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Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει περισσότερο:  

1. Ο _________________    του σπιτιού μας χρειάζεται βάψιμο. 

 Α) τείχος    Β)  τοίχος    Γ) περίγυρος    Δ) παράμετρος    Ε)  περίμετρος  

 

2. Το  _______________  της χώρας μας είναι μεσογειακό, δηλαδή έχουμε ζεστά ξηρά καλοκαίρια και δροσερούς 

και υγρούς χειμώνες. 

Α) κλήμα    Β) κλιματιστικό    Γ) θερμόμετρο   Δ) κλιματολογικό   Ε) κλίμα 

 

3.  Το φθινόπωρο όλα σχεδόν τα δέντρα και κάποια φυτά ρίχνουν τα  _______________  τους. 

Α) φύλλα     Β) φύλα    Γ) φιλιά     Δ) φιλία   Ε) κλαδιά 

 

4.  Οι γονείς έμαθαν στα παιδιά να σέβονται τον  ______________  τους.  

Α) δασκάλους   Β) δασκάλου   Γ) δάσκαλό   Δ) δασκάλων   Ε) δάσκαλοι     

 

5.  Επειδή είμαι πολύ _____________,  συχνά μού ζητούν να κατεβάζω αντικείμενα που βρίσκονται σε ψηλά ράφια. 

Α) ψιλός    Β) κοντός    Γ) χαμηλός   Δ) ψηλός    Ε) πανύψηλος   

 

6. Τα γατάκια μας είναι ____________  γιατί φροντίζουμε να τους βάζουμε όλα τα αναγκαία εμβόλια. 

Α) υγιές    Β) υγιής   Γ) υγιούς    Δ) υγιείς  Ε) υγιή   

 

7.  Όταν ήμουν μικρός με δάγκωσε ένα ______________  φίδι και σώθηκα από τύχη, αφού βρισκόταν στον χώρο 

ένας γιατρός που μου έδωσε τις πρώτες βοήθειες.  

Α) δηλητηριώδη      Β) δηλητηριώδες      Γ) δηλητηριώδης        Δ) δηλητηριώδους     Ε) δηλητηριώδεις  

 

8. Η συναυλία του ________________  τραγουδιστή αναβλήθηκε λόγω βροχής. 

Α) δημοφιλούς   Β)  δημοφιλή    Γ) δημοφιλής   Δ) δημοφιλές     Ε)  δημοφιλείς 

 

9.   _______________  άνεμοι θα ξεσπάσουν σήμερα στα παράλια. 

Α) Θυελλώδης      Β) Θυελλώδους     Γ) Θυελλώδη      Δ) Θυελλώδεις       Ε) Θυελλώδες     

 

10.  Ο δάσκαλός μας ήταν αρκετά  _______________  μαζί μας όταν προκαλέσαμε φασαρία στην αυλή του σχολείου, 

αφού αντί να μας τιμωρήσει, μας συμβούλεψε να είμαστε πιο προσεκτικοί.  

Α) επιεικείς         Β) επιεικές       Γ) επιεικής       Δ) επιεική      Ε) επιεικούς       

 

11.  Οι _______________  μαθητές επιβραβεύονται από τον δάσκαλο με επαίνους. 

Α) συνεπής   Β) συνεπή   Γ) συνεπούς  Δ) συνεπών    Ε) συνεπείς   

 

12. Στο  ____________ αεροδρόμιο της Λάρνακας προσγειώθηκε το αεροπλάνο των Ολυμπιακών Αερογραμμών. 

Α) διεθνή     Β) διεθνές    Γ) διεθνής   Δ) διεθνούς    Ε) διεθνείς    

 

13. Ο παρατατικός του ρήματος «αφήνομαι»  _______________  είναι: 

Α) αφέθηκα   Β) έχω αφεθεί  Γ)  άφηνα  Δ) αφηνόμουν    Ε) άφησα      
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14. Ο αόριστος του ρήματος «παραγγέλλει» είναι:    

Α) παράγγειλε   Β) έχει παραγγείλει   Γ) είχε παραγγείλει   Δ) παράγγελλε   Ε) παραγγέλθηκε     

 

