
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Α΄) 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Β΄) 

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΟΚΤΩ (8) 
 

ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ» 
 

Να σχεδιάσετε μακέτα για καταχώριση (έντυπη διαφήμιση) 
στον ημερήσιο και στον περιοδικό τύπο, με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος με 
τίτλο : «Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος». 
 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 
Η μακέτα να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία :  
 Α. Κείμενα. 

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
5 Ιουνίου 2009 
στη φύση παίζω με τη φύση δεν παίζω 
χορηγός : ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Β. Εικονογράφηση. 
 

1. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 
 

Η διάσταση της καταχώρισης να είναι 21 cm μήκος x 29 cm ύψος και 
να σχεδιαστεί το πλαίσιό της με ραπιντογράφο 0,2 έως 0,5 (mm) ή 
μαρκαδοράκι μαύρο 0,2 έως 0,5 (mm). 
Να εργασθείτε στο χώρο σχεδίασης του χαρτιού σας λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει: 
 • Να αφήσετε χώρο για προσχέδια από την άκρη της δεξιάς 

 πλευράς του χαρτιού σας με διαστάσεις 20 cm μήκος x 50 cm 
 ύψος. (Τα προσχέδια δε βαθμολογούνται). 

 • Ο χώρος να χωριστεί με μαρκαδοράκι μαύρο ή 
 ραπιντογράφο 0,4 έως 0,6 (mm).  

 • Ο ωφέλιμος χώρος για την τοποθέτηση της καταχώρισης να 
 έχει διαστάσεις 30 cm μήκος x 50 cm ύψος. 

Μονάδες 15 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ 
 

∆ίνονται διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη .   Θα 
διαλέξετε τις καταλληλότερες από αυτές, κατά τη γνώμη σας και 
την αισθητική σας αντίληψη, και θα τις επικολλήσετε ή θα τις 
σχεδιάσετε ή, ακόμα, να σχεδιάσετε δικές σας γραμματοσειρές. Τις 
γραμματοσειρές που θα επιλέξετε, μπορείτε να τις χρωματίσετε. 

Μονάδες 35 
 

3. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
 

Η εικονογράφηση του θέματος μπορεί να γίνει ζωγραφικά, 
με σκίτσο, με γραμμικά στοιχεία ή και με συνδυασμό όλων 
των παραπάνω (μικτή τεχνική).  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξυλομπογιές, μαρκαδόρους 
χρωματιστούς, ραπιντογράφους, μολύβια (ΗΒ, Β, 2Β, 4Β 
κ .λ .π .) ή και συνδυασμό των παραπάνω (δηλαδή μικτή 
τεχνική). 

Μονάδες 25 
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ 

Μονάδες 15 
5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Μονάδες 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛΙ∆Α 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5 Ιουνίου 2009 
5 Ιουνίου 2009 

5 Ιουνίου 2009 
5 Ιουνίου 2009 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

στη φύση παίζω με τη 
φύση δεν παίζω 

στη φύση παίζω με τη 
φύση δεν παίζω 

στη φύση παίζω με τη φύση δεν παίζω 
στη φύση παίζω  
με τη φύση δεν παίζω 
 

ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ 
ΔΕΝ ΠΑΙΖΩ 

στη φύση παίζω με τη φύση 
δεν παίζω 

στη φύση παίζω  
με τη φύση δεν παίζω 

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

στη φύση παίζω 
 με τη φύση δεν παίζω 

 
 

χορηγός: ΥΠΕΧΩΔΕ 
χορηγός: ΥΠΕΧΩ∆Ε 
χορηγός: ΥΠΕΧΩΔΕ 
χορηγός: ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΧΟΡΗΓΟΣ : ΥΠΕΧΩ∆Ε 
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ  
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ 
 

 



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
 

 
 

 
 
 

 



ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
1. Στους υποψηφίους διανέμεται  χαρτί σχεδίασης (κόλλα  

ελευθέρου σχεδίου Schοeller).  
2.  Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν . ∆εν 
επιτρέπεται  να γράψετε καμιά άλλη σημείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με την 
κόλλα σχεδίασης και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης . 

3. ∆ιάρκεια εξέτασης : τέσσερις (4) ώρες μετά τη διανομή 
των φωτοαντιγράφων . 

4. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π.μ. 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


