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Questions 1 – 15 = 3 points each 

Questions 16 – 29 = 4 points each 

Questions 30 – 50 = 5 points each 
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Βρείτε το σωστό γράμμα στις πιο κάτω προτάσεις  

 

1. το δόντ___ 

Α) ι     Β) η  Γ) οι           Δ) ει    Ε) υ 

 

2. η μουσικ___ 

Α) ι     Β) η  Γ) οι           Δ) ει    Ε) υ 

  

3. το δελφίν___ 

Α) ι     Β) η  Γ) οι           Δ) ει    Ε) υ 

 

4. το κουπ___ 

Α) ι     Β) η  Γ) οι           Δ) ει    Ε) υ 

   

5. η Μαίρ___ 

Α) ι     Β) η  Γ) οι           Δ) ει    Ε) υ 

 

 

 

 

Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν 

 

6. καιν____ργιο 

Α) ου     Β) ει  Γ) οι           Δ) υι    Ε) αι 

 

7. οικογέν____α 

Α) ου     Β) ει  Γ) οι           Δ) υι    Ε) αι 

 

8. είν____ 

Α) ου     Β) ει  Γ) οι           Δ) υι    Ε) αι 

 

9. ____δωλο 

Α) ου     Β) ει  Γ) οι           Δ) υι    Ε) αι 

 

10. Σχολ____ο 

Α) ου     Β) ει  Γ) οι           Δ) υι    Ε) αι 
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Βρείτε τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν 

 

11. Κάλα___α 

Α) μπ     Β) ντ  Γ) γγ           Δ) τσ    Ε) γκ 

 

12. ___ρίζο 

Α) μπ     Β) ντ  Γ) γγ           Δ) τσ    Ε) γκ 

 

13. Μπα___άς 

Α) μπ     Β) ντ  Γ) γγ           Δ) τσ    Ε) γκ 

 

14. ____άκι 

Α) μπ     Β) ντ  Γ) γγ           Δ) τσ    Ε) γκ 

 

15. Α___αλιά 

Α) μπ     Β) ντ  Γ) γγ           Δ) τσ    Ε) γκ 

 

 

Συμπληρώστε τα σίγμα (Σ, σ, ς) που λείπουν 

 

16. Η Μαρία πήγε __το γιατρό.  

Α) Σ     Β) σ  Γ) ς         Δ) Σς   Ε) σσ 

 

17. Ο Κώστα__ ήταν άρρωστος χτες.  

Α) Σ     Β) σ  Γ) ς         Δ) Σς   Ε) σσ 

 

18. Ο ουρανό__ σήμερα είναι καταγάλανος.  

Α) Σ     Β) σ  Γ) ς         Δ) Σς   Ε) σσ 

 

19. Πώς σε λένε; Με λένε __άββα 

Α) Σ     Β) σ  Γ) ς         Δ) Σς   Ε) σσ 

 

20. Ο Μανώλη__ είναι δάσκαλο__ και αγαπά τα παιδιά 

Α) Σ     Β) σ  Γ) ς         Δ) Σς   Ε) σσ 
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Στις παρακάτω προτάσεις βρείτε τον σωστό τύπο του ρήματος είμαι 

 

21. Θα πάω για ψώνια γιατί το ψυγείο __________________ άδειο.  

Α) είμαι     Β) είσαι Γ) είμαστε        Δ) είναι  Ε) ήταν 

 

22. Όλα τα αδέλφια του _________________ δικηγόροι.  

Α) είμαι     Β) είσαι Γ) είμαστε        Δ) είναι  Ε) ήταν 

 

23. Μόνο η Ελένη ____________________ ξεκούραστη.  

Α) είμαι     Β) είσαι Γ) είμαστε        Δ) είναι  Ε) ήταν 

 

24. ________________ χαρούμενοι για ‘σένα 

Α) είμαι     Β) είσαι Γ) είμαστε        Δ) είναι  Ε) ήταν 

 

 

 

Βρείτε το σωστό άρθρο στις πιο κάτω προτάσεις  

 

25. ______ δάσκαλο 

Α) των     Β) τον  Γ) την        Δ) τα  Ε) τους 

 

26. ______ παιδιών 

Α) των     Β) τον  Γ) την        Δ) τα  Ε) τους 

 

27. ______ χωριά 

Α) των     Β) τον  Γ) την        Δ) τα  Ε) τους 

 

28. ______ ζωή 

Α) των     Β) τον  Γ) την        Δ) τα  Ε) τους 

 

29. ______ βιβλίων 

Α) των     Β) τον  Γ) την        Δ) τα  Ε) τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANGOUROU GREEK COMPETITION  Level 5-6 

4 

 

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βρίσκοντας τη σωστή λέξη. 

