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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α1.

Κατά τη διάρκεια µιας απλής αρµονικής ταλάντωσης ενός σώµατος:
α.
β.
γ.

δ.

Α2.

όταν η συνισταµένη δύναµη έχει την ίδια κατεύθυνση µε την ταχύτητα,
αυξάνεται η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.
όταν η κινητική ενέργεια του σώµατος µειώνεται, µειώνεται και η
απόστασή του από τη θέση ισορροπίας.
όταν το µέτρο της επιτάχυνσης του σώµατος αυξάνεται, αυξάνεται η
κινητική του ενέργεια.
όταν το σώµα επιβραδύνεται, η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης
αυξάνεται.
(Μονάδες 5)

Σε µια φθίνουσα ταλάντωση ενεργεί δύναµη απόσβεσης της µορφής
Fαντ = −b ⋅ υ . Tο πλάτος της ταλάντωσης:

α.
β.
γ.
δ.

αυξάνεται.
µειώνεται µε σταθερό ρυθµό.
µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.
παραµένει σταθερό.

(Μονάδες 5)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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t, για ένα υλικό σηµείο του οποίου η κίνηση παρουσιάζει διακροτήµατα.
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Α3.

2

Το πλήθος των µηδενισµών του πλάτους της κίνησης ανά δευτερόλεπτο είναι
ίσος µε:
α. 1

Α4.

β. 2

γ. 3

δ. 6

(Μονάδες 5)

Υλικό σηµείο Α ελαστικού µέσου εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές
ταλαντώσεις, στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι
εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι:

π
y2 = Αηµ(10πt+ )
2
Η εξίσωση της συνισταµένης κίνησης που εκτελεί το σηµείο Α είναι:
π
α.
y = 2 Αηµ(10πt+ )
4
π
β.
y = 2 Αηµ(10πt+ )
2
π
γ.
y = Α 2ηµ(10πt+ )
4
π
δ.
y = Α 2ηµ(10πt+ )
2
(Μονάδες 5)
y1 = Αηµ10πt

και

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη.
α.
β.
γ.
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δ.

Μία φωτεινή ακτίνα, που διαδίδεται στο νερό µε κατεύθυνση προς τον
αέρα, διαπερνά πάντοτε τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο µέσων.
Όταν ένα σώµα εκτελεί µεταφορική κίνηση, κάθε στιγµή όλα τα σηµεία
του έχουν ίσες ταχύτητες.
Όταν δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά, οι ταχύτητές τους
βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τόσο πριν όσο και µετά την κρούση.
Κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση ο τρόπος µε τον οποίο το
ταλαντούµενο σύστηµα αποδέχεται την ενέργεια είναι εκλεκτικός και
εξαρτάται από τη συχνότητα µε την οποία προσφέρεται.
Στο στάσιµο κύµα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του
ελαστικού µέσου στο άλλο.
(Μονάδες 5)

ε.

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Σε σηµείο της περιφέρειας οµογενούς οριζόντιου δίσκου παιδικής χαράς
στέκεται ένα παιδί. Το σύστηµα δίσκος – παιδί περιστρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από κατακόρυφο άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου.

Κάποια στιγµή το παιδί αρχίζει να βαδίζει προς το κέντρο του δίσκου. Κατά τη
διάρκεια της κίνησης αυτής:
I.

η στροφορµή του συστήµατος:
α.

αυξάνεται

β.

παραµένει σταθερή

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
II.

η στροφορµή του δίσκου:
α.

αυξάνεται

β.

παραµένει σταθερή

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

γ.

µειώνεται

γ.

µειώνεται

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 2)

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 3)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Β2.

Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο µικρά και όµοια σώµατα
ίδιας µάζας, που φέρουν το ένα ποµπό (Π) και το άλλο δέκτη (∆) ηχητικών
κυµάτων. Αρχικά το σώµα που φέρει τον ποµπό, κινείται µε κατεύθυνση προς

υηχ
, όπου υηχ
10
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το ακίνητο σώµα που φέρει το δέκτη, µε ταχύτητα µέτρου υ =

είναι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Τα σώµατα συγκρούονται κεντρικά και
ελαστικά. Ο δέκτης, πριν την κρούση, καταγράφει συχνότητα f1 και µετά την
κρούση καταγράφει συχνότητα f2. Το πηλίκο

α.

10
9

β.

81
100

γ.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Β3.

f1
είναι ίσο µε:
f2
100
81

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 6)

∆ύο σύγχρονες πηγές Α και Β δηµιουργούν στην επιφάνεια υγρού αρµονικά
κύµατα, ίδιας συχνότητας και ίδιου πλάτους. Σηµείο Σ της επιφάνειας του
υγρού απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις r1 και r2 αντίστοιχα. Εάν f1,min η

ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να
συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f 2,min η ελάχιστη δυνατή συχνότητα

ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν αποσβεστικά στο
σηµείο Σ, τότε ο λόγος
α. 1

f1,min
είναι ίσος µε :
f 2,min

β. 2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

γ.

1
2

(Μονάδες 2)
(Μονάδες 6)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται ότι ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 0, 5 µF
και είναι αρχικά αφόρτιστος, το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,2 H , ο
αντιστάτης έχει ωµική αντίσταση R = 10 Ω και η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναµη
E = 10 V και αµελητέα εσωτερική αντίσταση. Το πηνίο και οι υπόλοιποι αγωγοί
έχουν αµελητέα ωµική αντίσταση.

