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ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ.  
                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.  
 
 
 

1. (α) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δύν (2) βαζηθέο παξαιιαγέο ηεο «ρξπζήο  
     ηνκήο».           (Μνλάδεο 2) 

 

Οι βαςικέρ οαπαλλαγέρ σηρ «φπτςήρ σξμήρ» είμαι ξι οιξ κάσψ:  
 

i. Η « χηλή μέςη» η ξοξία οαπξτςιάζεσαι ςσιρ οεπιοσώςειρ όοξτ σξ 

ξπιζόμσιξ κόχιμξ οξτ διαφψπίζει σα σμήμασα σξτ εμδύμασξρ, σξοξθεσείσαι 

οάμψ αοό ση γπαμμή σηρ μέςηρ.  
 

ii. Η « φαμηλή μέςη» η ξοξία οαπξτςιάζεσαι ςσιρ οεπιοσώςειρ όοξτ σξ 

ξπιζόμσιξ κόχιμξ οξτ διαφψπίζει σα σμήμασα σξτ εμδύμασξρ, σξοξθεσείσαι 

κάσψ αοό ση γπαμμή σηρ μέςηρ. 

 
 

ΛΤΔΙ 



 2 

(β)  Να επηιέμεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πεξηγξαθώλ ησλ  
      ελδπκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαηάιιειν ηύπν ελδύκαηνο γηα ηνλ θάζε έλα  

       ζσκαηόηππν.              (Μνλάδεο 8) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Η νξζή ρξήζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ γξακκώλ ζε έλα έλδπκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
νπηηθή απάηε ζε έλα αξλεηηθό ζεκείν κηαο ζηινπέηαο, θάλνληαο ηελ έηζη λα θαίλεηαη 
ςειόηεξε θαη ιεπηόηεξε ή ην αληίζεην, ρακειόηεξε θαη πην πιαηηά ζηα ζεκεία πνπ 
ρξεηάδεηαη.  
Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ γπλαηθείνπ ζσκαηόηππνπ, ηνπ νπνίνπ ηηο αηέιεηεο ζα 
θάιππηε ην θάζε έλα από ηα ελδύκαηα ζηηο Δικόνερ 1,2,3 θαη 4. 
Να ζρνιηάζεηε ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα πνπ ζα επηθέξεη ην θάζε έλα από ηα 
ελδύκαηα απηά, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αηειεηώλ ζην ζσκαηόηππν ηνλ νπνίν 
αλαθέξαηε.                                                                                         (Μνλάδεο 10) 
 

 
  
                                                                            

                      

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ  

i. Η  απηνθξαηνξηθή γξακκή θνςηκάησλ είλαη ηδαληθή 
γηα ηηο γπλαίθεο κε ςειό ζώκα. 

Λάθξρ 

ii. Σα έληνλα θαη ηα αλνηρηά ρξώκαηα δελ 
θνιαθεύνπλ ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό.   

Οπθό 

iii. Οη δαθέηεο κε ην δηπιό θνύκπσκα, πξνηηκνύληαη 
θαιύηεξα από ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό ζην 
επάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο.  

Λάθξρ 

iv. Μηα γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάησ κέξνο ηνπ 
ζώκαηνο, πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεη ηηο  ληξαπέ 
θνύζηεο.  

Οπθό 

v. Μηα θνληή γπλαίθα είλαη πξνηηκόηεξν λα ηνλίδεη 
ηελ νξηδόληηα θαηεύζπλζε ζηηο γξακκέο, δίλνληαο 
ύςνο ζην ζώκα ηεο. 

Λάθξρ 

vi. Οη θνύζηεο πνπ εθαξκόδνπλ ζηε κέζε θαη είλαη 
θαξδηέο ζηνλ πνδόγπξν, ηζνξξνπνύλ ηηο 
αλαινγίεο ζηελ εκθάληζε ηεο γπλαίθαο κε βαξύ 
ζθειεηό ζην επάλσ κέξνο. 

Οπθό 

vii. Μηα θνληή γπλαίθα πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεη ηηο 
πνιύ θαξδηέο θνύζηεο. 