15. Ο  στιγμιαίος (συνοπτικός) μέλλοντας  του ρήματος «περιστρέφεται» είναι:    

Α)  θα περιστρέφεται   Β) θα έχει περιστραφεί  Γ)  θα περιστραφεί  Δ) θα περιστρέψει   Ε) θα περιστρέφει 

 

16. Ο συντελεσμένος μέλλοντας του ρήματος «φυλάγομαι» είναι:    

Α) θα φυλαχθώ  Β) θα φυλάγομαι Γ) έχω φυλαχθεί  Δ) θα φυλάξω  Ε) θα έχω φυλαχθεί      

 

17.  Το επίθετο που παράγεται από το ρήμα «προσθέτω» είναι:    

Α) πρόσθεση     Β) πρόσθετος    Γ) προστιθέμενος    Δ) προσθήκη    Ε) πρόσφατος       

 

18.  Το ουσιαστικό που παράγεται από το ρήμα «προσφέρω» είναι:    

Α) προσφορά      Β) πρόσφορος      Γ) προσφερόμενος       Δ) συνεισφορά     Ε) εισφορά   

 

 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: (Μόνο μία είναι η σωστή απάντηση από τις Α,Β,Γ,Δ,Ε)  

19. σ __ κο ,  αμαρτ __ α    ,  τεχν __ τός   ,  στ __ λη 

 

Α) υ, ι, εί, ύ   Β) η, ει, οί, ί       Γ) ι, ι, ύ, εί       Δ) ύ, ί, η, ή      Ε) υ, ύ, εί, ί       

 

20.   τεχν __ κός ,    άπλ __ στος ,  έλλ __ ψη,  κ __ ρος  

 

Α) ι, η, ει, ύ  Β) ή, ί, η, υ       Γ) υ, ή, ί, ει  Δ) ύ, ί, ι, οί  Ε) η, υ, ει, ί   

 

21. α __ άθι,   α __ ελία   ,   α __ ίζω  ,   σαλι __ άρι   ,   φε__ άρι  

 

Α) γκ, γκ, γκ, γγ, γγ  Β) γκ, γγ, γγ, γγ, γκ  Γ) γκ, γκ, γγ, γγ, γγ  Δ) γκ, γγ, γγ, γκ, γγ  

Ε) γκ, γκ, γγ, γκ, γκ    

 

22. Πλημμύρισε το __ αλόνι του σπιτιού από την έντονη βροχή.  

 __το σχολείο πηγαίνω με το λεωφορείο. 

Κράτησα τραπέζι για δύο άτομα στο ε__ τιατόριο. 

Οι αγώνες κολύμβησης θα γίνουν στη  __ λοβακία. 

__ το χωριό τηρούνται τα έθιμα και οι παραδόσεις. 

 

Α) ς, ς, σ, σ, ς        Β) σ, Σ, σ, Σ, Σ  Γ) σ, Σ, Σ, ς, ς           Δ) Σ, ς, Σ, Σ, ς           Ε) σ, ς, Σ, σ, ς   

 

23. __ περίπατο  ,  __ πολυτέλεια  ,   __ τρελό   ,  __  φυγή ,   __ στρατιά 

 

Α) τον, η, των, τη, την    Β) τη, τον, των, την, την   Γ) η, ο, των, την, τη  

Δ) την, το, των, την, τη   Ε) τον, την, τον, τη, τη  
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24. ___________  καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, γι΄ αυτό τα καταφέραμε. 

 _____________ κένει την κατ΄ οίκον εργασία σου;.   

Τα παιδιά σήμερα _____________ πολύ στενή σχέση με την τεχνολογία.  

 _____________  εργαστεί σκληρά κι έφτασε η ώρα να ξεκουραστείτε. 

Όποιος ______________  κάτι να πει, μπορεί να σηκώσει το χέρι του. 

