
CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO PRIMA

Exercitium 1

1.- In _______ Albini sunt multae ________ et __________ et alia _________.

2.- Albinus est tabernarius qui ornamenta ______.

3.- ____ tabernarii mala et pira vendunt.

4.- ___ tabernam habet ___________ est.

5.- Multae feminae ante tabernam Albinii __________.

6.- Eae quae pecuniam habet ornamenta _____.

7.- ____ pecuniam non habent ornamenta _________ et rursus ______.

8.- Aemilia multa ornamenta a viro suo ______.

9.- Aemilia ______ in digito et margaritas in _____ habet.

10.- Margaritae collum Aemiliae ______.

11.- _______ Aemiliae anulo ornatur.

12.- Qui magnam pecuniam habet __________ est.

Exercitium 2

1.- Quis est Albinus?

2.- Quid vendit Albinus?

3.- Alii tabernarii quid vendunt?
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1.- In taberna Albini sunt multae gemmae et margaritae et alia ornamenta.

2.- Albinus est tabernarius qui ornamenta vendit.

3.- Alii tabernarii mala et pira vendunt.

4.- Qui tabernam habet tabernarius est.

5.- Multae feminae ante tabernam Albinii consistunt.
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8.- Aemilia multa ornamenta a viro suo accipit.

9.- Aemilia anulum in digito et margaritas in collo habet.

10.- Margaritae collum Aemiliae ornant.

11.- Digitus Aemiliae anulo ornatur.

12.- Qui magnam pecuniam habet pecuniosus est.
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1.- Quis est Albinus? Albinus est tabernarius.

2.- Quid vendit Albinus? Albinus gemmas et margaritas vendit.

3.- Alii tabernarii quid vendunt? Alii tabernarii libros et mala et pira et rosas et Lilia

vendunt.



4.- Cur feminae ornamenta emunt?

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis?

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet?

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae?

8.- Quid digitum Aemiliae ornat?

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis?

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet?

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae?

8.- Quid digitum Aemiliae ornat?

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?
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1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet?

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae?

8.- Quid digitum Aemiliae ornat?

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?
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1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae?

8.- Quid digitum Aemiliae ornat?

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat?

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo?

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia?

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet?

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio =

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio = Iulius Aemiliae anulum dat.

3.- Viri feminis ornamenta dant =

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio = Iulius Aemiliae anulum dat.

3.- Viri feminis ornamenta dant = Feminae ornamenta accipiunt a viris.

4.- Servus malum accipit a domino =

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio = Iulius Aemiliae anulum dat.

3.- Viri feminis ornamenta dant = Feminae ornamenta accipiunt a viris.

4.- Servus malum accipit a domino = Dominus servo malum dat.

5.- Medus Lydiae rosam dat =

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio = Iulius Aemiliae anulum dat.

3.- Viri feminis ornamenta dant = Feminae ornamenta accipiunt a viris.

4.- Servus malum accipit a domino = Dominus servo malum dat.

5.- Medus Lydiae rosam dat = Lydia rosam accipit a Medo.

6.- Servi nummos accipiunt a domino =



4.- Cur feminae ornamenta emunt? Feminae ornamenta emunt quia ornamentis delectantur.

5.- Num ornamentum est linea sine margaritis? Linea sine margaritis non est ornamentum, sed

linea cum margaritis.

6.- Cur Aemilia multa ornamenta habet? Aemilia multa ornamenta habet quia vir eius magnam

pecuniam habet.

7.- Ubi sunt margaritae Aemiliae? Margaritae Aemiliae in collo sunt.

8.- Quid digitum Aemiliae ornat? Anulus digitum Aemiliae ornat.

9.- Estne Medus cum domino suo? Medus cum domino suo non est, sed cum Lydia, amica sua.

10.- Quod ornamentum habet Lydia? Lydia ornamentum pulchrum in collo habet.

