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1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. 

( ξεγέλασε, μάχη, Κυκλώπων, λωτούς, Πολύφημος, Κικόνων, πατρίδα, Λωτοφάγων ) 

 

Πρώτος σταθμός του Οδυσσέα και των συντρόφων του ήταν η χώρα των 

………………………………………….. . Εκεί έγινε άγρια ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, όπου πολλοί έχασαν τη ζωή 

τους. Δεύτερος σταθμός ήταν η χώρα των …………………………. 

Η χώρα αυτή είχε μαγεμένα φρούτα, τους ……………………….. . Όποιος τους έτρωγε 

ξεχνούσε την …………………………. του. Πιο δύσκολα όμως τα βρήκαν στο νησί των 

…………………………………. . Ο ……………………………….. έτρωγε τους συντρόφους του Οδυσσέα. 

Εκείνος όμως, με την εξυπνάδα του ………………………………. τον Κύκλωπα και κατάφερε να 

ξεφύγει. 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Πολύφημο με ένα:  

 α. ξίφος β. κλαδί  γ. κορμό 

Β. Ο Πολύφημος ήταν γιος του:  

 α. Απόλλωνα  β. Δία   γ. Ποσειδώνα  

Γ. Ο Οδυσσέας είπε στον Κύκλωπα ότι τον λένε: 

 α. Κάποιο β. Καθένα   γ. Κανένα 

Δ. Η χώρα των Λωτοφάγων βρισκόταν στην: 

     α. Αφρική   β. Ασία   γ. Τροία 

 

3. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Οδυσσέας τυφλώνει τον Πολύφημο. 

      Φτάνει με τους συντρόφους του στη χώρα των Κικόνων. 

      Ο Πολύφημος ζητάει από τον Ποσειδώνα να τιμωρήσει τον Οδυσσέα. 

       Ο Οδυσσέας ξεκινάει με 12 καράβια από την Τροία.  

      Η θαλασσοταραχή οδηγεί τα καράβια στη χώρα των Λωτοφάγων. 

      Ύστερα από πολλές μέρες φτάνουν στο νησί των Κυκλώπων. 

  Ο Πολύφημος τρώει πολλούς συντρόφους του Οδυσσέα. 
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1. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Ο Αίολος ήταν θεός του:  

 α. ήλιου β. ανέμου  γ. ουρανού 

Β. Η Κίρκη μεταμόρφωσε τους συντρόφους του Οδυσσέα σε:  

 α. κατσίκια  β. αρνιά   γ. γουρούνια 

Γ. Οι Λαιστρυγόνοι βούλιαξαν τα πλοία με:  

 α. βράχια β. ξύλα   γ. δόρατα 

Δ. Ο μάντης Τειρεσίας βρισκόταν: 

     α. στην Ιθάκη  β. στον Άδη   γ. στην Τροία 

 

2. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης: 

( γουρούνια, Λαιστρυγόνων, Άδη, Αιόλου, ξεχύθηκαν, ασκί, βούλιαξαν, άνοιξαν, Κίρκης ) 

 

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έφτασαν στο νησί του ……………………………. . Αυτός τους 

έδωσε ένα ……………………….. με τους πιο άγριους ανέμους. Κόντευαν να φτάσουν στην 

Ιθάκη, όταν οι σύντροφοι ………………………… το ασκί και ………………………………. όλοι οι άνεμοι, 

οδηγώντας τα πλοία στη γη των ………………………………………….. . Αυτοί …………………………………. 

όλα τα πλοία εκτός του Οδυσσέα. Έτσι ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί της 

……………………………. . Αφού έσωσε τους συντρόφους του από τη μάγισσα που τους είχε 

μεταμορφώσει σε ………………………………… , έφυγε να πάει στον ………………………… . 