Α) έχω, Έχετε, έχει, είχαμε, έχουν  

Β) έχουμε, έχει, είχες, είχαμε, είχαν   

Γ) έχουμε, έχεις, έχουν, Έχετε, έχει    

Δ) έχει, έχετε, έχεις, έχουμε, έχουν  

Ε) έχουν, είχε, είχες, έχετε, έχει          

 

Διαβάστε το παραμύθι «Ο παράξενος πραματευτής» και απαντήστε στις ερωτήσεις 25-30     

Μια και τούτο είναι το τελευταίο παραμύθι, σκέφτομαι πως ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τον 

παράξενο μικρό πραματευτή* που μου ’πε όλα αυτά τα παραμύθια. Ήταν στην αρχή αρχή, τότε που 

μάζευα τα παραμύθια. Τότε τον συνάντησα. Τι; Θαρρείς πως είναι εύκολο πράμα να μαζεύεις 

παραμύθια; μου είπε. Μπας και νομίζεις πως μπορείς να τα βρίσκεις στο δρόμο σαν τα δίφραγκα; Ή 

μήπως νομίζεις πως ανοίγεις ένα βιβλίο και τα βλέπεις μέσα; Έλα μαζί μου να γυρίσουμε με τα πόδια 

την Ελλάδα. Θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους... Θα τους δίνουμε πραμάτειες* και θα παίρνουμε 

παραμύθια!  

Κοίταξα το καλάθι του. Είχε παράξενα πράματα. Είχε ένα κομπολόι από δάκρυα του φεγγαριού, ένα 

φυτό ρολόι του ήλιου, το αστραφτερό πουκάμισο μιας θαλασσοσταγόνας, ένα μπουκαλάκι μ’ 

αθάνατο νερό, ένα ζευγάρι παπούτσια από αραχνοκλωστές —ένα κι ένα για να περπατάς 

ανάποδα— και τέτοια. Ήταν στ’ αλήθεια ένας παράξενος πραματευτής.  

Τώρα που μιλάμε, ο παράξενος πραματευτής νομίζει πως έχει ανταλλάξει όλες του τις πραμάτειες 

και κάθεται κάτω απ’ τον κόκκινο ίσκιο μιας αγριοτριανταφυλλιάς και κοιτάζει το χάρτη της Αθήνας 

και του Πειραιά.  

— Δε μου ’μεινε τίποτα να δώσω... και πώς θα ’θελα κάνα παραμύθι της Αθήνας... ή κάνα τραγούδι 

ταξιδιάρικο του λιμανιού... Ας είναι, είπε, θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά μια μεγάλη πόλη, καλό 

είναι κι αυτό... Και πέρασε στο κεφάλι του το καλάθι, γιατί ο ήλιος έκαιγε ακόμα γερά.  

Τότε, κάτι έπεσε απ’ το καλάθι. Κάτι που ήταν στον πάτο κι ο παράξενος πραματευτής δεν το ’χε δει 

πιο πριν. Έσκυψε και το μάζεψε. Ήταν ένα ολοσκάλιστο κλειδάκι από γυάλινη φλόγα!...  

Λοιπόν, αυτό το κλειδάκι δεν άνοιγε ούτε σπίτια ούτε αυτοκίνητα. Δεν άνοιγε ούτε μπαουλάκια με 

θησαυρούς ούτε μυστικά συρτάρια. Άνοιγε καρδιές! Μάλιστα. Αν ήθελες να γίνεις φίλος με κάποιον, 

άνοιγες με το κλειδάκι την καρδιά του και όλα εντάξει. Όπως βέβαια καταλαβαίνετε, αυτό το κλειδί 

ήταν η πιο πολύτιμη πραμάτεια που είχε και, σκεφτείτε, παρά λίγο να το ’χανε.  

— Θαύμα! φώναξε. Θ’ ανταλλάξω το κλειδάκι μ’ ένα ακόμα παραμύθι... ή μ’ ένα ταξιδιάρικο 

τραγούδι του λιμανιού... Θαύμα! Κι έτρεξε στην Αθήνα.  

— Εεεε... κίτρινη πεταλούδα με τις μεγάλες κεραίες, φώναξε, μήπως θα ’θελες ν’ ανταλλάξουμε αυτό 

το κλειδάκι...  

— Δεν είμαι κίτρινη πεταλούδα, είμαι τρόλεϊ... και φύγε από μπροστά μη σε κάνω πίτα. 

Ο παράξενος πραματευτής πήδηξε γρήγορα στο πεζοδρόμιο.  

