
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ /  ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΕΜΠΤΗ, 26  ΜΑΪΟΥ 2011 

ΩΡΑ : 11.00 - 13.30 

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη (Α, Β), τέσσερις σελίδες Α4. 

Ο/Η κάθε εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω: 

• Το εξεταστικό δοκίµιο 

• Το φύλλο σχεδίασης 1 (Α3) 

• Το φύλλο σχεδίασης 2 (Α3) 

• Το φύλλο σχεδίασης 3 (Α3) 

• Το φύλλο σχεδίασης 4 (Α3) 

• Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της, 

θα επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. Να λύσετε όλες τις ασκήσεις στα φύλλα σχεδίασης Α3. 

2. Οι ασκήσεις 1 και 2 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 1. 

3. Η άσκηση 3 του Μέρους Α΄ να απαντηθεί στο φύλλο σχεδίασης 2. 

4. Η άσκηση 4 του Μέρους Α΄ να σχεδιαστεί στο φύλλο σχεδίασης 3. 

5. Οι ασκήσεις 5 και 6 του Μέρους Β΄ να σχεδιαστούν στο φύλλο σχεδίασης 4. 

6. Να αναγραφούν τίτλοι και διαστάσεις όπου χρειάζεται. 

7. Να τηρηθούν οι κανόνες καλής σχεδίασης, γραµµογραφίας και γραφής 

γραµµάτων και αριθµών. 

8. Οι διαστάσεις στα σχέδια δίνονται σε εκατοστόµετρα και τα υψόµετρα σε µέτρα. 

9. ∆ιαστάσεις που δεν αναφέρονται να υπολογισθούν σε συνάρτηση µε τις 

δοσµένες διαστάσεις.  

10. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 

11. Επιτρέπεται η χρήση κλιµακόµετρου. 
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ΘΕΜΑ: Ισόγειος κατοικία 

Περιγραφή 

Στη σελίδα 4 δίνονται, η κάτοψη ισογείου και η τυπική τοµή κατοικίας, σε κλίµακα 
1:100. 

Στο φύλλο σχεδίασης 1, δίνεται η ίδια κάτοψη, χωρίς λεπτοµέρειες και 
διαστάσεις, σε κλίµακα 1:50 (Σχήµα 1). 

ΜΕΡΟΣ Α΄ - 40 µονάδες 

Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες. 

1. Να διαρρυθµίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, µε βάση τα εργονοµικά µεγέθη, 
το χώρο της σαλοτραπεζαρίας της κατοικίας, σχεδιάζοντας την επίπλωση 
στην κάτοψη κατοικίας (Σχήµα 1). 
Η επίπλωση περιλαµβάνει τα πιο κάτω: 

• Ένα τριθέσιο καναπέ 

• Ένα διθέσιο καναπέ 

• Ένα κεντρικό τραπεζάκι 

• ∆ύο πλαϊνά τραπεζάκια 

• Έπιπλο τηλεόρασης 

• Ένα τραπέζι µε 8 καρέκλες 

• Ένα έπιπλο τραπεζαρίας (µπουφέ) 
 

2. Να διαρρυθµίσετε, κατά τρόπο λειτουργικό, µε βάση τα εργονοµικά µεγέθη 
και έχοντας υπόψη το τρίγωνο λειτουργίας της κουζίνας, το χώρο της 
κουζίνας της κατοικίας σχεδιάζοντας τους πάγκους, τα ερµαράκια και τον 
απαραίτητο εξοπλισµό (διπλό νεροχύτη, ηλεκτρική εστία µε φούρνο και 
ψυγείο) στην κάτοψη της κατοικίας (Σχήµα 1).  
 

3. Στο φύλλο σχεδίασης 2, δίνεται η κατασκευαστική λεπτοµέρεια της τοµής του 
∆ηµόσιου Πεζοδροµίου και του διαδρόµου εισόδου κατοικίας. 
Να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τις ονοµασίες των στοιχείων που είναι 
αριθµηµένα στη λεπτοµέρεια (Σχήµα 2). 
 

4. Στο φύλλο σχεδίασης 3, δίνεται σε κλίµακα 1:1 η κάτοψη στερεού. Το στερεό 
έχει σχήµα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου ύψους 3,5cm. 
Να σχεδιάσετε το προοπτικό σχέδιο του στερεού, µε δύο σηµεία φυγής, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που δίνονται στο Σχήµα 3.   
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ΜΕΡΟΣ Β΄ – 60 µονάδες 
 
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 30 µονάδες. 
  
5. Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίµακα 1:50, την πρόσοψη (νότια 

όψη) της ισόγειας κατοικίας (σελ. 4). 
 

6. Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίµακα 1:50, την τοµή Α-Α της 
ισόγειας κατοικίας (σελ. 4) και να αναγράψετε τα βασικά υψόµετρα (εδάφους, 
δαπέδου εσωτερικού χώρου, ανωφλιών, πάνω µέρους πλάκας οροφής και 
περιµετρικού στηθαίου). Στην τοµή να µη σχεδιαστούν τα έπιπλα. 
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