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Kangourou
Greek Competition 2015
Level 7 – 8
A΄ - B΄ Γυμνασίου
14 Νοεμβρίου/November 2015
10:00 – 11:15
Ερώτηση 1 – 10: 3 βαθμοί
Ερώτηση 11 – 20: 4 βαθμοί
Ερώτηση 21 – 30: 5 βαθμοί

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση
1. Η λέξη «έρχομαι» είναι:
Α) μονοσύλλαβη
Δ) πολυσύλλαβη

Β) δισύλλαβη
Γ) τρισύλλαβη
Ε) καμία από τις προηγούμενες

2. Η λέξη «γιατρός» είναι:
Α) μονοσύλλαβη
Δ) πολυσύλλαβη

Β) δισύλλαβη
Γ) τρισύλλαβη
Ε) καμία από τις προηγούμενες

3. Η λέξη «μαθητής» είναι:
Α) μονοσύλλαβη
Δ) πολυσύλλαβη

Β) δισύλλαβη
Γ) τρισύλλαβη
Ε) καμία από τις προηγούμενες

4. Η λέξη «ένα» είναι:
Α) μονοσύλλαβη
Δ) πολυσύλλαβη

Β) δισύλλαβη
Γ) τρισύλλαβη
Ε) καμία από τις προηγούμενες

5. Η λέξη «και» είναι:
Α) μονοσύλλαβη
Δ) πολυσύλλαβη

Β) δισύλλαβη
Γ) τρισύλλαβη
Ε) καμία από τις προηγούμενες

Συμπληρώστε τις προτάσεις, κυκλώνοντας την κατάλληλη λέξη
6. Ήμουν στο σπίτι, όταν ήρθε ο φίλος μου και με ________________ είδα ένα μεγάλο κουτί
ζαχαροπλαστείου.
Α) έκπληξη
Β) εμπειρία
Γ) εικόνα
Δ) ευχαρίστηση
Ε) καμία από τις προηγούμενες
7. Πού___________; Σε περιμένω εδώ και ώρα.
Α) είμαι
Β) είσαι
Δ) είναι
Ε) είστε

Γ) είμαστε

8. Στο σχολείο ανεβάσαμε ένα ____________________ του Σαίξπηρ.
Α) έργο
Β) παιχνίδι
Δ) ανθρώπους
Ε) μουσική

Γ) θέα

9. Ο Γιώργος ____________________ ένα παγωτό από τον πατέρα του.
Α) έκανε
Β) ζήτησε
Γ)έφτιαξε
Δ) ζήτησε
Ε) καμία από τις προηγούμενες
10. Είδα αυτούς τους _____________________ χτες.
Α) άνθρωπος
Β) ανθρώπων
Δ) άνθρωποι
Ε) ανθρώπους
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Γ) ανθρώπου

11. Ο __________________ κουράστηκε την περίοδο των εξετάσεων.
Α) μαθητής
Β) μαθήτρια
Δ) μαθητών
Ε) μαθητριών

Γ) μαθητές

12. Η __________________________ της Μαρίας είναι δασκάλα.
Α) θεία
Β) φίλες
Δ) καθηγήτρια
Ε) λαλιά

Γ) ζωή

13. __________________ πολύ με τα αστεία του.
Α) Γελώ
Β) Γέλιο
Δ) Γελωτοποιός
Ε) Κλαίω

Γ) Γελοίο

14. Έβαλα το φαγητό στο ____________________ .
Α) δωμάτιο
Β) κουτί
Δ) ποδήλατο
Ε) τραπέζι

Γ) γωνιά

15. Όταν ____________________ τα Χριστούγεννα γεμίζουν τα μαγαζιά με κόσμο.
Α) είμαι
Β) έλθει
Γ) γελώ
Δ) τρέχω
Ε) έρχονται
16. Ο Γιάννης ______________________ τα καινούργια του ρούχα για το πάρτι.
Α) φοράω
Β) έβαλε
Γ) πίνω
Δ) τρέχω
Ε) άκουσε
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
17. Ο αόριστος του ρήματος έχω είναι:
Α) θα έχεις
Β) έχεις
Δ) έχουν
Ε) είχα

Γ) θα έχω

18. Ο παρατατικός του ρήματος έρχομαι είναι:
Α) έρχομαι
Β) θα έλθεις
Δ) ερχόμουν
Ε) ήρθα

