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Questions 1 – 21 = 3 points each 

Questions 22 – 36 = 4 points each 

Questions 37 – 50 = 5 points each 
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Βρείτε τη σωστή απάντηση στις πιο κάτω προτάσεις.  

 

1. Η λέξη έλα είναι: 

Α) μονοσύλλαβη    Β) δισύλλαβη   Γ) τρισύλλαβη          

Δ) πολυσύλλαβη    Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

2. Η λέξη ταινία είναι: 

Α) μονοσύλλαβη     Β) δισύλλαβη   Γ) τρισύλλαβη         

Δ) πολυσύλλαβη    Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

3. Η λέξη μαθητής είναι: 

Α) μονοσύλλαβη     Β) δισύλλαβη   Γ) τρισύλλαβη         

Δ) πολυσύλλαβη    Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

4. Η λέξη εφημερίδα είναι: 

Α) μονοσύλλαβη     Β) δισύλλαβη   Γ) τρισύλλαβη         

Δ) πολυσύλλαβη    Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

5. Η λέξη περιβάλλον είναι: 

Α) μονοσύλλαβη     Β) δισύλλαβη   Γ) τρισύλλαβη         

Δ) πολυσύλλαβη    Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

 

Συμπληρώστε τις πιο κάτω προτάσεις βρίσκοντας την κατάλληλη λέξη. 

 

6. Όταν ταξιδέψαμε με το πλοίο ήταν μια όμορφη _______________________ . 

Α) θέα    Β) εμπειρία  Γ) εικόνα         Δ) ευχαρίστηση  

Ε) Καμιά από τις προηγούμενες  

 

7. Στο θέατρο κάθισα πίσω από μία κυρία με ένα μωρό, με αποτέλεσμα να μην 

μπορέσω να παρακολουθήσω κανονικά ___________________________ . 

Α) το έργο   Β) το παιχνίδι Γ) τη θέα        Δ) τους ανθρώπους   

Ε) τα παιδιά 

 

8. Κάθε φορά που _____________________ κάτι από τη φίλη μου το σκέφτομαι πολύ.  

Α) ζήτω    Β) ζητώ  Γ) ζήτα        Δ) ζητήσω  

Ε) Καμιά από τις προηγούμενες 
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Βρείτε τα δίψηφα φωνήεντα που λείπουν.  

 

9. Ποδόσφ___ρο 

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

 

10.  Οικογέν___α 

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

 

11.  Π____ητής 

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

 

12.  Λ____τρό 

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

 

13.  ____κείοι 

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

 

 

Βρείτε τα δίψηφα σύμφωνα που λείπουν.  

 

14.  ____ουλάπα 

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

 

15.  Ά____ελος 

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

 

16.  ____αλκόνι 

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

 

17.  ____άζι 

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

 

 

 

 

Βρείτε το σωστό τύπο του ρήματος είμαι στις πιο κάτω προτάσεις  

 

18.  Επειδή εσείς _______________ σωστοί υπάλληλοι, θα σας δώσουμε αύξηση.  

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

 

19.  Πού ______________, Γιώργο; Έλα εδώ! 

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

 



KANGOUROU GREEK COMPETITION  Level 7-8 

3 

20. Εμείς __________________ στο σπίτι και ετοιμάζουμε το δείπνο. 

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

 

21.  ___________________ ένας αγώνας δρόμου. 

Α) Είμαι  Β) Είσαι Γ) Είμαστε       Δ) Είναι Ε) Είστε 

 

 

 

Βρείτε το σωστό άρθρο.   

 

22.  _______παιδιών  

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

 

23.  _______μητέρα  

Α) των  Β) τη  Γ) την   Δ) της  Ε) τους 

 

24.  _______χωριών  

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

 

25.  _______κήπο 

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

 

 

 

Συμπληρώστε τα κενά των πιο κάτω προτάσεων, βρίσκοντας το σωστό τύπο των 

λέξεων.    

 

26. Η ζωή των _______________ είναι δύσκολη.  

Α) άνθρωπος Β) ανθρώπων Γ) ανθρώπου     Δ) άνθρωποι   

Ε) ανθρώπους 

 

27. O ________________ δούλεψε σκληρά όλη τη βδομάδα.  

Α) εργάτης Β) εργάτη  Γ) εργατών      Δ) εργάτες   

Ε) εργατικά  

 

28.  Η _________________ της Μαρίας είναι στην Αθήνα.  