Οπθό 

viii. Οη κπινύδεο κε ζηξνγγπιέο ιαηκνθόςεηο,  είλαη 
ηδαληθέο γηα ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό ζην 
επάλσ κέξνο. 

Λάθξρ 



 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: Το έμδυμα στημ εικόμα 1, είμαι ιδαμικό για έμα ψηλό σώμα με  

           μεγάλο στήθος. Οι διαγώμιερ γπαμμέρ ςσξ οάμψ μέπξρ σξτ  

           ςώμασξρ, θα καλύχξτμ σημ τοεπβξλή ςσξ ςημείξ σξτ ςσήθξτρ,   

           εμώ ξι ξπιζόμσιερ γπαμμέρ ςσξ κάσψ μέπξρ σξτ υξπέμασξρ, θα  

           ιςξππξοήςξτμ σξ ύχξρ σξτ ςτγκεκπιμέμξτ ςψμασόστοξτ.  

 

Δηθόλα 2: Το έμδυμα στημ εικόμα 2 είμαι ιδαμικό για έμα κομτό σώμα με  

μικρό στήθος. Οι κάθεσερ γπαμμέρ ςσξ ύυαςμα, έφξτμ σημ ιδιόσησα 

μα οπξςθέσξτμ ύχξρ ςσξ ςώμα, εμώ ξι ξπιζόμσιερ γπαμμέρ ςσημ 

οεπιξφή σξτ ςσήθξτρ, θα οπξςθέςξτμ ολάσξρ και θα ιςξππξοήςξτμ 

σξ ύχξρ σξτ ςτγκεκπιμέμξτ ςψμασόστοξτ. 

 

Δηθόλα 3: Το έμδυμα στημ εικόμα 3 είμαι ιδαμικό για έμα σώμα με  

βαρύ σκελετό. Οι λξνέρ και ξι διαγώμιερ γπαμμέρ κασετθύμξτμ σξ 

μάσι ςε αμσίθεση ολετπά αοό σημ κασεύθτμςη ςσημ ξοξία 

εμώμξμσαι. Με ση φπήςη ατσώμ σψμ γπαμμώμ, μοξπξύμ μα 

καλτυθξύμ εύκξλα ξι ασέλειερ σξτ ςώμασξρ, όοψρ για οαπάδειγμα 

μια μεγάλη οεπιυέπεια ή έμα μεγάλξ ςσήθξρ. 

  

Δηθόλα 4:  Το έμδυμα στημ εικόμα 4, είμαι ιδαμικό για έμα ψηλό αδύματο  

          σώμα. Οι ξπιζόμσιερ γπαμμέρ ςσξ ύυαςμα σξτ εμδύμασξρ, έφξτμ 

          σημ ιδιόσησα μα υαπδαίμξτμ, με αοξσέλεςμα μα κξμσαίμει ξοσικά 

          και σξ ςώμα. 

 

 

Εικόμα 1 Εικόμα 2 Εικόμα 3 Εικόμα 4 
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3. (α)  Να πεξηγξάςεηε ηα ηέζζεξα (4) ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζνύληαη γηα ηελ  
           θαηαζθεπή ηνπ «ζρεδίνπ παξαγσγήο» ελόο ελδύκαηνο.                      (Μνλάδεο 6) 
   

Τα ςσάδια σα ξοξία ακξλξτθξύμσαι για σημ κασαςκετή σξτ «ςφεδίξτ 

οαπαγψγήρ» εμόρ εμδύμασξρ είμαι:                                                                              

I. Στάδιο 1: Ο ςφεδιαςσήρ μελεσά οπξςεφσικά σξ ςφέδιξ σξτ εμδύμασξρ οάμψ 

ςση υιγξύπα. Εμσξοίζει σιρ διάυξπερ ςφεδιαςσικέρ λεοσξμέπειερ σιρ ξοξίερ 

είμαι αοαπαίσησξ μα οαπξτςιάςει ςσξ ςφέδιξ οαπαγψγήρ. 

II. Στάδιο 2: Ο ςφεδιαςσήρ εοιλέγει σξ κασάλληλξ βαςικό οεπίγπαμμα, 

λαμβάμξμσαρ τοόχη σξμ σύοξ σξτ εμδύμασξρ οξτ οπέοει μα ςφεδιάςει.  

