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Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Η λογική του δοκιμίου
Τα μαθήματα που προηγήθηκαν έχουν καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις 
για τις τελικές εξετάσεις. Αυτό που απομένει είναι η εξάσκηση. Για να 
μπορέσεις να αποδώσεις μέσα στα χρονικά πλαίσια ενός δοκιμίου, δεν 
έχεις παρά να κάνεις συχνά εξάσκηση με υλικά και τεχνικές. Τα σχέδια 
μαθήματος που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να βελτιωθείς και να 
αποφύγεις λάθη.

Το εξεταστικό δοκίμιο βασίζεται στην παρατήρηση από φωτογραφίες. 
Δίνεται ένα χαρτονάκι με κομμένο παραθυράκι, με το οποίο θα απομονώσεις 
μέρη των φωτογραφίων που θα επιλέξεις για να λύσεις τις πρώτες δύο 
ασκήσεις. Επίσης δίνεται ένα φύλλο ρυζόχαρτου, με το οποίο μπορείς αν 
θέλεις να αντιγράψεις τη φωτογραφία για την άσκηση 3. 

• Πρέπει να λύσεις τις ασκήσεις της σελίδας 3 πρώτα για να 
μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις κάποια στοιχεία στην τελική 
εφαρμογή στη σελίδα 4.

 
• 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. 

• Χρειάζεται να κρατηθούν ισορροπίες ανάμεσα στην αξιοποίηση 
του χρόνου και τη διατήρηση μιας ποιότητας στο τελικό 
αποτέλεσμα.

Αφοσίωσε λίγο χρόνο για να δεις τις φωτογραφίες στο έγχρωμο 
παράρτημα στο τέλος του εξεταστικού δοκιμίου. Θα χρειαστεί να 
αντλήσεις εικαστικά στοιχεία από κάποιες από αυτές. 
Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην 3α, την 3β και την 3γ για την 
Άσκηση 3. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι τρεις δεν είναι για 
χρήση σε όλες τις άλλες ασκήσεις. Απλά μην επαναλάβεις το ίδιο 
απόσπασμα σε πάνω από μία άσκηση.

*Ακολούθα το Δοκίμιο Παγκύπριων Εξετάσεων 2019

Το παράρτημα με φωτογραφικό υλικό στο τέλος του 
δοκιμίου

Οι φωτογραφίες για την άσκηση του 
θετικούαρνητικού χώρου χρησιμοποιούνται 
ολόκληρες. 

Διάλεξε ένα ενδιαφέρον 
απόσπασμα για την κάθε άσκηση 
στη σελίδα 3.  Απομόνωσε το 
με το χάρτινο παραθυράκι 
παρατήρησης και στη συνέχεια 
αντέγραψε το σε μεγέθυνση στο 
πλάισιο που δίνεται στο γραπτό
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Ένα παράδειγμα από πολλά που θα 
μπορούσαν να επιλεγούν από τις 
φωτογραφίες στο παράρτημα.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Τονική Άσκηση
Η Άσκηση 1 ζητά να αποδώσεις μέρος μιας από τις φωτογραφίες του 
παραρτήματος με τόνους ενός χρώματος. Σε αυτή την περίπτωση είναι 
το πράσινο χρώμα. Δίνεται ένα χαρτονάκι με κομμένο παραθυράκι, με 
το οποίο θα απομονώσεις μέρος της φωτογραφίας που θα επιλέξεις. Το 
παραθυράκι είναι 4 Χ 4 εκ. ενώ το πλαίσιο εργασίας που δίνεται στο 
γραπτό, πολύ μεγαλύτερο. Θα χρειαστεί να μεγεθύνεις με το μάτι.

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

 
•  Με μαλακό μολύβι, και πατώντας το πολύ απαλά, φτιάξε τη 

σύνθεσή σου γραμμικά, μέσα στο πλαίσιο λύσης της άσκησης. 

• Χρησιμοποιώντας ένα χρωματιστό μολύβι, να αποδώσεις πολλούς 
τόνους. Οι εξεταστές θέλουν να δουν αν χειρίζεσαι καλά τα 
υλικά, γι’αυτό φρόντισε να είναι αρκετοί οι τόνοι (σίγουρα πάνω 
από τέσσερις). 

