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Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα πάρει τα πιο κάτω:

• Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την          

   εξεταζόμενο/νη με τα στοιχεία του/της

• Το εξεταστικό δοκίμιο Α3 (6 σελίδες)

• Το παράρτημα 

• Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης (ρυζόχαρτο) μεγέθους Α4

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

Το παράρτημα δεν επιστρέφεται



Να αντιστοιχίσετε τα πιο κάτω σήματα / λογότυπα με τον ανάλογο χαρακτηρισμό. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διοργανώνει το Α΄ Πολιτιστικό Φεστιβάλ 
που περιλαμβάνει χορό, μουσική και εικαστικά. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα 
κυκλοφορήσει σε διάφορες πόλεις θα προβάλει την πιο πάνω εκδήλωση. 

Καλείστε να δημιουργήσετε μια έγχρωμη, πρωτότυπη, ανεικονική
(μη ρεαλιστική) σύνθεση στην επιφάνεια του αυτοκινήτου που βλέπετε χωρίς 
οποιαδήποτε τυπογραφικά στοιχεία. Η σύνθεσή σας πρέπει να έχει ρυθμό, 
κίνηση και ζωντάνια, μεταδίδοντας έτσι την ατμόσφαιρα του φεστιβάλ. 

Να χρησιμοποιήσετε μόνο θερμά χρώματα και μαύρο.
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1. Αρμονία 

2. Αλληλεγγύη 

3. Φροντίδα / Τρυφερότητα 

4. Επικοινωνία

5. Υγεία / Ευεξία

6. Δικαιοσύνη

7. Φιλομάθεια

8. Ομορφιά 

(μονάδες 8) (μονάδες 26)
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Να παρατηρήσετε τη διαφήμιση στο Παράρτημα και να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις.

Α. Τι είδος προϊόντος διαφημίζεται;                                                                                         (μονάδα 1)

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Β. Πώς προβάλλονται οι ιδιότητες του προϊόντος μέσα από τη σύνθεση της διαφήμισης;         (μονάδες 2)

 .......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Γ. Τι είδους ισορροπία έχει η σύνθεση της διαφήμισης;                                                          (μονάδα 1)

........................................................................................................................................................................................................................

Δ. Να αναφέρετε:                                                                                                                   (μονάδες 3)

• Σε ποια κατηγορία χρωμάτων ανήκει το πράσινο;

........................................................................................................................................................................................................................

• Ποια είναι η χρωματική σχέση μεταξύ πράσινου και κόκκινου;

........................................................................................................................................................................................................................

• Από ποια βασικά χρωμάτα δημιουργείται το πράσινο;

........................................................................................................................................................................................................................

Ε. Να υπογραμμίσετε δύο (2) από τις πιο κάτω λέξεις που περιγράφουν                            (μονάδες 2)
τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στο σλόγκαν της διαφήμισης: 

με προεξοχές             χοντρά             χειρόγραφα             κυρτά             χωρίς προεξοχές       

Στ. Να υπογραμμίσετε ένα (1) από τα πιο κάτω που υπάρχει στη σύνθεση της διαφήμισης:       (μονάδα 1)

χρυσή τομή             επανάληψη            βάθος       

(σύνολο μονάδων 10)

Να δημιουργήσετε το λογότυπο μιας νέας εταιρείας η οποία θα ασχολείται με την περιποίηση 
και το σχεδιασμό κήπων και θα ονομάζεται «ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Να σχεδιάσετε μια μαυρόασπρη πρόταση για το λογότυπο της εταιρείας στο πρώτο 
ορθογώνιο που φαίνεται πιο κάτω.

Στη συνέχεια να σχεδιάσετε το λογότυπό σας έγχρωμο στο δεύτερο ορθογώνιο, 
χρησιμοποιώντας μέχρι και τρία (3) χρώματα.

Το λογότυπο πρέπει να περιλαμβάνει και την ονομασία της εταιρείας «ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ».

Μαυρόασπρο λογότυπο
(μονάδες 10)

Έγχρωμο λογότυπο
(μονάδες 10)

(σύνολο μονάδων 20)
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Να δημιουργήσετε την ποδιά εργασίας των υπαλλήλων της εταιρείας “ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ” που 
ασχολείται με την περιποίηση και το σχεδιασμό κήπων.

Να σχεδιάσετε μια έγχρωμη σύνθεση στην επιφάνεια της ποδιάς η οποία να περιλαμβάνει:
1. εικονογραφημένη σύνθεση και
2. τη φράση (slogan) “Η τέχνη στον κήπο σας”

Τα τυπογραφικά στοιχεία δίνονται στη σελίδα 5. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε μόνο με 
αποτύπωση (αντιγραφή), στο μέγεθος και στη θέση που επιθυμείτε. 
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους. 

Οι φωτογραφίες που φαίνονται στη σελίδα 5 δίνονται ΜΟΝΟ ως βοηθήματα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν και με απλοποίηση/σχηματοποίηση. 
Δεν επιτρέπεται η κοπή και η επικόλλησή τους. 

Να προηγηθούν δύο (2) έγχρωμα προσχέδια της ποδιάς.
Η τελική σας πρόταση θα πρέπει να αποτελεί εξέλιξη των προσχεδίων.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ

                                                                                                                              (μονάδες 8)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ                           5
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(μονάδες 28)





ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


