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1. πκπιεξώλσ ηα θελά: 

Πξώηνο ζηαζκόο ηνπ  .............................. ήηαλ ε ρώξα ησλ .............................., ελώ 

δεύηεξνο ζηαζκόο ήηαλ ε ρώξα ησλ .............................. θαη ζηε ζπλέρεηα έθηαζε ζην λεζί 

ησλ .............................. . 

Ο .............................. έδσζε ζηνλ Οδπζζέα θαη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ έλα αζθί πνπ είρε 

κέζα ηνπο άγξηνπο ................................ . 

Η .............................. πξόζθεξε έλα καγηθό πνηό ζηνπο ζπληξόθνπο ηνπ Οδπζζέα  θαη κε 

ην καγηθό ηεο .............................. ηνπο κεηακόξθσζε ζε .............................. . 

 

2. εκεηώλσ () σζηό – (Λ) Λάζνο 

(    ) Ο Πνιύθεκνο ήηαλ γηνο ηνπ Δία. 

(    ) Μόλν ην θαξάβη ηνπ Οδπζζέα γιίησζε από ηνπο άγξηνπο Λαηζηξπγόλεο. 

(    ) Ο Οδπζζέαο πήγε ζηνλ  Άδε λα βξεη ην κάληε Κάιρα. 

(    ) Η θύιια είρε έμη θνβεξά θεθάιηα. 

(    ) Η Καιπςώ θξάηεζε ηνλ Οδπζζέα ζην λεζί ηεο ηέζζεξα νιόθιεξα ρξόληα. 

(    ) Ο Δηόλπζνο δηάιπζε ηε ζρεδία ηνπ Οδπζζέα. 

(    ) Οη Φαίαθεο πήγαλ ηνλ Οδπζζέα ζηελ Θζάθε. 

(    ) Η Αζελά κεηακόξθσζε ηνλ Οδπζζέα ζε δεηηάλν. 

(    ) Ο Άξγνο ήηαλ ν πξώηνο πνπ αλαγλώξηζε ηνλ Οδπζζέα. 

(    ) Ο Οδπζζέαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Σειέκαρνπ ζθόησζε ηνπο κλεζηήξεο. 

(    ) Ο Οδπζζέαο ηελ επνκέλε κέξα ηνπ θόλνπ ησλ κλεζηήξσλ πήγε λα δεη ηνλ παηέξα 

ηνπ, ην γεξν - Εύκαην. 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΣΟΡΘΑ 

ΤΑΞΗ: Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΘ ΠΕΡΘΠΕΣΕΘΕ ΣΟΤ ΟΔΤΕΑ 

ΟΝΟΜΑ: ………………………………… 
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3. Γξάθσ δίπια ζε θάζε ιέμε κηα θξάζε πνπ λα ηαηξηάδεη: 

Πνιύθεκνο: ………………………………………………………………………………………….. 

εηξήλεο: ……………………………………………………………………………………………… 

Υάξπβδε: ……………………………………………………………………………………………… 

Σειέκαρνο: …………………………………………………………………………………………… 

Μλεζηήξεο: …………………………………………………………………………………………… 

 

4. Σηο παξαθάησ θξάζεηο ηηο ρξεζηκνπνηνύκε κε κεηαθνξηθό ηξόπν ζηε γιώζζα καο. 

Αληηζηνίρηζε όζα ηαηξηάδνπλ. 

 

Ο αζθόο ηνπ Αηόινπ   ●   ●   Πεξηπέηεηεο, πεξηπιαλήζεηο, ηαιαηπσξία 

Από ηε θύιια ζηε Υάξπβδε ●  ●   Πξνθαιείηαη ηαξαρή θαη αλαζηάησζε 

Οδύζζεηα    ●  ●   Σν επαίζζεην ζεκείν θάπνηνπ 

Δνύξεηνο  ίππνο   ●  ●   Από ηε κηα ζπκθνξά ζηελ άιιε 

Αρίιιεηνο  πηέξλα   ●  ●   Σξόπνο εμαπάηεζεο 

 

5. Απαληώ κε ιίγα ιόγηα: 

Πνηεο ελέξγεηεο ηνπ  Οδπζζέα δείρλνπλ ηελ εμππλάδα ηνπ; 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Ζσγξάθηζε ηελ αγαπεκέλε ζνπ ζηηγκή από ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα θαη γξάςε κε ιίγα 

ιόγηα γηαηί ηε δηάιεμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