11.- Cur Lydia nulla alia ornamenta habet? Lydia nulla alia ornamenta habet, quia pecuniosa non

est, neque pecuniosus est amicus eius.

Exercitium 3

1.- Iulius Davo nummum dat = Davus nummum accipit ab Iulio.

2.- Aemilia anulum accipit a Iulio = Iulius Aemiliae anulum dat.

3.- Viri feminis ornamenta dant = Feminae ornamenta accipiunt a viris.

4.- Servus malum accipit a domino = Dominus servo malum dat.

5.- Medus Lydiae rosam dat = Lydia rosam accipit a Medo.

6.- Servi nummos accipiunt a domino = Dominus servis nummos dat.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam _______; quattuor servi cum eo _________.

2.- Aemilia e peristylo ____ et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum ____.

4.- Iulia ab Aemilia ____; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo _________.

2.- Aemilia e peristylo ____ et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum ____.

4.- Iulia ab Aemilia ____; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo ____ et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum ____.

4.- Iulia ab Aemilia ____; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum ____.

4.- Iulia ab Aemilia ____; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia ____; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri ______.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus ______.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam ______ et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus ______.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid _____ in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi ______.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi insunt.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi ______, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi insunt.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi adsunt, ceteri ______.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi insunt.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi adsunt, ceteri absunt.

9.- Medus non _____, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi insunt.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi adsunt, ceteri absunt.

9.- Medus non adest, Medus _____.



Exercitium 4

1.- Iulius ad villam advenit; quattuor servi cum eo adveniunt.

2.- Aemilia e peristylo exit et in atrium intrat.

3.- Aemilia ad virum suum adit.

4.- Iulia ab Aemilia abit; etiam pueri abeunt.

5.- Servi in atrium intrant et rursus exeunt.

6.- Multae feminae ad tabernam adeunt et rursus abeunt.

7.- Quid inest in sacculo? In sacculo nummi insunt.

8.- Quot servi sunt in atrio? Duo servi adsunt, ceteri absunt.

9.- Medus non adest, Medus abest.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: _____ nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? ______ formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? ______ me exspe tat?
4.- Iulia: ______ haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: _____ hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? ______ formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? ______ me exspe tat?
4.- Iulia: ______ haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: _____ hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? ______ me exspe tat?
4.- Iulia: ______ haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: _____ hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: ______ haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: _____ hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: _____ hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: ______ pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: _____ anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- _____ Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- ______ magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus ______: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e _____ tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito ________.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, _____ pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, quam pulchra sunt ____ or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, quam pulchra sunt illa or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos _______: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, quam pulchra sunt illa or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos ostendit: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis _______ anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, quam pulchra sunt illa or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos ostendit: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis constat anulus _________?



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO SECVNDA

Exercitium 5

1.- Iulia: Num nasus meus foedus est?
2.- Syra: Quid? Nonne formosus est nasus eus?
3.- Iulius: U i est Iulia? Nonne me exspe tat?
4.- Iulia: Nonne haec rosa pulchra est?
5.- Aemilia: Num hic centum nummi su t?
6.- Albinus: Nonne pulchri sunt hi a uli?
7.- Medus: Num anulus sine gemma viginti sestertiis o stat?
8.- Num Hispania insula est?

9.- Nonne magnum est imperium Romanum?

Exercitium 6

1.- Albinus clamat: Or-na-men-ta!
2.- Lydia: Aspi e illam tabernam,Mede!
3.- Lydia tabernam Albini digito monstrat.

4.- Lydia: O, quam pulchra sunt illa or a e ta!
5.- Albinus Lydiae et Medo anulos ostendit: Aspi ite hos a ulos!
6.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?



7.- Albinus: _______ huius anuli est centum ________. Haec gemma sola

________ sestertiis constat.

8.- Medus: _____ gemma ad tam parvum anulum non ________.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum ________. Haec gemma sola

________ sestertiis constat.

8.- Medus: _____ gemma ad tam parvum anulum non ________.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola

________ sestertiis constat.

8.- Medus: _____ gemma ad tam parvum anulum non ________.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: _____ gemma ad tam parvum anulum non ________.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non ________.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit?

