AΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΘΕΜΑ: Σύνθεση αποτελούµενη από ένα ξύλινο καφάσι
φρούτων και ένα µεταλλικό σωλήνα µε προσαρµοσµένη γωνία
στο ένα άκρο (µπουρί σόµπας µε τη γωνία του).
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1.

α. Ξύλινο καφάσι φρούτων
β. Μεταλλικός σωλήνας µε γωνία
µοσµένη στο ένα άκρο του.

µεταλλική

προσαρ-

2.

Το προς σχεδίαση θέµα να τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι
(έδρα διδασκαλίας) παράλληλο προς τον τοίχο και σε
απόσταση 50 περίπου εκατοστών από αυτόν.

3.

Η σύνθεση των αντικειµένων πραγµατοποιείται µε τον
ακόλουθο τρόπο: Το ξύλινο καφάσι φρούτων τοποθετείται
µε τη µικρή πλευρά του ως βάση (όρθιο σχήµα) µετωπικά
προς τους εξεταζόµενους µε το άνοιγµά του προς αυτούς,
στο µέσον του τραπεζιού (έδρα διδασκαλίας), έτσι ώστε να
αφήνει ίση απόσταση δεξιά και αριστερά και σε απόσταση
είκοσι εκατοστών από την εµπρόσθια ακµή του τραπεζιού
και παράλληλα προς αυτήν.
Ο µεταλλικός σωλήνας µε την προσαρµοσµένη γωνία στο
άκρο του (είναι ένα ενιαίο αντικείµενο) τοποθετείται στο
εµπρόσθιο µέρος του καφασιού, έτσι ώστε να ακουµπά το
πάνω µέρος του στην άνω αριστερή γωνία του,
προεξέχοντας περίπου 12 εκατ. προς τα άνω και
αντιστοίχως το κάτω µέρος µε την προσαρµοσµένη γωνία να
ακουµπά στο προεξέχον στοιχείο της κάτω δεξιάς γωνίας
του καφασιού και µε κατεύθυνση του στοµίου του ελαφρώς
δεξιά. (βλ. σχήµα όψεως και κατόψεως).
ΤΕΛΟΣ 1ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ:
1. Η αρµονική απεικόνιση του θέµατος στην προς σχεδίαση
επιφάνεια, η οποία ορίζεται κάτω από την επιγραφή
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ. Με τη
φράση “αρµονική απεικόνιση” εννοούµε τη σωστή
µεταφορά του µεγέθους του θέµατος, καθώς και την
τοποθέτησή του στην σχεδιαστική επιφάνεια.
2. Η τοποθέτηση του θέµατος και η ακριβής µεταφορά των
αναλογιών του µε την βοήθεια της σχέσης ύψους/πλάτους.
3. Ζητείται επίσης η απλοποιηµένη απόδοση µε πέντε
τόνους των φωτεινών και σκιερών επιφανειών που
συνθέτουν το σύνολο του θέµατος.
Στο θέµα περιλαµβάνονται το φόντο (τοίχος ή πίνακας ή
και τα δύο), καθώς και το τµήµα του τραπεζιού πάνω στο
οποίο έχει τοποθετηθεί το θέµα.

ΤΕΛΟΣ 2ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή τοποθέτηση του
θέµατος είναι η παρατήρηση των σκαριφηµάτων όψεως
και κατόψεως.
β) Ενδεχόµενες αλλοιώσεις στα αντικείµενα της σύνθεσης
δεν είναι δυνατόν να µεταβάλουν την αρχική απεικόνιση
τους.
γ) Προσοχή: Σε περίπτωση που ο σωλήνας και η γωνία του
δεν είναι προσαρµοσµένα, παρακαλείσθε να τα
προσαρµόσετε.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Να διανεµηθεί στους υποψηφίους από µία φωτοτυπία της
τρίτης σελίδας.
Η τρίτη σελίδα επιστρέφεται από τους υποψηφίους κατά
την αποχώρησή τους και στη συνέχεια καταστρέφεται από
τους επιτηρητές.
Τα ζητούµενα δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα γραφούν στον
πίνακα.
∆ιάρκεια εξέτασης έξι (6) ώρες.
΄Εναρξη χρόνου εξέτασης: Αµέσως µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών στους υποψήφιους.
∆υνατότητα αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά την έναρξη του
χρόνου εξέτασης.
Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να
γραφούν στον πίνακα.
Οι υποψήφιοι να µη χρησιµοποιούν σπρέυ.
∆ιάλειµµα και κάπνισµα δεν επιτρέπονται.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

AΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ης ΣΕΛΙ∆ΑΣ

