ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
2006

TEXNOΛOΓIA (I) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ KATEYΘYNΣHΣ
MAΘHMA
: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΩΡΑ
: 11:00 – 13:30

Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Tο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 2 μέρη (A, B) και έξι (6) σελίδες.
Ο/Η κάθε υποψήφιος/α θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
• Το εξεταστικό δοκίμιο
• Το τετράδιο απαντήσεων
• Ένα (1) χαρτονάκι μεγέθους Α4
• Τρία (3) φύλλα χαρτιού τρέισινγκ μεγέθους Α4

OΔHΓIEΣ:
1. Nα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
2. Οι ερωτήσεις 1, 2, 3 και 4 τoυ Mέρους A΄ να απαντηθούν στο τετράδιο
απαντήσεων.
3. Η ερώτηση 5 του Mέρους A΄ να απαντηθεί στο χαρτονάκι Α4 και να
επισυναφθεί στο τετράδιο απαντήσεων.
4. Η ερώτηση 6 (σχεδιομελέτη) του Mέρους B΄ να εκτελεστεί σε φύλλα
χαρτιού τρέισινγκ μεγέθους A4, τα οποία να επισυναφθούν στο τετράδιο
απαντήσεων.
5. Να μη γράψετε το όνομα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σας στο χαρτονάκι
και στα φύλλα χαρτιού τρέισινγκ.
6. To χαρτονάκι και τα φύλλα χαρτιού τρέισινγκ να συνδεθούν με το τετράδιο
απαντήσεων σε δύο τουλάχιστον σημεία.
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MEPOΣ A΄ (40 μονάδες) – Kάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 8 μονάδες
1. Για την εκτύπωση μιας έγχρωμης φωτογραφίας σε χαρτί εφημερίδας,
χρησιμοποιήθηκε ράστερ με 175 γραμμές ανά ίντζα (lpi). Να αναφέρετε
ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην ποιότητα της εκτύπωσης και να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
2. Nα αντιστοιχίσετε στο τετράδιο απαντήσεων τις πιο κάτω στήλες:
α. Τονικό πρότυπο
1. Γωνίες κλίσης του ράστερ
β. Νερά του χαρτιού
2. Κλωστοραφή
γ. Βιβλιοδεσία
3. Μέθοδος ύγρανσης
δ. Ψάθωμα (μουαρέ)
4. Ράστερ
3. Tο κόστος καταχώρισης μιας διαφήμισης σε μια εφημερίδα τάπλοϊτ
(tabloid) είναι £9 ανά ίντζα. Nα δώσετε δύο εναλλακτικά μεγέθη της
διαφήμισης, εάν το διαθέσιμο ποσό για τη συγκεκριμένη διαφήμιση
είναι £108.
4. Πιο κάτω σας δίνονται τα λογότυπα α και β της εταιρείας ΛΕΩΝ που
κατασκευάζει σκυρόδεμα (μπετόν). Να επιλέξετε το καταλληλότερο
λογότυπο και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(α)

(β)

5. Να σχεδιάσετε με μαύρο μολύβι το περίγραμμα μιας σελίδας μεγέθους Α5,
με ένα πλέγμα δύο όμοιων στηλών και διάκενο 0,35 cm. Το αριστερό
περιθώριο να είναι 2 cm, το δεξιό περιθώριο 1,5 cm και τα περιθώρια
πάνω και κάτω να είναι 1,5 cm.
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MEPOΣ B΄ (60 μονάδες) – Σχεδιομελέτη
6. Nα δημιουργήσετε μια έγχρωμη αφίσα μεγέθους 19 cm x 27 cm, η οποία
θα διαφημίζει κρουαζιέρες στη Μεσόγειο. H αφίσα να περιλαμβάνει τα εξής
στοιχεία:
α) τον τίτλο «ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 2006 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ
ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΑΛΣΙΑ», (σελίδα 4)
β) το ταξιδιωτικό γραφείο με τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική
του διεύθυνση, με δειγματικά κείμενα.
γ) εικόνα(ες), (σελίδες 5 και 6).
Σχεδιαστικές απαιτήσεις:
•

Προσχέδια:
Σε φύλλα χαρτιού τρέισινγκ μεγέθους Α4 να δημιουργήσετε τρία (3)
προσχέδια μεγέθους 9,5 cm x 13,5 cm, συνδυάζοντας τον τίτλο, μια
τουλάχιστον εικόνα και τα δειγματικά κείμενα.

•

Τελική πρόταση:
Σε ένα φύλλο χαρτιού τρέισινγκ μεγέθους Α4 να οριοθετήσετε την αφίσα,
στις πραγματικές της διαστάσεις, σχεδιάζοντας το περίγραμμά της με
λεπτό μαύρο μαρκαδόρο.
Στην ίδια σελίδα να δημιουργήσετε την τελική σας πρόταση, η οποία να
αποτελεί την εξέλιξη των προσχεδίων σας.
Να αξιοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία που επισυνάπτονται
στις σελίδες 3, 4 και 5.
Να αποδώσετε τα κείμενα, που υποδηλούν τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα
και την ηλεκτρονική διεύθυνση του ταξιδιωτικού γραφείου, με μια από τις
μεθόδους απόδοσης δειγματικού κειμένου.
Στην τελική σας πρόταση να αποδώσετε τα χρώματα με χρωματιστά
μολύβια ή/και χρωματιστούς μαρκαδόρους.

Aξιολόγηση:
Προσχέδια ……………………………………….…………….….. 15 μονάδες
Tελική πρόταση: Aκρίβεια οριοθέτησης της αφίσας ………..…. 5 μονάδες
Πρωτοτυπία, διάταξη..…………..….………. 10 μονάδες
Eικονογράφηση ……………………….…….. 10 μονάδες
Δειγματικά κείμενα ………….………….……. 5 μονάδες
Xρώμα ……………………….………………... 10 μονάδες
Ποιότητα και καθαρότητα ……………………. 5 μονάδες
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ΤΕΛΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