 

3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

 

Κίρκη    Άνεμοι 

Τειρεσίας    Γουρούνια 

Σύντροφοι    Θεός των ανέμων 

Αίολος    Μάντης 

Ασκί    Μάγισσα 

 

4. Τι συνέβη στη χώρα των Λαιστρυγόνων; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Οι Σειρήνες μάγευαν τους ναυτικούς με:  

 α. την ομορφιά τους β. το τραγούδι τους  γ. ένα μαγικό φίλτρο 

Β. Μια από τις προσφορές τους Οδυσσέα στους νεκρούς ήταν:  

 α. γάλα  β. γιαούρτι   γ. τυρί  

Γ. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα βούλωσαν τα αυτιά τους με: 

 α. βαμβάκι β. πανί   γ. κερί 

Δ. Η Σκύλλα είχε: 

     α. έξι χέρια  β. έξι κεφάλια  γ. έξι πόδια 

 

2. Γράφω Σ για σωστό και Λ για λάθος.  

 

α. Ο Ποσειδώνας μισούσε τον Οδυσσέα.  

β. Η Σκύλλα ρουφούσε τη θάλασσα.    

γ. Ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι.    

δ. Η Χάρυβδη έφαγε έξι συντρόφους του Οδυσσέα.  

ε. Ο θεός Ήλιος είχε βόδια.   

στ. Ο Οδυσσέας συνάντησε στον Άδη πολλούς ήρωες της Τροίας.  

 

3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

 

Σκύλλα    Σύντροφοι 

Σειρήνες    Χάρυβδη 

Άδης    Προσφορές 

Νεκροί    Τειρεσίας 

Κερί    Τραγούδι 

 

 

4. Ποιους συνάντησε ο Οδυσσέας όταν κατέβηκε στον Άδη; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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3. Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη 

 
Λύσε το σταυρόλεξο: 

 

                          1 

               5                           2          3 

       4 

 

                                                  6 

 

       

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                   7            

 

 

1.Αγωνιζόταν  ν’ ανεβάσει ένα βράχο στην κορυφή ενός βουνού. 

2.Πέρασαν κι από το νησί των…. 

3.Στον Άδη είδε κι αυτόν τον ήρωα ο Οδυσσέας. 

4.Ο μάντης που συνάντησε στον Άδη ο Οδυσσέας. 

5.Με αυτό προσπαθούσαν οι Σειρήνες να μαγέψουν τους ναυτικούς. 

6.Ρουφούσε το νερό της θάλασσας και έπνιγε τα καράβια. 

7.Είχε έξι κεφάλια και έτρωγε τους ναυτικούς. 

 

 

 

 Με ποιο τρόπο έσωσε ο Οδυσσέας  τους συντρόφους του από τις Σειρήνες; 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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1. Κυκλώνω το σωστό.  

 

Α. Το καράβι του Οδυσσέα το χτύπησε ο:  

 α. Δίας β. Ποσειδώνας  γ. Απόλλωνας 

Β. Ο Οδυσσέας έφυγε από την Καλυψώ με:  

 α. ένα πλοίο  β. μια σχεδία   γ. μια σανίδα  

Γ. Ο μουσικός του παλατιού των Φαιάκων ονομαζόταν:  

 α. Αλκίνοος β. Φαίακας   γ. Δημόδοκος 

Δ. Η Καλυψώ κράτησε στο νησί της τον Οδυσσέα:  

     α. έξι χρόνια  β. τρία χρόνια  γ. επτά χρόνια 

 

2. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Οδυσσέας φτιάχνει μια σχεδία και φεύγει από το νησί της Καλυψώς. 

      Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του φτάνουν στο νησί του Ήλιου. 

      Ο Οδυσσέας φτάνει στην Ιθάκη.  

       Ο Δίας καταστρέφει το καράβι του Οδυσσέα.  

      Οι Φαίακες βοηθούν τον Οδυσσέα. 

      Η Καλυψώ κρατά τον Οδυσσέα επτά χρόνια στο νησί της. 

 

 

3. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 

Α. Ο Δίας έστειλε τον Ερμή να βρει την Καλυψώ.   

Β. Ο Δίας χτύπησε το πλοίο με την τρίαινά του.   

Γ. Οι Φαίακες έδιωξαν και δεν φιλοξένησαν τον Οδυσσέα.  

Δ. Η νεράιδα που βοήθησε τον Οδυσσέα ονομαζόταν Ναυσικά.  

