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                                                                                    ΤΤΤΕΕΕΣΣΣΤΤΤ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΟΟΟΔΔΔΥΥΥΣΣΣΣΣΣΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   

ΤΑΞΗ Α2΄ : 

ΘΕΜΑΤΑ  

I. Να γράψετε μπροστά από τον αριθμό της Α στήλης το γράμμα της Β στήλης 

στο οποίο αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. ( 4 μονάδες) 

 

Α Β 

1. Έπος 
 α.  Η  μεταφορά  πολιτισμικών  στοιχείων  

μιας εποχής σε μία άλλη     
 

2. Ηρωικό έπος 
β. Η Οδύσσεια, αναδεικνύει προβλήματα που 

δημιουργήθηκαν μετά  τον Τρωικό πόλεμο σε 

συνάρτηση με τις κοινωνικές και πολιτικές 

ανακατατάξεις της εποχής του ποιητή.  

 

3. Μεταπολεμικό έπος  
γ. Αφηγείται  κατορθώματα  ηρώων  

αλλά  και θεών.  

4. Αναχρονισμός  

 

δ. Αφηγηματικό ποίημα με περιεχόμενο 

μυθολογικό, διδακτικό ,ηρωικό 

II. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. (6 μονάδες) 

1. Τα βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους είναι τα εξής: 

α……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

β. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. Κεντρικό θέμα της Οδύσσειας 
είναι:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3. Τα ομηρικά έπη αναφέρονται στη……………………………. εποχή(……………….),         

δημιουργήθηκαν όμως κατά τη……………………………………..εποχή(……………….). 

4. Τα γεγονότα της Οδύσσειας διαρκούν ………….χρόνια, ο ποιητής της όμως 

τα εντάσσει σε ……..μέρες. 
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5. . Στην Οδύσσεια διακρίνουμε τρία μεγάλα μέρη: α. Την …………………β. Το 

…………………και γ. Τη…………………... 

ΙΙΙ. Να γράψετε μπροστά από τον αριθμό της κάθε πρότασης το Σ(ωστό) 
αν η πρόταση  είναι  σωστή  και  το  Λ(άθος)  αν  η  πρόταση  είναι  
λανθασμένη.  Να διορθώσετε τις λανθασμένες προτάσεις γράφοντας το 
σωστό.  ( 4 μονάδες )  

1.  Η Οδύσσεια είναι πολεμικό έπος.  

2.   Τα  ομηρικά  έπη  άσκησαν  τεράστια  επίδραση  στην  αρχαία  
ελληνική  και ρωμαϊκή λογοτεχνία και τέχνη και συνεχίζουν να 
εμπνέουν.  

3.  Η Οδύσσεια είναι χωρισμένη σε 24 ραψωδίες με βάση τα κεφαλαία 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, π.χ. Δ 260.  

4.  Η επίσημη καταγραφή των ομηρικών επών έγινε στην Αθήνα τον 6ο  
αι. π.Χ., όταν κυβερνούσε ο τύραννος Πεισίστρατος. 

 

ΙV. Ποιες είναι οι κυριότερες  ομοιότητες - διαφορές μεταξύ αοιδών και 

ραψωδών; Να γράψετε τουλάχιστον 3 (τρεις) διαφορές. ( 6 μονάδες) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!! 

 

 

 