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia?

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia?

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit?

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit?

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus?

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus? Anulus gemmatus est anulus cum gemma.

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus?

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus? Anulus gemmatus est anulus cum gemma.

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus? Anulus gemmatus centum sestertiis

constat.

8.- Quot sestertiis constat gemma sola?

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus? Anulus gemmatus est anulus cum gemma.

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus? Anulus gemmatus centum sestertiis

constat.

8.- Quot sestertiis constat gemma sola? Gemma sola octoginta sestertiis constat.

9.- Quid Medus videt post Albinus?

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus? Anulus gemmatus est anulus cum gemma.

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus? Anulus gemmatus centum sestertiis

constat.

8.- Quot sestertiis constat gemma sola? Gemma sola octoginta sestertiis constat.

9.- Quid Medus videt post Albinus? Medus alium anulum gemmatum post

Albinum videt.

10.- Quid Lydia ante oculos tenet?



7.- Albinus: Pretium huius anuli est centum sestertii. Haec gemma sola octoginta

sestertiis constat.

8.- Medus: Tanta gemma ad tam parvum anulum non convenit.

Exercitium 7

1.- Cur Lydia consistit? Lydia consistit quia tabernam Albinii aspicit.

2.- Quid aspicit Lydia? Lydia tabernam Albinii aspicit.

3.- Quo eunt Medus et Lydia? Medus et Lydia ad tabernam Albinii eunt.

4.- Quae ornamenta Albinus iis ostendit? Albinus iis tres anulos sine gemmis

ostendit.

5.- Cur Medus ornamenta non emit? Medus ornamenta non emit quia pretium

horum magnum est.

6.- Quid est anulus gemmatus? Anulus gemmatus est anulus cum gemma.

7.- Quot sestertiis constat anulus gemmatus? Anulus gemmatus centum sestertiis

constat.

8.- Quot sestertiis constat gemma sola? Gemma sola octoginta sestertiis constat.

9.- Quid Medus videt post Albinus? Medus alium anulum gemmatum post

Albinum videt.

10.- Quid Lydia ante oculos tenet? Lydia anulum gemmatum ante oculos tenet.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspic_ illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspic__.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspic___.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspic__ hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspic_ hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspic__.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspic___.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspic__ hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspic_ hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspic___.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspic__ hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspic_ hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspic__ hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspic_ hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspic_ hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspic__.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accip_ rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accip__ a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accip__ mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accip____.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- _______ pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? _________ sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non ____ est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est _____ magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios ___

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito ______, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito medio, sed in digito ______ ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito medio, sed in digito quarto ponitur.

5.- Digitus quartus non ______ est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito medio, sed in digito quarto ponitur.

5.- Digitus quartus non tantus est _______ digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito medio, sed in digito quarto ponitur.

5.- Digitus quartus non tantus est quantus digitus medius.

6.- Decem et decem sunt ______.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO TERTIA

Exercitium 8

1.- Lydia: Aspice illam tabernam,Mede! Medus tabernam aspicit.

2.- Medus et Lydia ornamenta aspiciunt.

3.- Albinus iis anulum ostendit: Aspicite hunc anulum!
4.- Iulia Iulio rosam ostendit: Aspice hanc rosam, pater! Iulius rosam aspicit.

5.- Iulia: Accipe rosam, pater! Pater rosam accipit a filia sua.

6.- Iulius: Accipite mala, servi! Servi mala accipiunt.

Exercitium 9

1.- Quanta pecunia est in sacculo Medi? Nonaginta sestertii.

2.- Albinus: Id non satis est. Pretium anuli est sestertii centum.

3.- Medus: Id est nimis magnum pretium. Accipe nonaginta sestertios aut

nullos!
4.- Anulus non in digito medio, sed in digito quarto ponitur.