 

 

4. Τι έγινε στο νησί της Καλυψώς και πώς κατάφερε ο Οδυσσέας να φύγει από 

εκεί; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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1. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης.  

 

(Άργος, Πηνελόπη, μνηστήρες, Ευρύκλεια, Ιθάκη, ζητιάνο, Αθηνά, σχέδιο, γόνατο, 

Τηλέμαχο) 

Μόλις ο Οδυσσέας κατάλαβε πως ήταν στην ……………………., φίλησε το χώμα και 

έκλαψε από χαρά. Τότε εμφανίστηκε η ………………………….. , του είπε για τους 

……………………………… και τον μεταμόρφωσε σε …………………………… . Την άλλη μέρα 

συνάντησε το γιο του τον ……………………………….. , στον οποίο φανερώθηκε και μαζί 

κατέστρωσαν ένα ……………………… για να διώξουν τους μνηστήρες. Πήγε στο παλάτι 

όπου τον αναγνώρισε ο σκύλος του ο ……………………………. Η ………………………………… 

θέλησε να τον συναντήσει για να τον ρωτήσει για τον άντρα της. Πρώτα όμως 

ζήτησε από την …………………………… να του πλύνει τα πόδια. Αυτή, καθώς του έπλενε 

τα πόδια, αναγνώρισε τον Οδυσσέα από ένα σημάδι που είχε στο …………………… . 

Έπειτα πήγε στην …………….………… και, χωρίς να της φανερωθεί, της είπε πως ο 

άντρας της θα επέστρεφε σύντομα. 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε: 

 α. βοσκό β. βασιλιά  γ. ζητιάνο 

Β. Ο Άργος ήταν:  

 α. γάτος  β. άνθρωπος   γ. σκύλος  

Γ. Ο Οδυσσέας φανερώθηκε πρώτα: 

 α. στον Τηλέμαχο β. στην Πηνελόπη   γ. στον Εύμαιο 

Δ. Ο Οδυσσέας είχε ένα σημάδι: 

     α. στη γάμπα  β. στο χέρι      γ. στο γόνατο 

 

3. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν.  

 

Ευρύκλεια    γιος του Οδυσσέα 

Εύμαιος    πιστή 

Τηλέμαχος    σκλάβα 

Πηνελόπη    χοιροβοσκός 

Μνηστήρες    γαμπροί 

Οδυσσέας    ζητιάνος 
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1. Βάζω τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες. 

      Ο Οδυσσέας συμφιλιώνεται με τους συγγενείς των μνηστήρων. 

      Ο Οδυσσέας βασιλεύει ευτυχισμένος στην Ιθάκη.  

       Η Πηνελόπη προκηρύσσει αγώνα.  

      Ο Οδυσσέας πετυχαίνει το στόχο. 

      Ο Οδυσσέας φανερώνεται στην Πηνελόπη. 

  Ο Οδυσσέας φανερώνεται στον Λαέρτη. 

 

2. Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις της παρένθεσης. 

(βέλη, περάσει, χορδή, τρύπα, δώδεκα, Κανένας, Αθηνά, τόξο, τσεκούρια, άντρα, 

μνηστήρες) 

 

Η ………………………………… έβαλε στο νου της Πηνελόπης να φέρει το ……………………. του 

Οδυσσέα, τα …………………………….. του και δώδεκα …………………………….., που είχαν μια 

…………………………… στην κορυφή. Αφού κάλεσε τους ………………………………, τους είπε πως 

θα πάρει για ………………………………. της αυτόν που θα καταφέρει να λυγίσει τη 

……………………………… του τόξου και ένα βέλος που θα ρίξει θα ……………………………… μέσα 

από τις ……………………………… τρύπες των τσεκουριών. ………………………………… όμως τους 

μνηστήρες δεν τα κατάφερε. 

 

3. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.  

Α. Η Αθηνά βοήθησε τον Οδυσσέα.   

Β. Ο Οδυσσέας δεν φανερώθηκε στον Λαέρτη.   

Γ. Η Πηνελόπη πίστεψε αμέσως την Ευρύκλεια. 

  όταν εκείνη της είπε πως γύρισε ο άντρας της.   

