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Praeambulum De piratarum regis filiā 
 

Piratae iuvenem capiunt et eius pater pretium solvere non vult. Regis piratarum filia eum liberum facit, quia 

iuvenis promittit:  “te uxorem ducam”. Sed tandem, patris sui consilio, iuvenis puellam uxorem non ducit. 
 

 
 
 

 
 

1  Pirata, -ae, m. = Pirata mari ad litora venit et bona rapit 
2  Redemptio, -onis, f. = pretium ad libertatem 
3  Carcer, is, m. = ibi iuvenis in vinculis est 
4  Libero, -as, -avi, -atum, -are = liberum facio 
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Piratae1  iuvenem cepērunt et ad regem suum tulērunt.  Iuvenis scripsit patri suo et petivit

redemptionem2.  Pater eam negavit. Iuvenis in vinculis apud piratarum1  regem erat; regi filia

pulchra erat. Puella saepe in carcerem3  ibat et iuvenem videbat. Ille tristis erat: semper flebat.

Olim dum virgo cum eo est, iuvenis dixit: “O bona puella, libertati meae operam da!” Sed ea

respondit: “Id facĕre non possum: pater tuus pretium dare non voluit et piratarum1   rex pater meus

est. Si te liberavĕro4, bona filia non ero; is enim pretium tuum perdet”. Tamen mihi unum concede

et te liberabo: duc me uxorem!”. Iuvenis id promisit; regis filia eum a vinculis  liberavit4  et cum eo

fugit. Cum vero iuvenis ad patrem suum venĕrat, dixit ei pater: “O fili, laetus sum quia ad me

venisti. Sed quis est ista virgo?”. Ille respondit:  “Filia piratarum1   regis est et eam uxorem ducam.”

Sed pater: “Hoc non facies”.  Dixit iuvenis: “O pater, quid dicis? Cum in vinculis eram in manu

hostis, tibi pro mea redemptione2   scripsi, et noluisti pretium meum dare. Ea vero non tantum a

carcere3, sed a periculo mortis me liberavit4; ideo eam uxorem ducam.” Dixit pater: "Fili, ista virgo

mala est, quia patri suo insidias tetendit, cum te a carcere3  liberavit4”. Ideo iuvenis  fidem suam

fregit et eam uxorem non duxit. 
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Text comprehension exercises 
E.g., 1: Arrange the sequence in the right order according to what you have read : 

 
1. Iuvenis pater pretium ad filii libertatem solvere non vult 

2. Puella iuvenem liberat si is eam uxorem ducet 
3. Patris sententia iuvenis  puellam uxorem ducere non debet 

4. Iuvenis libertatem a regis filia petit 

5. Virgo et iuvenis ad iuvenis patrem veniunt 

6. Virgo iuvenem  liberare non vult 

7. Regis filia saepe ad iuvenem in carcerem venit 

8. Iuvenis in carcere apud piratarum regem est 

9. Filius patris consilium audit 

10. Virgo iuvenis uxor fiet 

Or: 

E.g., 2: Choose the correct order: 
A. 

1. Iuvenis pater pretium ad filii libertatem solvere non vult 

2. Puella iuvenem liberat si is eam uxorem ducet 
3. Patris sententia iuvenis  puellam uxorem ducere non debet 

4. Iuvenis libertatem a regis filia petit 

5. Virgo et iuvenis ad iuvenis patrem veniunt 

6. Virgo iuvenem  liberare non vult 

7. Regis filia saepe ad iuvenem  in carcerem venit 
8. Iuvenis in carcere apud piratarum regem est 

9. Filius patris consilium audit 
10. Virgo iuvenis uxor fiet 

 
B. 

1. Iuvenis in carcere apud piratarum regem est 
2. Iuvenis pater pretium ad filii libertatem solvere non vult 

3. Regis filia saepe ad iuvenem in carcerem venit 

4. Iuvenis libertatem a regis filia petit 

5. Virgo iuvenem  liberare non vult 

6. Puella iuvenem liberat si is eam uxorem ducet 

7. Virgo iuvenis uxor fiet 

8. Virgo et iuvenis ad iuvenis patrem veniunt 

9. Patris sententia iuvenis  puellam uxorem ducere non debet 
10. Filius patris consilium audit 

 
C. 

