ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μάθηµα: Σχέδιο Επίπλων και Ξυλουργικών Κατασκευών
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 7.30 – 10.00
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 µέρη (Α και Β) και ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
(α) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
(β) Επιτρέπετε η χρήση µη προγραµµατιζόµενων υπολογιστικών
µηχανών.
(γ) Όσες διαστάσεις και άλλα στοιχεία δε δίνονται στο εξεταστικό
δοκίµιο αφήνονται στην δική σας κρίση.
(δ) Όλες οι εργασίες σας, συµπεριλαµβανοµένου και του υποµνήµατος,
να γίνουν µε µολύβι.
(ε) Η διάταξη της εργασίας στο φύλλο σχεδίασης, η ορθή χρήση και
γραφή των σηµειώσεων και η καθαριότητα λαµβάνονται υπόψη κατά
τη βαθµολογία.
(στ) Τα σχέδια που ζητούνται στις ερωτήσεις του µέρους Β να γίνουν σε τρία
(3) ξεχωριστά φύλλα σχεδίασης Α3.
ΜΕΡΟΣ Α – Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 8 µονάδες.
1. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στάδια της διαδικασίας του σχεδιασµού, που
ακολουθούνται συνήθως στα έπιπλα και στις ξυλουργικές κατασκευές όπου το
σχέδιο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο.





∆ηµιουργία αρχικών ιδεών
Παρουσίαση ιδεών
Ανάπτυξη της καλύτερης ιδέας
Κατασκευαστικό σχέδιο

2. Οι τοµές αποτελούν ένα πολύ βασικό στοιχείο του κατασκευαστικού σχεδίου.
2.1. Να αναφέρετε τις τρεις βασικές τοµές που χρησιµοποιούνται στο
κατασκευαστικό σχέδιο (3 µονάδες).
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2.2. Να αναφέρετε σε τι κλίµακα σχεδιάζουµε συνήθως τις τοµές και γιατί
µονάδες).



(5

Οριζόντια, κατακόρυφη, µπροστινή.
Συνήθως τις σχεδιάζουµε σε φυσικό µέγεθος γιατί σε αυτές φαίνονται όλες
οι λεπτοµέρειες του σχεδίου.

3. Το Προοπτικό Σχέδιο είναι µια µέθοδος τρισδιάστατης σχεδίασης, όπως η
Ισοµετρική και η Πλάγια Προβολή. Το προοπτικό σχέδιο όµως, έχει ένα βασικό
πλεονέκτηµα έναντι των προαναφερθέντων προβολών.
Να αναφέρετε το πλεονέκτηµα αυτό.
Το πλεονέκτηµα του προοπτικού σχεδίου σε σχέση µε τις άλλες προβολές είναι
ότι δηµιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση του βάθους και της απόστασης και µας
δίνει ρεαλιστικές απεικονίσεις, και όσα εµπίπτουν στον τοµέα αυτό.
4. Είσαστε σχεδιαστής επίπλων και εργάζεστε σε µια επιχείρηση που κατασκευάζει
πρότυπα έπιπλα. Έχετε αναλάβει το σχεδιασµό κάποιου επίπλου για µια
κατοικία και χρειάζεστε συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν τα
χαρακτηριστικά του επίπλου που θα σχεδιάσετε.
Να αναφέρετε τέσσερις (4) ερωτήσεις που θα υποβάλετε στον πελάτη για να
πάρετε µερικές από τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
•
•
•
•
•
•

Για ποιο προορίζεται το έπιπλο
Πού θα τοποθετηθεί και τι άλλα έπιπλα υπάρχουν στο χώρο
Πόσο θα θέλατε να στοιχίσει περίπου
Τι στυλ το προτιµάτε
Τι υλικά κατασκευής θα θέλατε να χρησιµοποιηθούν
Όσα εµπίπτουν στον τοµέα αυτό

5. Έπιπλα µε λανθασµένες διαστάσεις, κλίσεις και αναλογίες παρουσιάζουν
συνήθως σοβαρά µειονεκτήµατα.
Να αναφέρετε τέσσερα (4) από τα µειονεκτήµατα αυτά.










