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ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Κωδ. Μαθήματος: 46

Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30 MAΪOY 2019

Οδηγίες:
Το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας και 
ο κωδικός υποψηφίου να γραφούν, αυστηρά 
εντός του πλαισίου, που βρίσκεται στο πάνω 
μέρος του εξωφύλλου.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

 
Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ             
 
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 30 Mαΐου 2019 
     08:00 - 11:00

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ Α3 

Ο/Η εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• To εξεταστικό δοκίμιο
• Τρία (3) διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α4

ΟΔΗΓΙΕΣ:
 1.     Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις εργασίες
      στο εξεταστικό δοκίμιο.
 2.     Να χρησιμοποιήσετε τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) ως
      βοηθητικό μέσο.
 3.     Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) δεν επιστρέφονται.
 4.     Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.



2. Σας δίνονται τα λογότυπα (i), (ii) και (iii).  (μονάδες 7)

   (i)        (ii)    (iii)
 
 α) Nα υπογραμμίσετε την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα τρία πιο πάνω λογότυπα.
  
   Καλλιγραφικά  Γεωμετρικά  Ανθρωπόμορφα

 
 β) Να γράψετε τρία (3) χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου λογοτύπου.

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

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

3.  Να υπογραμμίσετε την ορθή ονομασία ενός συνόλου τυπογραφικών χαρακτήρων 
(αλφαβήτου, αριθμών και σημείων στίξης) με τον ίδιο σχεδιασμό.       (μονάδες 2)

 α) Έντονοι χαρακτήρες
 β) Γραμματογραφία
 γ) Κυρτοί χαρακτήρες
 δ) Γραμματοσειρά
 ε) Κανένα από αυτά

4. Να υπογραμμίσετε ένα (1) από τα πιο κάτω το οποίο αποτελεί μια αρχή σύνθεσης.  
     (μονάδες 2)

 α) Επανάληψη
 β) Διάστιχο
 γ) Σύνθεση
 δ) Πλέγμα
 ε) Μονόγραμμα 

1. Να επιλέξετε από τον πιο κάτω κατάλογο και να γράψετε κάτω από το κάθε σήμα /   
 σύμβολο τον οργανισμό ή την εταιρεία που αντιπροσωπεύει.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δύο από τους πιο κάτω χαρακτηρισμούς είναι λανθασμένοι.

(Κτηνιατρείο, Ενυδρείο, Κομμωτήριο, Εργοληπτική εταιρεία, Μηχανουργείο,  
Βιολογικά ποτά, Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, Εστιατόριο, Γαλακτοκομείο, 
Αναγνωστήριο, Ωδείο)          
              

(μονάδες 9)

α).............................................  β).............................................  γ).........................................

δ).............................................  ε).............................................  στ)........................................

ζ)..............................................  η).............................................  θ)..........................................

κομμωτήριο

ενυδρείο

ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις

εστιατόριο

αναγνωστήριο

βιολογικά ποτά

γαλακτοκομείο

εργοληπτική εταιρεία

κτηνιατρείο
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απλό μοντέρνο

μοναδικό / ξεχωριστό
αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του οργανισμού ή της 
εταιρείας που αντιπροσωπεύει

αναγνωρίσιμο διαχρονικό



5. Σας δίνεται η σειρά διαφημίσεων (i) και (ii) της γνωστής εταιρείας «FANTA».

 Αφού την παρατηρήσετε, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

         (μονάδες 6) 
 α) Να γράψετε τα αριθμημένα μέρη που συνθέτουν τις πιο πάνω διαφημίσεις. 

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

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

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

 β) Nα υπογραμμίσετε μία (1) κατηγορία στην οποία ανήκουν οι πιο πάνω διαφημίσεις.

   
 Καταναλωτική               Κοινωνική Πολιτική 

γ) Να υπογραμμίσετε τον ορθό χαρακτηρισμό για τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στην  

 πρόταση «100% φρεσκάδα» των πιο πάνω διαφημίσεων.

 Με προεξοχές Χωρίς προεξοχές  Χειρόγραφη
 
δ)  Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις/φράσεις που περιγράφει τη ΔΟΜΗ της 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ της αφίσας.                                                                                                                

 Κυκλική       Κάθετη                          Οριζόντια

1

2

3

3 3

1 1

22

(i) (ii)

100% φρεσκάδα100% φρεσκάδα 100% φρεσκάδα100% φρεσκάδα

προϊον

σλόγκαν

λογότυπο
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6.  Να σχεδιάσετε μια (1) έγχρωμη πρόταση για το λογότυπο του οικολογικού οργανισμού 

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ».                 

           (μονάδες 24)
 

Σας δίνονται:
• Η επωνυμία του οργανισμού: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» (σελίδα 5) 
• Εικαστικά στοιχεία - εικόνες (σελίδα 5)

 Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε δικές σας εικόνες και σχήματα σχετικά    
 με το θέμα.

Σχεδιαστικές απαιτήσεις του λογοτύπου:
• Να έχει δύο (2) χρώματα.

• Να περιέχει το σύμβολο που θα δημιουργήσετε και την επωνυμία του οργανισμού  

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ».

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή) στο μέγεθος και  στη 
θέση που επιθυμείτε. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο), τα οποία σας δόθηκαν,
να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Αξιολόγηση
Σύμβολο και επωνυμία του οργανισμού              7 μονάδες
Ορθή χρήση χρώματος         3 μονάδες
 Καταλληλότητα λύσης σε σχέση με το θέμα (επικοινωνία και πρωτοτυπία)   4 μονάδες
Ποιότητα πρότασης     10 μονάδες

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
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7. Να σχεδιάσετε μία αφίσα για την αθλητική διοργάνωση ΔΙΑΘΛΟΥ 

«ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ» 7/8/2019.       
(μονάδες 50)

Σας δίνονται:
• Δύο (2) ορθογώνια πλαίσια για τα έγχρωμα προσχέδιά σας (σελίδα 6) 
• Ένα (1) ορθογώνιο πλαίσιο για την τελική σας πρόταση (σελίδα 7)

• Ο τίτλος: «ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ, 7/8/2019» (σελίδα 8)
• Εικαστικά στοιχεία - εικόνες (σελίδα 8)
 Μπορείτε, εάν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε δικές σας εικόνες και σχήματα σχετικά   
 με το θέμα.

Η σχεδιαστική πρόταση να περιλαμβάνει:
• Τον τίτλο: ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019
•  Εικονογραφημένη έγχρωμη σύνθεση με εικόνες και ανεικονικά στοιχεία    

(γραμμές και σχήματα).

Σχεδιαστικές απαιτήσεις:
• Η τελική σχεδιαστική προτάση να αποτελεί εξέλιξη των προσχεδίων σας.
• Στα προσχέδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δειγματικό κείμενο ως     
 ένδειξη τοποθέτησης τίτλου.

Τα στοιχεία μπορείτε να τα αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή) στο μέγεθος 
και στη θέση που επιθυμείτε. Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτο) τα οποία σας 
δόθηκαν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικό μέσο και δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Αξιολόγηση
 Προσχέδια 12 μονάδες
Σύνθεση / τοποθέτηση 10 μονάδες
Ποιότητα, Ορθή χρήση χρώματος 10 μονάδες
Τυπογραφικός σχεδιασμός 8 μονάδες
Πρωτοτυπία / δημιουργικότητα 8 μονάδες
Εξέλιξη προσχεδίων 2 μονάδες

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 1

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 2
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΦΙΣΑΣ
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ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019

ΤΡΕΧΩ-ΚΟΛΥΜΠΩ 7/8/2019
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.
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