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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018, 08:00 - 11:00
Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα πάρει τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο Α3 (8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου)
• Το παράρτημα
• Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α4

ΟΔΗΓΙΕΣ:
1. Nα απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις και να κάνετε όλες τις εργασίες
στο εξεταστικό δοκίμιο.
2. Να προσέξετε την ποιότητα της εργασίας σας.

Το παράρτημα δεν επιστρέφεται

1.

2.	Διοργανώνεται και φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου που θα φιλοξενήσει

Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω σήματα / λογότυπα με τον ανάλογο χαρακτηρισμό.

προβολές ταινιών από όλο τον κόσμο στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης σας.

1.

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

2.

κέντρο προσφυγικής
πρόνοιας

3.

οφθαλμολογική κλινική

4.

περιβαλλοντικό κέντρο

5.

φωτογραφικός όμιλος

•	Να δημιουργήσετε στην επιφάνεια της συσκευασίας για ποπ-κόρν (popcorn) που θα
		 διατίθεται στην καντίνα του Δημοτικού Θεάτρου μια έγχρωμη, πρωτότυπη, ανεικονική
		 (μη ρεαλιστική) σύνθεση χωρίς οποιαδήποτε τυπογραφικά στοιχεία.

5. φωτογραφικός όμιλος

• 	Η σύνθεσή σας πρέπει να έχει ρυθμό, κίνηση και ζωντάνια, μεταδίδοντας έτσι την αίσθηση
του καλοκαιρινού σινεμά.
8. χρηματοοικονομικός όμιλος

• 	Να χρησιμοποιήσετε δύο (2) αντίθετα χρώματα και το μαύρο.
• Η σύνθεση πρέπει να έχει τονικές διαβαθμίσεις.

6. στούντιο ηχογράφησης

1. ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
6.

στούντιο ηχογράφησης

7.

εργοληπτική εταιρεία

2. κέντρο προσφυγικής πρόνοιας

8.	χρηματοοικονομικός
όμιλος

4. περιβαλλοντικό κέντρο

7. εργοληπτική εταιρεία

3. οφθαλμολογική κλινική

(μονάδες 8)

(μονάδες 22)
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3.

4.	Να δημιουργήσετε το λογότυπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, που θα

Να παρατηρήσετε την αφίσα στο Παράρτημα και να δώσετε τις σωστές απαντήσεις:

διεξαχθεί στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης σας.

Α.

Να υπογραμμίσετε τη σωστή κατηγορία στην οποία ανήκει η αφίσα:

		 κοινωνική

πολιτική

	Να σχεδιάσετε μια μαυρόασπρη πρόταση για το λογότυπο, χρησιμοποιώντας μαύρο πενάκι,
μαρκαδοράκι ή χρωματιστό μαύρο μολύβι.

(μονάδα 1)

καταναλωτική

Στη συνέχεια να εφαρμόσετε το λογότυπό σας έγχρωμο στο εισιτήριο του Φεστιβάλ που
φαίνεται πιο κάτω, χρησιμοποιώντας μέχρι δύο (2) χρώματα και μαύρο.

Β. 	Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που δεν περιγράφει τη δομή της σύνθεσης
της αφίσας.
		 επανάληψη

(μονάδα 1)
κάθετοι άξονες

• Το έγχρωμο λογότυπο μπορεί να αποτελεί εξέλιξη του μαυρόασπρου ή να είναι το ίδιο.
• Το λογότυπο πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία "ΣΙΝΕΜΑ 2018".

διαγώνιοι άξονες

ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (μονάδες 14)

Γ.

Τι είδους ισορροπία έχει η σύνθεση της αφίσας; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
												
(μονάδες 3)
Η ισορροπία είναι ασύμμετρη, αφού αν χωρίσουμε τη σύνθεση στο κέντρο της με έναν
		
κάθετο νοητό άξονα, το οπτικό βάρος (εικόνα, κείμενο) είναι άνισο δεξιά και αριστερά
		 από τον άξονα.
		

Δ.

1. Ποια κατηγορία χρωμάτων κυριαρχεί στην αφίσα; Nα την ονομάσετε.

(μονάδα 1)

		 Κυριαρχούν τα θερμά χρώματα.
		 2. Ποια χρώματα ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία;

(μονάδα 1)

		 Στην πιο πάνω κατηγορία ανήκουν το κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί.
		 3. Να αναφέρετε τα αντίθετα χρώματα των πιο πάνω.
		 Κόκκινο-πράσινο

Κίτρινο-μωβ (λιλά)

ΕΓΧΡΩΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (μονάδες 8)

(μονάδα 1)

Πορτοκαλί-μπλε

Ε.

Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που περιγράφουν τη γραμματοσειρά που
		 χρησιμοποιήθηκε στη λέξη “Jazz” της αφίσας.
												
(μονάδα 1)
		 χειρόγραφα
χωρίς προεξοχές
κυρτά

Στ. Να υπογραμμίσετε μία (1) από τις πιο κάτω λέξεις που περιγράφουν τη γραμματοσειρά που
		 χρησιμοποιήθηκε στις πληροφορίες για το Φεστιβάλ.
												
(μονάδα 1)
		 χειρόγραφα
με προεξοχές
απλά
(σύνολο μονάδων 10)

(σύνολο μονάδων 22)
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5.	Να δημιουργήσετε την εισαγωγική αφίσα της οθόνης προβολών
του Διεθνούς Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, που θα
βρίσκεται στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης σας.
	Να σχεδιάσετε την εισαγωγική αφίσα και να συμπεριλάβετε στη
σύνθεσή σας τη φράση (σλόγκαν): «Θερινό Σινεμά 2018».
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (μονάδες 30)
	Μπορείτε να δημιουργήσετε δική σας γραμματοσειρά ή να αξιοποιήσετε τα τυπογραφικά στοιχεία που δίνονται στη σελίδα έξι (6) με
	αποτύπωση (αντιγραφή) στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε.
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους.
	Οι εικόνες στη σελίδα εφτά (7) δίνονται μόνο ως βοηθήματα.
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους.
	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλακάτα χρώματα ή και αποχρώσεις.
Να προηγηθούν δύο (2) έγχρωμα προσχέδια της πρότασής σας.
Η τελική σας πρόταση θα πρέπει να αποτελεί εξέλιξη
των προσχεδίων.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 1

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 2

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ (μονάδες 8)

(σύνολο μονάδων 38)
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

