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ΣΕΙΡΑ Α΄

ΛΥΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ι (ΠΚ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΤ503

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. H σωστή ονομασία ενός συνόλου τυπογραφικών στοιχείων της ίδιας
    σχεδίασης (αλφαβήτου, αριθμών και σημείων στίξης) είναι:
      i.    γραμματοσειρά
      ii.   έντονοι χαρακτήρες
     iii.  τυπογραφία       
     iv.  κυρτοί χαρακτήρες 

(μονάδα 1)

β. Το Αιγυπτιακό σύστημα γραφής αποτελείτο από:
       i.    γράμματα
      ii.   σύμφωνα
     iii.  σύμβολα
     iv.  ιερογλυφικά

(μονάδα 1)

γ. Το  Φοινικικό αλφάβητο:
       i.    ήταν εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
      ii.   αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν μόνο τα σύμφωνα γράμματα
     iii.  αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν μόνο τα φωνήεντα γράμματα       
     iv.  αποτελείτο από 22 σύμβολα που παρίσταναν τα σύμφωνα και τα φωνήεντα
                 γράμματα

(μονάδα 1)

δ. Οι χαρακτήρες στην Κινέζικη γραφή γράφονται:
       i.    σε οριζόντιες γραμμές, από τα αριστερά προς τα δεξιά
      ii.   σε κολόνες από πάνω προς τα κάτω, από αριστερά προς δεξιά
     iii.  σε οριζόντιες γραμμές, από δεξιά προς τα αριστερά       
     iv.  σε κολόνες από πάνω προς τα κάτω, από δεξιά προς τα αριστερά

(μονάδα 1)
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α. ............................................................

δ. ............................................................

β. ............................................................

ε. ............................................................

γ. ............................................................

στ. ............................................................







Γράμμα Φι (Φ)



Πλαίσιο 2



ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Αυτή η σελίδα δεν αξιολογείται.
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