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ΛΤΔΙ 



  από 10 2    

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

1. (α) Να κειεηήζεηε ηηο Δηθόλεο 1, 2 θαη 3.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 
i. Να εληνπίζεηε ηελ Δηθόλα ηνπ ελδύκαηνο ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

«ρξπζή ηνκή» θαη λα παξαζέζεηε ηνλ νξηζκό ηεο.                         (Μνλάδεο 2) 

Η Εικόμα 2 οαπξτςιάζει ση «φπτςή σξμή».  Η «φπτςή σξμή» 

οαπξτςιάζεσαι ςε έμα έμδτμα, όσαμ σξ οάμψ μέπξρ σξτ 

εμδύμασξρ, είμαι  ελαυπά οιξ μικπό αοό μια υξύςσα σηρ ξοξίαρ 

σξ μήκξρ υθάμει ση γπαμμή σψμ γξμάσψμ. Σξ έμδτμα ατσό 

οαπξτςιάζει, ξπιζόμσιξ κόχιμξ ςση γπαμμή σηρ μέςηρ.   
 

Να εληνπίζεηε ηηο Δηθόλεο ησλ ελδπκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 
παξαιιαγέο ηεο «ρξπζήο ηνκήο». Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο 
δύν (2) παξαιιαγέο.                                     (Μνλάδεο 3) 

Η Εικόμα 1 οαπξτςιάζει έμδτμα με «φαμηλή μέςη». Η 

οαπαλλαγή ατσή, οαπξτςιάζεσαι ςε οεπιοσώςειρ ςσιρ ξοξίερ σξ 

ξπιζόμσιξ κόχιμξ σξ ξοξίξ διαφψπίζει σα σμήμασα σξτ 

εμδύμασξρ, βπίςκεσαι οιξ κάσψ αοό ση γπαμμή σηρ μέςηρ. 

Η Εικόμα 3 οαπξτςιάζει έμδτμα με «χηλή μέςη». Η 

οαπαλλαγή ατσή, οαπξτςιάζεσαι ςε οεπιοσώςειρ ςσιρ ξοξίερ σξ 

ξπιζόμσιξ κόχιμξ σξ ξοξίξ διαφψπίζει σα σμήμασα σξτ 

εμδύμασξρ, βπίςκεσαι οιξ οάμψ αοό ση γπαμμή σηρ μέςηρ.  

 

Δικόνα 1 Δικόνα 3 Δικόνα 2 



  από 10 3    

 (β) Οη Δηθόλεο 4 θαη 5 παξνπζηάδνπλ ελδύκαηα κε θαλεξή ηε «ζπκκεηξηθή» θαη   
       ηελ «αζύκκεηξε» ηζνξξνπία.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
i. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                      (Μνλάδεο 2)                                                                                                                                                                                                   

Η Δηθόλα 4 παξνπζηάδεη έλδπκα κε «αςύμμεσπη» ηζνξξνπία. 

Η Δηθόλα 5 παξνπζηάδεη έλδπκα κε «ςτμμεσπική» ηζνξξνπία. 

 

ii. Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο 

«ζπκκεηξηθήο» ηζνξξνπίαο ζ’ έλα έλδπκα.                                                               (Μνλάδεο 3)                                               

Σα σπία (3) ολεξμεκσήμασα οξτ οπξκύοσξτμ αοό ση φπήςη σηρ 

ςτμμεσπικήρ ιςξππξοίαρ ςσξ έμδτμα, είμαι σα ενήρ: 

 Η διαδικαςία σηρ κασαςκετήρ σψμ οασπόμ είμαι ετκξλόσεπη και 

σαφύσεπη.  

 Γίμεσαι ξικξμξμία σξτ τυάςμασξρ κασά σημ κξοή σξτ εμδύμασξρ.  

 Χπειάζεσαι λιγόσεπξρ φπόμξρ κασά ση ςτμαπμξλόγηςη σξτ εμδύμασξρ. 

