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Ο/Η θάζε εμεηαδόκελνο/ε ζα εθνδηαζηεί κε ηα πην θάησ: 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην 

 Έλα (1) θύιιν ιεπθή θόιια ζρεδίαζεο (layout paper) A4, κε ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 1 

 Σξεηο (3) ιεπθέο θόιιεο ζρεδίαζεο (layout paper) A4  

 Έλα ραξηόλη (1) λεξνκπνγηάο A4 

 Σν παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
o Γπλαηθείεο θηγνύξεο ζρεδίνπ κόδαο 
o Αλδξηθέο θηγνύξεο ζρεδίνπ κόδαο 
o Έλαλ (1) πίλαθα έκπλεπζεο 
o Μία θαξηέια κε δείγκαηα πθαζκάησλ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ΟΓΗΓΙΔ: 
 

1. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Α θαη ΟΛΔ ηηο ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο 
ηνπ Μέξνπο Β. 
 

2. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο ηνπ Μέξνπο Α  ζηιρ ζελίδερ ηος εξεηαζηικού δοκιμίος ηο 
οποίο θα επιζηπαθεί. 

 

3. Οη ζρεδηαζηηθέο αζθήζεηο ηνπ Μέξνπο Β, λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη 
γηα ηελ θαζεκηά μερσξηζηά.  

 

4. Να μην αναγπάτεηε ηα ζηοισεία ζαρ ούηε ζηιρ λεςκέρ κόλλερ ζσεδίαζηρ, ούηε και 
ζηο σαπηόνι νεπομπογιάρ Α4. 

 

5. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ησλ πιηθώλ ζρεδίαζεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε 
ζαο. 

 

6. Οη θηγνύξεο ηνπ ζρεδίνπ κόδαο, ν πίλαθαο έκπλεπζεο θαη ε θαξηέια ησλ πθαζκάησλ 
βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

7. Σν παξάξηεκα δε ζα επηζηξαθεί κεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 
 

8. Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 θαη ε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2, ζα επιζςναθθούν ζην εμεηαζηηθό 
δνθίκην. 

 

9. Η ρξήζε ηεο θσηνηξάπεδαο επηηξέπεηαη MONO γηα ηελ αληηγξαθή ησλ ηειηθώλ ζρεδίσλ 
πξνβνιήο ζην ραξηόλη λεξνκπνγηάο Α4. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 9 ΔΛΙΓΔ 
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ΜΔΡΟ Α΄:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ.  
                    Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.  
 
 

1. (α) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο δύν (2) βαζηθέο παξαιιαγέο ηεο  
     «ρξπζήο ηνκήο».                (Μνλάδεο 2)  
 

i. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ii. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
(β)  Να επηιέμεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο πεξηγξαθώλ  
      ησλ ελδπκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαηάιιειν ηύπν ελδύκαηνο γηα ηνλ  
      θάζε έλα ζσκαηόηππν.                    (Μνλάδεο 8) 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ  

i. Η  απηνθξαηνξηθή γξακκή θνςηκάησλ είλαη ηδαληθή 
γηα ηηο γπλαίθεο κε ςειό ζώκα. 

 

ii. Σα έληνλα θαη ηα αλνηρηά ρξώκαηα δελ 
θνιαθεύνπλ ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό.   

 

iii. Οη δαθέηεο κε ην δηπιό θνύκπσκα, πξνηηκνύληαη 
από ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό ζην επάλσ 
κέξνο ηνπ ζώκαηνο.  

 

iv. Μηα γπλαίθα κε βαξύ ζθειεηό ζην θάησ κέξνο ηνπ 
ζώκαηνο, πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεη ηηο  ληξαπέ 
θνύζηεο.  

 

v. Μηα θνληή γπλαίθα είλαη πξνηηκόηεξν λα ηνλίδεη 
ηελ νξηδόληηα θαηεύζπλζε ζηηο γξακκέο, δίλνληαο 
ύςνο ζην ζώκα ηεο. 

 

vi. Οη θνύζηεο πνπ εθαξκόδνπλ ζηε κέζε θαη είλαη 
θαξδηέο ζηνλ πνδόγπξν, ηζνξξνπνύλ ηηο 
αλαινγίεο ζηελ εκθάληζε ηεο γπλαίθαο κε βαξύ 
ζθειεηό ζην επάλσ κέξνο. 

 

vii. Μηα θνληή γπλαίθα πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεη ηηο 
πνιύ θαξδηέο θνύζηεο. 

