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Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Η λογική του δοκιμίου
Οι τελικές εξετάσεις της Β΄Λυκείου βασίζονται στην παρατήρηση εκ του 
φυσικού, και μέσα από δύο μικρές ασκήσεις καταλήγουν σε εφαρμογή 
επάνω σε χρηστικό αντικείμενο. 

Για το παράδειγμά μας αυτό, θα παρατηρούμε από μια φωτογραφία 
νεκρής φύσης (Άσκηση 1). Τα χρονικά πλαίσια ενός δοκιμίου διαφέρουν 
αρκετά από τις συνθήκες σε ένα εργαστήριο τέχνης, γι’αυτό συστήνεται 
εξάσκηση με υλικά και τεχνικές. Τα σχέδια μαθήματος που ακολουθούν 
θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς και να αποφύγεις λάθη.

Μαζί με το γραπτό δίνεται ένα χαρτονάκι με κομμένο παραθυράκι, με το 
οποίο θα απομονώσεις μέρη της σύνθεσης σου για να λύσεις την Άσκηση 
2. Επίσης δίνεται ένα φύλλο ρυζόχαρτου, με το οποίο μπορείς αν θέλεις 
να αντιγράψεις στοιχεία για την τελική εφαρμογή. 

• Πρέπει να λύσεις τις ασκήσεις της σελίδας 2 πρώτα για να 
μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις κάποια στοιχεία στην τελική 
εφαρμογή στη σελίδα 3.

 
• Αν βρίσκεσαι στο σπίτι, μπορείς να κόψεις μόνη/ος σου  

ένα παραθυράκι από οποιοδήποτε χαρτόνι, στις διαστάσεις  
4 εκ. Χ 4 εκ.

•  Εξετάζεσαι έμμεσα, μέσα από τις λύσεις σου, στις γνώσεις σου 
στην θεωρία του χρώματος, στη σύνθεση και στις δεξιότητες σου 
με υλικά και τεχνικές. Στις επόμενες σελίδες θα επαναλάβουμε 
κάποια βασικά από αυτά. 

Χρησιμοποιώντας μαλακά μολύβια (Β, 2Β, 3Β) να σχεδιάσεις τα 
περιγράμματα, αρχίζοντας πάντα με απαλές γραμμές. Οι βοηθητικές 
γραμμές συχνά βοηθούν στην απόδοση του όγκου και της υφής. 
Φρόντισε να απλοποιείς τα σχήματα και τις φόρμες. Αυτό θα 
βοηθήσει στις επόμενες ασκήσεις.

*Το δοκίμιο που ακολούθει είναι ενδεικτικό
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Η συγκεκριμένη λύση είναι παρμένη από 
το απόσπασμα που φαίνεται πιο πάνω.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Άσκηση με Θετικό/Αρνητικό Χώρο
Η Άσκηση 2α ζητά να αποδώσεις μέρος της σύνθεσης από την 
Άσκηση 1 μόνο με μαύρο (πλακάτο) και άσπρο, δηλαδή το χρώμα του 
χαρτιού. Πρόκειται για άσκηση σχηματοποίησης και απλοποίησης. Θα 
απομονώσεις μέρος της σύνθεσης που σχεδίασες με το παραθυράκι. Το 
παραθυράκι είναι 4 Χ 4 εκ. ενώ το πλαίσιο εργασίας που δίνεται στο 
γραπτό, 8 Χ 8 εκ. Θα χρειαστεί να μεγεθύνεις με το μάτι.

• Επέλεξε ένα απόσπασμα που θα σε ευκολύνει να σχηματοποιήσεις 
και να απλοποιήσεις εξαφανίζοντας περιγράμματα και τόνους.

• Τοποθέτησε το χάρτινο παραθυράκι σε σημείο της σύνθεσης που 
θα ήθελες να μεγεθύνεις.

 
•  Να αντιγράψεις σε μεγέθυνση, γραμμικά και με απαλές γραμμές 

το απόσπασμα που επέλεξες μέσα στο πλαίσιο λύσης της 
άσκησης. 

• Γέμισε τα απλοποιημένα σχήματα με μαύρο μελάνι (πενάκι).

Η άσκηση φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι. Βασίζεται στην οικονομία 
αφού προσπαθούμε να απλοποιήσουμε, κρατώντας τα λιγότερα 
δυνατά στοιχεία. 

Δεν ζητείται απλά μια ασπρόμαυρη μελέτη. Αυτή η άσκηση 
δεν αφορά ούτε τόνους ούτε υφές. Φυσικά πρώτα πρέπει να 
σχεδιάσεις με γραμμή. Στη συνέχεια όμως, ακόμα και οι γραμμές θα 
εξαφανιστούν και θα φαίνονται μόνο τα σχήματα. 
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Η συγκεκριμένη λύση είναι παρμένη από 
το απόσπασμα που φαίνεται πιο πάνω.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Άσκηση με Αντίθετα Χρώματα
Η Άσκηση 2β επίσης ζητά να αποδώσεις μέρος της σύνθεσης από την 
Άσκηση 1 με δύο συμπληρωματικά χρώματα και τις αποχρώσεις τους. 
Σε αυτή την περίπτωση δίνεται το χρώμα μωβ, ενώ ζητείται να ξέρεις 
πιο χρώμα είναι το αντίθετο (συμπληρωματικό) του. Θα απομονώσεις 
μέρος της σύνθεσης που σχεδίασες με το παραθυράκι. Το παραθυράκι 
είναι 4 Χ 4 εκ. ενώ το πλαίσιο εργασίας που δίνεται στο γραπτό, 8 Χ 8 
εκ. Θα χρειαστεί να μεγεθύνεις με το μάτι.

