
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ  

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 ΤΑΞΗ: Β’ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:__________ 

 ΧΡΟΝΟΣ: 2.30’                                     


ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο εξώφυλλο και στο πλαίσιο που δίδεται στις σελίδες  δύο 
(2) και τρία (3).


• Η σελίδα τέσσερα (4), πρόχειρο, δεν βαθμολογείται.

• Να απαντήσετε ΟΛΕΣ τις ασκήσεις.

• Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ξεχωρίσετε τις σελίδες του δοκιμίου και κατά την παράδοσή του να 

επανασυνδεθούν με αριθμητική σειρά, από τον επιτηρητή στην παρουσία σας.

• Να παραδώσετε όλο το υλικό που σας δόθηκε.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά δική σας επιλογής.

• Οι εργασίες σας πρέπει να είναι στεγνές κατά την παράδοσή τους.

• Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υλικού.

• Η κατοχή κινητού θεωρείται δολίευση.

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Α΄


Άσκηση 1:    ……./20

Άσκηση 2α:    ……./15

Άσκηση 2β:    ……./15


ΜΕΡΟΣ Β΄


Άσκηση 3:    ……./35

Άσκηση 4:    ……./15


ΣΥΝΟΛΟ: ………/100  =  ……../20 
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ΔΙΔΟΝΤΑΙ 

• Το εξεταστικό δοκίμιο, σε χαρτί μεγέθους Α3, τρεις (3) σελίδες.

• Διαφανές φύλλο σχεδίασης (ριζόχαρτο) μεγέθους Α5.

• Παραθυράκι παρατήρησης.

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………................... 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………. 

TMHMA: …………          ΑΡΙΘΜΟΣ: …..……..

ΒΑΘΜΟΣ: …………………….............. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ...…………………………



2ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………….   ΤΜΗΜΑ:.................

Να σχεδιάσετε τη νεκρή φύση γραμμικά με μολύβι (περίγραμμα). 
Η άσκηση θα αξιολογηθεί με βάση τη σωστή τοποθέτηση, 
τις σωστές αναλογίες και τη σωστή σχεδίαση. 


ΜΕΡΟΣ A ́ (Μονάδες 50)

Άσκηση 1 (Μονάδες 20) 
Να επιλέξετε δύο διαφορετικά µέρη της σύνθεσης χρησιµοποιώντας το παραθυράκι 
που σας δίνεται και να τα µεταφέρετε, µεγεθύνοντάς τα, στα δύο πιο κάτω 
πλαίσια. Στη συνέχεια να τα αποδώσετε σύµφωνα µε τις οδηγίες, που δίνονται κάτω 
από το κάθε πλαίσιο. 

Άσκηση 2 (Μονάδες 30) 

α. Θετικός / αρνητικός χώρος (Μονάδες 15)

β. Ένα βασικό (πρωτεύον) 
χρώµα και το αντίθετό του 
(δευτερεύον), µε τους τόνους και 
τις αποχρώσεις τους 
(Μονάδες 15)
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ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………….   ΤΜΗΜΑ:.................

Να σχεδιάσετε µια έγχρωµη, πρωτότυπη και δηµιουργική σύνθεση για την ύφανση ενός διακοσµητικού µαξιλαριού, χρησιµοποιώντας στοιχεία από το ένα ή και τα 
δύο διερευνητικά σχέδια από την άσκηση 2. Η σύνθεση µπορεί να περιλαµβάνει είτε µοτίβο είτε ελεύθερη εικονογράφηση. 

Η χρωματική παλέτα που θα χρησιµοποιήσετε να είναι µε αντίθετα χρώµατα. Να προσέξετε τις αποχρώσεις τους και τις τονικές διαβαθµίσεις. 

Να χρησιµοποιήσετε υλικά της επιλογής σας (χρωµατιστά µολύβια, ακουαρέλες, χρωµατιστά πενάκια κλπ). Για την άσκηση αυτή επιτρέπεται η χρήση ριζόχαρτου.

ΜΕΡΟΣ Β ́ (Μονάδες 50)

Άσκηση 3 (Μονάδες 35) 

Άσκηση 4 (Μονάδες 15) 

Να εφαρμόσετε , ενδεικτικά, τη σύνθεση που δημιουργήσατε για την άσκηση 3

σε ένα ή και περισσότερα από τα μαξιλαράκια που δίνονται πιο κάτω.

- ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ- 



ΠΡΟΧΕΙΡΟ
Η σελίδα αυτή ΔΕΝ βαθμολογείται

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………..   ΤΜΗΜΑ:.................



ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ  -  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2019 

ΜΕΡΟΣ  Α΄

ΑΣΚΗΣΗ 1  (Μοναδες 20) 

1. Σωστή τοποθέτηση αντικειμένων στο πλαίσιο   ……..4 μον 
2. Αναλογίες -  το κάθε αντικείμενο αξιολογείται με 2 ή 3 μονάδες ……12 μον 
3. Σωστή σχεδίαση……4 μόν 

ΑΣΚΗΣΗ 2 (Μοναδες 30) 

α. Θετικός/αρνητικός χώρος (Μονάδες 15) 

1. Αντιγραφή - μεταφορά από την άσκηση 1. …….4 μον 
2. Ισορροπία - απλοποίηση - σχηματοποίηση ……5 μον 
3. Απόδοση θετικού/αρνητικού   ……..6 μόν 

β. Βασικό χρώμα και το αντίθετό του με αποχρώσεις ( Μονάδες 15) 

1. Οργάνωση εικαστικού πλαισίου ……3 μόν 
2. Αντιγραφή - μεγέθυνση ……3 μόν 
3. Αντίθετο χρώμα …..2 μόν 
4. Αποχρώσεις …..7 μον 

ΜΕΡΟΣ  Β΄

ΑΣΚΗΣΗ 3  (Μοναδες 35) 

1. Σύνθεση  -  αρχές: συμμετρία, ισορροπία, έμφαση, κίνηση , μοτίβο επανάληψη  ……..6 μόν 
2. Σωστή αξιοποίηση εικαστικού χώρου …..4 μον 
3. Δημιουργικότητα  και πρωτοτυπία σύνθεσης …..4 μόν 
4. Χρωματική σύνθεση : ισορροπία - συγγενικά - αντίθετα …..7 μόν  
5. Ευαισθησία χρωμάτων - αποχρώσεις - τονικές διαβαθμίσεις ……7 μόν 
6. Καλή χρήση τεχνικής και υλικού ….3 μόν 
7. Εξέλιξη /προσαρμογή εικαστικής πρότασης από ασκήσεις Α1+Α2  ……4 μόν 

ΑΣΚΗΣΗ 3  (Μοναδες 15) 

1. Δημιουργικότητα  και πρωτοτυπία σύνθεσης …..4 μόν 
2. Λειτουργικότητα σύνθεσης σε σχέση με το αντικείμενο …… 4 μόν 
3. Εξέλιξη /προσαρμογή εικαστικής πρότασης από άσκηση Β3  ……4 μόν 
4. Σωστή εφαρμογή σύνθεσης ……3 μόν 

Οι ασκήσεις αξιολογούνται ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ως προς τα αναφερόμενα κριτήρια:


