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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

Μάθηµα: ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 

Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 

 11:00 - 13:30  

 

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) 

 

 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από δύο µέρη Α΄ και Β΄, 4 σελίδες 

 

Ο/Η κάθε εξεταζόµενος/η θα εφοδιαστεί µε τα πιο κάτω: 

• Το εξεταστικό δοκίµιο 

• Το φύλλο σχεδίασης 1 (Α3) 

• Το φύλλο σχεδίασης 2 (Α3)  

• Το φύλλο σχεδίασης 3 (Α3) 

• Το φύλλο σχεδίασης 4 (Α3) 

• Ένα έντυπο Α4 (χαρτονάκι) στο οποίο, αφού συµπληρώσει τα στοιχεία του/της, 
θα επισυναφθούν τα τέσσερα φύλλα σχεδίασης Α3 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ:  ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι ερωτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 1. 

2. Οι ερωτήσεις 6, 7 και 8 του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ να εκτελεστούν στα φύλλα σχεδίασης 2, 3 
και 4 αντίστοιχα. 
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ΘΕΜΑ: ∆ιαρρύθµιση και ∆ιακόσµηση εκθεσιακού περιπτέρου εισαγωγέα      
             γυαλιών ήλιου.  
 

Εταιρεία εισαγωγής γυαλιών ήλιου µε την ονοµασία «GLOW» έχει ενοικιάσει εκθεσιακό 
χώρο είκοσι οκτώ τετραγωνικών µέτρων (28m2) σε περίπτερο της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Κύπρου. Πρόθεση της εταιρείας είναι να επιδείξει και να προωθήσει τα διάφορα 
µοντέλα γυαλιών ήλιου τα οποία διαθέτει, διάφορα αξεσουάρ (θήκες γυαλιών, λουριά 
και καδένες γυαλιών, καθαριστικά φακών κ.ά.), καθώς επίσης και διάφορα διαφηµιστικά 
δώρα τα οποία και θα διανέµει κατά την περίοδο της έκθεσης. Για το σκοπό αυτό η 
εταιρεία ζητά όπως ο εκθεσιακός χώρος παρέχει τα πιο κάτω: 
 

� Εκθεσιακό χώρο για τα διάφορα είδη γυαλιών ήλιου (γυναικεία, αντρικά, 
παιδικά) .  

� Εκθεσιακό χώρο για τα διάφορα αξεσουάρ (θήκες γυαλιών, λουριά και καδένες 
γυαλιών, καθαριστικά φακών κ.ά.). 

� Εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο για τα διάφορα διαφηµιστικά δώρα της 
εταιρείας. 

� Πάγκο εξυπηρέτησης πελατών. 
� Χώρο προβολής του λογότυπου της εταιρείας. 
 

 

Στην κάτοψη του σχήµατος 1, φαίνεται ο εκθεσιακός χώρος ο οποίος έχει ενοικιαστεί 
από την εταιρεία.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄:  (40 µονάδες) 

Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 8 µονάδες 

 

1. Να εισηγηθείτε δύο είδη δαπέδων που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στον 

εκθεσιακό αυτό χώρο και να αναφέρετε δύο παράγοντες που έχετε λάβει υπόψη 

για την επιλογή σας αναφορικά µε τη λειτουργικότητα και την αισθητική του 

χώρου. 

 

2. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τέσσερις λόγους για τους οποίους τα λυόµενα 

συστήµατα διακόσµησης συστήνονται για την κατασκευή εκθεσιακών χώρων. 

 

3. Να κατονοµάσετε δύο είδη  φωτιστικών που θα προτείνατε για το φωτισµό του 

περιπτέρου και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

4. Κατά την εκτέλεση της διακόσµησης ενός εκθεσιακού περιπτέρου, ο διακοσµητής 

πρέπει να ακολουθεί ορισµένους  βασικούς κανόνες ασφάλειας. Να αναφέρετε 

τέσσερις σηµαντικούς παράγοντες για τον επιτυχηµένο σχεδιασµό του 

συγκεκριµένου περιπτέρου. 

 

5. α. Να σχεδιάσετε, µε ελεύθερο χέρι, στο φύλλο σχεδίασης 1, προοπτικό σκίτσο    

          του πάγκου εξυπηρέτησης των πελατών που προτείνετε για τον εκθεσιακό  

          χώρο. 

 

β. Να σηµειώσετε στο σχέδιο σας, το ύψος, το µήκος και το πλάτος του πάγκου,  

     καθώς επίσης και τα υλικά κατασκευής που προτείνετε.  

 

γ. Να αποδώσετε µε χρώµα την εισήγησή σας. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: (60 µονάδες). 

 Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 20 µονάδες. 

 

6. Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:50, στο φύλλο σχεδίασης 2, µε ελεύθερο χέρι, δύο 

προσχέδια µε τη διάταξη όλων των ζητούµενων στοιχείων της διακόσµησης του 

περιπτέρου. Οι προτάσεις σας πρέπει να είναι αποτέλεσµα των κανόνων της 

λειτουργικότητας, της αισθητικής και των ανθρωποµετρικών διαστάσεων. 

 

7. α. Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:25, µε γεωµετρικά όργανα, στην κάτοψη του   

               χώρου του περιπτέρου, (φύλλο σχεδίασης 3), την τελική σας πρόταση.  

                      (15 µονάδες) 

 

       β. Να αποδώσετε µε χρώµα την  τελική σας πρόταση, έτσι ώστε να φαίνονται   

           µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιλογές σας όσον αφορά το στιλ και τα  

           υλικά που προτείνετε.                                                      

                                                                                                                 (5 µονάδες) 

 
8. α. Να σχεδιάσετε, σε κλίµακα 1:25, στο φύλλο σχεδίασης 4, την πρόσοψη του  
          περιπτέρου µε όλα τα ζητούµενα στοιχεία της διακόσµησης. 

                      (15 µονάδες) 

      β. Να αποδώσετε µε χρώµα την πρόσοψη του περιπτέρου, έτσι ώστε να  

          φαίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιλογές σας όσον αφορά το στιλ  

          και τα υλικά που προτείνετε.                                                      

                                                                                                                 (5 µονάδες) 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ  ∆ΟΚΙΜΙΟΥ 
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