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ΥΔΓΙΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  

 
 

Μάθημα:  ΥΔΓΙΟ ΜΟΓΑ (358) 
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παξαζθεπή, 29 Μαΐνπ 2015 
               08:00 – 11:00   
 
 

 
 

 

Ο/Η θάζε εμεηαδόκελνο/ε ζα εθνδηαζηεί κε ηα πην θάησ: 
 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην. 
 Έλα (1) θύιιν ζρεδίαζεο (lay out paper) A4, κε ηνλ ηίηιν ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 1. 
 Έλα (1) θύιιν ξηδόραξην A4, κε ηνλ ηίηιν ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 1. 
 Γύν (2) θύιια ζρεδίαζεο (lay out paper) A4, κε ηνλ ηίηιν ηεο ζρεδηαζηηθήο άζθεζεο 2. 
 Έλα (1) πξόρεηξν θύιιν ζρεδίαζεο (lay out paper) Α4.  
 Έλα (1) ραξηόλη λεξνκπνγηάο A4. 
 Σν παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

o Γύν (2) ζειίδεο κε γπλαηθείεο θηγνύξεο ζρεδίνπ κόδαο. 
o Γύν (2) ζειίδεο κε αλδξηθέο θηγνύξεο ζρεδίνπ κόδαο. 
o Σν βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο γηα ην ζρέδην παξαγσγήο. 
o Έλαλ (1) πίλαθα έκπλεπζεο. 
o Μία (1) θαξηέια κε δείγκαηα πθαζκάησλ θαη κνηίβα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ζηηο ζειίδεο ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ, ην 
νπνίν ζα επηζηξαθεί. 

 

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

 

4. Να μην αναγπάτεηε ηα ζηοισεία ζαρ ούηε ζηα θύλλα ζσεδίαζηρ, ούηε και ζηο 
σαπηόνι νεπομπογιάρ Α4. 

 

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

 

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

 

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

8. Η ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 θαη ε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 2, ζα επιζςναθθούν ζηελ 
πξνθαζνξηζκέλε ζειίδα, ζην πίζσ κέξνο ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ.  
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 10 ΔΛΙΓΔ 



  από 10 2    

ΜΔΡΟ Α΄:  Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ.  
                    Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.  
 

1. (α) Να κειεηήζεηε ηηο Δηθόλεο 1, 2 θαη 3.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 
 

i. Να εληνπίζεηε ηελ Δηθόλα ηνπ ελδύκαηνο ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε 

«ρξπζή ηνκή» θαη λα παξαζέζεηε ηνλ νξηζκό ηεο.                         (Μνλάδεο 2) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

ii. Να εληνπίζεηε ηηο Δηθόλεο ησλ ελδπκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

παξαιιαγέο ηεο «ρξπζήο ηνκήο». Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηηο 

δύν (2) παξαιιαγέο.                                                                       (Μνλάδεο 3) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

....................................................................................................................  

Δικόνα 1 Δικόνα 3 Δικόνα 2 



  από 10 3    

 (β) Οη Δηθόλεο 4 θαη 5 παξνπζηάδνπλ ελδύκαηα κε θαλεξή ηε «ζπκκεηξηθή» θαη  
       ηελ «αζύκκεηξε» ηζνξξνπία.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                      (Μνλάδεο 2)                                                                                                                                                                                                   

Η Δηθόλα 4 παξνπζηάδεη έλδπκα κε …………..………………….. ηζνξξνπία. 

Η Δηθόλα 5 παξνπζηάδεη έλδπκα κε …………..………………….. ηζνξξνπία. 
 

ii. Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηεο 

«ζπκκεηξηθήο» ηζνξξνπίαο ζ’ έλα έλδπκα.                                        (Μνλάδεο 3)                                               

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Δικόνα 4: 
Οίθνο: Atelier Versace, 
γηα ην Καινθαίξη 2015 

 

Δικόνα 5: 
Οίθνο: Gucci, γηα ην 

Καινθαίξη 2015 

 



  από 10 4    

2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ ζηνπο πην θάησ νξηζκνύο, όζνλ αθνξά  
     ζηα ζηνηρεία θαιαηζζεζίαο ησλ ελδπκάησλ.                                                      (Μνλάδεο 5)                                                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(β) Να ζρνιηάζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν  