 

 

 

Δικόνα 4: 
Οίθνο: Atelier Versace, 
γηα ην Καινθαίξη 2015 

 

Δικόνα 5: 
Οίθνο: Gucci, γηα ην 

Καινθαίξη 2015 

 



  από 10 4    

2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ ζηνπο πην θάησ νξηζκνύο, όζνλ αθνξά  
     ζηα ζηνηρεία θαιαηζζεζίαο ησλ ελδπκάησλ.                                                      (Μνλάδεο 5)                                                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(β) Να ζρνιηάζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν  

     ε θάζε γπλαίθα αμηνινγεί ην ζσκαηόηππό ηεο, θαζώο θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο  

     ηεο  επηινγέο.                                                                                      (Μνλάδεο 5)                                                                                        

«Σα εμδύμασα είμαι αοαπαίσησξ μα εκυπάζξτμ σα θεσικά ςσξιφεία 

σηρ οπξςψοικόσησαρ και σξτ ςψμασόστοξτ σξτ ασόμξτ οξτ σα 

εοιλέγει, με ςκξοό μα σα φπηςιμξοξιήςει.»        
 

Σα εμδύμασα είμαι αοαπαίσησξ μα εκυπάζξτμ σα θεσικά ςσξιφεία σηρ 

οπξςψοικόσησαρ και σξτ ςψμασόστοξτ ατσξύ οξτ σα υξπάει. Οι 

γτμαίκερ είμαι αοαπαίσησξ μα αμαγμψπίζξτμ, μα εκσιμξύμ σξ 

ςψμασόστοό σξτρ, καθώρ και μα οπξςαπμόζξτμ σιρ οπξςσαγέρ σηρ 

μόδαρ με σέσξιξ σπόοξ ώςσε μα σξτρ σαιπιάζει. Δε θεψπείσαι 

αοαπαίσησξ μα ακξλξτθξύμ οιςσά σιρ ξδηγίερ σηρ μόδαρ αγμξώμσαρ 

σξ οπξςψοικό σξτρ ςστλ. Οι ασέλειερ σξτ ςώμασξρ οπέοει μα 

καλύοσξμσαι έντομα και σα όμξπυα ςημεία σηρ εμυάμιςήρ σξτρ, μα 

σξμίζξμσαι και μα αμαδεικμύξμσαι.                                     

 

 

                             

ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΛΑΙΘΗΙΑ ΣΩΝ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ 

i. Η νξζή ρξήζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ γξακκώλ ζε 
έλα έλδπκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπηηθή απάηε 
ζε έλα αξλεηηθό ζεκείν κηαο ζηινπέηαο. 
 

ΟΡΘΟ 

ii. Οη δηαγώληεο ξαθέο ζ’ έλα έλδπκα, θαηεπζύλνπλ ην 
βιέκκα αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία 
ελώλνληαη, κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνπλ ηηο αηέιεηεο 
ζην ζώκα.  
 

ΛΑΘΟ 

iii. Σα ελδύκαηα κε ηα «πξηγθηπηθά» θνςίκαηα 
θνιαθεύνπλ ην ζσκαηόηππν κε βαξύ ζθειεηό ζην 
πάλσ κέξνο. 
 

ΟΡΘΟ 

iv. Σα ελδύκαηα κε ην «απηνθξαηνξηθό» θόςηκν  
βειηηώλνπλ αηζζεηηθά ηηο αλαινγίεο ηνπ ςεινύ 
ζώκαηνο. 
 

ΛΑΘΟ 

v. Οη ζθνπξόρξσκεο θνύζηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα 
αλνηρηόρξσκα θνξζάδ θνιαθεύνπλ ην βαξύ 
ζθειεηό ζην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο.  
 

ΟΡΘΟ 



  από 10 5    

3.  (α) Δίζηε επαγγεικαηίαο ζρεδηαζηήο/ζηξηα κόδαο. Μηα πειάηηζζά ζαο κε θνληό  
      ζώκα, ζαο έρεη αλαζέζεη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελδύκαηόο ηεο.  
      Λακβάλνληαο ππόςε ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία  ζηε ΣΗΛΗ Α, λα  
      αλαγξάςεηε ζηε ΣΗΛΗ Β, «ΝΑΙ» γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα  
      θνιάθεπαλ ην θνληό ζώκα θαη «ΟΥΙ» γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ δε  
      ζα θνιάθεπαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηόηππν ηεο πειάηηζζάο ζαο.     (Μνλάδεο 6)                                                                                                 
                              
