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ΘΕΜΑ 

Να σχεδιάσετε σε κλίµακα 1:1 και να χρωµατίσετε το ανάπτυγµα σύγχρονου "ασύµµετρου βραχιολιού" 
µε τετράγωνα και παραλληλόγραµµα καστόνια διαφόρων διαστάσεων, για πέτρες κοπής "καπουσόν". 

1. ∆ιαστάσεις βραχιολιού: µήκος 19 cm (συµπεριλαµβανοµένου και του κουµπώµατος) και µέγιστο 
πλάτος 6 cm. 

2. Τα καστόνια, που αποτελούν το βασικό σχεδιασµό του βραχιολιού, να είναι διαφόρων διαστάσεων 
τετράγωνα και παραλληλόγραµµα (µέγιστο µήκος πλευράς 2cm),  από µέταλλο  "χρυσό"  πάχους 
10 dm. 

3. Να εντάξετε στα καστόνια και να χρωµατίσετε πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες  επίπεδης 
επιφάνειας και µπούλ, κοπής "καπουσόν", σε χρωµατικούς συνδυασµούς της αρεσκείας σας, ώστε 
να προκύψει αρµονικό και αισθητικό αποτέλεσµα.  

4. Στα διάφορα κενά που δηµιουργούνται µεταξύ των γεωµετρικών σχηµάτων των καστονιών και 
προκειµένου να πετύχετε την ένωσή τους, να χρησιµοποιήσετε γράνες διαφόρων µεγεθών, σύρµα 
στρογγυλό ή τετράγωνο 10dm και µικρά καστόνια διαφόρων σχηµάτων µε πέτρες, σε σηµεία της 
επιλογής σας. 

5. Να σχεδιάσετε επίσης το κούµπωµα του βραχιολιού "κουτάκι µε γλώσσα", µεγέθους ανάλογου της 
σύνθεσής σας και να εντάξετε, αντικρυστά από το κούµπωµα, "σαρνιέρα" διαµέτρου 20 dm. 

6. 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. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 
1. Η δηµιουργικότητα και το ύφος του σχεδίου.  

 30 Μονάδες 
 

2. Η σχεδιαστική ακρίβεια και η καθαρότητα του σχεδίου. 
25 Μονάδες 

 
3. Η χρωµατική απόδοση της υφής των υλικών. 

30 Μονάδες 
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4. Η γενική εντύπωση-τοποθέτηση στο χώρο σχεδίασης. 
15 Μονάδες 

 
 
Οι µαθητές πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε: 
 
• Πινακίδα σχεδίασης 
• Υποδεκάµετρο 
• Τρίγωνο 45ο, 30ο, 60ο 
• ∆ιαβήτη 
• Μολύβια Η και Β 
• Γόµα 
• Ξυλοµπογιές 
• Ταφ ή Παραλληλογράφος 
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