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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι (ΘΚ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΤ502 

 

ΣΕΙΡΑ Α΄ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90' λεπτά 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις και να εκτελέσετε όλες τις σχεδιαστικές 
εργασίες του εξεταστικού δοκιμίου στον ενδεικνυόμενο χώρο. 

2. Να μη γράψετε το όνομά σας ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που να 
δηλώνουν την ταυτότητά σας στο εξεταστικό δοκίμιο. 

3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 
4. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: ΜΕΡΟΣ Α’ και ΜΕΡΟΣ Β’. 
 
ΜΕΡΟΣ Α’ 
1. Αποτελείται από έξι (6) ερωτήσεις και βαθμολογείται με σαράντα (40) 

μονάδες. 
2. Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με μπλε πένα. 
3. Δίπλα από κάθε ερώτηση αναγράφονται οι συνολικές μονάδες. 
 
ΜΕΡΟΣ Β’ 
1. Αποτελείται από μία (1) σχεδιαστική άσκηση και βαθμολογείται με εξήντα 

(60) μονάδες. 
2. Να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά μολύβια.  
3. Στην Εικόνα Αρ.1, αναγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης της 

σχεδιαστικής άσκησης. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 
(Το Μέρος Α’ βαθμολογείται με 40 μονάδες) 
 
 
 
 
1. Να συμπληρώσετε τα κενά στην πιο κάτω πρόταση.                     (4 μονάδες)   

Η Διακοσμητική ανήκει στις Εφαρμοσμένες Τέχνες ενώ η Γλυπτική και το 

Θέατρο ανήκουν στις  Καλές  Τέχνες. 

                          

                                                                                                                                                  

2. Στον Πίνακα Αρ.1 που ακολουθεί, να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των 

πιο κάτω προτάσεων είναι ορθό ή λάθος, βάζοντας √ στο αντίστοιχο 

πλαίσιο.                                                                                                (6 μονάδες) 

                                                                                         
                                                                                                                                                              

  ΟΡΘΟ ΛΑΘΟΣ 

α. 
Στα τεχνητά υλικά συμπεριλαμβάνονται η ξυλεία και ο 

φελλός.       
 √ 

β. 
Ο αρχιτέκτονας ασχολείται με τη ψυχολογία του 

πελάτη. 
 √ 

γ. 
Χρησιμοποιούμε χρώμα στον εσωτερικό χώρο γιατί 

επηρεάζει θετικά τη ψυχολογία του ανθρώπου.  √  

δ. 
Στα φυσικά υλικά συμπεριλαμβάνονται το γυαλί και το 

μέταλλο.  
 √ 

ε. 
Το Μοντέρνο στυλ διακόσμησης είναι το ίδιο με το 

Μινιμαλιστικό στυλ. 
 √ 

ζ. 
Η οροφή, σαν επιφάνεια του χώρου, χρησιμοποιείται 

περισσότερο από τις άλλες επιφάνειες. 
 √ 

Πίνακας Αρ.1 
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3. Να κατονομάσετε τρία (3) στυλ διακόσμησης.                                (6 μονάδες)     
        

(α)…………………………………………………. 

(β)…………………………………………………. 

(γ)………………………………………………….. 

Κλασικό, Εκλεκτικό, Βιομηχανικό, Ποπ Αρτ, Φουτουριστικό,  

Ιρακινό, Αφρικάνικο, Μεξικάνικο, Εθνίκ, Μοντέρνο,  

Μινιμάλ (Μινιμαλιστικό), Μυκονιάτικο, Αιγαίου 

 
 

 
4.   Να αναφέρετε τις τρεις (3) επιφάνειες που ορίζουν έναν εσωτερικό χώρο.   

                                                                                                             (6 μονάδες)                       
 

(α) Δάπεδο 

(β) Τοίχος 

(γ) Οροφή 

 

 

5. Να αναφέρετε τέσσερεις (4) παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά το 

σχεδιασμό ενός επίπλου.                                                                   (8 μονάδες)     

                                            

 (α) …………………………………………………………………….……………… 

 (β) ……………………………………………………………….…………………… 

 (γ) ……………………………………………………….…………………………… 

     (δ) ……………………………………………………………………………………. 

1. Λειτουργικότητα 
2. Αισθητική 
3. Στερεότητα και αντοχή 
4. Υλικά κατασκευής 
5. Κόστος 
6. Τεχνολογία κατασκευής 
7. Που και πως θα χρησιμοποιηθεί 
8. Ανθρωπομετρικά και εργονομικά δεδομένα 
9. Συντήρηση και ασφάλεια 
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6. Στον Πίνακα Αρ.2 που ακολουθεί, να κατονομάσετε πέντε (5) φυσικά και 

πέντε (5) τεχνητά υλικά.                                                                   (10 μονάδες)                      

          

 

   

 

 

 
 
 
 
 
          

Πίνακας Αρ.2 
 
 
Φυσικά Υλικά: Ξύλο, Πέτρα, Μέταλλο, Μάρμαρο, Γρανίτης, Καουτσούκ, Φυτικές  

                   Ίνες, Ζωικές Ίνες, Φελλός, Βαμβάκι, Μπαμπού 

 

Τεχνητά Υλικά: Γυαλί, Τεχνητή Ξυλεία, Πλαστικό, Ύφασμα, Τεχνητές Ίνες 

 
 
 
 
 
 
 

Τέλος Μέρους Α 

Ακολουθεί το Μέρος Β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φυσικά Υλικά       Τεχνητά Υλικά 

1.    1. 
 

2.    2. 
 

3.    3. 
 

4.    4. 
 

5.    5. 
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ΜΕΡΟΣ Β’    
(Το Μέρος Β’ βαθμολογείται με 60 μονάδες) 
 
7. Δίνεται το πιο κάτω προοπτικό σχέδιο επίπλου (Σχήμα 1) και σας ζητείτε: 

1.  Να το αποδώσετε με χρωματιστά μολύβια ακουαρέλας. 
2.  Να σκιαγραφήσετε τους όγκους με τονικές διαβαθμίσεις. 
3.  Να αποδώσετε την υφή των υλικών (ξύλου και υφάσματος). 
4.  Να δώσετε φωτοσκίαση στις πτυχές του υφάσματος.   
                    

 
Σχήμα 1 

 
Κριτήρια αξιολόγησης 

 
 Απόδοση όγκου και υλικών                         (20 μονάδες)                     
 Ποιότητα τονικών διαβαθμίσεων           (20 μονάδες)                             
 Ορθή χρήση χρώματος/Φωτοσκίαση              (10 μονάδες)                             
 Ευκρίνεια και γενική παρουσίαση σχεδίου               (10 μονάδες) 

                                             Σύνολο                          60 μονάδες                                      
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

πηγή 
φωτός 

 