Γ) θα έλθω

19. Ο στιγμιαίος μέλλοντας του ρήματος κάνω είναι:
Α) έκανα
Β) θα κάνω
Δ) κάνουμε
Ε) θα έκανα

Γ) κάνεις

20. Ο παρακείμενος του ρήματος διαβάζω είναι:
Α) διάβαζα
Β) είχα διαβάσει
Δ) διαβάζω
Ε) διαβάζεις

Γ) έχω διαβάσει

21. Της οδ_____, το βασίλ_____ο, η _____κογένεια, η _____ρεση, το κατ_____κίδιο
Α) ου / ει / ι / αι / οι
Β) ο / ι / η / αι / οι
Γ) ου / η / οι / ε / οι
Δ) ου / ει / οι / ε / οι
Ε) ου / ει / οι / αι / οι
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22. Η ____άλα, η ____ουλάπα, ο ____ουφές, το ε____όνι, το ___άι
Α) ντ / ντ / μπ / γκ / τα
Β) μπ / ντ / μπ / γκ / τσ Γ) μπ / τν / μπ / γγ / τσ
Δ) μπ / ντ / μπ / γγ / τσ
Ε) μπ / τσ / μπ / γγ / τα
23. ____ μαθητών, ____ μέρα, ____ πόλεων, ____ δρόμους, ____ καθηγητή
Α) των / τη / των / τους / τον
Β) τον / τη / το / τους / τον
Γ) των / τη / τον / του / τον
Δ) των / της / των / τους / το
Ε) το / τη / των / τους / τον
Διαβάστε το κείμενο «Δαίδαλος και Ίκαρος» και απαντήστε τις ερωτήσεις 24-30.

Δαίδαλος και Ίκαρος
.............η διαφυγή από το νησί της Κρήτης έμοιαζε αδύνατη για τον Δαίδαλο, καθώς ο
Μίνωας είχε δώσει εντολή να φρουρείται κάθε πλοίο.
Ο Δαίδαλος μελετούσε καιρό τους πελαργούς, ζήλευε την ελευθερία τους και σκεφτόταν
ότι αφού η ξηρά και η θάλασσα δεν του πρόσφεραν την ελευθερία που αποζητούσε,
τότε ίσως ο ουρανός να ήταν η λύση γι’ αυτόν και τον νεαρό του γιο, τον Ίκαρο.
Με μεγάλη υπομονή συγκέντρωσε πολλά φτερά, όλων των μεγεθών, τα έδεσε με
κλωστή και τα στερέωσε καλά με κερί και έφτιαξε δύο ζευγάρια μεγάλα φτερά. Ο
Δαίδαλος τα έδεσε στην πλάτη του, πέρασε τα χέρια του από τα λουριά και
φτεροκόπησε στον αέρα, όπως ένας κολυμβητής κολυμπάει στο νερό. Μετά από πολλές
προσπάθειες, τελειοποίησε την κίνησή του και έμαθε να πετάει αριστοτεχνικά.
Ο νεαρός Ίκαρος έβλεπε με θαυμασμό τον πατέρα του και ονειρευόταν να τον μιμηθεί.
«Άκουσέ με, Ίκαρε», του είπε μια μέρα ο πατέρας του, «θα φύγουμε από εδώ πολύ
σύντομα. Αλλά πρόσεξε αυτά που θα σου πω: θα σου μάθω να πετάς, αλλά πρέπει
πάντα να θυμάσαι να μην πετάς πολύ χαμηλά, γιατί θα βραχείς από τα κύματα της
θάλασσας και θα βαρύνουν τα φτερά σου. Αλλά να μην πετάς ούτε πολύ ψηλά, γιατί ο
ήλιος θα λιώσει το κερί και τα φτερά σου θα σκορπίσουν».
Ο Δαίδαλος έδωσε στον Ίκαρο τα φτερά του κι εκείνος, με ενθουσιασμό, βιάστηκε να τα
δοκιμάσει.
Δεν είχε νιώσει ποτέ ξανά έτσι στη ζωή του. Έφτασε, λοιπόν, η μέρα που ο άνεμος ήταν
ευνοϊκός για το ταξίδι τους προς την ελευθερία. Πατέρας και γιος φόρεσαν τα φτερά
τους. Ο Δαίδαλος προειδοποίησε τον Ίκαρο ότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ο
ένας πολύ κοντά στον άλλον για να μην τραυματιστούν. Με μερικά χτυπήματα των
φτερών τους, υψώθηκαν στον ουρανό και πέταξαν.
Σύντομα, άφησαν πίσω τους τη γη της Κρήτης.
Η καρδιά του Ίκαρου χτύπαγε σαν τρελή από τον φόβο και τη χαρά μαζί. Σταδιακά,
όμως, άρχισε να απολαμβάνει το πέταγμα και, χτυπώντας τα φτερά του πιο δυνατά,
τον συνεπήρε η ταχύτητα. Ο άνεμος γέμισε τα φτερά του και τον έκανε να νιώθει
ανάλαφρος, σαν να ήταν κι ο ίδιος πελαργός. Ξέχασε τις νουθεσίες του πατέρα του και
ολοένα χτυπούσε τα φτερά του ανεβαίνοντας πιο ψηλά στον ουρανό. Σύντομα, ο
πατέρας του φαινόταν σαν μια κουκκίδα μακριά του.
Ήθελε να φτάσει στους ουρανούς, να χαιρετήσει τα σύννεφα, όλο και πιο ψηλά! Όμως,
αλίμονο! Η ζέστη του ήλιου σιγά σιγά έλιωσε το κερί που κρατούσε δεμένα τα φτερά του
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και τα πούπουλα άρχισαν να σκορπούν στον αέρα. Τότε μόνο θυμήθηκε τα λόγια του
πατέρα του. Αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.
Ένιωθε σαν φύλλο που το φυσάει ο αγέρας και το παρασύρει άγαρμπα. Έπεφτε κι
έπεφτε, μέχρι που το πέσιμο έγινε πιο βίαιο κι απότομο και χτύπησε με δύναμη στα
λυσσασμένα κύματα. Ο Δαίδαλος άκουσε από μακριά μια φωνή απελπισίας και γύρισε
να δει τον Ίκαρο, αλλά δεν τον είδε πουθενά. Έψαξε παντού, αλλά είχε γίνει άφαντος!
Μέχρι που είδε τα πούπουλα σκορπισμένα πάνω στον αφρό των κυμάτων. Τότε,
κατάλαβε τι είχε συμβεί. Πόσο μίσησε εκείνη τη στιγμή την τέχνη του ο δύστυχος
Δαίδαλος. Ο Ίκαρος πνίγηκε στα ανοιχτά της Ικαρίας, που πήρε το όνομά της από
αυτόν. Ο συντετριμμένος Δαίδαλος δώρισε τα φτερά του στον θεό Απόλλωνα και
ορκίστηκε να μην πετάξει ποτέ ξανά.
24. Ο γιος του Δαίδαλου ήταν ο ____________________ .
Α) Ιπποκράτης
Β) Περικλής
Δ) Ποσειδώνας
Ε) Γεώργιος