III. Στάδιο 3: Ο ςφεδιαςσήρ φπηςιμξοξιώμσαρ ση πίγα και ςφεδιάζει με  

λεοσξμέπεια σα φαπακσηπιςσικά σξτ εμδύμασξρ. Ππέοει μα δξθεί Ιδιαίσεπη 

οπξςξφή ςσξμ ξπθό ςφεδιαςμό σψμ ςφεδιαςσικώμ λεοσξμεπειώμ σξτ 

εμδύμασξρ, όοψρ σα  κξχίμασα, σιρ σςέοερ, σιρ παυέρ και σιρ  μεθόδξτρ 

ςσεπεώμασξρ σξτ.  

IV. Στάδιο 4: Κασά σξ ςφεδιαςμό λαμβάμεσαι τοόχη ξ σύοξρ σξτ τυάςμασξρ με 

σξ ξοξίξ είμαι κασαςκεταςμέμξ σξ έμδτμα, ο.φ. ολεφσό ή γξύμα. Τόσε, σξ 

οεπίγπαμμα σξτ εμδύμασξρ γίμεσαι με αμάκασερ γπαμμέρ δίμξμσαρ έσςι μια 

πεαλιςσική εικόμα σηρ εμυάμιςηρ σξτ εμδύμασξρ.    

 

(β) Να εληνπίζεηε θαη λα αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ζρεδηαζηηθέο / 
     θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ελδύκαηνο, ζηελ Δικόνα 5, νη νπνίεο  
     είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνύλ ζην «ζρέδην παξαγσγήο» ηνπ.   
                                 (Μνλάδεο 4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Πέμςερ ςσήθξτρ 

2. Πέμςερ μέςηρ 

3. Διολό κξύμοψμα (ςσατπψσό) 

4. Τςέοερ με ςφημασιςμέμξ οασάκι 

ςσεπεψμέμερ με κξτμοί 

5. Οπιζόμσιξ κόχιμξ ςση μέςη 

6. Τέςςεπιρ οιέσερ ςση παυή μέςηρ  

7. Θηλιέρ για ση ζώμη 

8. Λεοσξμέπεια με ςξύπα ςσξτρ ώμξτρ 

9. Κξλάπξ οξτκαμίςξτ  

10. Ρεβέπ ςσα ςσπιυώμασα  

 

 
Εικόμα 5 
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4. (α) Να νλνκάζεηε ηα πέληε (5) ζεκεία πνπ ζαο ππνδεηθλύνληαη ζην αλδξηθό ζαθάθη   

     ζηελ Δικόνα 6 θαη λα ζρνιηάζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα απνδνζνύλ 

     ζρεδηαζηηθά, ζε αλδξηθή θηγνύξα ηνπ ζρεδίνπ κόδαο.             (Μνλάδεο 4) 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα ςημεία οξτ τοξδεικμύξμσαι ςσξ αμδπικό ςακάκι ςσημ Εικόμα 6 είμαι: 

i: Ο γιακάς του σακακιού: Ο γιακάρ ςφεδιάζεσαι κτκλικά γύπψ αοό σξ λαιμό.  
 

ii: Το πέτο του σακακιού: Κασά σξ ςφεδιαςμό σξτ κξλάπξτ είμαι ςημαμσικό μα 

τοάπφει ιςξππξοία ςσξ ύχξρ οξτ κασαλήγξτμ σα οέσα σξτ γιακά, λαμβάμξμσαρ 

οάμσξσε τοόχη ση υάςη κίμηςηρ σηρ υιγξύπαρ. 
 

iii: Το κούμπωμα του σακακιού: Τξ κξύμοψμα ςσξ αμδπικό ςακάκι έφει 

αμσίθεση υξπά αο’ όσι ςσξ γτμαικείξ. Τξ αμδπικό ςακάκι κξτμοώμει αοό 

απιςσεπά οπξρ σα δενιά.  
 

iv: Το μαμικέτο του σακακιού: Τξ μαμικέσξ ςφεδιάζεσαι οεπιςσπξυικά γύπψ αοό 

σξμ καποό σξτ φεπιξύ.  
 

v: Ο ώμος και η κορώμα του μαμικιού: Οι ώμξι ςε έμα αμδπικό ςακάκι έφξτμ σιρ 

οεπιςςόσεπερ υξπέρ βάσα και ατσό έφει ψρ αοξσέλεςμα η κξπώμα σξτ μαμικιξύ 

μα ςφεδιάζεσαι λίγξ οιξ ένψ αοό σξ οεπίγπαμμα σηρ υιγξύπαρ ςσξ ςημείξ σξτ 

ώμξτ. 

