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ΙΣΤΟΡΙΑ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
Ης

 ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1.        Συμπληρώνω: 
Ο Ηρακλής ήταν γιός του .......................... και της ........................... . 
Η ..................... μισούσε τον Ηρακλή. 
Η .................... είπε στον Ηρακλή ότι για να τον συγχωρέσουν οι Θεοί, έπρεπε  
να πάει  στις............................ και να υπηρετήσει τον ξάδερφό του ........................... . 
Ο πρώτος άθλος του  Ηρακλή ήταν να σκοτώσει το ........................ της ................................ . 
Στη λίμνη Στυμφαλία ζούσαν οι .................................................... . 
 
 
2.         Σημειώνω (Σ) Σωστό ή (Λ) Λάθος: 
(   ) Η Ήρα έστειλε δυο δράκους να πνίξουν τον Ηρακλή και τον Ιφικλή. 
(   ) Ο Ηρακλής έφτιαξε ένα βαρύ ρόπαλο από κλαδί αμυγδαλιάς. 
(   ) Οι Αμαζόνες ζούσαν στον Εύξεινο Πόντο. 
(   ) Ο βασιλιάς Διομήδης ζούσε στην Κρήτη. 
(   ) Ο Ηρακλής περνώντας από τον Καύκασο ελευθέρωσε τον Άτλαντα. 
(   ) Ο Νέσσος θέλησε να πάρει δική του τη Δηιάνειρα. 
 (   )Ο Ηρακλής θήλασε από το γάλα της Ήρας.  
 
3.        Αντιστοιχίζω: 
Λίμνη Λέρνη                 ·   ·     αγριογούρουνο 
Ερύμανθος                    ·   ·        χρυσά μήλα 

       Κήπος Εσπερίδων     ·                ·        Λερναία Ύδρα 
Κρήτη                             ·   ·        Κέρβερος 

      Άδης                             ·   ·        ταύρος του Μίνωα 
      Δύση                             ·   ·        στάβλοι του Αυγεία 

Ήλιδα                              ·                     ·        βόδια Γηρυόνη 
 

4. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση. 
 Ο αδερφός του Ηρακλή ήταν ο… 

Α) Ιόλαος Β) Φιλοκτήτης Γ) Ιφικλής 

 Όποτε φοβόταν ο Ευρυσθέας έμπαινε μέσα σε… 

Α) μια σπηλιά Β) ένα πιθάρι Γ) ένα κύπελλο 

 Ένας από τους άθλους του Ηρακλή ήταν και το ιερό ελάφι της θεάς 

Α) Άρτεμης Β) Ήρας Γ) Αθηνάς 

 Ο Κέρβερος ήταν ένα φοβερό …………………. με τρία κεφάλια. 

Α) σκυλί Β) λιοντάρι Γ) άλογο 

 Ο Κένταυρος Νέσσος πήρε στη ράχη του τη(ν) ……………… 

Α) Αλκμήνη Β) Δηιάνειρα Γ) Μεγάρα 

 Τα άγια άλογα ήταν του : 

Α) Γηρυόνη   Β) Διομήδη     Γ)Ευρυσθέα    Δ)Άδη 

 

 



 Η Λερναία Ύδρα ήταν: 

Α) πουλί      Β) νερόφιδο   Γ) κάπρος  Δ) άλογο  

 Ο Ταύρος που έπιασε ο Ηρακλής βρισκόταν: 

Α) στη Θράκη      Β) στην Πελοπόννησο   Γ) στην Κρήτη  Δ) στην Αφρική 

 

5. Η ακροστοιχίδα του Ηρακλή: 

Η__ __                Αυτή η θεά με μισούσε 

Ρ__ __ __ __ __ __              Το έφτιαξα από κλαδί αγριελιάς. 

Α__ __ __ __ __ __ __              Είχαν βασίλισσα την Ιππολύτη. 

Κ__ __ __ __ __              Ζούσε στο βουνό του Ερύμανθου. 

Λ__ __ __ __ __              Την έφτιαξα από το λιοντάρι της Νεμέας. 

Η__ __ __ __                Μου έδωσε το κύπελό του για να διασχίσω έναν ωκεανό. 

Σ__ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Έτσι λεγόταν τα πουλιά με τα σιδερένια φτερά. 

 

 

 
 

 


