ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (I) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ: Διακοσμητική
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 Ιουνίου 2007
7.30 – 10.00
Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού: 2.5 ώρες (150 λεπτά)
Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 3 σελίδες Α4.
Ο/Η κάθε εξεταζόμενος/η θα εφοδιαστεί με τα πιο κάτω:
•
•
•
•

Το εξεταστικό δοκίμιο
Το τετράδιο απαντήσεων
Ένα διαφανές φύλλο σχεδίασης Α3 (ρυζόχαρτο)
Το φύλλο σχεδίασης 1

ΟΔΗΓΙΕΣ:
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(α) Η ερώτηση 1 να απαντηθεί στο διαφανές φύλλο σχεδίασης Α3
(ρυζόχαρτο).
(β) Οι ερωτήσεις 2, 3, 4, και 5 να απαντηθούν στο φύλλο σχεδίασης 1.
(γ) Οι ερωτήσεις 6, 7 και 8 να απαντηθούν στο τετράδιο απαντήσεων.
(δ) Όλα τα σχέδια να σχεδιαστούν με μολύβι.
(ε) Στα σχέδια να μην αναγραφεί οποιοδήποτε στοιχείο που να υποδηλώνει
την ταυτότητα του/της εξεταζόμενου/ης.
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-2ΘΕΜΑ:
Η Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου διοργανώνει Διεθνή Εκπαιδευτική
Έκθεση στις εγκαταστάσεις της στη Λευκωσία. Στην έκθεση λαμβάνουν
μέρος Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Στόχος των
διοργανωτών είναι να προσελκύσουν επισκέπτες για προώθηση των
προγραμμάτων σπουδών των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με
σκοπό την εγγραφή φοιτητών.
Στο φύλλο σχεδίασης 1 δίνεται, σε κλίμακα 1: 50, η κάτοψη χώρου για εκθεσιακό
περίπτερο.
Το περίπτερο ανήκει σε Ιδιωτικό Κυπριακό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Θα κατασκευαστεί με λυόμενα συστήματα σύγχρονης τεχνοτροπίας
με τρόπο ώστε να είναι ελκυστικό προς τους επισκέπτες.
1. Να σχεδιάσετε, στο διαφανές φύλλο σχεδίασης Α3 (ρυζόχαρτο), με ελεύθερο
χέρι, δύο προσχέδια με τη διάταξη όλων των στοιχείων της διακόσμησης του
περιπτέρου. Οι προτάσεις σας πρέπει να είναι αποτέλεσμα των κανόνων της
λειτουργικότητας, της αισθητικής και των ανθρωπομετρικών διαστάσεων.
Να επιλέξετε την τελική σας πρόταση.
(10 μονάδες)
2. Να σχεδιάσετε, σε κλίμακα 1:50, με γεωμετρικά όργανα, στην κάτοψη του
χώρου του περιπτέρου, (φύλλο σχεδίασης 1), την τελική σας πρόταση.
(20 μονάδες)
3. Να σχεδιάσετε, σε κλίμακα 1:25, στο φύλλο σχεδίασης 1, την πρόσοψη του
περιπτέρου με όλα τα στοιχεία της διακόσμησης.
(20 μονάδες)
4. Να χρωματίσετε την κάτοψη και την πρόσοψη, με τρόπο ώστε να αποδίδονται,
η αισθητική του περιπτέρου και η υφή των υλικών του χώρου.
(15 μονάδες)
5. Να σχεδιάσετε στην κάτοψη του χώρου του περιπτέρου, την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, των φωτιστικών σημείων μόνο.
(10 μονάδες)
6. Να κατονομάσετε το είδος των φωτιστικών που θα χρησιμοποιήσετε για το
φωτισμό του περιπτέρου και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(5 μονάδες)
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-37. Να κατονομάσετε δύο υλικά δαπέδων που χρησιμοποιούνται σε εκθεσιακά
περίπτερα και να εξηγήσετε δύο λόγους για τους οποίους επιλέγονται.
(10 μονάδες)
8. Να εξηγήσετε γιατί τα λυόμενα συστήματα διακόσμησης συστήνονται για την
κατασκευή εκθεσιακών χώρων, όπως είναι π.χ. τα περίπτερα σε εκθέσεις.
(10 μονάδες)
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