— Πλουμιστό* μανιτάρι, μήπως θα ’θελες ν’ ανταλλάξουμε αυτό το κλειδάκι της αγάπης... ξεφώνισε 

πάλι ο πραματευτής.  

— Δεν είμαι μανιτάρι, είμαι περίπτερο, και μη στέκεις κοντά μου, εμποδίζεις τους πελάτες μου... Ο 

παράξενος πραματευτής παραμέρισε.  



ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KANGOUROU ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2022-2023                        ΕΠΙΠΕΔΟ 5-6 
 

 

4 
 

Το δειλινό κατέβαινε γοργά απ’ το βουνό. Ο μικρός πραματευτής αναρωτήθηκε γιατί το δειλινό 

βιαζόταν τόσο.  

— Δε θέλω να με προλάβουν τα μεγάλα φώτα, αποκρίθηκε το δειλινό. Θα ’θελα, για μια φορά, να 

βάψω την Αθήνα μενεξελιά, να την κάνω όμορφη σαν λουλούδι από σπάνιο αμέθυστο*. Όμως... οι 

δρόμοι είναι παντού φραγμένοι... κοίτα... πάλι δεν πρόλαβα...  

Ο παράξενος πραματευτής είδε μεγάλα στρογγυλά φώτα ν’ ανάβουν πάνω στις ψηλές κολόνες. Μα 

καθώς δεν ήταν σαν και σας και μένα... Καθώς ήταν ένας παράξενος μικρός πραματευτής...  

— Αααα!... έκανε με θαυμασμό. Εδώ θα ’ναι η Φεγγαρούπολη που λένε τα ποιήματα. Πάντα πίστευα 

πως υπήρχε στ’ αλήθεια αυτή η υπέροχη χώρα όπου ανθίζουν φεγγάρια σαν πανύψηλα λουλούδια!  

— Ελάτε ν’ ανταλλάξουμε το κλειδάκι μου, υπέροχα φεγγαρολούλουδα..., είπε ο μικρούλης στους 

γλόμπους του ηλεκτρικού, αλλά μόλις τους άγγιξε, τρεμούλιασε ολόκληρος κι έπεσε κάτω.  

— Κύριε δράκε, σου υπόσχομαι μια ζωή λιγότερο μαύρη, αν δεχτείς ν’ ανταλλάξουμε το κλειδάκι 

μου, είπε ο πραματευτής μόλις σηκώθηκε και προχώρησε λίγο κούτσα κούτσα.  

— Δεν είμαι δράκος, είμαι εργοστάσιο και μη μου μιλάς για καθαριότητες, γιατί...  

Ο παράξενος πραματευτής είδε πάνω απ’ την πόλη ένα πηχτό γκριζοκίτρινο πάπλωμα.  

— Ετοιμάζεσαι να κοιμηθείς; τη ρώτησε με λαχτάρα. Έχω ένα κλειδί που μπορεί να σε πάει στα πιο 

όμορφα όνειρα.  

— Όχι, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ, είπε η πόλη.  

Τότε, ο μικρός πραματευτής τράβηξε για τον Πειραιά. Δε χοροπηδούσε. Δεν ένιωθε την καρδιά του 

να φτερουγίζει. Δε σιγοσφύριζε. Έσφιγγε στη χούφτα του το κλειδί που κάνει τους ανθρώπους ν’ 

αγαπιούνται... Αλλά κανείς δεν το ήθελε... Άρχισε να φοβάται. Άρχισε να θυμώνει. Αρχισε να τρέχει. 

Άρχισε να ’χει αγωνία. Κανένας, μα κανένας δεν στεκόταν να τον ακούσει.  

Όταν έφτασε στο λιμάνι, ο παράξενος πραματευτής κατάλαβε πως δεν κρατούσε τίποτα στη χούφτα 

του. Το μαγικό κλειδάκι του ’χε πέσει...  

Κάθισε τότε στο μόλο και κοίταζε τα καράβια κι έλεγε: «Άμα πέσει ένας σπόρος στη γη, γίνεται 

λουλούδι κι άμα ανέβει μια στάλα στον ουρανό, γίνεται σύννεφο κι άμα γλιστρήσει ένα βότσαλο στη 

θάλασσα, γίνεται μαργαριτάρι... Μα, αν χαθεί το κλειδάκι της αγάπης, πώς θα γίνονται φίλοι οι 

άνθρωποι;».  