Δ. Ο Οδυσσέας σκότωσε, μαζί με τον Τηλέμαχο, τους μνηστήρες.  

Ε. Οι συγγενείς των μνηστήρων ζήτησαν εκδίκηση.   

 

4. Σε ποιους άλλους φανερώθηκε ο Οδυσσέας; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

1. Συμπληρώνω τις προτάσεις με τις λέξεις που ταιριάζουν:  

 

Αφού έπεσε η  ________ , οι Αχαιοί ξεκίνησαν για την πατρίδα.  Όμως οι θεοί ήταν   

______________, γιατί μέσα στην Τροία έκαψαν τους _________ τους . 

Γι’  αυτό έστειλαν δυνατούς ___________  κι άγρια  ________________ για να  

δυσκολέψουν το ταξίδι τους .  Μόνο ο Οδυσσέας, ο ______________, βασιλιάς της  

___________,  περιπλανήθηκε . Τις περιπέτειες του Οδυσσέα μας τις διηγείται ο  

___________    στο έργο του  « _______________  » .  

 

2. Συμπληρώνω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος: 

 

      Η σχεδία του Οδυσσέα ονομαζόταν Αργώ. 

 Ο Αίολος  ήταν θεός των ανέμων. 

 Ο Λαέρτης ήταν πατέρας της Πηνελόπης. 

 Η Καλυψώ κράτησε τον Οδυσσέα 7 χρόνια. 

 Το νησί των Φαιάκων  είναι η Ρόδος. 

 

 

3. Συμπληρώνω την ακροστιχίδα του Οδυσσέα: 

 

 

 

1. Έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 

2. Ο τραγουδιστής στο παλάτι του Αλκίνοου.                                          

3. Η Πηνελόπη  …  τρία χρόνια στον αργαλειό της.                                       

4. Είχε έξι κεφάλια.                                                         

5. Ο … κορόιδεψε και το Δία. 

6. Χοιροβοσκός ήταν ο … . 

     7.  Ο σκύλος του Οδυσσέα.  

     8.  Μάγευαν με το τραγούδι τους  . 

 

 

 

 

 

 

Ο         

Δ         

Υ         

Σ         

Σ         

Ε         

Α         

Σ         
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4. Μπορείς να κάνεις την αντιστοίχιση; 

 

 

 

5. Επιλέγω τη σωστή απάντηση βάζοντας  . 

 α. Τι εννοούμε σήμερα, όταν λέμε τη φράση «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου»; 

 Παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες 

 Προκαλείται αναστάτωση και ταραχή 

 Οργίζεται ο Αίολος 

β. Τι εννοούμε σήμερα, όταν λέμε τη λέξη «οδύσσεια»; 

  Περιπέτειες, περιπλανήσεις, ταλαιπωρία 

  Μια ευχάριστη διαδρομή 

  Το παλάτι του Οδυσσέα 

γ. Η περιπλάνηση του Οδυσσέα κράτησε … 

   5 χρόνια 

   7 χρόνια 

 10 χρόνια 

 

6.Απαντώ σύντομα στις ερωτήσεις 

α) Σε ποιον φανερώνεται πρώτα ο Οδυσσέας και ποιος τον αναγνωρίζει πρώτος; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 β) Ποιες ενέργειες του Οδυσσέα δείχνουν την εξυπνάδα του; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

γ) Πώς τελειώνει η Οδύσσεια; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 
 

Πηνελόπη                         Πολυμήχανος 

Οδυσσέας                         Πιστή σύντροφος 

Πολύφημος                         Άμυαλοι 

Μνηστήρες                         Κύκλωπας 

Άργος                         Μάντης 

Τειρεσίας                         Πιστός φίλος 
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1. Βάζω στη σωστή χρονική σειρά τις περιπέτειες του Οδυσσέα. 

 

(   ) Στο νησί των Κυκλώπων. 

(   ) Στη χώρα των Λωτοφάγων. 

(   ) Στη χώρα των Κικόνων. 

(   ) Στη χώρα των Λαιστρυγόνων. 

(   ) Στο νησί της Κίρκης. 

(   ) Στο νησί του Αιόλου. 

(   ) Στο νησί των Σειρήνων. 