Έλλειψη λειτουργικότητας
Προβληµατικές αναλογίες
Έλλειψη στερεότητας - σταθερότητας
Έλλειψη καλαισθησίας
∆ηµιουργία προβληµάτων υγείας, όρασης, αυχένα, σπονδύλου
Άβολο κάθισµα
Μπορεί να προκληθεί πίεση στο κάτω µέρος των µοιρών, καθώς και
γλίστρηµα προς τα εµπρός
Μπορεί να καταστούν επικίνδυνα κτλ.
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ΜΕΡΟΣ Β – Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε 20 µονάδες.
6. Το σχέδιο στη σελίδα 3, παρουσιάζει παιδικό γραφείο. Στην ίδια σελίδα
δίδονται διαστάσεις που αφορούν το συγκεκριµένο έπιπλο.
Με βάση τα δεδοµένα της σελίδας 3, να σχεδιάσετε µε όργανα σχεδίασης την
πρόσοψη και την πλάγια όψη (ορθογραφική προβολή χωρίς την κάτοψη) του
επίπλου σε κλίµακα 1:5.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη βαθµολόγηση του σχεδίου που θα σχεδιάσετε
είναι:
6.1. Ορθότητα σχεδίασης: 12 µονάδες.
6.2. Γενική παρουσίαση σχεδίου (τοποθέτηση, καθαριότητα, γράµµατα, αριθµοί,
κτλ): 4 µονάδες.
6.3. ∆ιαστάσεις: 4 µονάδες.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
ΠΡΟΣΟΨΗ
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
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7. Να επιλέξετε και να σχεδιάσετε τα πιο κάτω:
7.1 Την πιο κατάλληλη σύνδεση για συγκράτηση της πλάγιας και µπροστινής άνω
τραβέρσας µε το πόδι του παιδικού γραφείου της σελίδας 3, (10 µονάδες).
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7.2 Την πιο κατάλληλη σύνδεση για συγκράτηση του καπακιού µε τη βάση του
παιδικού γραφείου της σελίδας 3 (10 µονάδες).
Κατά το σχεδιασµό µπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε προβολή ή
προβολές θεωρείται πιο κατάλληλες για να δείξετε µε επιτυχία τις συνδέσεις
που θα επιλέξετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.2
Σύνδεση βάσης µε το καπάκι
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8. Με τη χρήση οργάνων σχεδίασης, να σχεδιάσετε κάτοψη υπνοδωµατίου
ορθογώνιου σχήµατος µε διαστάσεις 4m x 3m , σε κλίµακα 1:200.
Στην κάτοψη, να σχεδιάσετε µια ανοιγόµενη εσωτερική θύρα (µεσόθυρα)
πλάτους 80cm, µια συρόµενη εξωτερική διπλή θύρα 120cm µε γυαλί, ένα διπλό
κρεβάτι µε δύο κοµοδίνα, µια τουαλέτα µε κάθισµα και ένα εντοιχισµένο ερµάρι
πλάτους 2m.
Οι µονάδες της ερώτησης θα κατανεµηθούν ως ακολούθως:
8.1. Ανοιγόµενη εσωτερική θύρα (µεσόθυρα) πλάτους 80cm (2 µονάδες).
8.2. Συρόµενη εξωτερική διπλή θύρα 120cm µε πλαίσιο και γυαλί (2 µονάδες).
8.3. ∆ιπλό κρεβάτι µε δύο κοµοδίνα (3 µονάδες).
8.4. Τουαλέτα µε κάθισµα (2 µονάδες).
8.5. Εντοιχισµένο ερµάρι πλάτους 2m (3 µονάδες).
8.6. Τοιχοποιία δωµατίου (2 µονάδες)
8.7. Λειτουργικότητα της διαρρύθµισης χώρου (2 µονάδες).
Γενική παρουσίαση σχεδίου - καθαριότητα, γράµµατα και αριθµοί, κτλ (4 µονάδε
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ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ......................................
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µονάδες
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