Γ) Ίκαρος

25. Τί μελετούσε για καιρό ο Δαίδαλος;
Α) Τους αετούς
Β) Τον χώρο
Δ) Τους πελαργούς
Ε) Τις πάπιες

Γ) Τον λαβύρινθο

26. Ποια ήταν η λύση διαφυγής τους από την Κρήτη;
Α) Με καράβι
Β) Με αεροπλάνο
Δ) Πετώντας
Ε) Με τρένο

Γ) Με άλογο

27. Τι έφτιαξε ο Δαίδαλος;
Α) Κέρινα φτερά
Δ) Ποδήλατο

Γ) Ένα κτήριο

Β) Ένα καράβι
Ε) Τίποτα από όλα αυτά

28. Τι συμβούλεψε τον γιο του ο Δαίδαλος;
Α) Να μην πετάει ψηλά
Β) Να μην πετάξει κοντά στον ήλιο
Γ) Να πετάει κοντά στη θάλασσα
Δ) Να περπατήσουν
Ε) Να περιμένουν να βρέξει
29. Ο Ίκαρος τελικά άκουσε τον πατέρα του;
Α) Όχι, γιατί ενθουσιάστηκε
Β) Έφυγε μόνος του
Γ) Έμεινε στην Κνωσό
Δ) Δεν μπόρεσε να πετάξει
Ε) Φοβήθηκε
30. Τι έγινε στο τέλος;
Α) Ο Ίκαρος έγινε βασιλιάς
Γ) Έλιωσαν τα φτερά και πνίγηκε
Ε) Έφτασε σε ένα άγνωστο νησί

Β) Ο Δαίδαλος έφυγε μόνος
Δ) Βράχηκαν τα φτερά και πνίγηκε
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