(   ) Στον Άδη. 

(   ) Στο στενό της Σκύλλας και Χάρυβδης. 

(   ) Στο νησί του Ήλιου 

(   ) Στο νησί της Καλυψώς. 

(   ) Στο νησί των Φαιάκων. 

 

2. Κυκλώνω το σωστό. 

 

Α. Οι Λωτοί ήταν μαγεμένα φρούτα που έκαναν όποιον τους έτρωγε να ξεχάσει: 

 α. το όνομά του β. την πατρίδα του  γ. τη γυναίκα του 

Β. Ο Πολύφημος ήταν: 

 α. Τιτάνας β. Γίγαντας   γ. Κύκλωπας 

Γ. Ο Αίολος ήταν θεός του: 

 α. ανέμου β. ήλιου   γ. νερού 

Δ. Βασιλοπούλα των Φαιάκων ήταν η: 

     α. Κίρκη   β. Καλυψώ   γ. Ναυσικά 

Ε. Πατέρας του Οδυσσέα ήταν ο: 

 α. Αλκίνοος β. Λαέρτης   γ. Δημόδοκος 

Δ. Στον Άδη ο Οδυσσέας συνάντησε τον: 

     α. Τειρεσία  β. Εύμαιο   γ. Άργο 

 

3. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος. 

 Ο σκύλος του Οδυσσέα ονομαζόταν Εύμαιος.   

 Ο Αίολος  ήταν θεός των ανέμων.    

 Ο Λαέρτης ήταν πατέρας της Πηνελόπης.   

 Η Καλυψώ κράτησε τον Οδυσσέα 7 χρόνια.   

 Το νησί των Φαιάκων  είναι η Λευκάδα.   
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4. Η ακροστιχίδα του Οδυσσέα. 
 

 1. Έγραψε την Οδύσσεια. 

 2. Χάρισαν οι Φαίακες στον Οδυσσέα. 

 3. Το είχε πάρει ο … όταν έφτασε στην Ιθάκη. 

 4. Μ’ αυτή έφυγε από το νησί της Καλυψώς. 

 5. Τον είδε στον Άδη να κουβαλά ένα βράχο.    

 6. Πιστή σκλάβα της Πηνελόπης. 

 7. Η θεά που βοηθούσε τον Οδυσσέα. 

 8. Μάγευαν με το τραγούδι τους. 

 

5. Απαντώ με μια λέξη.  

 

 Έκανε τους συντρόφους του γουρούνια. __________________ 

 Ήθελαν να παντρευτούν την Πηνελόπη. __________________ 

 Μισούσε τον Οδυσσέα.    __________________ 

 Είχε μόνο ένα μάτι.    __________________ 

 Ήταν ψηλοί και άγριοι.    __________________ 

 Ο θεός που είχε βόδια.    __________________ 

 

6. Συμπλήρωσε τα κενά με τις σωστές λέξεις. 

 

Αφού τελείωσε ο …………………………… πόλεμος ο Οδυσσέας  …………….…………………. δέκα 

ολόκληρα χρόνια μέχρι να φτάσει στην πατρίδα του την ……………………………… Εκεί τον 

περίμενε η γυναίκα του η …………,,,,,,,,,,,,,,,,…….. ,ο γιος του  ο …………………………………….        

και ο πατέρας του ο …………………………………  

 

7. Σε ποιον φανερώνεται πρώτα ο Οδυσσέας και ποιος τον αναγνωρίζει πρώτος; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Ποιες ενέργειες του Οδυσσέα δικαιολογούν το επίθετο «πολυμήχανος» που του 

δόθηκε; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1 Ο         

2 Δ         

3 Υ         

4 Σ         

5 Σ         

6 Ε         

7 Α         

8 Σ         
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Πηγή πληροφόρησης: .www.e-selides.gr 

 

 

 
 

                                                                                  

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

                                                      

 

http://www.e-selides.gr/downloads.php?c=213
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Οδύσσεια 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisili.blogspot.gr/
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Tετάρτη τάξη 

 

 

Iliadis  ilias 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 

http://www.slideshare.net/iliasili 

 

 

 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
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