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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2014 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ 
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 5 Ιουνίου 2014 

 08:00 - 10:30  

 
 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  (40 µονάδες) 

 

1. Να εισηγηθείτε υλικά και χρώµατα για το δάπεδο, τους τοίχους, την οροφή και την 

επίπλωση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας για να πετύχετε το 

σύγχρονο στιλ που επιθυµεί ο ιδιοκτήτης. (µονάδες 8)  

α) Υλικά και χρώµατα για το δάπεδο (µονάδες 2) 

Κεραµικά πλακάκια. Τα κεραµικά είναι ανθεκτικά, καθαρίζονται εύκολα, δεν είναι 

απορροφητικά, και διατίθενται στην αγορά σε µεγάλη ποικιλία σχεδίων, αποχρώσεων, 

ποιοτήτων και τιµών. Χρησιµοποιούνται συνήθως σε σύγχρονους χώρους. Η επιλογή 

τους σε ανοικτούς ή γκρίζους χρωµατισµούς συµβάλει στην επίτευξη µοντέρνου στιλ 

της διακόσµησης.  

Παρκέ φυσικής ξυλείας. Τα υλικά αυτά µε την κατάλληλη επεξεργασία, είναι ανθεκτικά, 

καθαρίζονται εύκολα, διατίθενται στην αγορά σε µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και τιµών 

και είναι ιδανικά για χώρους όπου η δηµιουργία ζεστή ατµόσφαιρας είναι επιθυµητή. 

Χρειάζονται συνεχή συντήρηση γιατί γδέρνονται εύκολα, αλλά µε λείανση και νέο βερνίκι 

γίνονται πάλι καινούργια. Να προτιµηθεί η ανοικτόχρωµη απόχρωση. 

Βιοµηχανικές σανίδες που κατασκευάζονται από διάφορα στρώµατα µε µαλακό 

πυρήνα και στρώσεις από καπλαµά.Ταιριάζουν απόλυτα σε µοντέρνους χώρους, είναι 

πολύ ανθεκτικές και γρήγορες στην τοποθέτηση. Διατίθενται στην αγορά σε µεγάλη 

ποικιλία αποχρώσεων και τιµών. 
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Παρκέ τεχνητής ξυλείας (laminated). Το παρκέ laminated είναι ανθεκτικό στους 

λεκέδες, καθαρίζεται εύκολα, διατίθεται στην αγορά σε µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων 

και τιµών. Δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση, δεν ξεθωριάζει, αλλά δεν διορθώνεται 

εύκολα µετά από σοβαρό γδάρσιµο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο σε 

σύγχρονους, αλλά και σε άλλους χώρους και συντελεί στη δηµιουργία ζεστής 

ατµόσφαιρας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ανοικτόχρωµες ή σκούρες αποχρώσεις. 

Ένα χαλί στο καθιστικό σε έντονα χρώµατα. Χρησιµοποιείται για λόγους αισθητικής 

και παράλληλα βοηθά στην απορρόφηση του ήχου. Αυτό το καθιστά ιδανικό στο χώρο 

του καθιστικού στο οποίο κυριαρχεί ο θόρυβος από την τηλεόραση ή το στερεοφωνικό. 

Το χαλί έχει επίσης σπουδαίες θερµοµονωτικές ιδιότητες, αφού κρατάει το δωµάτιο 

ζεστό τους χειµερινούς µήνες.  

β) Χρώµατα και επενδύσεις σε τοίχους (µονάδες 2) 

Οι τοίχοι να προτιµηθούν σε λευκό χρώµα ή απαλούς χρωµατισµούς. Μπορεί επίσης 

κάποιος τοίχος να µπογιατιστεί σε έντονο χρώµα ή να επενδυθεί µε ταπετσαρία τοίχου 

(wallpaper) µε επαναλαµβανόµενα µοτίβα ή να επενδυθεί µε ξύλο ή φυσική πέτρα. 

