Sententiae latinae ad colloquendum utiles
in primo congressu Athenaei Illustris
Salutatio venientium
Bonum diem (tibi/vobis exopto/ominor)!
Bonam noctem!
Salve/salvete!
Colloquium breve
Quid est tibi nomen?
Mihi nomen est ...
Ut vales?
Bene valeo, gratias.
Haud male.
Quid agis?
(Recte) valeo, gratias.
Quomodo (te) habes?
Bene me habeo.
Non bene me habeo.
Mediocriter me habeo.
Qua uteris valetudine?
Pancracita utor, gratias.
Latine loqueris?
Latine paulum/non multum loquor.
Latine disco, sed consuetudine loquendi careo.
Iam multos annos latine didici, sed loqui non bene possum.
Salutatio proficiscentium
Vale/valete!
Cura ut (rectissime) valeas!
Da operam, ut sis prospera valetudine.
Valeas beneque tibi sit.

Quomodo comiter postulemus et gratias agamus
Da/dic/fac mihi ...., quaeso/obsecror/precor/sis.
Libenter/libentissime.
(Quam maximas/plurimas) gratias (tibi ago).
Sententiae utiles ad rogandum per congressum
Non intellego (quid dixeris).
Quid significat hoc vocabulum/haec sententia?
Quid sonat hoc vocabulum/haec sententia?
Quid sibi vult hoc vocabulum/haec sententia?
Quae est vis huius sententiae?
Quomodo dicitur ... latine?
Ut possímus aliis verbis hanc sententiam exprimere?
Explana mihi idem aliis verbis, quaeso.
Dicas (nobis) per periphrasim/per circumlocutionem, precor.
Ubi ponendus/pronuntiandus est ictus in hoc vocabulo?
- Ictus pronuntiandus est in secunda syllaba.
Quae vocalis (littera)/syllaba est brevis/longa in hoc vocabulo?
- 'a' est brevis, 'e' est longa.
Quem casum verbum 'potiendi' postulat?
- Verbum 'potiendi' ablativum postulat.
Quem casum adiectivum 'digni' postulat?
- Adiectivum 'digni' ablativum vel genitivum postulat.
'Ieris' est secunda persona singulariter/singularis modo coniunctivo tempore perfecto verbi, quod est
'ire'.
Cuius declinationis vel coniugationis est verbum 'audiendi'?
- 'Audiendi' verbum est quartae declinationis/coniugationis.
Cur hoc modo/pacto dicitur/scribitur?
Cur dicere nequímus/non possumus ....?
Velim scire ut/quomodo/quo pacto ...
Dixisti ...., verum nonne aliter dici potest, verbi gratia ....?
Praebeas mihi exemplum, quaeso/obsecror/precor/sis?

Adfirmatio, negatio et dubitatio
Profecto/recte (dicis)/ita (est)/vere (dicis)/sic est.
Minime/non vere (dicis)/nullo prorsus modo/minime vero.
Nescio/dubito/ámbigo/cunctor quomodo dicam/exprimam/pronuntiem ....
Nullus/a scio.
Non certus/certa sum.
Pro certo non habeo.
Satis certo scio.

Fontes ad colloquendum utiles:
Vide:
- Erasmi Colloquia familiaria: www.grexlat.com/biblio/colloquia/index.html
Et utiles sunt hi libri, qui in interrete reperiendi sunt:
- Ludovici Vivis Linguae latinae exercitatio (1542)
- Martini Duncani Praetextata latine loquendi ratio (1552)
- Jacobi Pontani Proqymnasmata latinitatis sive dialogi (1758)