     ε θάζε γπλαίθα αμηνινγεί ην ζσκαηόηππό ηεο, θαζώο θαη ηηο ελδπκαηνινγηθέο  

     ηεο  επηινγέο.                                                                                      (Μνλάδεο 5)                                                                                        

«Τα εμδύματα είμαι απαραίτητο μα εκφράζουμ τα θετικά στοιχεία 

της προσωπικότητας και του σωματότυπου του ατόμου που τα 

επιλέγει, με σκοπό μα τα χρησιμοποιήσει.»                                         
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΛΑΙΘΗΙΑ ΣΩΝ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ 

i. Η νξζή ρξήζε ηεο θαηεύζπλζεο ησλ γξακκώλ ζε 
έλα έλδπκα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπηηθή απάηε 
ζε έλα αξλεηηθό ζεκείν κηαο ζηινπέηαο. 
 

 

ii. Οη δηαγώληεο ξαθέο ζ’ έλα έλδπκα, θαηεπζύλνπλ ην 
βιέκκα αληίζεηα από ηελ θαηεύζπλζε ζηελ νπνία 
ελώλνληαη, κε απνηέιεζκα λα ηνλίδνπλ ηηο αηέιεηεο 
ζην ζώκα.  
 

 

iii. Σα ελδύκαηα κε ηα «πξηγθηπηθά» θνςίκαηα 
θνιαθεύνπλ ην ζσκαηόηππν κε βαξύ ζθειεηό ζην 
πάλσ κέξνο. 
 

 

iv. Σα ελδύκαηα κε ην «απηνθξαηνξηθό» θόςηκν  
βειηηώλνπλ αηζζεηηθά ηηο αλαινγίεο ηνπ ςεινύ 
ζώκαηνο. 
 

 

v. Οη ζθνπξόρξσκεο θνύζηεο ζε ζπλδπαζκό κε ηα 
αλνηρηόρξσκα θνξζάδ θνιαθεύνπλ ην βαξύ 
ζθειεηό ζην θάησ κέξνο ηνπ ζώκαηνο.  
 

 



  από 10 5    

3. (α) Δίζηε επαγγεικαηίαο ζρεδηαζηήο/ζηξηα κόδαο. Μηα πειάηηζζά ζαο κε θνληό  
      ζώκα, ζαο έρεη αλαζέζεη ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελδύκαηόο ηεο.  
      Λακβάλνληαο ππόςε ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία  ζηε ΣΗΛΗ Α, λα  
      αλαγξάςεηε ζηε ΣΗΛΗ Β, «ΝΑΙ» γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα  
      θνιάθεπαλ ην θνληό ζώκα θαη «ΟΥΙ» γηα ηα ελδπκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ δε  
      ζα θνιάθεπαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηόηππν ηεο πειάηηζζάο ζαο.     (Μνλάδεο 6)                                                                                                 
                              
 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(β) Να αλαθέξεηε ην ζηάδην ζηελ πνξεία δεκηνπξγίαο κηαο ζπιινγήο ελδπκάησλ  

     ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ «ρεδίνπ  

     Παξαγσγήο» θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ.                      (Μνλάδεο 4)                                         

                                    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

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

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ΣΗΛΗ Α: ΔΝΓΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΣΗΛΗ Β: 
ΝΑΙ ή ΟΥΙ 

i. Σα κνλόρξσκα ελδύκαηα.  

ii. Σα απαιά ρξώκαηα θαη ηα κηθξά κνηίβα ζηα πθάζκαηα.  

iii. Οη θαξδηέο θαη νη πνιύ θνληέο θνύζηεο.  

iv. Οη βεξκνύδεο θαη ηα ¾ παληειόληα.  

v. Σα ηαγηέξ.  

vi. Σα θνξέκαηα ζε πξηγθηπηθή θαη ζε εβαδέ γξακκή.  

vii. Οη κεγάιεο ηζέπεο θάησ από ηε κέζε.  

viii. Σα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία λα ηνπνζεηνύληαη ζην θνξζάδ.  

ix. Σα ξνύρα κε ρακειή κέζε.  

x. Σα  θνξέκαηα θαη ηα κνλνθόκκαηα παιηά.  

xi. Σα θνζκήκαηα γύξσ από ην ιαηκό θαη ηα κηθξά ζθνπιαξίθηα.  

xii. Σα παληειόληα κε ρακειή κέζε.   