 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(β) Να αλαθέξεηε ην ζηάδην ζηελ πνξεία δεκηνπξγίαο κηαο ζπιινγήο ελδπκάησλ  

     ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ «ρεδίνπ  

     Παξαγσγήο» θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ.                      (Μνλάδεο 4)                                         

   Σημ εοιλξγή σψμ σελικώμ ςφεδίψμ σηρ ςτλλξγήρ εμδτμάσψμ, 

ακξλξτθεί η κασαςκετή σψμ οασπόμ σξτρ, με ςκξοό ση 

ςτμαπμξλόγηςη σψμ οπώσψμ δειγμάσψμ σηρ ςτλλξγήρ. Σξ ςφέδιξ 

οαπαγψγήρ κασαςκετάζεσαι οπιμ αοό σημ κασαςκετή σψμ 

δξκιμαςσικώμ οασπόμ σξτ εμδύμασξρ. Ο κασαςκεταςσήρ σψμ 

οασπόμ φπειάζεσαι ςαυείρ και νεκάθαπερ ξδηγίερ για σημ 

κασαςκετή σξτ εμδύμασξρ για σξ ξοξίξ καλείσαι μα κασαςκετάςει 

σα οασπόμ. Σιρ οληπξυξπίερ ατσέρ δεμ είμαι δτμασό μα σιρ 

οαπξτςιάςει νεκάθαπα σξ ςκίσςξ σξτ εμδύμασξρ και για σξ λόγξ 

ατσό, κασαςκετάζεσαι σξ ςφέδιξ οαπαγψγήρ. 

 

 

ΣΗΛΗ Α: ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΣΗΛΗ Β: 
ΝΑΙ ή ΟΥΙ 

i. Σα κνλόρξσκα ελδύκαηα. ΝΑΙ 

ii. Σα απαιά ρξώκαηα θαη ηα κηθξά κνηίβα ζηα πθάζκαηα. ΝΑΙ 

iii. Οη θαξδηέο θαη νη πνιύ θνληέο θνύζηεο. ΟΧΙ 

iv. Οη βεξκνύδεο θαη ηα ¾ παληειόληα. ΟΧΙ 

v. Σα ηαγηέξ. ΟΧΙ 

vi. Σα θνξέκαηα ζε πξηγθηπηθή θαη ζε εβαδέ γξακκή. ΝΑΙ 

vii. Οη κεγάιεο ηζέπεο θάησ από ηε κέζε. ΟΧΙ 

viii. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία λα ηνπνζεηνύληαη ζην θνξζάδ. ΝΑΙ 

ix. Σα ξνύρα κε ρακειή κέζε. ΟΧΙ 

x. Σα  θνξέκαηα θαη ηα κνλνθόκκαηα παιηά. ΝΑΙ 

xi. Σα θνζκήκαηα γύξσ από ην ιαηκό θαη ηα κηθξά ζθνπιαξίθηα. ΝΑΙ 

xii. Σα παληειόληα κε ρακειή κέζε.  ΟΧΙ 



  από 10 6    

4. (α) Να ζρνιηάζεηε ηα ζεκεία πνπ ζαο ππνδεηθλύνληαη ζην κίηζο 1, όζνλ 
      αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη ζηελ αλδξηθή θηγνύξα γηα ην  
      ζρέδην κόδαο.                          (Μνλάδεο 5)                  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I. To θεθάιη:  Σξ ολάσξρ σηρ αμδπικήρ κευαλήρ είμαι μεγάλξ. Σόςξ  

             σξ οηγξύμι όςξ και ξ λαιμόρ, οαπξτςιάζξμσαι οιξ  

             εοιβλησικξί και οιξ έμσξμξι ςσημ αμδπική υιγξύπα. 

II. Οη Γνθνί: Η καμούλη σψμ γξυώμ ςσημ αμδπική υιγξύπα, δεμ  

           είμαι οξλύ έμσξμη. 

III. Σα πόδηα: Σα οόδια ςσημ αμδπική υιγξύπα δεμ εοιμηκύμξμσαι  

            οξλύ. Οι γπαμμέρ σξτ γξμάσξτ και σψμ μτώμ  

            ςφεδιάζξμσαι με σέσξιξ σπόοξ, ώςσε μα οαπξτςιάζξτμ  

            έμα γτμμαςμέμξ και μτώδερ κξπμί. 