Κι έκλαιγε κι έλεγε πως δεν είναι καλός πραματευτής, αφού έχασε την πιο πολύτιμη πραμάτεια του. 

Γι’ αυτό λέω ν’ αρχίσουμε όλοι μαζί το ψάξιμο. Μπορεί να το βρούμε μεις το κλειδάκι. Και τότε —

πού ξέρεις;— ίσως να γίνουμε όλοι παράξενοι μικροί πραματευτάδες μ’ ένα μαγικό κλειδάκι της 

αγάπης για τις καρδιές των φίλων μας. 

 

*τον πραματευτή (ο πραματευτής): τον πλανόδιο έμπορο του παλιού καιρού 

*πραμάτειες (η πραμάτεια): εμπορεύματα 

*πλουμιστό (πλουμιστός): στολισμένο 

*αμέθυστο (ο αμέθυστος): πολύτιμο λίθο με χρώμα μοβ, που μοιάζει με εκείνο της βιολέτας 

 

Ζωή Βαλάση, Ο παράξενος πραματευτής 

Με λογισμό και μ΄ όνειρο.  Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄και Στ΄τάξη Δημοτικού, σελ. 277-

279, ΟΕΔΒ 
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25. Ο πραματευτής κουβαλούσε στο καλάθι του: 

Α) παράξενα πράγματα όπως ένα κομπολόι από δάκρυα του φεγγαριού, ένα μπουκαλάκι με αθάνατο νερό κ. ά.  

Β) άγρια τριαντάφυλλα 

Γ) διάφορα φθαρτά 

Δ) βιβλία με παραμύθια από όλη την Ελλάδα  

Ε) μπουκαλάκια με θησαυρούς  

 

26.  Τι βρίσκει στον πάτο του καλαθιού του ο πραματευτής;  

Α) ένα φυτό ρολόι του ήλιου 

Β) το αστραφτερό πουκάμισο μιας θαλασσοσταγόνας  

Γ) ένα ολοσκάλιστο κλειδάκι από γυάλινη φλόγα που δημιουργούσε φιλίες ανάμεσα στους ανθρώπους 

Δ) ένα ζευγάρι παπούτσια από αραχνοκλωστές 

Ε) ένα κλειδί που άνοιγε μπαουλάκια με θησαυρούς και μυστικά συρτάρια 

 

27.  Ποιους συναντά στη μεγάλη πόλη ο πραματευτής;  

Α) μια κίτρινη πεταλούδα, ένα πλουμιστό μανιτάρι, υπέροχα φεγγαρολούλουδα, ένα δράκο 

Β)  παράξενους ανθρώπους   

Γ) τη συγγραφέα του κειμένου  

Δ) ένα τρόλεϊ, ένα περίπτερο, μεγάλα στρογγυλά φώτα, ψηλές κολόνες, γλόμπους του ηλεκτρικού, ένα εργοστάσιο 

Ε) κι άλλους παράξενους μικρούς πραματευτάδες  

 

28) Η μεγάλη πόλη είναι:  

Α) η Φεγγαρούπολη   

Β) η Θεσσαλονίκη 

Γ) μια μαγική, φανταστική πόλη 

Δ) ο Πειραιάς 

Ε) η Αθήνα 

 

29. Ο πραματευτής κατάφερε να ανταλλάξει το κλειδί του με:  

Α) το τρόλεϊ    

Β) κανέναν, γιατί κανείς δεν το ήθελε 

Γ) το περίπτερο 

Δ) το εργοστάσιο  

Ε) την πόλη   

 

30.  Ο πραματευτής έκλαιγε όταν κατάλαβε ότι έχασε το κλειδί:  

Α) γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να γίνονται καλύτεροι 

Β) γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να ανοίγει όλες τις πόρτες  

Γ) γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πλούσιος 

Δ) Γιατί χωρίς αυτό οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να γίνονται φίλοι 

Ε) Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να συνεχίσει τα ταξίδια του      