 

viii. Οη κπινύδεο κε ζηξνγγπιέο ιαηκνθόςεηο,  είλαη 
ηδαληθέο γηα ηηο γπλαίθεο κε βαξύ ζθειεηό ζην 
επάλσ κέξνο. 
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2. Η νξζή ρξήζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ γξακκώλ ζε έλα έλδπκα, κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη νπηηθή απάηε ζε έλα αξλεηηθό ζεκείν κηαο ζηινπέηαο, θάλνληαο 
ηελ έηζη λα θαίλεηαη ςειόηεξε θαη ιεπηόηεξε ή ην αληίζεην, ρακειόηεξε θαη 
πην πιαηηά ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη.  
Να νλνκάζεηε ηνλ ηύπν ηνπ γπλαηθείνπ ζσκαηόηππνπ, ηνπ νπνίνπ ηηο 
αηέιεηεο ζα θάιππηε ην θάζε έλα από ηα ελδύκαηα ζηηο Δικόνερ 1,2,3 θαη 4. 
Να ζρνιηάζεηε ην αηζζεηηθό απνηέιεζκα πνπ ζα επηθέξεη ην θάζε έλα από ηα 
ελδύκαηα απηά, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αηειεηώλ ζην ζσκαηόηππν ηνλ 
νπνίν αλαθέξαηε.                                                           (Μνλάδεο 10) 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Δηθόλα 1: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

.………...……………………………………………………………………………… 
 

Δηθόλα 2: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

.………..…..………………………………………………………………………… 
 

Δηθόλα 3: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

.………..……………………………………………………………………………… 
 

Δηθόλα 4: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

.………..……………………………………………………………………………… 

 

Εικόμα 1 Εικόμα 2 Εικόμα 3 Εικόμα 4 
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3. (α)  Να πεξηγξάςεηε ηα ηέζζεξα (4) ζηάδηα ηα νπνία αθνινπζνύληαη γηα  
      ηελ θαηαζθεπή ηνπ «ζρεδίνπ παξαγσγήο», (production drawing) ελόο  
      ελδύκαηνο.                                    (Μνλάδεο 6) 
                                                                                 

I. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

II. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

 

III. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

 

IV. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

 

(β) Να εληνπίζεηε θαη λα αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ζρεδηαζηηθέο / 
     θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ελδύκαηνο, ζηελ Δικόνα 5, νη νπνίεο  
     είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνύλ ζην «ζρέδην παξαγσγήο» ηνπ.  
                         (Μνλάδεο 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: ………………………………………………………… 

2: ………………………………………………………… 

3: ………………………………………………………… 

4: ………………………………………………………… 

 

Εικόμα 5 
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4. (α) Να νλνκάζεηε ηα πέληε (5) ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζην αλδξηθό  

      ζαθάθη  ζηελ Δικόνα 6 θαη λα ζρνιηάζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη  

      λα απνδνζνύλ ζρεδηαζηηθά, κε βάζε ηελ αλδξηθή θηγνύξα ηνπ ζρεδίνπ  

      κόδαο.                               (Μνλάδεο 5)

             

 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i:………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

....……………………………………………………………………………………………… 

ii:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………... 

iii:……..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………… 

iv:……………………….……………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………….….. 

v:………………………………………………...………….…………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Εικόμα 6 

v 

iv 

iii 

ii 

i 
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    (β)  Η απηαπάηε ηεο ηειεηόηεηαο ζην ζώκα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ην 
           θαηάιιειν ληύζηκν, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζσζηή γξακκή, ην θαηάιιειν  
           ύθαζκα θαη ηελ θαιή εθαξκνγή ηνπ ελδύκαηνο. 

Να ζρνιηάζεηε ηηο ηδηόηεηεο, ηηο νπνίεο έρνπλ νη παξαθάησ ηύπνη θαη ηα 
κνηίβα ησλ πθαζκάησλ, όζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο 
αηέιεηεο ηνπ ζώκαηνο.              (Μνλάδεο 3) 

 
i. Σα κηθξά κνηίβα ζην ύθαζκα: ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

ii. Η γνύλα: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

iii. Σν ζαηέλ ύθαζκα: ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

(γ) Να αλαθέξεηε δύν (2) πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο  
     «ζπκκεηξηθήο ηζνξξνπίαο» ζε έλα έλδπκα.               (Μνλάδεο 2) 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β 
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από δύο (2) ζσεδιαζηικέρ αζκήζειρ.  
          Η ζσεδιαζηική άζκηζη 1 βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ. 
          Η ζσεδιαζηική άζκηζη 2 βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ. 
 
ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 (Βαθμολογείηαι με 15 μονάδερ) 
 
 

ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΛΤΦΗ ΑΣΔΛΔΙΧΝ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΧΜΑ 
 
 

(α)  Να ζσεδιάζεηε ένα (1) γςναικείο ένδςμα ηο οποίο να είναι ιδανικό για   
      τηλό ζώμα.  
 
ΟΓΗΓΙΔ:  
 

i. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. 

ii. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ιεπθή θόιια ζρεδίαζεο Α4 
ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο (ηερληθέο θάιπςεο αηειεηώλ ζην 
γπλαηθείν ζώκα).   

iii. ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο λα ηνπνζεηήζεηε όιεο ηηο ζρεδηαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο πνπ πξνηείλεηε, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηειεηώλ ζην ςειό 
γπλαηθείν ζώκα. 

iv. ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο λα απνδώζεηε ζρεδηαζηηθά ηα πθάζκαηα 
πνπ πξνηείλεηε.  

v. Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 
(β)  Να εξηγήζεηε πιο κάηυ ηιρ ζσεδιαζηικέρ λεπηομέπειερ ηος ενδύμαηορ  
      πος έσεηε ζσεδιάζει και να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ηυν ςθαζμάηυν  
      πος πποηείνεηε για ένα τηλό ζώμα. 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 1 ηος Μέποςρ Β    
  είναι: 
 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ  11  

Δπεμήγεζε ησλ ζρεδηαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ θαη ηεο επηινγήο ησλ πθαζκάησλ 3 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ηνπ ζρεδίνπ 1  

ύνολο 15 
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ΥΔΓΙΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 2 (Βαθμολογείηαι με 45 μονάδερ) 
 
ΘΔΜΑ: ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΝΓΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ 
ΔΝΓΤΜΑΣΟ   
 

ΟΓΗΓΙΔ: 
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά: 

 ηνλ πίλαθα έκπλεπζεο,  
 ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο, 
 ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ,  
 ηελ θαξηέια πθαζκάησλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ ελδπκάησλ. 

 

II. Να ζρεδηάζεηε ΔΝΑ (1) έλδπκα αλδξηθό θαη ΔΝΑ (1) έλδπκα γπλαηθείν ζηηο 
ιεπθέο θόιιεο ζρεδίαζεο Α4. Σα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ λα γίλνπλ κε 
ΜΟΛΤΒΙ θαη λα ζρεδηάζεηε απνζπαζκαηηθά ηα κνηίβα ησλ πθαζκάησλ 
πνπ πξνηείλεηε γηα ην θάζε έλα ζρέδην. 
 

III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα. 

 

IV. Να επηιέμεηε θαη λα εηθνλνγξαθήζεηε ζε ζρέδην πξνβνιήο, ΔΝΑ (1) από ηα 
δύν ζρέδηα. ΔΙΣΔ ΣΟ ΑΝΓΡΙΚΟ, ΔΙΣΔ ΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ ΔΝΓΤΜΑ.  
 

V. Γηα ην ζρέδην πξνβνιήο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ραξηόλη λεξνκπνγηάο ζε 
κέγεζνο Α4. 

 

VI. Γηα ην ρξσκάηηζκα ηνπ ζρεδίνπ πξνβνιήο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
ηα ζρεδηαζηηθά γθνπάδ (gouache), θαζώο θαη ηα ρξσκαηηζηά κνιύβηα 
αθνπαξέιαο. 

 

Θεμαηική Δπιλογή:  
 

Οι Ολτμοιακξί Αγώμερ ςσξ Λξμδίμξ ατσό σξ καλξκαίπι, αοξσέλεςαμ 

κύπια οηγή έμομετςηρ για σξ ςφεδιαςμό οξλλώμ ςτλλξγώμ μόδαρ για σξ 

καλξκαίπι σξτ 2012. Γμωςσξί ςφεδιαςσέρ μόδαρ όοωρ ξ Michael Kors, ξ 

Alexander Wang και η Stella McCartney, οαπξτςίαςαμ εμστοωςιακά 

καθημεπιμά αλλά και βπαδιμά εμδύμασα, υαμεπά εμομετςμέμα αοό σιρ 

αθλησικέρ ςσξλέρ, σα διάυξπα αθλήμασα και σξ ομεύμα σωμ Ολτμοιακώμ 

αγώμωμ. 