 

Εικόμα 6 

Εικόμα 6 

v 

iv 

iii 

ii 

i 
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    (β)  Η απηαπάηε ηεο ηειεηόηεηαο ζην ζώκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ην θαηάιιειν  
 ληύζηκν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζσζηή γξακκή, ην θαηάιιειν ύθαζκα θαη ηελ θαιή  

εθαξκνγή ηνπ ελδύκαηνο. 
Να ζρνιηάζεηε ηηο ηδηόηεηεο, ηηο νπνίεο έρνπλ νη παξαθάησ ηύπνη θαη ηα κνηίβα ησλ 
πθαζκάησλ, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο αηέιεηεο ηνπ ζώκαηνο. 

 

i. Τα μικρά μοτίβα στο ύφασμα: Έφξτμ σημ ιδιόσησα μα λεοσαίμξτμ σα 

ςημεία σηρ ςιλξτέσαρ ςσα ξοξία φπηςιμξοξιξύμσαι. 

ii. Η γούμα: Αμήκει ςσημ κασηγξπία σψμ ξγκώδη τυαςμάσψμ, οξτ 

έφξτμ σημ σάςη μα οπξςθέσξτμ βάπξρ ςε κάθε ςψμασόστοξ. 

iii. Το σατέμ ύφασμα: Τξμίζξτμ σιρ καμούλερ και αμαδεικμύξτμ μόμξ σα 

λεοσά ςώμασα.         

 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο  
     «ζπκκεηξηθήο ηζνξξνπίαο» ζε έλα έλδπκα.               (Μνλάδεο 2) 
 

Τα ολεξμεκσήμασα οξτ οπξκύοσξτμ αοό ση φπήςη σηρ «ςτμμεσπικήρ 

ιςξππξοίαρ» ςε έμα έμδτμα είμαι: 

• Η διαδικαςία σηρ κασαςκετήρ σψμ οασπόμ είμαι ετκξλόσεπη και σαφύσεπη.  

• Παπασηπείσαι ξικξμξμία σξτ τυάςμασξρ κασά σημ κξοή σξτ εμδύμασξρ  

• Χπειάζεσαι λιγόσεπξρ φπόμξρ κασά ση ςτμαπμξλόγηςη σξτ εμδύμασξρ 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β 

 
 
 
 
 
 
ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από δύο (2) ζσεδιαζηικέρ αζκήζειρ.  
          Η ζσεδιαζηική άζκηζη 1 βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ. 
          Η ζσεδιαζηική άζκηζη 2 βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ. 
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ) 
 
 

ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΛΤΦΗ ΑΣΔΛΔΙΧΝ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΧΜΑ 
 
 

(α)  Να ζσεδιάζεηε ένα (1) γςναικείο ένδςμα ηο οποίο να είναι ιδανικό για   
      τηλό ζώμα.  
 
ΟΓΗΓΙΔ:  
 

i. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 
παξάξηεκα. 

ii. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιεπθή θόιια ζρεδίαζεο Α4 ε νπνία 
θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο (ηερληθέο θάιπςεο αηειεηώλ ζην γπλαηθείν ζώκα).   

iii. ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο λα ηνπνζεηήζεηε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 
πνπ πξνηείλεηε, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηειεηώλ ζην ςειό γπλαηθείν ζώκα. 

iv. ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο λα απνδώζεηε ζρεδηαζηηθά ηα πθάζκαηα πνπ 
πξνηείλεηε.  

v. Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 
(β)  Να εξηγήζεηε πιο κάηυ ηιρ ζσεδιαζηικέρ λεπηομέπειερ ηος ενδύμαηορ  
      πος έσεηε ζσεδιάζει και να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ηυν ςθαζμάηυν  
      πος πποηείνεηε για ένα τηλό ζώμα. 
 