Α) θεία   Β) φωνή  Γ) μαγαζί      Δ) ζωές   

Ε) λαλιά   
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Βρείτε το σωστό τύπο του ρήματος για να έχουν οι προτάσεις σωστό νόημα.     

 

29.  Όταν ___________________ το καλοκαίρι, πάμε διακοπές.  

Α) έρχομαι Β) έρχεται  Γ) ερχόμαστε      Δ) έρχεστε   

Ε) έρχονται  

 

30.  Εγώ ________________ το βιβλίο σου.  

Α) έχω   Β) έχεις  Γ) έχετε      Δ) είχες   

Ε) έχουμε   

 

31.  Σήμερα τα παιδιά __________________ πολλά για το διαδίκτυο.  

Α) ξέρω   Β) ξέρουν  Γ) ήξεραν    Δ) ξέρει   

Ε) ξέρουμε  

 

32.  Σχεδόν όλα τα παιδιά _________________ για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Α) γνωρίζουν  Β) έχουν  Γ) έχουμε   Δ) τρέχουν   

Ε) τρέχω  

 

 

 

Βρείτε τη λέξη που ταιριάζει.      

 

33.  Ήμουν με το φίλο μου και _________________ με τα αστεία μας.  

Α) γελώ   Β) γελούσαμε Γ) γελά  Δ) γελάς  

Ε) γέλασα  

 

34.  Έβαλα τα βιβλία μου στη __________________ .  

Α) βάζο   Β) κρεβάτι  Γ) γωνιά      Δ) τσάντα   

Ε) τραπέζι 

 

35.  Όταν ____________________ το καλοκαίρι, θα πάμε διακοπές.  

Α) είμαι   Β) έλθει  Γ) γελώ      Δ) τρέχω   

Ε) βλέπω  

 

36.  Όταν κάνει ζέστη, ___________________ λιγότερα ρούχα.   

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

Ε) βιδώνω  
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Βρείτε το σωστό ρήμα με βάση αυτό που περιγράφουν οι πιο κάτω προτάσεις 

 

37.  Ποίος είναι ο αόριστος του ρήματος έρχομαι.  

Α) ήρθα   Β) ερχόμουν  Γ) θα έχω έρθει     Δ) έρχομαι   

Ε) θα έρθω  

 

38.  Ποίος είναι ο παρατατικός του ρήματος γελώ.  

Α) γέλασα   Β) γελούσα  Γ) θα γελάσω     Δ) θα έχω γελάσει  

Ε) γέλασε  

 

39. Ποίος είναι ο στιγμιαίος μέλλοντας του ρήματος γράφω.   

Α) θα γράψω   Β) θα γράφω Γ) θα έχω γράψει     Δ) θα έχει γράψει  

Ε) θα γράψουμε  

 

40. Ποίος είναι ο α΄ πληθυντικός του ρήματος χτενίζομαι στον ενεστώτα. 

Α) χτενίζομαι  Β) χτενίζονται Γ) χτενιζόμουν     Δ) χτενίζονται  

Ε) χτενίστηκα   

 

 

Βρείτε τη σωστή λέξη έτσι ώστε να έχουν οι προτάσεις σωστό νόημα 

 

41.  Έλα __________________νωρίς το πρωί για να διαβάσουμε.  

Α) αύριο      Β) χτες  Γ) απόψε     Δ) μέρα  Ε) Γιάννης  

 

42.  Ο Γιώργος ___________________ χτες στο χωριό.  

Α) ήρθε      Β) πέρασε  Γ) έπαιξε     Δ) είδε  Ε) δέχτηκε  

 

43.  Τα παιδιά __________________ στο σινεμά.  

Α) πήγαν       Β) έπαιζαν Γ) χτύπησαν     Δ) τραγούδησαν  Ε) διάβασαν 

 

44.  Έχεις _____________________ μεγάλα βήματα.  