Τα υαμσαφσεπά «μέξμ» φπώμασα και ξι αθλησικέρ λεοσξμέπειερ ςσξ 

ςφεδιαςμό σωμ εμδτμάσωμ, οπόςθεςαμ μια οιξ νέγμξιαςση και ςοξπ μόσα 

ςσημ αμέμελη μόδα σξτ υεσιμξύ καλξκαιπιξύ.  

 

Σα βαζικά σαπακηηπιζηικά ηηρ θεμαηικήρ επιλογήρ «Λομδίμο – Ολυμπιακοί 

Αγώμες 2012»: 
 

o Σο ζηςλ ηυν ενδςμάηυν:   
Πξνηείλνληαη ηα ζηελά θνξέκαηα, νη ίζηεο θνύζηεο, ηα θνιάλ, ηα ζηελά παληειόληα ζε 
όια ηα κήθε θαη νη θαξδηέο άλεηεο  κπινύδεο κε ηα αζιεηηθά κνηίβα. Δκθαλίδεηαη 
έληνλα ε ςειή κέζε ζηα παληειόληα θαη ζηηο θνύζηεο. 
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o Οι ζσεδιαζηικέρ λεπηομέπειερ:   
Σα κεγάια ρξσκαηηζηά θεξκνπάξ, ηα ξέιηα θαη ηα ηειεηώκαηα ησλ ξαθώλ κε πιηθά 
ζε «λένλ» ρξώκαηα, ηα ηππώκαηα θαη ηα θεληήκαηα κε ηελ αγγιηθή ζεκαία, νη 
ρξσκαηηζηέο πθαζκάηηλεο γξακκέο ζηα πιατλά ησλ ελδπκάησλ θαη ηα  θνξδόληα γηα 
ζνπξώκαηα ζε δηάθνξα κέξε ησλ ελδπκάησλ. 

 

o Σα σπώμαηα:     
Σα θύξηα ρξώκαηα ηεο ζαηδόλ είλαη ην θόθθηλν, ην άζπξν θαη ην κπιε. Σα ρξώκαηα 
απηά ζπλνδεύνληαη από θαληαρηεξά «λένλ» ρξώκαηα όπσο ην θίηξηλν, ην θνύμηα, ην 
πνξηνθαιί θαη ην πξάζηλν. Σελ πνιπηέιεηα ζηα ελδύκαηα πξνζζέηεη ην αζεκί θαη ην 
ρξπζό. 

 

o Σα ςθάζμαηα:  
Ο ηύπνο, ε πνηόηεηα θαη ηα ρξώκαηα ησλ πθαζκάησλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 
ζρεδηαζκό ηεο ζπιινγήο, ζαο δίλνληαη ζηελ «θαξηέια πθαζκάησλ» ζην παξάξηεκα. 

 

o Σα αξεζοςάπ: Θα θπξηαξρήζνπλ ηα κεγάια θαη ηα επηβιεηηθά αμεζνπάξ. Οη 

κεγάιεο ηζάληεο πνπ ζπκίδνπλ ηνπο αζιεηηθνύο ζάθνπο, ηα κεγάια ρξσκαηηζηά 
ξνιόγηα θαη ηα βξαρηόιηα, ηα ρξσκαηηζηά καληίιηα θαη ηα θαπέια. εκαληηθό 
αμεζνπάξ είλαη ηα κεγάια θνθάιηλα γπαιηά ήιηνπ ζε «λένλ» ρξώκαηα.   

 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ: 
 

 

o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2012  
 

o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Να ζρεδηάζεηε πξσηόηππα ελδύκαηα ηα νπνία λα 
είλαη εκπλεπζκέλα από ην πλεύκα, ηα ρξώκαηα θαη ηε ζεκαζία ησλ 
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ θαη ΟΥΙ αζιεηηθά ξνύρα γηα ηνπο αζιεηέο.  

 

o ΑΓΟΡΑ: Μπνπηίθ 
 

o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΗ: Οη αζιεηηθνγξάθνη νη νπνίνη πξόθεηηαη λα 
αληηπξνζσπεύζνπλ ηελ Κύπξν θαηά ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθώλ 
Αγώλσλ. 

 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ ηνλ «πίλαθα  
έκπλεπζεο» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα. 
 

 Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα ηα νπνία ζαο δίλνληαη ζηελ 
«θαξηέια πθαζκάησλ» πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα.      

 
       Σα επιμέποςρ κπιηήπια βαθμολογίαρ για ηη ζσεδιαζηική άζκηζη 2 ηος Μέποςρ Β  
       είναι:  

 
 
 

- ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ - 

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ 16 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο 22 

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ    5 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ   2 

ύλνιν 45 
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