γ) Υλικά και χρώµατα για την οροφή (µονάδες 2) 

Η οροφή να βαφτεί σε λευκό χρώµα ή άλλη απαλή απόχρωση. Μπορεί επίσης κάποιο 

µέρος της οροφής να µπογιατιστεί σε έντονο χρωµατισµό ή να επενδυθεί µε µοντέρνα 

ταπετσαρία (wallpaper) 

δ) Υλικά και χρώµατα για την επίπλωση (µονάδες 2) 

Τα έπιπλα να είναι απλά και µοντέρνα σε έντονα, ή παστέλ χρώµατα. Για τα έπιπλα 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφορα υλικά, όπως το ξύλο, πλαστικό, µέταλλο και γυαλί.  

Αν το δάπεδο έχει σκούρα απόχρωση παρκέ να προτιµηθούν λευκά ή πολύ 

ανοιχτόχρωµα έπιπλα έτσι ώστε να δηµιουργείται αντίθεση. 

 

2. Στον ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας ο ιδιοκτήτης επιθυµεί να τοποθετήσει 

ψευδοροφή από γυψοσανίδα. 

α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) λόγους για τους οποίους συστήνεται η χρήση 

ψευδοροφής σε εσωτερικούς χώρους. (µονάδες 4) 

 

• Απόκρυψη κατασκευαστικών ατελειών 

• Mείωση ύψους του χώρου  
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• Εκµετάλλευση του χώρου µεταξύ ψευδοροφής και πλάκας για λειτουργικούς 

σκοπούς (διασωληνώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 

κλιµατισµού)  

• Δηµιουργία διαφορετικών επιπέδων (για αισθητικούς λόγους) 

• Εξασφάλιση ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης  

• Εύκολη εγκατάσταση φωτιστικών χωρίς επεµβάσεις στην οροφή 

 

β) Να καταγράψετε τέσσερα (4) διαφορετικά φωτιστικά που θα χρησιµοποιήσετε 

στον ενιαίο χώρο καθιστικού-τραπεζαρίας-κουζίνας, αιτιολογώντας την 

επιλογή και τοποθέτησή τους. (µονάδες 4) 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί συνδυασµός από διαφορετικά συστήµατα φωτισµού για την 

επίτευξη ορθού φωτισµού. 

• Κρεµαστό φωτιστικό στο κέντρο της τραπεζαρίας: Για γενικό φωτισµό, 

λειτουργικότητα και ενδιαφέρον. 

• Χωνευτά φωτιστικά οροφής µε λαµπτήρες LED: Για γενικό φωτισµό. Οι 

λαµπτήρες LED είναι επίσης πολύ οικονοµικοί, φιλικοί προς το περιβάλλον και 

έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Κρυφό φωτισµό περιµετρικά του καθιστικού: Για ατµοσφαιρικό φωτισµό, 

µπορεί να αλλάζει το ύφος της διακόσµησης µε τον κρυφό φωτισµό που θα 

πέφτει περιµετρικά του ταβανιού. Αν χρησιµοποιηθούν λαµπτήρες LED να 

υπάρχει επιλογή για αλλαγή χρωµάτων ανάλογα µε τη διάθεση. 

• Μικρά χωνευτά φωτιστικά σώµατα οροφής, µε λαµπτήρες αλογόνου χαµηλής 

τάσης, µπορούν να τοποθετηθούν στην ψευδοροφή και να παρέχεται η 

δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης του φωτός. 

• Κρυφός φωτισµός κάτω από τα ψηλά ντουλάπια της κουζίνας για να 

φωτίζεται ο πάγκος εργασίας. 

• Επιτραπέζια φωτιστικά. Στο καθιστικό δίπλα από τον καναπέ, για 

ατµοσφαιρικό ή ειδικό φωτισµό. Η ένταση του φωτός να ρυθµίζεται µε 

αυξοµειωτή (dimmer) κάτι που θα επιτρέπει τη δηµιουργία χαλαρής και άνετης 

ατµόσφαιρας. Για διάβασµα µπορεί να ενταθεί ο φωτισµός. 

• Ένα µεγάλο επιδαπέδιο µοντέρνο φωτιστικό για το καθιστικό για γενικό ή 

ατµοσφαιρικό φωτισµό που θα δηµιουργεί µια άνετη ατµόσφαιρα στο χώρο. 