 

30. Αυτό το ________________ είναι δημοτικό. 

Α) σχολείο     Β) σχολείου  Γ) σχολείων      Δ) σχολεία       

Ε) σχόλιο 

 

31. Ο ____________________ με δέχτηκε στο γραφείο του.  

Α) καθηγητής     Β) καθηγητή  Γ) καθηγητές     Δ) καθηγητών       

Ε) καθηγήτρια 

 

 

32. Ο ____________________ δέχτηκε στο γραφείο του τον _________________. 

Α) καθηγητής / μαθητή     Β) καθηγητή / μαθητή  Γ) καθηγητές / μαθητών 

Δ) καθηγητών / μαθητή       Ε) καθηγήτρια / μαθητής 

 

33. Το αυτοκίνητο με το παγωτό σταμάτησε ___________________.  

Α) στη γειτονιά   Β) στο σπίτι  Γ) στο λιμάνι       Δ) έξω       Ε) μαγαζί 

 

 

 

Βρείτε τη λέξη που ταιριάζει.  

 

34. Έχασα το κλειδί της ___________________ . 

Α) βαλίτσας     Β) βαλίτσα  Γ) βαλιτσών         Δ) βαλίτσες       

Ε) τσάντα 

 

35. Το σχολείο αρχίζει ________________ .  

Α) σε λίγο     Β) σήμερα  Γ) το απόγευμα         Δ) αύριο                

Ε) χτες  

 

36. Οι __________________ μιλούν στα παιδιά.  

Α) δασκάλων    Β) δασκάλους  Γ) δάσκαλοι         Δ) δάσκαλος              

Ε) δασκάλου  

 

37. Οι κάτοικοι αυτού του χωριού άσπρισαν τις __________________ τους.   

Α) αυλών    Β) αυλή  Γ) αυλαία          Δ) αυλές              Ε) αυλής  
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Βρείτε το σωστό τύπο του ρήματος έχω  για να έχουν οι προτάσεις σωστό νόημα  

 

38. Όταν _________ το νου μου, δεν κάνω λάθη 

Α) έχει    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχεις        Ε) έχουμε 

 

39. Μαρία _____________ το βιβλίο μαζί σου; 

Α) έχει    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχεις        Ε) έχουμε 

 

40. Σήμερα τα παιδιά ____________________ διαγώνισμα μαθηματικών.  

Α) έχει    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχουν        Ε) έχουμε 

 

41. Γιώργο _____________ το κλειδί του σπιτιού; 

Α) έχεις    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχουν        Ε) έχουμε 

 

42. __________________ ελληνική ταινία σήμερα στην τηλεόραση.   

Α) έχεις    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχουν        Ε) έχουμε 

 

43. __________________ ελληνική ταινία σήμερα στην τηλεόραση.   

Α) έχεις    Β) έχετε  Γ) έχω        Δ) έχουν        Ε) έχουμε 

 

 

Βρείτε τη λέξη που ταιριάζει. 

 

44. Αυτό το ____________________ είναι πάνω στο τραπέζι.  

Α) κουτί      Β) καρέκλα  Γ) ράδιο       Δ) φύλλο         

Ε) σκουλαρίκι 

 

45. Έβαλα τους κρίνους στο _________________ . 

Α) βάζο      Β) βάζω  Γ) πίνω      Δ) τρέχω         

Ε) βιδώνω 

 

46. Μην _________________ τόσο γρήγορα, δεν σε καταλαβαίνω. 

Α) μήλο      Β) μιλώ  Γ) γελώ      Δ) τρέχω         

Ε) μιλάς 

 

47. Όταν βρέχει _________________ το αδιάβροχό μου.  