1. Patris sententia iuvenis  puellam uxorem ducere non debet 

2. Iuvenis in carcere apud piratarum regem est 

3. Virgo iuvenem  liberare non vult 

4. Filius patris consilium audit 

5. Iuvenis libertatem a regis filia petit 
6. Regis filia saepe ad iuvenem  in carcerem venit 

7. Virgo iuvenis uxor fiet 

8. Virgo et iuvenis ad iuvenis patrem veniunt 

9. Puella iuvenem liberat si is eam uxorem ducet 

10. Iuvenis pater pretium ad filii libertatem  solvere non vult 
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D. 

1. Iuvenis in carcere apud piratarum regem est 

2. Virgo et iuvenis ad iuvenis patrem veniunt 

3. Regis filia saepe ad iuvenem  in carcerem venit 

4. Iuvenis pater pretium ad filii libertatem solvere non vult 
5. Virgo iuvenem  liberare non vult 

6. Iuvenis libertatem a regis filia petit 
7. Patris sententia iuvenis  puellam uxorem ducere non debet 

8. Puella iuvenem liberat si is eam uxorem ducet 

9. Virgo iuvenis uxor fiet 

10. Filius patris consilium audit 

Or: 

E.g., 3: Introduce the correct word number in the blank spaces: 
 

Piratarum rex iuvenem in vinculis tenebat, quia  eius eum ceperant. Iuvenis pater filii verba non 

audivit et libertati iuvenis  operam non dedit. filia pulchra virgo erat et saepe in carcerem ibat 

dum iuvenis flet. Olim iuvenis virginem rogavit: “Me liberum fac!”. Sed puella bona filia esse volebat et 

dicebat: “Si libertatem  dedero, piratarum  rex, pater meus, redemptionis  pretium  non 

  ”. Tandem iuvenis pullae promisit: “Si me liberaveris, uxorem mea ”.  Virgo 

iuvenem e carcere duxit et cum eo ad eius patrem ivit. Pater tamen virginem malam putavit, quia dolo 

iuveni libertatem dederat et sic piratarum rex sine iuvenis pretio . Inter patrem et filium 

convenit et iuvenis virginem  uxorem non duxit. 

 

1. Habebit 4. Viri 7. Regis 10. Manserat 

2. Eris 5. Habuit 8. Uxores 11. Tibi 

3. Manserunt 6. Te 9. Redderat 12. Erit 

 
 

Or: 

E.g., 4: Choose the correct summary:  
 

A. Postquam piratae iuvenem ceperant, piratarum rex eum in vinculis tenuit et a patre eius 

redemptionem  petivit. Pater eam dare noluit, sic iuvenis tristis erat. Regis filia saepe in carcerem 

ibat sed iuvenem  liberare nolebat. Postea, autem, ei libertatem dedit quia volebat uxorem suam 

fieri. Cum iuvenis pater eam vidit, tamen, puellam malam feminam existimavit, quia insidias patri 

suo tetenderat. Patris consilio iuvenis  virginem uxorem non duxit. 

B. Postquam piratae iuvenem ceperant, piratarum rex eum domi tenuit et a patre eius redemptionem 

petivit. Pater eam dare volebat sed ei pecunia non erat, sic iuvenis tristis erat. Regis filia saepe ad 

iuvenem ibat et eum liberare volebat. Postea ei libertatem dedit quia volebat uxorem sua m fieri. 

Cum iuvenis  pater eam vidit, tamen, puellam malam feminam existimavit, quia insidias patri suo 

tetenderat. Patris consilio iuvenis virginem uxorem non duxit. 

C. Postquam piratae iuvenem ceperant, piratarum rex eum in vinculis tenuit et a patre eius 

redemptionem  petivit. Pater eam dare noluit, sic iuvenis tristis erat. Regis filia saepe in carcerem 

ibat et iuvenem liberare volebat. Postea ei libertatem dedit quia volebat uxorem suam fieri. Cum 

iuvenis pater eam vidit, tamen, puellam  bonam feminam existimavit, quia filium eius liberaverat, 

sed tandem iuvenis  virginem uxorem non duxit. 
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D. Postquam piratae iuvenem ceperant, piratarum rex eum domi tenuit et a patre eius redemptionem 

petivit. Pater eam dare volebat sed ei pecunia non erat, sic iuvenis tristis erat. Regis filia saepe in 

carcerem ibat sed iuvenem liberare nolebat. Postea, autem, ei libertatem dedit quia iuvenis eam 

coegit. Cum iuvenis pater eam vidit, puellam bonam feminam existimavit, quia filium eius 

liberaverat, sed tandem iuvenis virginem uxorem non duxit. 

E.g., 5: Choose true or false: 

1.    Iuvenis a piratis fugit T F 

2.    Regis filia pecuniam a iuvenis patre petit T F 

3.    Puella primo iuvenem liberare non vult T F 

4.    Iuvenis et puella ad iuvenis  patrem conveniunt T F 

5.    Iuvenis pater laetus est cum filium suum videt T F 

6.    Virgo iuvenis uxor fit T F 

 
 

E.g., 6: Complete the sentence: 
 

