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ΟΔΗΓΙΕΣ (για εξεταζόμενους) 
 
1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης μελάνης στο έντυπο 

εξώφυλλο Α4 καθώς και στο φύλλο σχεδίασης Α3. 
2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο ασκήσεις. Η Άσκηση 1 βαθμολογείται με 45 

μονάδες και η Άσκηση 2 με 55 μονάδες. 
3. Να λύσετε και τις δύο ασκήσεις στο φύλλο σχεδίασης Α3. 
4. Να παραδώσετε ταυτόχρονα το έντυπο εξώφυλλο Α4 και το φύλλο σχεδίασης Α3. 
5. Με ευθύνη των επιτηρητών, στην παρουσία του μαθητή που παραδίδει να γίνουν τα πιο 

κάτω: 
Ι. Το εξώφυλλο να επικαλύπτει το φύλλο σχεδίασης Α3 και όλα μαζί να συνδεθούν με 
συρραπτικό στην πάνω αριστερή γωνία. 
ΙΙ. Στο τέλος να επικολληθούν οι δύο αυτοκόλλητες ετικέτες για επικάλυψη των 
στοιχείων του εξεταζόμενου. 
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Θέμα 
 
Ένα μαγαζί που εμπορεύεται καραμέλες άνοιξε στον πεζόδρομο της παλιάς Λευκωσίας.  
Ο ιδιοκτήτης ετοιμάζεται για τα εγκαίνια. Ζητείται να σχεδιάσετε μία πρωτότυπη σύνθεση 
εμπνευσμένη από τις φωτογραφίες του παραρτήματος, η  οποία θα αναρτηθεί  στην 
είσοδο του μαγαζιού την ημέρα των εγκαινίων. 
 
Άσκηση 1  -  Προσχέδια                                                                                (Μονάδες 45) 
 
Αξιοποιώντας στοιχεία από τις φωτογραφίες του παραρτήματος, να σχεδιάσετε  στα 
αντίστοιχα πλαίσια (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) στο φύλλο σχεδίασης Α3, τρία διαφορετικά έγχρωμα 
γραμμικά προσχέδια της τελικής σας σύνθεσης.   
      
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: χρωματιστά μολύβια, τέμπερες, πενάκια, μαρκαδόρους. 
      
Κριτήρια αξιολόγησης: 

• Σύνθεση - επιλογή  και αξιοποίηση εικαστικού πλαισίου  
• Αξιοποίηση στοιχείων από τις φωτογραφίες 
• Απόδοση / εφαρμογή χρώματος 
• Ορθή χρήση / εφαρμογή των σχεδιαστικών υλικών                                      

 
Άσκηση 2  - Τελική σύνθεση                                                                        (Μονάδες 55) 
 
Για το μεγάλο πανό που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του μαγαζιού, να δημιουργήσετε μια 
ελεύθερη σύνθεση ως εξέλιξη της Άσκησης 1. Η σύνθεση να γίνει στο αντίστοιχο πλαίσιο 
στο φύλλο σχεδίασης Α3.  
 
Η τελική σας σύνθεση πρέπει να είναι επηρεασμένη από την θεματολογία των 
φωτογραφιών, μπορείτε να αξιοποιήσετε και στοιχεία από τις φωτογραφίες που δεν 
χρησιμοποιήσατε στα προσχέδια.  
 
Στη συνέχεια να αποδώσετε τη σύνθεση με μπλε πλακάτο χρώμα και το αντίθετο  
(συμπληρωματικό) του. Ενώ το μπλε πρέπει να είναι πλακάτο,  για το αντίθετο του χρώμα 
αναμένεται να χρησιμοποιήσετε τρεις αποχρώσεις του και τρεις τονικές διαβαθμίσεις. Για 
την χρωματική απόδοση της σύνθεσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υλικά δική σας 
επιλογής.    
Κριτήρια αξιολόγησης: 

• Αξιοποίηση στοιχείων από τις φωτογραφίες (θεματολόγια) 
• Αξιοποίηση στοιχείων από τα προσχέδια  
• Εξελικτική σύνθεση από τα προσχέδια  
• Απόδοση χρωμάτων/ Απόδοση τονικών διαβαθμίσεων 
• Ορθή χρήση / εφαρμογή των σχεδιαστικών υλικών 
• Δημιουργικότητα / αρχές σύνθεσης  

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