5.- Digitus quartus non tantus est quantus digitus medius.

6.- Decem et decem sunt viginti.



Exercitium 10

1.- Medus: Quot numm__ constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sesterti__ constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestert__ vendunt.

4.- Quant_ preti_ Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sesterti__ constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestert__ vendunt.

4.- Quant_ preti_ Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestert__ vendunt.

4.- Quant_ preti_ Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quant_ preti_ Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto preti_ Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sesterti__ nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sesterti__ nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magn_ preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno preti_ Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit?

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia?

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit?

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi?

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit?

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit? Medus anulum nonaginta sestertiis emit.

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat?

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit? Medus anulum nonaginta sestertiis emit.

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat? Medus Albino centum

sestertios non dat, quia satis pecuniam non habet.

7.- Cui Medus anulum novum dat?

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit? Medus anulum nonaginta sestertiis emit.

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat? Medus Albino centum

sestertios non dat, quia satis pecuniam non habet.

7.- Cui Medus anulum novum dat? Medus Lydiae anulum novum dat.

8.- In quo digito Medus anulum ponit?

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit? Medus anulum nonaginta sestertiis emit.

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat? Medus Albino centum

sestertios non dat, quia satis pecuniam non habet.

7.- Cui Medus anulum novum dat? Medus Lydiae anulum novum dat.

8.- In quo digito Medus anulum ponit? Medus anulum in digito medio ponit.

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit?



Exercitium 10

1.- Medus: Quot nummis constat anulus gemmatus?
2.- Albinus: Hic anulus centum sestertiis constat.

3.- Medus: Alii anulum gemmatum octoginta sestertis vendunt.

4.- Quanto pretio Medus anulum emit?

5.- Medus anulum emit sestertiis nonaginta.

6.- Albinus Medo anulum vendit sestertiis nonaginta.

7.- Non magno pretio Medus anulum emit.

Exercitium 11

1.- Quid Lydia Medo ostendit? Lydia Medo digitos suos ostendit.

2.- Cur lacrimat Lydia? Lydia lacrimat quia Medus anulum non emit.

3.- Quid Medus in mensa ponit? Medus sacculum suum in mensa ponit.

4.- Estne vacuus sacculus Medi? Sacculus Medi non est vacuus, sed plenus

nummorum.

5.- Quanto pretio Medus anulum emit? Medus anulum nonaginta sestertiis emit.

6.- Cur Medus Albino centum sestertios non dat? Medus Albino centum

sestertios non dat, quia satis pecuniam non habet.

7.- Cui Medus anulum novum dat? Medus Lydiae anulum novum dat.

8.- In quo digito Medus anulum ponit? Medus anulum in digito medio ponit.

9.- Cur anulus ad digitum medium non convenit? Anulus ad digitum medium non

convenit, quia anulus nimis parvus est aut digitus nimis magnus.



10.- Ad quem digitum anulus convenit?

11.- Cur laeta est Lydia?

12.- Medusne Lydiae viam monstrat?



10.- Ad quem digitum anulus convenit? Anulus ad digitum quartum convenit.

11.- Cur laeta est Lydia?

12.- Medusne Lydiae viam monstrat?



10.- Ad quem digitum anulus convenit? Anulus ad digitum quartum convenit.

11.- Cur laeta est Lydia? Lydia est laeta, quia anulum in digito habet.

12.- Medusne Lydiae viam monstrat?



10.- Ad quem digitum anulus convenit? Anulus ad digitum quartum convenit.

11.- Cur laeta est Lydia? Lydia est laeta, quia anulum in digito habet.

12.- Medusne Lydiae viam monstrat? Medus Lydiae viam non monstrat, sed Lydia

Medo viam monstrat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Qu__ Romam it? Servus Romam it. Qu_ servus? Servus qu_ Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- C____ servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus c____ servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qu_ servus? Servus qu_ Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- C____ servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus c____ servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qu_ Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- C____ servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus c____ servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qui Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- C____ servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus c____ servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qui Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- Cuius servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus c____ servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qui Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- Cuius servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus cuius servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus e___ servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.