Α) βάλει         Β) έρχεται Γ) κάνει         Δ) βρει  Ε) αρχίσει 
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Διαβάστε το κείμενο και συμπληρώστε τις ερωτήσεις από το 45 - 50 

Το μυρμήγκι και το περιστέρι 
 

Ήταν καλοκαίρι, έκανε τρομερή ζέστη κι ένα μυρμήγκι, που είχε κουραστεί, 

κουβαλώντας από το πρωί σπυριά σιταριού και κριθαριού στη φωλιά του, δίψασε 

και κατέβηκε σιγά σιγά στην όχθη ενός ποταμού, για να πιεί νερό. 

Καθώς έσκυψε, όμως, γλίστρησε κι έπεσε μέσα στο νερό. Το καημένο το μυρμήγκι, 

που δεν ήξερε να κολυμπάει, πάλευε σαν τρελό προσπαθώντας να ξαναβγεί στην 

όχθη, αλλά δεν τα κατάφερνε και κινδύνευε να πνιγεί. 

Ένα περιστέρι, που καθόταν σε μια αγριελιά στην όχθη του ρυακιού, είδε το 

μυρμήγκι που κόντευε να πνιγεί και το λυπήθηκε. 

Έκοψε λοιπόν με το ράμφος του ένα κλαδάκι αγριελιάς και τ’ άφησε να πέσει μέσα 

στο ποτάμι. Το μυρμήγκι σκαρφάλωσε πάνω στο κλαδί, κι από ´κει μπόρεσε να 

φτάσει στην όχθη και να ξαναγυρίσει στη φωλιά του. 

Αλλά δεν ξέχασε την καλοσύνη που του είχε κάνει το περιστέρι. 

Μια μέρα, ένας κυνηγός  βγήκε σ´ εκείνο το μέρος, είδε το περιστέρι που κάθισε 

στην αγριελιά και θέλησε να το πιάσει. Έστησε λοιπόν τις βέργες του και περίμενε. 

Αλλά το μυρμήγκι τον είδε και σκαρφαλώνοντας στο πόδι  του ,τον δάγκωσε τόσο 

δυνατά, που ο κυνηγός τινάχτηκε πάνω, ξεφωνίζοντας από τον πόνο του. 

Ακούγοντας τον, το περιστέρι τρόμαξε και πέταξε μακριά. Κι ο κυνηγός πάλι, 

βλέποντας ότι είχε φύγει το περιστέρι, μάζεψε τις ξόβεργές του και πήγε να τις 

στήσει αλλού. 

Κι έτσι το μυρμήγκι μπόρεσε να ξεπληρώσει την καλοσύνη που του είχε κάνει το 

περιστέρι. 

 

45.  Σε ποια εποχή του χρόνου διαδραματίζεται η ιστορία; 

Α) Χειμώνα  Β) Καλοκαίρι  Γ) Φθινόπωρο  Δ) Άνοιξη   

 

46.  Τι έκανε το μυρμήγκι στην αρχή της ιστορίας;  

Α) Κουβαλούσε την τροφή του   Β) Πήγαινε ένα περίπατο   

Γ) Μιλούσε με ένα άλλο μυρμήγκι   Δ) Πήγαινε εκδρομή    

Ε) Τραγουδούσε   

  

47.  Τι έπαθε το μυρμήγκι;   

Α) Γλίστρησε κι έπεσε στο νερό  Β) Του έκλεψαν την τροφή   

Γ) κολυμπούσε       Δ) έτρωγε    Ε) Τραγουδούσε  

   

48.  Ποιος βοήθησε το μυρμήγκι; 

Α) ένας σκύλος     Β) ένα περιστέρι  Γ) ένα λιοντάρι  

Δ) μια αλεπού     Ε) η μαμά του    
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49.  Ποιος ήθελε να πιάσει το περιστέρι; 

Α) ένας κυνηγός  Β) ένας βοσκός  Γ) ένας σκύλος    

Δ) ένας λύκος  Ε) κανένας   

 

50.  Πώς γλύτωσε το περιστέρι;  

Α) με τη βοήθεια ενός φίλου του  Β) με τη βοήθεια της μαμάς του  

Γ) με τη βοήθεια του μυρμηγκιού   Δ) με τη βοήθεια ενός περαστικού 

Ε) με τη βοήθεια ενός άλλου περιστεριού



 

 

 


