
                

 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2015 

 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟ - ΣΔΥΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΔΜΠΣΗ, 4 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 

ΩΡΑ : 8.00 - 11.00 

 

Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 3 ώπερ (180 λεπηά) 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δύο μέπη (Α΄ και Β΄), 3 ζελίδερ Α4  

(οδηγίερ και παπαπηήμαηα) και 5 Φύλλα ζχεδίαζηρ Α3. 

Ο/Η θάζε εμεηαδόκελνο/ε λα εθνδηαζηεί κε ηα πην θάηω: 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην 

 Έλα έληππν Α4 (ραξηνλάθη) ζην νπνίν, αθνύ ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ/ηεο, λα επηζπλαθζνύλ ηα πέληε θύιια ζρεδίαζεο Α3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

Να λύζεηε όλερ ηιρ αζκήζειρ ζηα πένηε θύλλα ζχεδίαζηρ Α3. 

1. Να ζπκπιεξωζνύλ ηα ζηνηρεία ζαο με μελάνι ζην έληππν Α4 θαη ζηα 

πέληε θύιια ζρεδίαζεο. 

2. Να πξνζέμεηε ηε δηάηαμε ηωλ ζρεδίωλ ζην θάζε θύιιν ζρεδίαζεο. 

3. Να πξνζέμεηε ηε γξακκνγξαθία, ηα γξάκκαηα, ηνπο αξηζκνύο θαη ηνπο 

ζπκβνιηζκνύο. 

4. Να πξνζέμεηε ηελ όιε εκθάληζε θαη ηελ θαζαξόηεηα ηωλ ζρεδίωλ ζαο. 

5. Οη βνεζεηηθέο γξακκέο λα παξακείλνπλ ζηα ζρέδηα. 

6. Δηαζηάζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη, λα ππνινγηζηνύλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

δνζκέλεο δηαζηάζεηο. 

7. Επηηξέπεηαη ε ρξήζε θιηκαθόκεηξνπ. 

8. Επηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο. 
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ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ



ΑΣΚΗΣΗ 1  (μονάδες 25)

Tετραγωνική πυραμίδα με πλευρά βάσης 40 mm και ύψος 80 mm, τέμνεται

από επίπεδο τομής ΧΧ΄. Το επίπεδο τομής σχηματίζει γωνία 45º με το

οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα.

(α) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 1, σε κλίμακα 1:1, την πρόσοψη,

την κάτοψη, την πλάγια όψη και την πραγματική τομή της τεμνόμενης

πυραμίδας  (μονάδες 15).

(β) Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 2, σε κλίμακα 1:1, το ανάπτυγμα

της τεμνόμενης πυραμίδας  (μονάδες 10).

Σημειώσεις :

   Να γραμμοσκιαστούν οι τομές.
   Να αναγραφούν οι τίτλοι (πρόσοψη, κάτοψη, πλάγια όψη, πραγματική
τομή και ανάπτυγμα) και τα απαραίτητα γράμματα.

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  1 - ΜΕΡΟΣ   Α΄

ΑΣΚΗΣΗ 1 (α)



ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  2 - ΜΕΡΟΣ   Α΄

ΑΣΚΗΣΗ 1 (β)



 ΑΣΚΗΣΗ 2   (15 μονάδες)

      Δίνεται η κάτοψη σκάλας (κλίμακας) σε κλίμακα 1:50.

Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 3, σε κλίμακα 1:20, την

τομή 1-1 της σκάλας (κλίμακας).

Να υπολογίσετε τα υψόμετρα στα επίπεδα Α, Β, Γ, Δ και Ε και να

αναγράψετε στην τομή, τα υψόμετρα σε όλα τα πλατύσκαλα.

Σημειώσεις :

Το πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων της σκάλας είναι 30 cm και
το ύψος 18 εκ.

Η σκάλα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο
     σκυρόδεμα και το πάχος της πλάκας της είναι 15 cm.

Να μη σχεδιαστεί η κάτοψη της σκάλας.

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  3 - ΜΕΡΟΣ   Α΄

κλίµακα  1:50



ΑΣΚΗΣΗ 3   (30 μονάδες)

Στο παράρτημα 1, δίνεται η ορθογραφική προβολή

στερεού.

Να σχεδιάσετε στο φύλλο σχεδίασης 4, σε κλίμακα 1:1,

την ισομετρική προβολή του στερεού, με την πρόσοψη στο

δεξιό ισομετρικό άξονα.

Σημειώσεις  :

Οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστόμετρα (mm).

Να φαίνονται οι βοηθητικές γραμμές στη μέθοδο
    σχεδίασης του κύκλου.

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  4 - ΜΕΡΟΣ   Β΄



ΑΣΚΗΣΗ 4  (30 μονάδες)

Στο παράρτημα 2, δίνεται η κάτοψη κατοικίας σε κλίμακα 1 :100.

Να σχεδιάσετε σε κλίμακα 1:50, την τομή Α - Α της κατοικίας,

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πληροφορίες που δίνονται στο τμήμα

της τυπικής τομής.

Να αναγράψετε τα απαραίτητα υψόμετρα (υψόμετρα εδάφους,

δαπέδων βεράντας και εσωτερικών χώρων, πάνω μέρους πλάκας

οροφής, στηθαίου οροφής).

Σημειώσεις :

Οι διαστάσεις δίνονται σε εκατοστόμετρα (cm) και τα υψόμετρα

     σε μέτρα (m). Όπου δεν αναγράφονται διαστάσεις να

     υπολογιστούν γραφικά.

Το ύψος της πάνω πλευράς των ανοιγμάτων των θυρών και των
     παραθύρων (ανώφλι) είναι 220 cm από το δάπεδο της κατοικίας.

ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ  5 - ΜΕΡΟΣ   Β΄