IV. Οη ώκνη: Οι ώμξι ςσημ αμδπική υιγξύπα ςφεδιάζξμσαι οεςμέμξι  

          και μτώδερ.  

V. Η κέζε: Η μέςη ςσημ αμδπική υιγξύπα είμαι φαμηλά  

             σξοξθεσημέμη και οιξ ολασιά. 

(β) Να ζρνιηάζεηε ην ζηπι ηνπ αλδξηθνύ πξνζώπνπ, ζην ζρέδην κόδαο, όζνλ  
      αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ.                               (Μνλάδεο 5) 

Σξ αμδπικό κευάλι ςφεδιάζεσαι οάμσξσε οιξ ολασύ και με οιξ έμσξμα 

σα φαπακσηπιςσικά σξτ οπξςώοξτ. Οι ίςιερ «ατςσηπέρ» γπαμμέρ 

ςφεδιαςμξύ, σξ δτμαμικό οηγξύμι και σα έμσξμα ζτγψμασικά, είμαι 

μεπικά αοό σα κύπια ςσξιφεία σα ξοξία ςτμθέσξτμ σξ δτμαμικό και 

σξ αθλησικό αμδπικό οπόςψοξ σξ ξοξίξ ςκισςάπεσαι ςσιρ ςτλλξγέρ 

μόδαρ.                                

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β 

I: Σν θεθάιη 

IΙ: Οη γνθνί 

 

IΙΙ: Σα πόδηα 

IV: Οη ώκνη 

V: Η κέζε 

κίηζο 1 



  από 10 7    

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

ΘΔΜΑ: ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
  
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην κίηζο 2, ζηε 
ζειίδα 8, ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

II. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα 
πεξηιεθζνύλ ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο 
ζην κίηζο 2.  

III. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην 
(tracing paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν: 
 «ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο». 

IV. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο, κίηζο 2, λα γίλεη ζην θύιιν 
ζρεδίαζεο (lay out paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν:  
«ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο». 

 
                                                                                                                                                          
     (α)   Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ηε κπξνζηηλή όςε ηνπ  
            εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κίηζο 2, ζύκθσλα κε  
            ηηο πην θάησ νδεγίεο: 
 

 Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 
παξάξηεκα, ζειίδα 5.  

 Η πνξεία εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζην 
ξηδόραξην (tracing paper) Α4, απνηειεί κέξνο ηεο βαζκνιόγεζήο ζαο. 

                                                                                                                                                              
     (β)    Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα, ζην θύιιν ζρεδίαζεο ηνπ ζρεδίνπ  
             παξαγσγήο, ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ  
             παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (π.ρ. ξαθέο, θνςίκαηα, πθάζκαηα, ηύπνο  
             θνπκπώκαηνο θηι). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  από 10 8    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β είλαη: 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο  Μνλάδεο  9  

Οξζή επεμήγεζε ζρεδηαζηηθώλ θαη ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ελδύκαηνο Μνλάδεο  5  

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίνπ Μνλάδεο  1  

ύνολο Μνλάδεο 15 

Λαιμόκξχη με 

ςφημασιςμέμξ άμξιγμα -  

Παπαλλαγή κλεχύδπαρ 

 

Μεσαλλικξί κπίκξι για 

σα κξπδόμια  

Ππιγκιοικέρ παυέρ με 

ενψσεπική 

διακξςμησική παυή 

Σςέοη σύοξτ σζημ 

με ενψσεπική 

διακξςμησική παυή  

Κξτυόοιεσα ςσξ 

Κέμσπξ Μοπξςσά  

Ενψσεπική διακξςμησική 

παυή ςσξμ οξδόγτπξ 

Μξμόφπψμξ 

ύυαςμα 

Οπιζόμσιξ κόχιμξ 

(Χαμηλή μέςη) 

Ριγέ 

Ύφασμα 

καμμέμη 

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

ΟΓΗΓΙΔ: 
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά: 

 Σνλ Πίμακα έμομετςηρ κε ζέκα «Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2016 - Rio de 

Janeiro» (Παξάξηεκα).  

 Σελ Καπσέλα τυαςμάσψμ, (Παξάξηεκα). 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο. 
 Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ.  

