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Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρεις (3) ασκήσεις σχεδίου και μία (1) άσκηση 
Ιστορίας Τέχνης – Αρχιτεκτονικής.
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 5 σελίδες. 
Σύνολο Μονάδων 100.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Να λύσετε και τις τέσσερις ασκήσεις.   

   1. Να συμπληρωθούν τα στοιχεία σας στα τρία φύλλα σχεδίασης και στο εξεταστικό δοκίμιο.

   2. Να προσεχθεί η διαρρύθμιση των σχεδίων στα φύλλα σχεδίασης.

   3. Να προσεχθεί η γραμμογραφία.

   4. Οι βοηθητικές γραμμές να παραμείνουν στα σχέδια.

   5. Να προσεχθεί η εμφάνιση και καθαρότητα.
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ΑΣΚΗΣΗ 1: Ιστορία Τέχνης – Αρχιτεκτονικής (Μον. 8)

Βαθμός



Να γράψετε κάτω από κάθε ιστορικό μνημείο το αντίστοιχο όνομα και τη χρονική περίοδο από 
τον πίνακα που δίνεται πιο κάτω:

Όνομα Χρονική περίοδος Όνομα Χρονική περίοδος

Όνομα Χρονική περίοδος Όνομα Χρονική περίοδος

Όνομα Χρονική περίοδος
Πυραμίδες Γοτθική Αρχιτεκτονική
Ανάκτορο της Κνωσού Αίγυπτος και Μεσοποταμία
Κολοσσαίο Αρχαία Ελλάδα
Παναγία των Παρισίων Μινωικός πολιτισμός
Παρθενώνας Αρχαία Ρώμη
Stonehenge Μεγαλιθική αρχιτεκτονική
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ΑΣΚΗΣΗ 2: Αξονομετρικό – Ισομετρικό Σχέδιο (Μον. 28)

Δίνεται η ορθογραφική προβολή (πρόσοψη, κάτοψη και πλάγια όψη) του πιο κάτω στερεού. 

Να σχεδιάσετε την ισομετρική προβολή του στερεού σε κλίμακα 1:1.



Οι διαστάσεις στο σχήμα δίνονται σε χιλιοστά.
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ΑΣΚΗΣΗ 3: Προοπτικό Σχέδιο (Μον. 34)

Δίνεται η πιο κάτω κάτοψη. Σε αυτήν εδράζονται τρία (3) στερεά. 
Η απόσταση παρατήρησης Ο΄Κ είναι 150 χιλιοστά από τη γραμμή εδάφους.
Το ύψος παρατήρησης είναι 30 χιλιοστά.
Το στερεό Α έχει ύψος 40 χιλιοστά.



Το στερεό Β έχει ύψος 30 χιλιοστά.
Το στερεό Γ έχει ύψος 5 χιλιοστά.

Να σχεδιάσετε τη γωνιακή προοπτική της κάτοψης και των στερεών με δύο σημεία 
φυγής (όπως φαίνεται στο σχήμα) σε κλίμακα 1:1.
Οι διαστάσεις στο σχήμα δίνονται σε χιλιοστά.
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ΑΣΚΗΣΗ 4: Ελεύθερο Σχέδιο (Μον. 30)

Σύνθεση εκ του φυσικού (νεκρή φύση) με μολύβι.

Να σχεδιάσετε με μολύβι τα αντικείμενα, όπως φαίνονται εκ του φυσικού. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μολύβια από ΗΒ – 5Β.



Το χαρτί σχεδίασης μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κάθετα.

Η σύνθεση θα αξιολογηθεί ως προς τα ακόλουθα: 

 Την αρμονική οργάνωση του εικαστικού χώρου.

 Τις αναλογίες των διαφόρων μεγεθών.

 Την ορθή απόδοση της τονικής διαβάθμισης, της φωτοσκίασης και της υφής.

 Την απόδοση του όγκου και του χώρου.

Ο/Η Διευθυντής/ρια

Υπογραφή……………………………………………………

Ονοματεπώνυμο…………………………………………….
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