anulum gemmatum post Albinum
hie anulus = anulus qui
hie est
illeanulus = anulusqui
illic est
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videt: "Hie anulus pulcher non est. Quot sesteniis con-

stat ille anulus?"

70
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Albinus: "Qui iinulus?"
Medus: "Ille post te. Quantum est pretium illius anuli?" Medus iinulum post Albinum digito monstrat.

quanrus-a-urn=quam
magnus
ille, gen illius. ace ilium

Albinus: "Ille quoque anulus centum sestertiis con75

stat. Pretium illius anuli tantum est quantum huius; sed
amica tua hunc anulum amat, non illum."

tantus ... quantus = tam

magnus ... quam

Lydia iinulum gemmatum ante oculos tenet.
Lydia:

"0, quam pulchrum hoc orniimentum est!

Illud ornamentum non tam pulchrum est quam hoc,
80

neque illa gemma tanta est quanta haec."
Medus: "Tanta gemma ad tam parvum iinulum non

ille-a-ud:
ille anulus (m)
ilia gemma (f)
illud ornamentum (n)

convenit."
111

Lydia, quae haec verba non audit, Medo digitos suos
ostendit, in quibus mllli anuli sunt.

85

qui, ab/ pliir quibus

Lydia: "Aspice, Mede! In digitis meis mllli sunt
anuli. Aliae feminae digitos anulorum plenos habent mei digitl vacui sunt!"
Medus: "Sacculus quoque meus vacuus est!''
Lydia iinulum in mensii ponit. In oculis eius lacrimae

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

mensii ponit -

neque vacuus est sacculus, sed plenus

nummorum! Quanta pecunia est in sacculo Medi? In eo
nonaginta sestertii insunt.
Medus: "Ecce sestertii noniigintii."
95

nonaginta = xc (90)
sestertii nonliginta:
HSXC

Albinus: "Sed noniigintii non satis est. Pretium anuli
est sestertii centum!"
Lydia: "Da huic tabemario centum sestertios!''

hie haec hoc, dat huic
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Medus: "Id nimis magnum pretium est! Alii tabernarii anulum gemmatum oetoginta sestertiis vendunt."
Albinus: "Qui sunt illi tabernarii?"
qui= iiqui

Medus: "Qui in aliis viis tabernas habent."

sing ille ilia illud
pliir illi illae illa

Albinus: "Quae sunt illae viae in quibus illae taber-
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nae sunt? Et quae sunt illa ornamenta quae in illis tabernis parvo pretio emuntur? Non sunt ornamental Sed
aspicite haee ornamenta: hos anulos, has gemmas, has 10s
margaritas! Haec ornamenta proba sunt! Neque pretium horum ornamentorum nimis magnum est!"

accipe! accipite!
accipit accipiunt

Medus: "Aecipe nummos nonaginta - aut nullos!"
Albinus: "Num hie nonaginta sestertii sunt?"
Medus: "Numera eos!"

digitus
medius
'\

.

digitus
quiirtus

. /

llO

Albinus numerat sestertios, quorum numerus est
nonaginta .
Albinus: "Sunt nonaginta."
Medus: "Satisne est?"
Albinus non respondet, sed nummos sumit Medoque us
anulum dat. Albinus peeuniam aecipit et Medo anulum
vendit sestertiis nonaginta.
Medus se ad Lydiam vertit: "Aecipe hune anulum ab
amico tuo ... " Medus anulum in digito Lydiae ponit. In
quo digito? In digito medio.
Medus: "Hie anulus ad digitum tuum non convenit.
Anulus nimis parvus est aut digitus nimis magnus!"
Lydia:

quiirtus -a -um= IV (4.)
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"O Mede! Digitus medius nimis magnus est.

Pone anulum in digito quarto!"

120
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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 ii tabernii abeunt. Lydia, quae Ro-

130

mae habitat, Medo viam monstrat.
Albinus riirsus clamat: "Ornamental Or-nii-men-ta!"
et alios viros peciiniosos, quorum amicae nOlla aut
pauca ornamenta habent, exspectat.