Α) βάζο      Β) βάζω  Γ) πίνω      Δ) τρέχω         

Ε) βιδώνω 

 

 

 

 

 



KANGOUROU GREEK COMPETITION  Level 5-6 

6 

Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 48-50 

Ο κάβουρας και η αλεπού 
Ζούσε κάποτε σε μια όμορφη ακρογιαλιά ένας νεαρός κάβουρας. Η ζωή του 

κυλούσε γαλήνια κι ασφαλής. Μπαινόβγαινε στη θάλασσα, έβρισκε εύκολα την 

τροφή του, χωνόταν στη ζεστή άμμο και προστατευόταν από τους εχθρούς του, 

έπαιζε με τα αδέρφια και τους φίλους του, τα άλλα καβουράκια αλλά και τα 

ψαράκια και τα στρείδια κι όλα τα θαλασσινά ζωάκια. 

Ένα πρωινό όμως αισθάνθηκε πολύ βαριεστημένος. «Πάλι τα ίδια θα κάνω 

σήμερα; Πάλι με το νερό θα παίζω;» σκέφτηκε. «Τι καλά θα ήταν να κάνω μια 

εκδρομή μακριά από τη θάλασσα! Να γνωρίσω τι βρίσκεται πίσω από τους 

αμμόλοφους! Ίσως συναντήσω καινούριους φίλους! Ίσως ανακαλύψω κάτι πολύ 

όμορφο και συναρπαστικό! Κι ύστερα θα γυρίσω και θα τα διηγούμαι στα άλλα 

καβουράκια κι όλοι θα με θαυμάζουν για το θαρραλέο κατόρθωμά μου! Αλλά δεν 

θα το πω σε κανέναν δικό μου. Σίγουρα θα προσπαθήσουν να με εμποδίσουν οι 

φοβητσιάρηδες!». 

Μ΄ αυτές τις σκέψεις άρχισε να απομακρύνεται από τη θάλασσα. Με πολλή 

δυσκολία σκαρφάλωνε στα βουναλάκια της αμμουδιάς. Σε λίγο η θάλασσα είχε 

χαθεί από τα μάτια του. Δεν πατούσε πια σε έδαφος αμμουδερό, αλλά σε τραχύ με 

πέτρες και  χόρτα. Τα φυτά γύρω του ψήλωναν. Το τοπίο ήταν πρωτόγνωρο. 

Ο κάβουρας στην αρχή ήταν ενθουσιασμένος. Σιγά-σιγά όμως οι δυνάμεις του τον 

εγκατέλειπαν. Τα στραβοποδαράκια του ήταν κατάκοπα. Δεν έβρισκε τίποτα να 

φάει. Δεν έβρισκε νερό να δροσιστεί. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά… 

αισθάνεται ένα απότομο σφίξιμο κι έναν φοβερό πόνο… Το καύκαλό του σπάζει 

καθώς μια αλεπού τον χώνει βιαστικά στο στόμα της ευτυχισμένη από τον 

ανέλπιστο μεζέ που βρέθηκε μπροστά της. 

Πριν ξεψυχήσει, ο κάβουρας μουρμούρισε: «Καλά να πάθω! Άφησα την ασφάλεια 

της θάλασσάς μου και ξεκίνησα να εξερευνήσω τη στεριά…!». 

 

48. Που ζούσε ο κάβουρας; 

Α) σε μια γυάλα       Β) στο σπίτι της Μαρίας  Γ) σε μια ακρογιαλιά 

Δ) στη θάλασσα     Ε) στον ωκεανό 

 

49. Πού κρυβόταν ο κάβουρας όταν υπήρχε κίνδυνος; 

Α) στο χώμα       Β) στο σπίτι του   Γ) στην λίμνη 

Δ) στη θάλασσα     Ε) στην άμμο 

 

50. Γιατί ο κάβουρας αποφάσισε να πάει εκδρομή μακριά από τη θάλασσα; 

Α) γιατί ένιωθε βαριεστημένος Β) ήθελε να γνωρίσει καινούργιους φίλου  

Γ) ήθελε να γνωρίσει τι υπάρχει πέρα από τους αμμόλοφους 

Δ) ήθελε να ζήσει νέες εμπειρίες Ε) Όλα τα προηγούμενα ισχύουν 

 



 

 



 

 

 


