
 

Όνομα:............................. 

Τάξη: Γ1                                                  

          1) Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα (ΗΡΑΚΛΗΣ): 

 __ __ __ Η θεά που μισούσε πολύ τον Ηρακλή 

 __ __ __ __ __ __ To κρατούσε ο Ηρακλής 

 __ __ __ __ __ __ __ Η μητέρα του Ηρακλή 

 __ __ __ __ __ __ Λέγεται αλλιώς το αγριογούρουνο 

 __ __ __ __ __ __ Τη φορούσε ο Ηρακλής 

 __ __ __ __ __ Χάρισε τα βόδια στον Αυγεία 

 __ __ __ __ __ __ __ __ Κρατούσε στην πλάτη του τον Ουρανό 

 

2) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο: 

Όταν ο Ηρακλής και ο Ιφικλής έγιναν οχτώ                                     η 

  έστειλε μια νύχτα δύο να τους  

πνίξουν. Ο Ιφικλής τρομαγμένος έβαλε τα   

ενώ ο Ηρακλής, χωρίς κανένα φόβο, τα άρπαξε από το λαιμό και τα  

 .Όλοι τότε κατάλαβαν ότι ο  

είχε  καταγωγή. 

 

3) Να επιλέξεις τη σωστή απάντηση: 

 α) Πόσα κεφάλια είχε η Λερναία Ύδρα; 

 Πέντε 

 Εννιά 

 Εφτά 

 β) Σε ποιον χάρισε ο Ηρακλής τα δηλητηριασμένα βέλη του; 



 Στον Φιλοκτήτη 

 Στον Ιόλαο 

 Στον Ευρυσθέα 

 γ) Πώς λεγόταν η βασίλισσα των Αμαζόνων; 

 Μεγάρα 

 Δηιάνειρα 

 Ιππολύτη 

                                                                                                                                                                             

 

4) Να σημειώσεις Σ για κάθε σωστή πρόταση και Λ για κάθε λάθος 

πρόταση.       

α. Η Πυθία ανέθεσε στον Ηρακλή να σκοτώσει το λιοντάρι της 
Νεμέας 

 

β. Ο Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του βασιλιά Αυγεία σε μία 
μέρα 

 

γ. Ο Ηρακλής σκότωσε τα άγρια άλογα του Διομήδη  
 

δ. Ο Κέρβερος ήταν ένα σκυλί με τρία κεφάλια που φύλαγε την 
είσοδο του Άδη 

 

ε. Η  Ήρα αγαπούσε τον Ηρακλή  
 

στ. Ο Ευρυσθέας ανέθεσε στον Ηρακλή να κάνει 10 δύσκολους 
άθλους 

 

 

5) Γράψε τι  γνωρίζεις για τον πρώτο άθλο του Ηρακλή 

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

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

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

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

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

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



 

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

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

6) Τι ήταν ο κήπος των Εσπερίδων και με ποιο τρόπο ο Ηρακλής 

κατόρθωσε να πάρει τα χρυσά μήλα; 

............................................................................................................... 

...................................................................................................... 

............................................................................................................... 

....................................................................................................... 

......................................................................................................... 

....................................................................................................... 

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

........................................................................................................ 

 

 

                                     Καλή επιτυχία!!! 