GRAMMATICA LATINA
135 Pronomina 'quis', 'qui', 'is', 'ille'

[A] Masculinum.
Quis saccum portat? Servus saccum portat. Qui servus?
Servus qui saccum portat est Syrus. /slille servus saccum
portat.
140
liilius servum vocat. Quern servum? Servus quern liilius
vocat est Syrus. liilius eum/illum servum vocat.
liilius dominus servi est. Cuius servi? Syrus est servus cuius
dominus liilius est. liilius dominus eius/illius servi est.
liilius servo miilum dat. Cui servo? Servus cui liilius mii145 lum dat est Syrus. liilius eililli servo miilum dat.
Saccus ii servo portatur. A quo servo? Servus ii quo saccus
portiitur est Syrus. Saccus ab eolillii servo portiitur.
Servi saccos portant. Qui servi? Servi qui saccos portant
sunt Syrus et Leander. lilillt servi saccos portanc.
150
liilius servos vocat. Quos servos? Servi quos liilius vocat
sunt Syrus et Leander. liilius eoslilliis servos vocat.
liilius dominus servorum est. Quorum servorum? Servi quorum dominus est liilius sunt Syrus et Leander. liilius dominus eorumlilliirum servorum est.

unum pronomen (pron)
duo pronomina
Singularis:
nominativus
quislqui is ille
qui... ?
is servus = ilk servus
accusativus
quem eum ilium
genetivus
cuius eius illius
dativus
cui ei illi
abliitivus
quoeo illo
Pluralis:
nominativus
qui ii illi
acciisativus
quos eos ilws
genetivus
quorum eorum illorum

59
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dativus
quibus iis illis
abUi.tivus
quibus iis illis

Singularis:
nominativus
quaeea ilia
acciisativus
quam eam illam
genetivus
cuius eius illius
dativus
cui eiiUi
ablativus
quiiea ilia
PIO.ralis:
nominativus
quae eae illae
acciisiitivus
quiis eds ii/as
genetivus
quiirum earum illarum

dativus
quibus iis illis
ablativus
quibus iis illis

Singularis:
nominativus
quidlqund id iUud
qund ... ?
acciisativus
quidlquod id illud
qu"d... ?

60

Iulius servis mala dat. Quibus servis? Servi quibus l11lius
mala dat sunt Syrus et Leander. I. iis/illis servis mala dat.
Sacci a servis portantur. A quibus servis? Servi a quibus
sacci portantur sunt Syrus et Leander. Ab iis/illis servis sacci
portantur.
[B] Femininum.
Ancilla abest. Quae ancilla? Ancilla quae abest est Syra.
Ea/ilia ancilla abest.
Iulius ancillam vocat. Quam ancillam? Ancilla quam 111lius
vocat est Syra. lulius eam/illam ancillam vocat.
Iulius dominus ancillae est. Cuius ancillae? Syra est ancilla
cuius dominus Julius est. I. dominus eius/iluus ancillae est.
l11lius ancillae malum dat. Cui ancillae? Ancilla cui Julius
malum dat est Syra. Iulius ei/ilu ancillae malum dat.
111lius ab ancillci saliitatur. A quci ancilla? Ancilla a quci
liilius salutatur est Syra. liilius ab ea/ilia ancilla salutatur.
Ancillae absunt. Quae ancillae? Ancillae quae absunt sunt
Syra et Delia. Eaelillae ancillae absunt.
liilius ancillcis vocat. Qucis ancillas? Ancillae qucis liilius
vocat sunt Syra et Delia. 111lius ecislilliis ancillas vocat.
liilius dominus ancillcirum est. Qucirum ancillarum? AncilJae qucirum dominus est liilius sunt Syra et Delia. lulius dominus etirumlillcirum ancillarum est.
liilius ancillis mala dat. Quibus ancillis? Ancillae quibus
Iulius mala dat sunt Syra et Delia. I. iislillis ancillis mala dat.
liilius ab ancillis saliitatur. A quibus ancillis? Ancillae a
quibus lulius saliitatur sunt Syra et Delia. Ab iis/illis ancillis
liilius salutatur.
[C] Neutrum.
Quid est anulus? Anulus est ornamentum. Quod orniimentum? Anulus est omamentum quod digitum ornat. ldlillud
ornamentum pulchrum est.
Quid Lydia in collo habet? Ornamentum habet. Quod ornamentum? Ornamentum quod Lydia in collo habet est linea
margaritarum. Lydia id/illud ornamentum amat.
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Pretium omiimenti est HS ( = sestertii) c. Cuius ornamenti?
Omiimentum cuius pretium est HS c est iinulus. Pretium eius
/illius ornamenti est HS c.
Fluvius oppido aquam dat. Cui oppido? Oppidum cui fluvius aquam dat est Capua. Fluvius ei/illi oppido aquam dat.
Cornelius in parvo oppido habitat. In quo oppido? Oppidum in quo Cornelius habitat est Tusculum. In eolilw oppido
habitat Cornelius.
Quae oppida prope Romam sunt? Ostia et Tusculum sunt
oppida quae prope Romam sunt. Ea/ilia oppida prope Romam sunt.
Albinus ornamenta vendit. Quae orniimenta? Omiimenta
quae A. vendit sunt anuli. Ea/ilia ornamenta vendit A.
Pretium omiimentorum est HS c. Quorum orniimentorum?
Ornamenta quorum pretium est HS c ii.null sunt. Pretium eorum/illorum ornamentorum est HS c.
Fluvii oppidis aquam dant. Quibus oppidis? Oppida quibus
fluvii aquam dant sunt Capua et Brundisium. Fluvii iis/illis
oppidis aquam dant.
Feminae ornamentis delectantur. Quibus orniimentis? Ornamenta quibus ieminae delectantur sunt margaritae et gemmae. lislillis omiimentis delectantur ieminae.

