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ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΜ2 

ΣΕΙΡΑ Α΄

ΛΥΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι (ΠΚ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΤ510

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90΄ λεπτά 

O/H κάθε εξεταζόμενος/η να εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο
• Μία (1) μαυρόασπρη σύνθεση μεγέθους Α4
• Ένα (1) φύλλο σχεδίασης μεγέθους Α4
•   Ένα (1) έντυπο Α4 (χαρτονάκι), στο οποίο να συμπληρωθούν τα στοιχεία  

του/της και να επισυναφθεί στο φύλλο σχεδίασης, στο τέλος της εξέτασης. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1.    Να εκτελέσετε τη σχεδιαστική άσκηση στο φύλλο σχεδίασης Α4 

που σας έχει δοθεί.
2.   Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100.
3.    Η ανάλυση των μονάδων για τη σχεδιαστική άσκηση φαίνεται αναλυτικά  

στα κριτήρια αξιολόγησης στη σελίδα τρία (3) του εξεταστικού δοκιμίου.
4.   Το φύλλο σχεδίασης Α4 θα επιστραφεί για βαθμολόγηση. 
5.    Στη σχεδιαστική άσκηση να χρησιμοποιήσετε το υλικό με βάση τις οδηγίες  

που δίνονται.
6.    Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.



ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ (ΜΟΝΑΔΕΣ 100)

Να διερευνήσετε τη σύνθεση που βλέπετε και να την αποδώσετε ρεαλιστικά 
στο φύλλο σχεδίασης Α4 που σας έχει δοθεί. Να χρησιμοποιήσετε ένα (1) 
από τα ακόλουθα υλικά: μολύβι ή πενάκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Να οργανώσετε με επιμέλεια τη σχεδιαστική επιφάνεια και να χρησιμοποιήσετε  
τις κατάλληλες τεχνικές για να αποδώσετε:

α. το σχήμα, τη φόρμα και τις αναλογίες των αντικειμένων της σύνθεσης
β. τη φωτοσκίαση, τον όγκο και την υφή των αντικειμένων της σύνθεσης
γ. την τονική διαβάθμιση και τα επίπεδα της σύνθεσης
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τοποθέτηση της σύνθεσης στον χώρο σχεδίασης Α4. 10 μονάδες

2. Απόδοση του σχήματος, της φόρμας και των αναλογιών  
των αντικειμένων της σύνθεσης. 25 μονάδες

3. Απόδοση της φωτοσκίασης, του όγκου και της υφής  
των αντικειμένων της σύνθεσης.  25 μονάδες

4. Απόδοση της τονικής διαβάθμισης και των επιπέδων  
της σύνθεσης. 25 μονάδες

5.  Ζωντανή και εκφραστική απόδοση του θέματος. 15 μονάδες

 ΣΥΝΟΛΟ 100 μονάδες