• Ο χρόνος είναι πολύτιμος, και είναι φυσικό να γίνεις πιο 
γρήγορη/ος με την εξάσκηση, αλλά μην θυσιάσεις την ευαισθησία 
και την καλαισθησία για την ταχύτητα.

Επέλεξε το κομμάτι της φωτογραφίας που θα μεγεθύνεις με 
προσοχή. Να είναι αρκέτα απλό, ούτως ώστε να μπορείς να το 
αντιγράψεις σχετικά εύκολα, αλλά όχι τόσο απλοϊκό που να μην 
έχει ενδιαφέρον.

SOS: άλλο τόνος και άλλο απόχρωση! Η συγκεκριμένη άσκηση 
μιλά για τόνους ενός χρώματος. Το ίδιο πράσινο χρώμα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί σε διαβαθμίσεις: αν πρόκειται για χρωματιστό 
μολύβι, πιέζουμε για να δώσουμε ένταση και πατούμε ελαφρά για 
τους φωτεινούς τόνους. Αν θα χρησιμοποιήσεις μπογιές μπορείς 
να φωτίσεις το χρώμα με άσπρο ή να σκουρήνεις με μαύρο για να 
αποδώσεις τους τόνους.
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Σε αυτό το παράδειγμα το απόσπασμα είναι από μια 
φωτογραφία που δίνεται ως επιλογή για την Άσκηση 3.  
Από τη στιγμή που ο υποψήφιος δεν χρησιμοποίησε αυτή 
τη φωτογραφία αυτούσια στην άσκηση 3,  δικαιούται να 
την αξιοποιήσει σε μια από τις άλλες ασκήσεις.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Τονική Άσκηση (Δεύτερη Εκδοχή)
Μια εναλλακτική λύση της Άσκησης 1 (με τόνους ενός χρώματος). 
Θυμίζουμε ότι πρόκειται για το πράσινο χρώμα. Δίνεται ένα χαρτονάκι 
με κομένο παραθυράκι, με το οποίο θα απομονώσεις μέρος της 
φωτογραφίας που θα επιλέξεις. Το παραθυράκι είναι 4 Χ 4 εκ. ενώ το 
πλαίσιο εργασίας που δίνεται στο γραπτό 8 Χ 8, άρα θα χρειαστεί να 
μεγεθύνεις με το μάτι.

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

 
•  Με μαλακό μολύβι, και πατώντας το πολύ απαλά, φτιάξε τη 

σύνθεσή σου γραμμικά, μέσα στο πλαίσιο λύσης της άσκησης. 

• Χρησιμοποιώντας ένα χρωματιστό μολύβι, να αποδώσεις πολλούς 
τόνους. Οι εξεταστές θέλουν να δουν αν χειρίζεσαι καλά τα 
υλικά, γι’αυτό φρόντισε να είναι αρκετοί οι τόνοι (σίγουρα πάνω 
από τέσσερεις). 

• Ο χρόνος είναι πολύτιμος, και είναι φυσικό να γίνεις πιο 
γρήγορη/ος με την εξάσκηση, αλλά μην θυσιάσεις την ευαισθησία 
και την καλαισθησία για την ταχύτητα.

Επέλεξε το κομμάτι της φωτογραφίας που θα μεγεθύνεις με 
προσοχή. Να είναι αρκέτα απλό, ούτως ώστε να μπορείς να το 
αντιγράψεις σχετικά εύκολα, αλλά όχι τόσο απλοϊκό που να μην 
έχει ενδιαφέρον.