7.- Qu____ servorum Iulius dominus est? Servi qu_____ dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus e_____ servorum.

8.- Qu__ servos vocat Iulius? Servi qu__ Iulius vocat sunt Davus et Syrus. E__ servos vocat

dominus.

9.- Qu____ servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi qu____ Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qui Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- Cuius servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus cuius servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus eius servi.

3.- Qu__ servum Iulius vocat? Medus est servus qu__ Iulius vocat. E__ servum vocat dominus.

4.- C__ servo Iulius nummum dat? Davus est servus c__ Iulius nummum dat. E_ servo dominus

nummum dat.

5.- A qu_ servo amatur Lydia? Servus a qu_ Lydia amatur est Medus. Ab e_ servo amatur Lydia.

6.- Qu_ servi Iulium vehunt? Servi qu_ Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. I_ servi Iulium vehunt.
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3.- Quem servum Iulius vocat? Medus est servus quem Iulius vocat. Eum servum vocat dominus.

4.- Cui servo Iulius nummum dat? Davus est servus cui Iulius nummum dat. Ei servo dominus

nummum dat.

5.- A quo servo amatur Lydia? Servus a quo Lydia amatur est Medus. Ab eo servo amatur Lydia.

6.- Qui servi Iulium vehunt? Servi qui Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. Ii servi Iulium vehunt.

7.- Quorum servorum Iulius dominus est? Servi quorum dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus eorum servorum.

8.- Quos servos vocat Iulius? Servi quos Iulius vocat sunt Davus et Syrus. Eos servos vocat

dominus.

9.- Quibus servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi quibus Iulius nummos dat. I__

servis dominus nummos dat.



CAPITVLVM OCTAVVM

LECTIO GRAMMATICA

Exercitium 12

1.- Quis Romam it? Servus Romam it. Qui servus? Servus qui Romam it est Medus. Is servus

Romam it.

2.- Cuius servus est Medus? Medus est servus Iulii. Dominus cuius servus Romam it est Iulius.

Iulius est dominus eius servi.

3.- Quem servum Iulius vocat? Medus est servus quem Iulius vocat. Eum servum vocat dominus.

4.- Cui servo Iulius nummum dat? Davus est servus cui Iulius nummum dat. Ei servo dominus

nummum dat.

5.- A quo servo amatur Lydia? Servus a quo Lydia amatur est Medus. Ab eo servo amatur Lydia.

6.- Qui servi Iulium vehunt? Servi qui Iulium vehunt sunt Ursus et Davus. Ii servi Iulium vehunt.

7.- Quorum servorum Iulius dominus est? Servi quorum dominus est Iulius sunt Medus, Davus,

Ursus, Syrus, ceteri. Iulius est dominus eorum servorum.

8.- Quos servos vocat Iulius? Servi quos Iulius vocat sunt Davus et Syrus. Eos servos vocat

dominus.

9.- Quibus servis Iulius nummos dat? Davus et Syrus sunt servi quibus Iulius nummos dat. Iis

servis dominus nummos dat.



10.- A qu____ servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a qu____ Iulius vehitur. Ab i__

servis dominus vehitur.

Exercitium 13

1.- Qu__ femina cum Medo ambulat? Femina qu__ cum Medo ambulat est Lydia. E_ femina

ambulat cum Medo.

2.- C____ feminae amicus est Medus? Lydia est femina c____ amicus est Medus. Medus e___

feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.
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feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.
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8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.
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ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.



10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis

dominus vehitur.

Exercitium 13

1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina qu__ cum Medo ambulat est Lydia. E_ femina

ambulat cum Medo.

2.- C____ feminae amicus est Medus? Lydia est femina c____ amicus est Medus. Medus e___
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. E_ femina

ambulat cum Medo.
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anulum dat.
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10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis

dominus vehitur.
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. Ea femina

ambulat cum Medo.