 

II. Να ζρεδηάζεηε ζε ζρέδηα αλάπηπμεο ηδεώλ, ΔΝΑ (1) ένδςμα ΑΝΓΡΙΚΟ θαη ΔΝΑ (1) 
ένδςμα ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ. 
  

III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα, ζειίδεο 1,2,3 θαη 4 (Παξάξηεκα). 
 

IV. Γηα ηελ αλάπηπμε ηδεώλ ηεο ζπιινγήο κόδαο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια 

ζρεδίαζεο Α4 (lay out paper). Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 

V. ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμεο ηδεώλ, λα ζρεδηάζεηε αποζπαζμαηικά ηα κνηίβα ησλ 

πθαζκάησλ από ηελ Καπσέλα τυαςμάσψμ, πνπ πξνηείλεηε γηα ην θάζε έλα ζρέδην 

ελδύκαηνο. 
 

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

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

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

 
 
 

Θεμαηική Δπιλογή:   

Rio Carnival
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Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ ηάζηρ: 
 

 

Σα θαληαρηεξά ρξώκαηα θαη ηα έληνλα κνηίβα ζηα πθάζκαηα. Απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ησλ 
δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα ελδύκαηα όπσο: Οη ράληξεο, ηα θηεξά, ηα θεληήκαηα, νη δαληέιεο 
θηι.   

 

Σα πνιπηειή δηάθαλα κεηαμσηά «chiffon», ηα ηππσκέλα κεηαμσηά «ζαηέλ», ηα δξνζεξά 
κνλόρξσκα βακβαθεξά πθαληά, ηα δσεξόρξσκα ηππσκέλα πθαληά βακβαθεξά, ηα ειαζηηθά 
βακβαθεξά θαη νη πεξίηερλεο δαληέιεο.  

Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα ησλ πθαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καπσέλα 

τυαςμάσψμ, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα.      

 :   

Δκπλεπζκέλα από ηα θαληαζκαγνξηθά θαη ηα ηνικεξά θνζηνύκηα από ην γλσζηό θαξλαβάιη ηνπ 

Ρίν Νηε Σδαλέηξν. Να ρξεζηκνπνηεζεί ν Πίμακαρ έμομετςηρ, ν νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 

 

Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο εκθάληζεο γηα ηηο επίζεκεο δεμηώζεηο απηνύ ηνπ αζιεηηθνύ 
γεγνλόηνο ζα απνηειέζνπλ ηα αμεζνπάξ κόδαο. Ραθηλάηα θνζκήκαηα, θνκςά πέδηια θαη κηθξέο 
ηζάληεο, όια ζηνιηζκέλα κε πνιύρξσκεο ράληξεο θαη δηαθνζκεηηθέο ηξέζεο, ηα νπνία ζα 
πξνζζέζνπλ ηε δηθή ηνπο ιάκςε θαη πνιπηέιεηα ζην ελδπκαηνινγηθό ζύλνιν.  
 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ: 
 

 

o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2016 
 

o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Βξαδηλό έλδπκα 
 

o ΑΓΟΡΑ: Τςειήο Ραπηηθήο 
 

o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΩΝ: Έλα θνζκηθό δεπγάξη ην νπνίν πξνζθαιείηαη ζην επίζεκν  
                                            βξαδηλό πάξηη ηεο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2016  
                                            ζην Ρην Νηε Σδαλέηξν. 
 

Η βαθμξλόγηςη σηρ ςφεδιαςσικήρ άςκηςηρ 2, εναπσάσαι αοό σημ σήπηςη 

σψμ οπξδιαγπαυώμ σξτ θέμασξρ, αοό σξ εοίοεδξ έμομετςηρ και 

δημιξτπγίαρ, καθώρ και αοό ση ςφεδιαςσική ικαμόσησα σξτ/σηρ 

ενεσαζξμέμξτ/ηρ. 
 

 
      ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

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

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ: 
 Σν γπλαηθείν έλδπκα 
 Σν αλδξηθό έλδπκα 

 
Μνλάδεο   9  
Μνλάδεο   9 

Σερληθή απόδνζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο Μνλάδεο 20 

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ Μνλάδεο   5 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ Μνλάδεο   2 

ύνολο Μονάδερ 45 


