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ΣΕΙΡΑ Α΄

ΛΥΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ι (ΘΚ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΤ501

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

1.   Στο έντυπο Α4 (χαρτονάκι) να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα στοιχεία  
      που ζητούνται. 
2.   Το δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη. Μέρος Α΄ και Μέρος Β΄.
3.   Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα και να εκτελέσετε ΟΛΕΣ τις σχεδιαστικές
      ασκήσεις στο εξεταστικό δοκίμιο.
4.   Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100.
5.   Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση/σχεδιαστική άσκηση φαίνεται 
      στο τέλος της ερώτησης/σχεδιαστικής άσκησης ή του υποερωτήματος 
      σε παρένθεση.
6.   Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο που θα επιστραφεί 
      για βαθμολόγηση. 
7.   Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος μπλε ανεξίτηλης
      μελάνης. Στις σχεδιαστικές ασκήσεις να χρησιμοποιήσετε το υλικό με βάση 
      τις οδηγίες που δίνονται.
8.   Τα διαφανή φύλλα σχεδίασης (ριζόχαρτα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
      ως βοηθητικό μέσο και δεν επιστρέφονται.
9.   Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ  (9) ΣΕΛΙΔΕΣ



ΜΕΡΟΣ Α΄                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 40)
Αποτελείται από οκτώ (8) ερωτήσεις. 
Να απαντήσετε και στις οκτώ (8) ερωτήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ  1                                                                                              (μονάδες 4)
Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση.

α. Η οικογένεια γραμμάτων αποτελείται από μία σειρά 
    τυπογραφικών στοιχείων:
      i.    διαφορετικής σχεδίασης
      ii.   της ίδιας σχεδίασης
     iii.  του ίδιου μεγέθους       
     iv.  διαφορετικού μεγέθους

(μονάδα 1)

β. Η μονάδα μέτρησης των τυπογραφικών στοιχείων είναι:
       i.    η ίντζα
      ii.   το εκατοστό
     iii.  η στιγμή
     iv.  το χιλιοστό

(μονάδα 1)

γ. Το πρώτο σύστημα γραφής δημιουργήθηκε από τους:
       i.    Έλληνες
      ii.   Αιγύπτιους
     iii.  Σουμέριους       
     iv.  Φοίνικες

(μονάδα 1)

δ. Η γραφική ύλη που αποτελείται από κατεργασμένο δέρμα ζώου είναι:
       i.    ο πάπυρος
      ii.   το χαρτί
     iii.  το μετάξι       
     iv.   η περγαμηνή

(μονάδα 1)
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7                                                                                               (μονάδες 6)
Να αναγνωρίσετε τα μέρη των τυπογραφικών στοιχείων
επιλέγοντας από τις παρακάτω λέξεις:            

Μέγεθος γραμμάτων (Type size), Ύψος-κ (x-height), Aνιούσα κοντυλιά (Ascender), 
Κατιούσα κοντυλιά (Descender), Ύψος κεφαλαίου (Cap height), Ακρεμόνας/προεξοχή 
(Serif), Γραμμή βάσης (Baseline), Διάστιχο (Leading), Κοίλο μέρος (Counter). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τρεις από τις λέξεις είναι λανθασμένες.                   



ΜΕΡΟΣ Β΄                                                                                             (ΜΟΝΑΔΕΣ 60)
Αποτελείται από δύο (2) ασκήσεις. 
Να απαντήσετε και στις δύο (2) ασκήσεις.

ΑΣΚΗΣΗ 9                                                                                                (μονάδες 15)
Να επιλέξετε ένα από τα τυπογραφικά στοιχεία που σας δίνονται
παρακάτω και να σχεδιάσετε εντός του Πλαισίου 1 εκείνο που ανήκει 
στην κατηγορία «Με ακρεμόνες/πατούρες/προεξοχές». 
Να χρησιμοποιήσετε μολύβι και διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) 
για την αποτύπωση (αντιγραφή) και ακολούθως να το μαυρίσετε 
με μαύρο πενάκι. 

Κριτήρια Αξιολόγησης:
1. Ποιότητα της εκτέλεσης......................................................................μονάδες 10
2. Σωστή επιλογή του τυπογραφικού στοιχείου ......................................μονάδες05
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ΑΣΚΗΣΗ 10                                                                                              (μονάδες 45)
Να σχεδιάσετε μία τυπογραφική σύνθεση εντός του Πλαισίου 2 (σελίδα 8) 
με το γράμμα Λάμδα (Λ, λ) στις σελίδες 7 και 8 χρησιμοποιώντας 
ως σχεδιαστικό υλικό μαύρο πενάκι.  

Σχεδιαστικές απαιτήσεις: 
Στη σύνθεσή σας πρέπει να συνδυάσετε το γράμμα Λάμδα (Λ, λ) όσες φορές
θέλετε και σε διάφορα μεγέθη είτε:
    • σε κεφαλαίο μόνο ή
    • σε μικρό μόνο ή
    • σε κεφαλαίο και μικρό
 
Το γράμμα Λάμδα (Λ, λ) μπορείτε να το αξιοποιήσετε με αποτύπωση (αντιγραφή) 
στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε. Το διαφανές φύλλο σχεδίασης 
(ριζόχαρτο), το οποίο σας δόθηκε να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
και δεν θα τύχει αξιολόγησης.

Η κοπή και η επικόλληση των στοιχείων δεν επιτρέπεται.

Κριτήρια Αξιολόγησης:
1. Σύνθεση τυπογραφικών στοιχείων.....................................................μονάδες 25
2. Ποιότητα της εκτέλεσης......................................................................μονάδες 15
3. Tοποθέτηση της σύνθεσης εντός του πλαισίου..................................μονάδες 05
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 Γράμμα Λάμδα (Λ, λ)



Πλαίσιο 2