  από 10 6    

4. (α) Να ζρνιηάζεηε ηα ζεκεία πνπ ζαο ππνδεηθλύνληαη ζην κίηζο 1, όζνλ αθνξά  
     ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη ζηελ αλδξηθή θηγνύξα γηα ην ζρέδην  
     κόδαο.                                           (Μνλάδεο 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I. To θεθάιη: 

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

II. Οη γνθνί: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

III. Σα πόδηα: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

IV. Οη ώκνη: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

V. Η κέζε: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
(β) Να ζρνιηάζεηε ην ζηπι ηνπ αλδξηθνύ πξνζώπνπ, ζην ζρέδην κόδαο, όζνλ  
      αθνξά ζην ζρεδηαζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ.                               (Μνλάδεο 5) 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β 

I: Σν θεθάιη 

IΙ: Οη γνθνί 

IΙΙ: Σα πόδηα 

IV: Οη ώκνη 

V: Η κέζε 

κίηζο 1 



  από 10 7    

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: ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
  
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρέδην ηνπ ελδύκαηνο ζην κίηζο 2, ζηε 
ζειίδα 8, ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ. 

II. Να εληνπίζεηε ηα ζρεδηαζηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα 
πεξηιεθζνύλ ζην ζρέδην παξαγσγήο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο 
ζην κίηζο 2.  

III. Ο αληηθαηνπηξηζκόο ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο λα γίλεη ζην ξηδόραξην 
(tracing paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν: 
 «ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο». 

IV. Σν ζρέδην παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο, κίηζο 2, λα γίλεη ζην θύιιν 
ζρεδίαζεο (lay out paper) Α4, ην νπνίν θέξεη ηνλ ηίηιν:  
«ρεδηαζηηθή άζθεζε 1: Σν ζρέδην παξαγσγήο». 

 
                                                                                                                                                          
     (α)   Να θαηαζθεπάζεηε ζε ζρέδην παξαγσγήο ηε κπξνζηηλή όςε ηνπ  
            εηθνλνγξαθεκέλνπ ελδύκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην κίηζο 2, ζύκθσλα κε  
            ηηο πην θάησ νδεγίεο: 
 

 Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην βαζηθό πεξίγξακκα ηνπ θνξέκαηνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 
παξάξηεκα, ζειίδα 5.  

 Η πνξεία εξγαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο ζην 
ξηδόραξην (tracing paper) Α4, απνηειεί κέξνο ηεο βαζκνιόγεζήο ζαο. 

                                                                                                                                                              
     (β)    Να επεμεγήζεηε κε γξαπηά ζρόιηα, ζην θύιιν ζρεδίαζεο ηνπ ζρεδίνπ  
             παξαγσγήο, ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ  
             παξαγσγήο ηνπ ελδύκαηνο (π.ρ. ξαθέο, θνςίκαηα, πθάζκαηα, ηύπνο  
             θνπκπώκαηνο θηι). 
 
 
 
 



  από 10 8    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγίαο γηα ηε ζρεδηαζηηθή άζθεζε 1 ηνπ Μέξνπο Β είλαη: 

Σερληθή απόδνζε ηνπ ζρεδίνπ παξαγσγήο  Μνλάδεο  9  

Οξζή επεμήγεζε ζρεδηαζηηθώλ θαη ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηνπ ελδύκαηνο Μνλάδεο  5  

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ζρεδίνπ Μνλάδεο  1  

ύνολο Μνλάδεο 15 

κίηζο 2 



  από 10 9    

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

ΟΓΗΓΙΔ: 
I. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά: 

 Σνλ Πίμακα έμπμευσης κε ζέκα «Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2016 - Rio de 

Janeiro» (Παξάξηεκα).  

 Σελ Καρτέλα υφασμάτωμ, (Παξάξηεκα). 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαηηθήο επηινγήο. 
 Σηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζπιινγήο ελδπκάησλ.  

 

II. Να ζρεδηάζεηε ζε ζρέδηα αλάπηπμεο ηδεώλ, ΔΝΑ (1) ένδςμα ΑΝΓΡΙΚΟ θαη ΔΝΑ (1) 
ένδςμα ΓΤΝΑΙΚΔΙΟ. 
  

III. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο αλδξηθέο θαη ηηο γπλαηθείεο θηγνύξεο κόδαο πνπ 
επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα, ζειίδεο 1,2,3 θαη 4 (Παξάξηεκα). 
 