SOS: άλλο τόνος και άλλο απόχρωση! Στη συγκεκριμένη άσκηση 
μιλά για τόνους ενός χρώματος. Το ίδιο πράσινο χρώμα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί σε διαβαθμίσεις: αν πρόκειται για χρωματιστό 
μολύβι, πιέζουμε για να δώσουμε ένταση και πατούμε ελαφρά για 
τους φωτεινούς τόνους. Αν θα χρησιμοποιήσεις μπογιές μπορείς 
να φωτίσεις το χρώμα με άσπρο ή να σκουρήνεις με μαύρο για να 
αποδώσεις τους τόνους.
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Ένα παράδειγμα από πολλά που θα 
μπορούσαν να επιλεγούν από τις 
φωτογραφίες στο παράρτημα.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Άσκηση με Αντίθετα (Συμπληρωματικά) Χρώματα
Η Άσκηση 2 ζητά να αποδώσεις μέρος μιας φωτογραφίας με δύο 
συμπληρωματικά χρώματα και τις αποχρώσεις τους. Σε αυτή την 
περίπτωση δίνεται το χρώμα πορτοκαλί, ενώ ζητείται να ξέρεις πιο 
χρώμα είναι το αντίθετο (συμπληρωματικό) του. Όπως και στην 
Άσκηση 1, θα απομονώσεις μέρος της φωτογραφίας που θα επιλέξεις 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.

• Και πάλι, τοποθέτησε το χάρτινο παραθυράκι σε σημείο 
της σύνθεσης που θα ήθελες να μεγεθύνεις. Επέλεξε άλλη 
φωτογραφία από αυτή της Άσκησης 1.

 
•  Τοποθέτησε τη σύνθεσή σου γραμμικά και με απαλές γραμμές, 

μέσα στο πλαίσιο λύσης της άσκησης. 

• Αφού εντοπίσεις το σωστό αντίθετο (συμπληρωματικό) χρώμα 
για το πορτοκαλί, να χρωματίσεις τη σύνθεση με τα δύο χρώματα 
μαζί με 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 
βασικού χρώματος αλλά και τις αποχρώσεις του αντίθετου 
(συμπληρωματικού) του χρώματος. Για να δημιουργήσεις 
αποχρώσεις του πορτοκαλί θα πρέπει να το αναμίξεις με άλλα 
χρώματα, κυρίως διάφορα κόκκινα και κίτρινα. Προσοχή να μην 
ξεφύγει η απόχρωση από τον χαρακτηρισμό “πορτοκαλί”.

Για το πορτοκαλί χρώμα το αντίθετο είναι, βέβαια, το μπλε.  
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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Μια άλλη πιθανή λύση παρμένη από τις 
φωτογραφίες στο παράρτημα.

Θεματική Περιοχή 
Ενότητα 

Γενικός Σκοπός

 

Πορεία

Προετοιμασία για Εξετάσεις
Λύση Γραπτού

Άσκηση με Αντίθετα Χρώματα (Δεύτερη Εκδοχή)
Η Άσκηση 2 ζητά να αποδώσεις μέρος μιας φωτογραφίας με δύο 
συμπληρωματικά χρώματα και τις αποχρώσεις τους. Σε αυτή την 
περίπτωση δίνεται το χρώμα πορτοκαλί, ενώ ζητείται να ξέρεις πιο 
χρώμα είναι το αντίθετο (συμπληρωματικό) του. Όπως και στην 
Άσκηση 1, θα απομονώσεις μέρος της φωτογραφίας που θα επιλέξεις 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.

• Και πάλι, τοποθέτησε το χάρτινο παραθυράκι σε σημείο 
της σύνθεσης που θα ήθελες να μεγεθύνεις. Επέλεξε άλλη 
φωτογραφία από αυτή της Άσκησης 1.

 
•  Τοποθέτησε τη σύνθεσή σου γραμμικά και με απαλές γραμμές, 

μέσα στο πλαίσιο λύσης της άσκησης. 

• Αφού εντοπίσεις το σωστό αντίθετο (συμπληρωματικό) χρώμα 
για το πορτοκαλί, να χρωματίσεις τη σύνθεση με τα δύο χρώματα 
μαζί με 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 
βασικού χρώματος αλλά και τις αποχρώσεις του αντίθετου 
(συμπληρωματικού) του χρώματος. Για να δημιουργήσεις 
αποχρώσεις του πορτοκαλί θα πρέπει να το αναμίξεις με άλλα 
χρώματα, κυρίως διάφορα κόκκινα και κίτρινα. Προσοχή να μην 
ξεφύγει η απόχρωση από τον χαρακτηρισμό “πορτοκαλί”.

Για το πορτοκαλί χρώμα το αντίθετο είναι, βέβαια, το μπλε.  
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.