2.- C____ feminae amicus est Medus? Lydia est femina c____ amicus est Medus. Medus e___

feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.



10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis

dominus vehitur.
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. Ea femina

ambulat cum Medo.

2.- Cuius feminae amicus est Medus? Lydia est femina c____ amicus est Medus. Medus e___

feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.



10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. Ea femina

ambulat cum Medo.

2.- Cuius feminae amicus est Medus? Lydia est femina cuius amicus est Medus. Medus e___

feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.



10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis

dominus vehitur.
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. Ea femina

ambulat cum Medo.

2.- Cuius feminae amicus est Medus? Lydia est femina cuius amicus est Medus. Medus eius

feminae amicus est.

3.- Qu__ feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.

4.- C__ feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur

Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.

7.- Qu____ ancillarum Aemilia domina est? Delia et Syra sunt ancillae qu____ domina est

Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.

8.- Qu__ ancillas vocat Aemilia? Ancillae qu__ Aemilia vocat sunt Delia et Syra. E__ ancillas vocat

domina.

9.- Qu____ ancillis Aemilia mala dat? Ancillae qu____ Aemilia mala dat sunt Delia et Syra. I__

ancillis domina mala dat.

10.- A qu____ ancillis domina salutatur? Ancillae a qu___ salutatur domina sunt Delia et Syra. Ab

i__ ancillis domina salutatur.



10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis
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1.- Quae femina cum Medo ambulat? Femina quae cum Medo ambulat est Lydia. Ea femina

ambulat cum Medo.

2.- Cuius feminae amicus est Medus? Lydia est femina cuius amicus est Medus. Medus eius

feminae amicus est.

3.- Quam feminam amat Medus? Femina qu__ Medus amat est Lydia. E__ feminam amat Medus.
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Aemilia. Ea domina e____ ancillarum est.
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Medus.

6.- Qu__ ancillae absunt? Ancillae qu__ absunt sunt Delia et Syra. E__ ancillae absunt.
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4.- Cui feminae Medus anulum dat? Femina c_ Medus anulum dat est Lydia. E_ feminae Medus

anulum dat.

5.- A qu_ femina Medus amatur? Femina a qu_ Medus amatur est Lydia. Ab e_ femina amatur
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10.- A quibus servis Iulius vehitur? Ursus et Davus sunt servi a quibus Iulius vehitur. Ab iis servis

dominus vehitur.
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10.- Qu____ verbis delectatur Iulia? Verba qu____ Iulia delectatur sunt Ecce puella pulchra! I__

verbis delectatur puella.
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Exercitium 15

1.- H__ servus est Leander, ill_ servus est Syrus.

2.- Leander h___ saccum portat, ill___ saccum portat Syrus.

3.- H__ saccus portatur ab h__ servo, ill_ ab ill_.

4.- Saccus h____ servi magnus est, ill___ est parvus.

5.- In h__ sacco mala sunt, in ill_ pira.

6.- Iulius h___ servo malum dat, ill_ dat pirum.

7.- H___ femina est Lydia, ill_ femina est Dorippa.

8.- Medus h___ feminam amat, non ill___.

9.- Ab h__ femina Medus amatur,non ab ill_.

10.- Medus amicus h____ feminae est, non ill___.

11.- Medus h___ feminae anulum dat, non ill_.

12.- H__ cubiculum magnum est, ill__ est parvum.

13.- Fenestra h____ cubiculi non tam parva est quam ill_.

14.- Iulius et Aemilia in h__ cubiculo dormiunt, non in ill_.

15.- Fluvius Tiberis h___ oppido aquam dat, non ill_.

16.- Lydia: Aspice ill_ ornamenta, Mede, ill__ anulos et ill__ gemmas! Nonne pulchri

sunt ill_ anuli, et ill__ gemmae?
17.- Albinus: Aspicite h___ ornamenta, h__ anulos et h__ gemmas! Nonne pulchri sunt

h_ anuli et h___ gemmae?
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