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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
•

Πρόκειται για ένα ορθογώνιο χώρο, τµήµα µεγαλύτερου, που
περιλαµβάνει µικρό αµφιθέατρο και προθάλαµο.

•

Στο αµφιθέατρο υπάρχουν 6 σειρές καθισµάτων και έδρα µε 5
καθίσµατα.

•

Στον προθάλαµο υπάρχει πλακόστρωση µε τριγωνικές πλάκες.
Το δάπεδο της έδρας είναι ξύλινο. Η είσοδος στο αµφιθέατρο
γίνεται και στην περιοχή της έδρας και στον προθάλαµο µε
µικρή εξωτερική σκάλα.

•

Οι τοίχοι είναι πέτρινοι και η στέγη επίπεδη µε απλή µόνωση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. Να σχεδιαστούν µε µαύρη σινική µελάνη και τα κατάλληλα
πάχη γραµµών τα εξής :
1.

Η κάτοψη, η τοµή Α-Α και η τοµή Β-Β σε κλίµακα 1:50 µε
βάση τις διαστάσεις σε µέτρα, που αναγράφονται στα
υποδείγµατα των σχεδίων.

2.

Στο σχέδιο της κάτοψης η πλακόστρωση του προθαλάµου,
το ξύλινο δάπεδο στην περιοχή της έδρας µε σανίδες
πλάτους 0,10 µ., η διαγράµµιση στο δεξιό τµήµα πέραν της
γραµµής
τοµής Β-Β, τα υαλοστάσια πάχους 0,05 µ.
τοποθετηµένα αξονικά στο πάχος των τοίχων, οι γραµµές
τοµής και οι γραµµές ανάβασης στις σκάλες.

3. Στο σχέδιο της τοµής Β-Β σε όλο το τµήµα ΑΒΓ∆Α ισόδοµη
λιθοδοµή µε διαστάσεις λίθων 0,25 µ.Χ0,50 µ.
Β.

Στις τοµές να µη σχεδιαστούν τα καθίσµατα και η έδρα και να
µη γίνει διαγράµµιση.

Γ.

Να σχεδιαστούν ο τίτλος του θέµατος "ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ",
καθώς και οι τίτλοι των τριών σχεδίων "ΚΑΤΟΨΗ", "ΤΟΜΗ
Α-Α" και "ΤΟΜΗ Β-Β".

ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Η τοποθέτηση των σχεδίων και οι θέσεις των τίτλων στο σχέδιο
- υπόδειγµα είναι ενδεικτικές και δεν δεσµεύουν τους
υποψήφιους.
Οι θέσεις των τίτλων, καθώς και ο τύπος των γραµµάτων θα
επιλεγούν από τους υποψήφιους. Τα γράµµατα θα σχεδιαστούν
µε ελεύθερο χέρι ή µε τα επιτρεπόµενα όργανα σχεδίασης.
Οι διαστάσεις θα λαµβάνονται από τους αναγραφόµενους στο
υπόδειγµα αριθµούς, οι οποίοι αναφέρονται σε µέτρα. Όσες
διαστάσεις αναγράφονται µε γράµµατα (α, β) θα υπολογιστούν
µε βάση τις υπόλοιπες διαστάσεις.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισµού κάποιας
διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγµα ή δεν είναι
ευκρινής, αυτή θα υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση µε τις
υπόλοιπες.
Όλες οι γωνίες στο σχέδιο της κάτοψης είναι ορθές, εκτός από
τις γωνίες των 45 ο της πλακόστρωσης του προθαλάµου.
Στην κάτοψη και στα άλλα σχέδια δεν θα αναγραφούν
διαστάσεις, ούτε γραµµές διαστάσεων, γράµµατα ή άλλες
ενδείξεις, εκτός από αυτές που περιλαµβάνονται στα ζητούµενα
του θέµατος.

ΤΕΛΟΣ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
1.

Να φωτοτυπηθούν οι δύο πρώτες σελίδες του θέµατος και να
διανεµηθούν σε όλους τους υποψήφιους.

2.

Επίσης να διανεµηθεί ταυτόχρονα στους υποψήφιους το σχέδιο
- υπόδειγµα.

3.

Οι φωτοτυπίες επιστρέφονται στους επιτηρητές από τους
υποψήφιους κατά την απoχώρησή τους και στη συνέχεια
καταστρέφονται από τους επιτηρητές.

4.

Το θέµα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: έξι (6) ώρες.

6.

Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αµέσως
φωτοτυπιών στους υποψήφιους.

7.

∆υνατότητα αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την έναρξη του
χρόνου εξέτασης.

8.

Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να
αναγραφούν στον πίνακα της αίθουσας.

9.

∆ιάλειµµα και κάπνισµα δεν επιτρέπονται.

µετά

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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