• Τοποθέτησε το χάρτινο παραθυράκι σε σημείο της σύνθεσης που 
θα ήθελες να μεγεθύνεις.

 
•  Να αντιγράψεις σε μεγέθυνση, γραμμικά και με απαλές γραμμές 

το απόσπασμα που επέλεξες μέσα στο πλαίσιο λύσης της 
άσκησης. 

• Αφού εντοπίσεις το σωστό αντίθετο (συμπληρωματικό) χρώμα 
για το μωβ, να χρωματίσεις τη σύνθεση με τα δύο χρώματα 
χρησιμοποιώντας και αποχρώσεις τους. Εξετάζεσαι τόσο για 
τις γνώσεις σου στην θεωρία του χρώματος, όσο και για τις 
δεξιότητες σου με τα υλικά. 

SOS: η συγκεκριμένη άσκηση μιλά για αποχρώσεις ενός χρώματος 
αλλά και τις αποχρώσεις του αντίθετου (συμπληρωματικού) του 
χρώματος. Για να δημιουργήσεις αποχρώσεις του μωβ θα πρέπει 
να το αναμίξεις με άλλα χρώματα, κυρίως διάφορα κόκκινα και 
μπλε. Προσοχή να μην ξεφύγει η απόχρωση από τον χαρακτηρισμό 
“μωβ”. Το ίδιο ισχύει και για το αντίθετο του μωβ, φυσικά.

Για το μωβ χρώμα το αντίθετο είναι, βέβαια, το κίτρινο.  
Τα ζεύγη από αντίθετα είναι τα πιο κάτω. 

Κόκκινο - Πράσινο

Κίτρινο - Μωβ

Μπλε - Πορτοκαλί

Η λογική είναι απλή: Το κάθε βασικό χρώμα είναι αντίθετο με το 
παράγωγο των άλλων δύο βασικών. Φαίνονται πιο έντονα όταν 
βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο.
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Τα δύο μικρά γραμμικά 
προσχέδια σου δίνουν 
την ευκαιρία να 
αποφασίσεις με ποιον 
τρόπο θα φτάσεις στην 
τελική λύση. Προφανώς 
σε αυτή την περίπτωση 
επικράτησε το β) το οποίο 
είναι βασισμένο σε ένα 
απλό πλέγμα με άξονες 
συμμετρίας/περιστροφής. 

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 
Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Άσκηση με την τελική Εφαρμογή
Το δεύτερο μέρος του γραπτού (Άσκηση 3) αφορά την τελική εφαρμογή 
και έχει 40% των μονάδων. Έχει πιο μεγάλο εμβαδόν, άρα θα της 
αφιερώσεις τον πιο πολύ χρόνο, και έχεις και τον χώρο να αναπτύξεις 
τις ιδέες σου. 

• Ο χρόνος σου είναι πολύτιμος. Ακόμα ένας λόγος να 
χρησιμοποιήσεις τις προηγούμενες ασκήσεις.

• Μπορείς να χρησιμοποιήσεις σχήματα που είχες αντιγράψει στο 
ριζόχαρτο προηγουμένως.

 
•  Δοκίμασε να αντιστρέψεις το ριζόχαρτο για να δημιουργήσεις 

συμμετρίες. 

• Εναλλακτικά, μπορείς να κάνεις μοτίβο με περιστροφή (90 ή 180 
μοίρες).

Ψυχρά θεωρούνται τα χρώματα που περιέχουν μπλε αποχρώσεις. 
Εκτός από τα πολλά μπλε και γαλάζια που υπάρχουν, 
συμπεριλαμβάνονται τα μωβ, τα τυρκουάζ και τα πράσινα.  
Γενικά, όσο πιο πολύ μπλε υπάρχει στην ανάμειξη, τόσο πιο ψυχρό 
θεωρείται το χρώμα.

Το δοκίμιο ζητά να πάρεις στοιχεία από τις πρώτες ασκήσεις για να συνθέσεις την 
εφαρμογή, και εξάλλου έτσι θα κερδίσεις χρόνο.  
Ξεκινώντας από το κέντρο και δουλεύοντας πότε με συμμετρία  
και πότε με περιστροφή, είναι εύκολο να δομήσεις μια αρμονική σύνθεση.  
Χρειάζεται ευελιξία και εξάσκηση.

Χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρεις, και σε πολύ μικρή 
κλίμακα, ο τελικός σχεδιασμός σε μικρογραφία του 

αντικειμένου.