Μια γυμαίκα με ψηλό σώμα είμαι καλά μα αποφεύγει: 

i. Τιρ κάθεσερ πίγερ,  

ii. Τα κξτμοιά ςε κάθεση οαπάσανη, 

iii. Τημ οπιγκιοική γπαμμή κξχιμάσψμ (κάθεσα)  

iv. Τημ ατσξκπασξπική γπαμμή κξχιμάσψμ (ξπιζόμσια). 

Μια γυμαίκα με ψηλό σώμα είμαι καλά μα προτιμά: 

i. Να σξμίζεσαι η ξπιζόμσια κασεύθτμςη, φπηςιμξοξιώμσαρ, υαπδιέρ ζώμερ και 

υξύςσερ με ξπιζόμσια κξχίμασα. 

ii. Τα κξχίμασα φαμηλά ςση μέςη και σιρ σςέοερ ςσξτρ γξυξύρ ξι ξοξίερ 

φαμηλώμξτμ ση γπαμμή σηρ μέςηρ. 

iii. Τξ κξπςάζ με ςσπξγγτλέρ ή σεσπάγψμερ λαιμξκόχειρ και σξτρ μεγάλξτρ 

γιακάδερ. 

 
       Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 1 ηος Μέποςρ Β΄ είναι: 
 

 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ  11  

Δπεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο επηινγήο ησλ πθαζκάησλ 3 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ηνπ ζρεδίνπ 1  

ύνολο 15 
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ) 
 
ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ   
 

ΟΓΗΓΙΔ: 
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά: 

 ηνλ πίλαθα έκπλεπζεο,  
 ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο, 
 ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ,  
 ηελ θαξηέια πθαζκάησλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ. 

 

II. Να ζρεδηάζεηε ΔΝΑ (1) έλδπκα αλδξηθό θαη ΔΝΑ (1) έλδπκα γπλαηθείν ζηηο ιεπθέο 
θόιιεο ζρεδίαζεο Α4. Σα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ λα γίλνπλ κε ΜΟΛΤΒΙ θαη λα 
ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα κνηίβα ησλ πθαζκάησλ πνπ πξνηείλεηε γηα ην θάζε 
έλα ζρέδην. 
 

III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

IV. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο, ΔΝΑ (1) από ηα δύν 
ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ.  
 

V. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε κέγεζνο 
Α4. 

 

VI. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα 
ζρεδηαζηηθά γθνπάδ (gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα αθνπαξέιαο. 

   
 

ΘΔΜΑ:   
 

 
 
 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ: 
 

 

o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2012  
 

o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Να ζρεδηάζεηε πξσηόηππα ελδύκαηα ηα νπνία λα είλαη 
εκπλεπζκέλα από ην πλεύκα, ηα ρξώκαηα θαη ηε ζεκαζία ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 
θαη ΟΥΙ αζιεηηθά ξνύρα γηα ηνπο αζιεηέο.  

 

o ΑΓΟΡΑ: Μπνπηίθ 
 

o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΗ: Οη αζιεηηθνγξάθνη νη νπνίνη πξόθεηηαη λα αληηπξνζσπεύζνπλ ηελ 
Κύπξν θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. 

 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ ηνλ «πίλαθα  έκπλεπζεο» 
πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα. 
 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα ηα νπνία ζαο δίλνληαη ζηελ «θαξηέια 
πθαζκάησλ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα.      
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Η βαθμξλόγηςη σηρ ςφεδιαςσικήρ άςκηςηρ 2, εναπσάσαι αοό σημ σήπηςη σψμ 

οπξδιαγπαυώμ σξτ θέμασξρ και αοό σξ εοίοεδξ έμομετςηρ και σηρ ςφεδιαςσικήρ 

ικαμόσησαρ σξτ/σηρ ενεσαζξμέμξτ/ηρ. 

 
 
 
 
       Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 2 ηος Μέποςρ Β΄ είναι:  

 
 
 
 

- ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ - 

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ 16 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο 22 

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε πθαζκάησλ    5 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ   2 

ύλνιν 45 