IV. Γηα ηελ αλάπηπμε ηδεώλ ηεο ζπιινγήο κόδαο, λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θύιια 

ζρεδίαζεο Α4 (lay out paper). Τιηθό ζρεδίαζεο: ΜΟΛΤΒΙ 
 

V. ηα ζρέδηα ηεο αλάπηπμεο ηδεώλ, λα ζρεδηάζεηε αποζπαζμαηικά ηα κνηίβα ησλ 

πθαζκάησλ από ηελ Καρτέλα υφασμάτωμ, πνπ πξνηείλεηε γηα ην θάζε έλα ζρέδην 

ελδύκαηνο. 
 

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

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

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

 
 
 

Θεμαηική Δπιλογή:   

Rio Carnival

 



  από 10 10    

Σα σαπακηηπιζηικά ηηρ ηάζηρ: 
 

 
Σα θαληαρηεξά ρξώκαηα θαη ηα έληνλα κνηίβα ζηα πθάζκαηα. Απαξαίηεηε είλαη ε 
ρξήζε ησλ δηαθνζκεηηθώλ ζηνηρείσλ ζηα ελδύκαηα όπσο: Οη ράληξεο, ηα θηεξά, 
ηα θεληήκαηα, νη δαληέιεο θηι.   

 

 
Σα πνιπηειή δηάθαλα κεηαμσηά «chiffon», ηα ηππσκέλα κεηαμσηά «ζαηέλ», ηα 
δξνζεξά κνλόρξσκα βακβαθεξά πθαληά, ηα δσεξόρξσκα ηππσκέλα πθαληά 
βακβαθεξά, ηα ειαζηηθά βακβαθεξά θαη νη πεξίηερλεο δαληέιεο.  
Να ρξεζηκνπνηήζεηε ΜΟΝΟ ηα δείγκαηα ησλ πθαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ Καρτέλα υφασμάτωμ, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα.      

 :   

Δκπλεπζκέλα από ηα θαληαζκαγνξηθά θαη ηα ηνικεξά θνζηνύκηα από ην γλσζηό 

θαξλαβάιη ηνπ Ρίν Νηε Σδαλέηξν. Να ρξεζηκνπνηεζεί ν Πίμακας έμπμευσης, ν 

νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 
Απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο εκθάληζεο γηα ηηο επίζεκεο δεμηώζεηο απηνύ ηνπ 
αζιεηηθνύ γεγνλόηνο ζα απνηειέζνπλ ηα αμεζνπάξ κόδαο. Ραθηλάηα θνζκήκαηα, 
θνκςά πέδηια θαη κηθξέο ηζάληεο, όια ζηνιηζκέλα κε πνιύρξσκεο ράληξεο θαη 
δηαθνζκεηηθέο ηξέζεο, ηα νπνία ζα πξνζζέζνπλ ηε δηθή ηνπο ιάκςε θαη 
πνιπηέιεηα ζην ελδπκαηνινγηθό ζύλνιν.  
 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΛΛΟΓΗ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ: 
 

 

o ΔΠΟΥΗ: Καινθαίξη 2016 
 

o ΔΙΓΟ ΔΝΓΤΜΑΣΟ: Βξαδηλό έλδπκα 
 

o ΑΓΟΡΑ: Τςειήο Ραπηηθήο 
 

o ΣΤΠΟ ΠΔΛΑΣΩΝ: Έλα θνζκηθό δεπγάξη ην νπνίν πξνζθαιείηαη ζην επίζεκν  
                                            βξαδηλό πάξηη ηεο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2016  
                                            ζην Ρην Νηε Σδαλέηξν. 
 

 
      ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

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

Πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ζηελ αλάπηπμε ηδεώλ: 
 Σν γπλαηθείν έλδπκα 
 Σν αλδξηθό έλδπκα 

 
Μνλάδεο   9  
Μνλάδεο   9 

Σερληθή απόδνζε ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ρεδίνπ Πξνβνιήο Μνλάδεο 20 

ρεδηαζηηθή θαη ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ πθαζκάησλ Μνλάδεο   5 

Πνηόηεηα θαη θαζαξόηεηα ησλ ζρεδίσλ Μνλάδεο   2 

ύνολο Μονάδερ 45 