Pronomen 'hie'
Masculinum

Femininum

Sing. Norn.hie murus
haec via
215
Acc. hunc murum
bane viam
Gen. huius muri
huius viae
Dat. huic muro
huic viae
Abl. hoc muro
hac viii
Plur. Norn.hi miiri
hae viae
220
Acc. hos muros
has vias
Gen. horum murorum harum viarum
Dat. his miiris
his viis
Abl. his muris
his viis

genetivus
cuiu.s eiu.s illiu.s

dativus
cui ei illi
abliitivus

quo eo iUo
Pluriilis:
nominiitivus
quaeeailla

acciisiitivus
quaeeailla
genetivus
m,nnwn eorum illorum

-.-·-··

dativus
quibu.s iis illis

abliitivus
quibus iis illis

Neutnl.m
hoc verbum
hoc verbum
huius verbi
huic verbo
hoc verbo
haec verba
haec verba
horum verborum
his verbis
his verbis

sing.
m.
hie
hunc

hoc

f.

haec
hanc
huiu.s
huic
hac

n.
hoc
hoc

hoc

pliir.

m.
f.
n.
hi
hae
haec
hos
has
haec
horum harum horum
his
his
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Vocabula nova:
tabema
gemma
margarita
tabemiirius
orniimenrum
iinulus
linea
digitus
collum
pretium
sestertius
pecuniosus
gemmiitus
medius
quiinus
viginti
octogintii
noniigintii
vendit
consistit
emit
aspicit
abit
accipit
omat
climat
monstrat
ostendit
constat
convenit
alius
ille
tantus
quantus
saris
nimis
aut
pronomen

62

PENSVMA
Qu- est Albinus? Est tabernarius qu- orniimenta vendit. Quorniimenta? Orniimenta qu- Albinus vendit sunt gemmae et
margaritae. Qu- emit Medus? Ornamenrum emit. Qu- orniimentum? Orniimenturn qu- Medus emit est iinulus c- pretium est HS c. Digitus in qu- iinulus ponitur est digitus quiirtus.
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 amiitur, non ab ill-.
H- oppidum est Thsculum, ill- est Brundisium. Cornelius
in h- oppido habitat, non in ill-. Viae h- oppidi parvae sunt.
PENSVMB
Gemmae et margaritae - pulchra sunt. Aemilia multa orniimenta ii lulio - . Aemilia - in collo et anulum in - habet.
Multae feminae ante tabernam Albini - et ornamenta eius
aspiciunt. Viri omamenta - et feminis dant. - gemmatus
centum sestertiis -. - anuli est centurn sestertii, sed Medus
- (xc) tantum habet. Albinus: "Nonaginta non - est!" Medus: "Accipe nonagintii sestertios - nullos!" Anulus ad digitum medium non -: digirus medius - magnus est. Sed
anulus convenit ad digitum - (Iv), qui non - est quanrus
digitus - . Lydia laeta digirum suurn - et cum Medo a
tabemii - . Lydia Medo viam - .
PENSVMC
Quid Albinus vendit?
A quo Aemilia ornamenta accipit?
Ambulatne Medus cum domino suo?
Ubi Medus et Lydia consisrunt?
Cur Medus margaritas non emit?
Cur Lydia nullum anulum habet?
Estne vacuus sacculus Medi?
Quot sestertiis constat anulus gemmiitus?
Ad quern digitum iinulus convenit?