Αρχικά, ο µεταγωγός µ βρίσκεται στη θέση Α και το πηνίο διαρρέεται από σταθερό
ρεύµα.
Γ1.

Να υπολογίσετε την τιµή της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου του πηνίου.
(Μονάδες 6)

Τη χρονική στιγµή t0 = 0 µεταφέρουµε ακαριαία το µεταγωγό από τη θέση Α στη
θέση Γ, χωρίς να υπάρχουν απώλειες ενέργειας και το κύκλωµα LC αρχίζει να εκτελεί
αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Γ2.

Γ3.

Γ4.

Να υπολογίσετε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών
µηδενισµών της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
(Μονάδες 6)
Να γράψετε την εξίσωση της ηλεκτρικής ενέργειας του πυκνωτή σε συνάρτηση
µε το χρόνο. Θεωρήστε θετική τη φορά του ρεύµατος στο πηνίο τη χρονική
στιγµή t0 = 0 .
(Μονάδες 6)
U
Να υπολογίσετε το πηλίκο E της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του
UB
πυκνωτή προς την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου, όταν η
στιγµιαία τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα ισούται µε
το µισό της µέγιστης τιµής της.
(Μονάδες 7)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.
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Η διάταξη του παρακάτω σχήµατος αποτελείται από έναν οµογενή κύλινδρο, µάζας
Μ 1 = 8 Κg και ακτίνας R1 = 0,2 m , µία τροχαλία, µάζας Μ 2 = 3 Κg και ακτίνας
R2 = 0,1 m και το σώµα Σ, µάζας m = 3 Κg . Ο κύλινδρος βρίσκεται πάνω σε
οριζόντιο επίπεδο και έχει τυλιγµένο πολλές φορές γύρω του αβαρές και µη εκτατό
νήµα, το οποίο εκτείνεται αρχικά οριζόντια και, αφού περάσει από την τροχαλία,
στερεώνεται από το άκρο του Ζ στο σώµα Σ. Ένα άλλο οριζόντιο νήµα ΝΚ συνδέει το
κέντρο του κυλίνδρου Κ µε ακλόνητο σηµείο Ν, έτσι ώστε όλο το σύστηµα να
ισορροπεί, όπως φαίνεται στο σχήµα.
Α

Ν

Κ

Γ

Μ1

M2

R2

Λ

R1

∆

Ζ

Σ

∆1.

Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος ΝΚ.

(Μονάδες 6)

Τη χρονική στιγµή t0 = 0 κόβουµε το νήµα ΝΚ, οπότε το σώµα Σ κατέρχεται µε
επιτάχυνση a = 4

m
, ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο
s2

επίπεδο και η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Λ. Να υπολογίσετε:
∆2.

την τριβή που δέχεται ο κύλινδρος.

∆3.

το συνολικό έργο των τάσεων που ασκούνται στην τροχαλία, από τη χρονική
στιγµή t0 = 0 έως τη χρονική στιγµή που το σώµα έχει κατέλθει κατά 8 m.
(Μονάδες 6)

(Μονάδες 6)

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2011

∆4.

7

το µέτρο της στροφορµής του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του, όταν η

Kg⋅m 2
.
στροφορµή της τροχαλίας έχει µέτρο 1,5
s

∆ίνονται: Η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10

1
2

1

m
, η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου
s2

Μ 1R12 , η ροπή αδράνειας της τροχαλίας προς τον

ÅÐ
ÊÁ ÉË
ËÁ ÏÃ
ÌÁ Ç
ÔÁ

ως προς τον άξονά του: Ι cm, κυλ. =

(Μονάδες 7)

άξονα περιστροφής της: Ι cm, τρ. = Μ 2 R22 . Να θεωρήσετε ότι το νήµα δεν ολισθαίνει
2
γύρω από τον κύλινδρο καθώς και στο αυλάκι της τροχαλίας.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Οροι και προϋποθέσεις χρήσης επαναληπτικών θεµάτων
Όλα τα επαναληπτικά θέµατα είναι αποκλειστικά πνευµατική ιδιοκτησία της ΟΕΦΕ, βάσει του νόµου 2121/1993 και της ∆ιεθνούς Σύµβασης
της Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το νόµο 100/1975) η οποία και µόνο θα καθορίζει ρητά και συγκεκριµένα κάθε φορά τον τρόπο, τον χρόνο
και τον τόπο της δηµοσιοποίησής τους.
Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά και αστικά η χρήση, η δηµοσίευση, η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική,
ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχοµένου τους , µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό,
ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια της ΟΕΦΕ. Κατ’ εξαίρεση στο διαδίκτυο και στα λοιπά ΜΜΕ επιτρέπεται να
χρησιµοποιηθεί-αναρτηθεί το υλικό των Επαναληπτικών θεµάτων µε τις λύσεις τους ΜΟΝΟ µετά την ανάρτησή τους από την ΟΕΦΕ στο
επίσηµο ιστολόγιό της , µε σκοπό τη µελέτη, την ανάλυση ή την πραγµατοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιµοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού.