1. In vinculis  est…. 

a. Regis filia 

b. Piratarum  rex 

c. Pirata 

d. Iuvenis 

2. Pro iuvene piratarum rex vult habere…. 

a. Pretium 

b. Filiam suam 

c. Iuvenis  patrem 

d. Piratarum  naves 

3. Virgo saepe it… 

a. Ad iuvenis  patrem 

b. Ad iuvenem 

c. Ad patrem suum 

d. Ad piratas 

4. Si puella iuvenem liberaverit, suā ipsā sententiā , erit… 

a. Bona uxor 

b. Bona filia 

c. Mala filia 

d. Pulchra coniunx 

5. Puella tandem iuvenem liberat.. 

a. A se ipsa 

b. A patre eius 

c. A piratarum navibus 

d. Fere a morte 

6. Postquam iuvenis pater puellam viderat, iuvenis  eam uxorem ducere …. 

a. Voluit 

b. Noluit 

c. Maluit 

d. Potuit 
 

Or: 

E.g., 7: Connect the two parts of these sentences according to what you have read in the text, choosing 
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one part per column:
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1. Postquam piratae iuvenem  rapuerunt A. Postquam iuvenis pater eius precibus  non cessit 

2. Iuvenis pater pretium dare non vult B. Postquam ei filius eius scripsit 

3. Iuvenis a virgine libertatem  petit C. Cum filium suum liberum vidit 

4. Puella iuvenem liberum  faciet D. Quia patris verba audivit 

5. Iuvenis pater laetus est E. Is in vinculis est 

6. Iuvenis fidem suam fregit F. Deinde iuvenis  uxor erit 

 
 

Grammar exercises (language proficiency) 

E.g., 8: Replace the pronoun with its referent, as in the example: 

L. 1 Eam = Redemptionem 

A. L. 4 Eo =    

B. L. 6 Is =    

C. L. 9 Eam =    
 
 

E.g., 9: Choose the right answer 
 

1. Piratarum rex iuvenem  in vinculis apud habet 

a. Se 

b. Sibi 

c. Eum 

d. Ei 

2. Iuvenis pater filii accipit 

a. Littera 

b. Litterae 

c. Litteram 

d. Litteras 

3. Pater filio scribit: “  

a. Nolo 

b. Malo 

c. Nolunt 

d. Malunt 

tuum pretium  solvere” 

4. Iuvenis puellae dicit: “Si me non liberaveris, e vita   

a. Excedis 

b. Excedam 

c. Excessisti 

d. Excessero 

5. Pro libertate iuvenis regis filiam uxorem ducere     

a. Debunt 

b. Debit 

c. Debet 

d. Debat 

6. Iuvenis pater dicit: “Quis es___________puella?

 

a. Haec 

b. Hae 

c. Hac 

d. Hanc 
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E.g., 10: Indicate the right case and number, as in the example: 
 

 NS NP VS VP AcS AcP GS GP DS DP AbS AbP 

L. 1 regem     X        
L. 2 vinculis             
L. 4 virgo             
L. 8 ei             

L. 10 pater             
L. 10 manu             
L. 12 mortis             

 
 

E.g., 11: Classify the words following the example: 
 

L. 1  Piratae  iuvenem ceperunt 

Word class Noun  Noun Verb 

Morphological analysis Nominat. Pl.  Accus. Sg. 3rd pers. pl. Past. Perf. Ind. Act. 

Syntactic analysis Subject  DO Verb phrase nucleus 

L. 1 Iuvenis scripsit    patri suo 

Word class     
Morphological analysis     

Syntactic analysis     
L. 3 Puella saepe in carcerem ibat 

Word class     
Morphological analysis     
Syntactic analysis     

L. 13 Cum te e carcere liberavit 

Word class     
Morphological analysis     
Syntactic analysis     

 
 

E.g., 12: Choose the right answer: 

1. L. 1-2: Iuvenis scripsit patri suo et petivit redemptionem 

Iuvenis scripsit patri suo et petivit redemptionem     

a. Ab eo 

b. Ei 

c. Cum eo 

d. Eum 

2. L.  2-3: Regi filia pulchra erat 

Rex filiam pulchram     

a. Habet 

b. Habuit 

c. Habebat 

d. Habuerat 

3. L. 4: Dum virgo cum eo est, iuvenis dixit 

Cum virgo cum eo , iuvenis dixit 

a. Fuerat 

b. Fuerit 

c. Erat 

d. Erit 



8  

4. L. 7-8: Regis filia (…) cum eo fugit 

Regis filia et iuvenis     

a. Fugiunt 

b. Fugiebant 

c. Fugient 

d. Fugerunt 

5. L. 8-9: “O    f ili, la etus sum quia a d me venisti”  

“O fili, laetus sum quia tu et puella ad me ” 

a. Veniunt 

b. Venerunt 

c. Venistis 

d. Venitis 

6. L. 12-13: “Fili, ista virgo mala est, quia patri suo insidias tetendit” 

“Fili, ista patri suo insidias tetendit,    

a. Sed 

b. Tandem 

c. Ideo 

d. Tamen 

 

Vocabulary exercises 

mala virgo est 

 

E.g. ,13: Who is who? Match the elements on the left column with those on the right: 
 

1.    Piratarum rex A.    Regis filia 

2.    Puella B.    Regis viri 

3.    Iuvenis C.    Virginis pater 

4.    Piratae D.    Patris filius 
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