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 Άσκηση multiple choice (αναπτυσσόμενο μενού επιλογών) στο Word  
 
Έχοντας ανοίξει ένα έγγραφο του Word κάτω π.χ. από το κείμενο, την άσκηση 

κ.λπ. γράφουμε έστω την εκφώνηση και καλούμε τον/τη μαθητή/τρια να επιλέξει 

από πολλές επιλογές τη σωστή. Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε στην 

άσκηση α να έχει εμφανιστεί Επιλέξτε ένα στοιχείο. Αν ο μαθητής κάνει κλικ 

πάνω σε αυτό τότε θα του εμφανιστεί η δυνατότητα να επιλέξει τη σωστή 

απάντηση/λύση.  

 
 Πώς όμως δημιουργούμε τέτοιου τύπου άσκηση στο Word;  
1. Πηγαίνουμε στη γραμμή εργαλείων στο Προγραμματιστής  
 

Παράδειγμα 

Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο 

της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος – αὕτη – τοῦτο. 

α. οὐκ ἦλθον εἰς………τὴν πόλιν. Επιλέξτε ένα στοιχείο. 

β. οἱ τόποι ……….χθαμαλοί εἰσι.  

γ. γένοιτο, Κύριε, τῇ ἡμέρᾳ……….ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.  

δ. ἐν τῷ σταδίῳ ………ἀγὼν γίγνεται. ε. ἐν……… ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο.  

 

Πώς όμως δημιουργούμε τέτοιου τύπου άσκηση στο Word; 

 

1. Πηγαίνουμε στη γραμμή εργαλείων στο Προγραμματιστής.  

 

2. Στο τέλος της πρότασης της άσκησης α. κάνουμε κλικ (εμφανίζεται ο 

κέρσορας να αναβοσβήνει) και κατευθείαν πηγαίνουμε κι επιλέγουμε 

το εικονίδιο Στοιχείο ελέγχου περιεχομένου αναπτυσσόμενης λίστας  

3. Δίπλα εμφανίζεται σε ανοιχτό γκρι πλαίσιο Επιλέξτε ένα στοιχείο. 
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4. Στην περίπτωση που αμέσως μετά ή μετά από κάποιο κλικ μας σε 

άλλο σημείο του εγγράφου, τυχαία ή από αβλεψία, δεν βλέπουμε το 

πλαίσιο όπως στην παραπάνω εικόνα, αλλά το βλέπουμε ως 

 

τότε κάνουμε κλικ πάνω σε αυτό και αμέσως μετά επιλέγουμε 

Ιδιότητες.  

 

 

Μας εμφανίζεται το παράθυρο: 

 

5. Επιλέγουμε Προσθήκη και μας εμφανίζεται το παράθυρο: 
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6. Στο πεδίο Εμφανιζόμενο όνομα γράφουμε τη λέξη, την πρόταση τη 

λύση κ.λπ. μία τη φορά για κάθε εκφώνηση (τρεις επιλογές= μια μια 

επιλογή στην κάθε εκφώνηση), για όσες εκφωνήσεις έχουμε. Δηλαδή 

επαναλαμβάνουμε κάθε φορά τα βήματα 2 ως 5. Επειδη, όμως, αν 

και σίγουρο βήμα είναι αρκετά χρονοβόρο, βλ. στο τέλος του 

εγγράφου τη ΣΗΜΕΙΩΣΗ.  

7. Το πεδίο Τιμή συμπληρώνεται αυτόματα. Μετά πατάμε ΟΚ. Μας 

εμφανίζεται: 
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Δηλαδη για την άσκηση α. κάναμε τα βήματα 2-5 τρεις φορές, όσες 

δηλ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον δεν αλλάξουμε κάτι στις επιλογές μας, δηλαδή σε όλες τις 

ασκήσεις ζητάμε να  επιλέξουν τα παιδιά κάθε φορά ανάμεσα σε οὗτος – αὕτη – 

τοῦτο, τότε αφού κάνουμε τα βήματα 2-5 για την πρώτη άσκηση, μπορούμε να 

κάνουμε κλικ στο Επιλέξτε ένα στοιχείο, και πάμε Αντιγραφή – Επικόλληση σε 

όλες τις υπόλοιπες ασκήσεις. 