• Φωτιστικό δαπέδου ανοδικής δέσµης για να φωτίζεται το ταβάνι και να δίνει 

ύψος στο χώρο. 
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3. Στο Φύλλο Σχεδίασης 1, ΣΧΗΜΑ 2, δίνεται σε κλίµακα 1:25, η Τοµή Α-Α της 

κουζίνας όπως φαίνεται στην κάτοψη, ΣΧΗΜΑ 1. Να σχεδιάσετε µε ελεύθερο χέρι 

στην ίδια κλίµακα, την κατακόρυφη τοµή του πάγκου και των ντουλαπιών της 

κουζίνας. Να σηµειώσετε στο σχέδιο τις ακόλουθες εργονοµικές διαστάσεις: 

• Βάθος πάγκου 

• Ύψος πάγκου 

• Βάθος ντουλαπιού 

• Απόσταση µεταξύ πάγκου και ντουλαπιού 

   (µονάδες 8)
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4. Στο Φύλλο Σχεδίασης 2, ΣΧΗΜΑ 3, δίνεται η κάτοψη του µπάνιου του 

διαµερίσµατος, σε κλίµακα 1:25.  

α) Nα σχεδιάσετε µε ελεύθερο χέρι, περίπου σε κλίµακα 1:25, την διαρρύθµιση 

των ειδών υγιεινής (µπανιέρα, νιπτήρας και λεκάνη αποχωρητηρίου). 

  (µονάδες 6) 

  

β) Να απαριθµήσετε δύο (2) ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα είδη 

υγιεινής. (µονάδες 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Να είναι αδιαπέραστα από το νερό. 
• Να αντέχουν στην οξείδωση. 
• Να είναι σωστά σχεδιασµένα, για να αποφεύγεται η κατακράτηση ακαθαρσίας και 
να καθαρίζονται εύκολα. 

• Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις εργονοµικές διαστάσεις. 
• Να έχουν καλαίσθητη εµφάνιση. 
• Να µην προκαλείται θόρυβος κατά τη χρήση τους. 
• Να είναι απλά στην εγκατάσταση. 
• Να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής. 
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5. Στο Φύλλο Σχεδίασης 2, Σχήµα 4, δίνεται κάτοψη επίπλου τηλεόρασης που 

βρίσκεται στο χώρο του καθιστικού σε κλίµακα 1:25. 

 

α) Nα σχεδιάσετε µε ελεύθερο χέρι, σε κλίµακα 1:25 περίπου, την όψη του 

επίπλου τηλεόρασης. (µονάδες 4) 

 

β) Να αναγράψετε στο σχέδιο δύο (2) βασικές διαστάσεις του επίπλου που 

σχεδιάσατε.  (µονάδες 2) 

 

γ) Να προτείνετε δύο (2) υλικά κατάλληλα για την κατασκευή του επίπλου, 

σηµειώνοντάς τα στο σχέδιο. (µονάδες 2) 
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ΜΕΡΟΣ Β΄:  (60 µονάδες) 

 

6. Στο Φύλλο Σχεδίασης 3, ΣΧΗΜΑ 5α και ΣΧΗΜΑ 5β, να σχεδιάσετε σε κλίµακα 

1:50 δύο (2) προσχέδια µε ελεύθερο χέρι, προτείνοντας δύο (2) διαφορετικές λύσεις 

για τη διαρρύθµιση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας. (µονάδες 10) 
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7. α) Στο Φύλλο Σχεδίασης 4, ΣΧΗΜΑ 6, να σχεδιάσετε σε κλίµακα 1:50, την τελική 

σας λύση για τη διαρρύθµιση του ενιαίου χώρου µε βάση τα προσχέδιά σας. Η 

πρότασή σας πρέπει να είναι αποτέλεσµα των κανόνων της λειτουργικότητας, 

της αισθητικής και της εργονοµίας. (µονάδες 15) 
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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 για το δάπεδο και την επίπλωση του ενιαίου χώρου καθιστικού-

τραπεζαρίας. 
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 (µονάδες 15) 

8. Στο Φύλλο Σχεδίασης 5, ΣΧΗΜΑ 7, να σχεδιάσετε µε ελεύθερο χέρι την 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενιαίου χώρου καθιστικού-τραπεζαρίας και 

κουζίνας χρησιµοποιώντας τα ηλεκτρολογικά σύµβολα από τον πίνακα που σας 

δίνεται. (µονάδες 20) 

 


