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ΘΕΜΑ: Πτυσσόµενη πολυθρόνα.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Στην αρχή να τοποθετηθεί το πάνινο τεµάχιο στη ράχη της
πτυσσόµενης πολυθρόνας. Στη συνέχεια :
1. Να τοποθετηθεί το έδρανο της αίθουσας παράλληλα προς
τον πίνακα και σε απόσταση µισού περίπου µέτρου µπροστά
από αυτόν.
2.

Να τοποθετηθεί η πτυσσόµενη πολυθρόνα πάνω στο έδρανο
µε την πλάτη της προς τον πίνακα και στο µέσο του
τραπεζιού, ώστε το εµπρός δεξιά και πίσω αριστερά πόδι
της να βρίσκονται πάνω στο νοητό άξονα που διέρχεται
κάθετα το κέντρο του τραπεζιού και σε απόσταση 5
εκατοστών από την πρόσθια ακµή του.
Το προς σχεδίαση θέµα απεικονίζεται σε 2 σχέδια α) ένα
σχέδιο όψεως και β) ένα σχέδιο κατόψεως.

3.

Το θέµα να είναι ορατό στο σύνολό του από όλους τους
υποψηφίους και να βρίσκεται σε σηµείο που να µη πέφτει
πάνω του ο ήλιος. Επίσης τα ηλεκτρικά φώτα της αίθουσας
να παραµείνουν σβηστά προκειµένου να επιτευχθεί ο
καλύτερος δυνατός φυσικός φωτισµός που είναι αναγκαία
συνθήκη για την σωστή ερµηνεία των τόνων.

ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
1. Η αρµονική απεικόνιση του θέµατος στον καθορισµένο
χώρο σχεδίασης. Με τις λέξεις "αρµονική απεικόνιση"
εννοούµε το µέγεθος και τη θέση του αντικειµένου µέσα
στη σχεδιαστική επιφάνεια.
2. Η ακριβής µεταφορά των αναλογιών των σχηµάτων που
απαρτίζουν το θέµα.
3. Η µε 5 τόνους απόδοση των φωτεινών και σκιερών
επιφανειών που συνθέτουν το σύνολο του θέµατος
(συµπεριλαµβανοµένου βεβαίως του χώρου και τµήµατος
του εδράνου πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί το
αντικείµενο).

ΤΕΛΟΣ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση του
θέµατος είναι η παρατήρηση των σκαριφηµάτων όψης και
κάτοψης.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Να διανεµηθεί στους υποψηφίους από µία φωτοτυπία της
δεύτερης σελίδας.
Η δεύτερη σελίδα επιστρέφεται από τους υποψηφίους κατά
την αποχώρησή τους και στη συνέχεια καταστρέφεται από
τους επιτηρητές.
Τα ζητούµενα δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα γραφούν
στον πίνακα.
∆ιάρκεια εξέτασης έξι (6) ώρες.
΄Εναρξη χρόνου εξέτασης: Αµέσως µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών στους υποψηφίους.
∆υνατότητα αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την έναρξη του
χρόνου εξέτασης.
Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να
γραφούν στον πίνακα.
Οι υποψήφιοι να µη χρησιµοποιήσουν σπρέυ.
∆ιάλειµµα και κάπνισµα δεν επιτρέπονται.
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