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ΘΕΜΑ 

Να σχεδιάσετε και να χρωµατίσετε σε κάτοψη, σύγχρονο  
κόσµηµα περίαπτο (µενταγιόν) µε θέµα :  "ΚΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ  
ΡΙΖΕΣ" χρησιµοποιώντας  2 µέταλλα  (χρυσό και ασήµι). 

1. Η σύνθεση , που θα αποδίδει το θέµα "ΚΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ 
ΡΙΖΕΣ" να είναι ασύµµετρη , σε διάφορα επίπεδα , µε 
µέγιστο ύψος 10 cm και µέγιστο πλάτος 7 cm. 

2. Να σχεδιαστεί  επίσης η συνδεσµολογία (κρίκος) της 
προτίµησής σας και µέρος από το κορδόνι (µαύρο 
δέρµα) που κρέµεται το µενταγιόν .  

3. Το θέµα να αποδοθεί µόνο µε τις τεχνικές :   

 α. Συρµατερή σε διάφορα dm (πάχη σύρµατος). 

 β. ∆ιάτρητη .  

4. Στο σχέδιο να εντάξετε τρεις (3) "οβάλ" πέτρες  της  
επιλογής σας, διαστάσεων:  6 mm x 10 mm µε κοπή καµπουσόν 
σε καστόνια, ανάλογα µε τη σύνθεσή σας. 

5. Ο χώρος σχεδίασης να µοιραστεί κάθετα  σε δύο ίσα 
µέρη και να χρησιµοποιηθεί η αριστερή πλευρά για την 
τοποθέτηση του κυρίως σχεδίου και η δεξιά πλευρά για 
προσχέδια .  

6. ∆εν επιτρέπεται  η χρήση ριζόχαρτου  ή άλλου χαρτιού .  

 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

     

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 

 
1. Στους υποψήφιους δε διανέµεται τετράδιο .  
2. Στην κόλα Schοeller να γράψετε µόνο τα 

προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  να µην τα αντιγράψετε  στην κόλλα .  

3. 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 να παραδώσετε µαζί µε την 
κόλα σχεδίασης  και τα φωτοαντίγραφα .  

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

5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
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