
 1 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 

ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2021 – 2022 

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Α΄ ΣΕΙΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2022 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Β044 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 90 ΛΕΠΤΑ 
 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΝΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Α3 
 
 
 

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 40 

μονάδες και Άσκηση 2 με 60 μονάδες αντίστοιχα. 
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 μικρό κατάστημα με είδη κουζίνας ανοίγει στην γειτονία σας. Για τα εγκαίνια του 
καταστήματος θα σταλεί ταχυδρομική και ηλεκτρονική πρόσκληση.  
Ζητείται να σχεδιάσετε την σύνθεση που θα χρησιμοποιηθεί στην πρόσκληση για τα 
εγκαίνια.  
 
 
Άσκηση 1                                                                                                       (Μονάδες 40) 
 
Να επιλέξετε τέσσερα διαφορετικά αποσπάσματα από τις φωτογραφίες στο παράρτημα 
χρησιμοποιώντας το πλαίσιο θέασης (γωνίες).  Στη συνέχεια να τα μεταφέρετε γραμμικά 
(περίγραμμα) στο αντίστοιχο πλαίσιο στο φύλλο σχεδίασης Α3. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι ή και μαύρο μελάνι. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: 

• Αξιοποίηση εικαστικού πλαισίου 
• Ορθή μεταφορά αναλογιών 
• Ποιότητα περιγράμματος 
• Ορθή χρήση /εφαρμογή των σχεδιαστικών υλικών 

 
Άσκηση 2                                                                                                         (Μονάδες 60) 
 
Αξιοποιώντας το υλικό από τα πλαίσια  της άσκησης 1  και στοιχεία από το παράρτημα, να 
δημιουργήσετε, στο πλαίσιο της Άσκησης 2 στο φύλλο σχεδίασης Α3, μια πρωτότυπη 
συμμετρική σύνθεση. Η σύνθεση αναμένεται να περιλαμβάνει συμμετρία ή και 
περιστροφή.   
 
Να αποδώσετε την σύνθεση σας με ένα ψυχρό χρώμα, δύο αποχρώσεις του και τρεις 
τονικές διαβαθμίσεις του γκρίζου.   
 
Να χρησιμοποιήσετε υλικά της επιλογής σας. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: 

• Αξιοποίηση του εικαστικού πλαισίου  
• Συμμετρία 
• Απόδοση ψυχρού χρώματος και των αποχρώσεων του 
• Απόδοση τονικών διαβαθμίσεων 
• Ορθή χρήση / εφαρμογή των σχεδιαστικών υλικών 
• Δημιουργικότητα / αρχές σύνθεσης  

  
 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

 
 
 
 


