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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
(ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ:
"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ"

Περιγραφή:
- Στο σχέδιο-υπόδειγµα παρουσιάζεται η κάτοψη και η
τοµή Α-Α εστιατορίου στην Τήνο.
Ζητείται:
Με µαύρη σινική µελάνη και µε τα κατάλληλα πάχη
γραµµών:
1. Να σχεδιαστούν η κάτοψη και η τοµή Α-Α, σε κλίµακα
1:50, σύµφωνα µε τις διαστάσεις που αναγράφονται στο
υπόδειγµα σε µέτρα.
2. Στο σχέδιο της τοµής:
Να αναγραφεί το συνολικό υψόµετρο στη θέση "Β" και
"Γ" από το φυσικό έδαφος (±0,00).
3. Να σχεδιαστούν επίσης:
α. Ο τίτλος του θέµατος "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ"
και οι τίτλοι των δύο σχεδίων "ΚΑΤΟΨΗ" και
"ΤΟΜΗ Α-Α"
β. Η κατεύθυνση του "Βορρά" και η θέση της τοµής στην
κάτοψη.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:
1. Η ορθότητα γεωµετρικής απεικόνισης :
1.1. Τοποθέτηση-συσχετισµός
σχεδίων
και
λοιπών
στοιχείων µε σκοπό την παροχή πληροφοριών.
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1.2. Ορθή µεταφορά κλιµάκων και διαστάσεων.
Μονάδες 20
1.3. Ορθότητα
και
πληρότητα
προβαλλόµενων στοιχείων.
2. Η ποιότητα σχεδίασης βαθµολογείται :
2.1. Γραµµογραφία
2.2. Γραµµατογραφία
2.3. Συµβολισµοί, ενδείξεις.
3. Πληρότητα σχεδίασης.
4. Γενική εικόνα.
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ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1. Η τοποθέτηση των δύο σχεδίων, οι θέσεις του "Βορρά"
και των τίτλων στο σχέδιο-υπόδειγµα είναι ενδεικτικές
και δε δεσµεύουν τους υποψήφιους.
2. Οι θέσεις των τίτλων και η µορφή των γραµµάτων θα
επιλεγούν από τους υποψήφιους. Τα γράµµατα να
σχεδιαστούν µε ελεύθερο χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα
όργανα σχεδίασης.
3. Τόσο στην κάτοψη όσο και στην τοµή
δεν θα
αναγραφούν διαστάσεις, γράµµατα ή άλλες ενδείξεις,
εκτός από αυτές που περιλαµβάνονται στα ζητούµενα
του θέµατος.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισµού κάποιας
διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγµα,
αυτή είναι δυνατό να υπολογισθεί αναλογικά σε σχέση
µε τις υπόλοιπες.
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1.
2.
3.

4.
5.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Στους υποψήφιους δε διανέµεται τετράδιο.
Στο χαρτί σχεδίασης (κόλα Schοeller) να γράψετε µόνο
τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα).
Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στην κόλα.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας από την αίθουσα να
παραδώσετε µαζί µε την κόλα σχεδίασης και τα
φωτοαντίγραφα του θέµατος.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τέσσερις (4) ώρες µετά τη διανοµή
του θέµατος (φωτοαντιγράφων).
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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