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1. Mi a dörzselektromosság lényege? 

2. Hogyan működik az elektroszkóp? 

3. Hol használjuk ki a csúcshatást? 

4. Mi az elektromos szél? 

5. Mire használható a Faraday kalitka? 

6. Hol használunk Faraday kalitkát a mindennapi életben? 

7. Létezhet-e elektrosztatikus tér s fémek belsejében? 

8. Létezhet-e elektromos tér a fémek belsejében? 

9. Megjelenik-e a Faraday kalitkán kívül a kalitkába rakott töltés elektromos tere? 

10. Mi a földelés? 

11. Mi a különbség a földelés és az elektromos szigetelés között? 

12. Mi a kapcsolat a vákuum permittivitás és a Coulomb törvényben levő állandó között?   

13. Mekkora a térerősség értéke egy síkkondenzátor belsejében, ha a fegyverzet nagysága A 

és a töltés Q?  

14. Vezesse le egy elektromosan feltöltött fémlemez környezetében az elektromos 

térerősségre vonatkozó összefüggést! 

15. Vezesse le és grafikonon ábrázolja egy térfogatában egyenletesen töltött gömb 

térerősségének nagyságát az origótól valótávolság függvényében! 

16. Homogén elektromos térben lehet-e nulla egy adott felületen az elektromos fluxus? 

17. Hol van a nulla potenciálú pont? 

18. Ponttöltés elektromos terében milyen alakzatot határoznak meg az ekvipotenciális 

pontok? 

19. Milyen módon növeli a szigetelő (dielektrikum) a kondenzátor kapacitását?  

20. Vezesse le a síkkondenzátor kapacitására vonatkozó összefüggést! 

21. Mi az a forgókondenzátor? 

22. Mit mértek meg a Millikan kísérletnél (hogyan)?  

23. Mi a katódsugárcső? 

24. Mi köze van a katódsugárcsőnek a kondenzátorhoz? 

25. Miért nem tudunk a fényképezőgépek beépített vakujával rövid időközönként vakuzni? 

26. Mit fed a MEMS elnevezés? 

27. Milyen elven működik a telefonban a gyorsulásmérő/g szenzor? 

 

28. Milyen mozgástípussal (v= állandó, a=állandó, rezgőmozgás) jellemezhető az 

egyenáramú áramkörben az elektronok mozgása?  

29. Mi az elektromos áram hőhatásának az oka? 

30. Miért hőmérsékletfüggő a fémek ellenállása? 

31. Mi a fajlagos ellenállás? 

32. Milyen hőmérsékleten tudunk szupravezetőt készíteni? 

33. Miért a platinát használják a precíziós ellenálláshőmérők alapanyagaként? 

34. Mit jelent a Pt100/Pt1000 jelölés? 



35. Két, szemre hasonló fém illetve félvezetőrúd közül hogyan döntené el melyik a 

félvezető?   

36. Mi a különbség fémek és félvezetők fajlagos ellenállásának hőfok függése között? 

37. A víz elektromosan vezető-e, vagy szigetelő?   

38. Mi a termisztor? 

39. Hogyan változik egy termisztor elektromos ellenállása melegítés hatására? 

40. Mi a termoelem működésének fizikai alapja? 

41. Mekkora egy azonos nagyságú (R) ellenállásokból összerakott tetraéder eredő 

ellenállása két szomszédos csúcsa között? 

42. Mit jelent az, hogy a Wheatstone híd kiegyenlített? 

43. Mire használható a Wheatstone híd kapcsolás? 

44. Mi az elektromos hálózatban a rövidzár (rövidzárlat)? 

45. Milyen általános megmaradási törvény van a Kirchhoff I. / II. törvény hátterében? 

46. Lehet-e egy telep elektromotoros ereje azonos a kapocsfeszültségével? 

47. Mi a rövidzárási áram? 

48. Hogyan határozható meg a rövidzárási áram egy telep elektromotoros ereje és belső 

ellenállása segítségével? 

49. Mekkora terhelő ellenállás esetén lesz maximális egy telepből kivehető elektromos 

teljesítmény? 

50. Ha egy telepet nem a maximális teljesítményén használunk, a lehetséges terhelések közül 

melyiket (kisebb vagy nagyobb) érdemes választani, és miért? 

51. Miért nagyfeszültségűek az elektromos távvezetékek?  

 

52. A látszólagos hasonlóság ellenére mi az alapvető különbség egy elektromos dipólus és 

egy rúdmágnes tere között? 

53. Mit jelent az, hogy egy erőtér forrásos? 

54. Mit jelent az, hogy egy erőtér örvényes? 

55. Létezik-e mágneses monopólus?   

56. Mi a Curie pont?   

57. A vas Curie pontja, vagy olvadáspontja magasabb?   

58. Mekkora az alumínium Curie pontja?   

59. Hogyan működik a Weller féle forrasztópáka?  

60. Mi az előnye az elektromágnesnek a permanens mágneshez képest? 

61. Vezesse le egy árammal átjárt körvezető középpontjában a keletkező mágneses tér 

értékét! 

62. Vezesse le a hosszú, árammal átjárt egyenes vezető által keltett mágneses tér 

értékét! 

63. Vezesse le az árammal átjárt tekercs (szolenoid) belsejében a mágneses tér 

nagyságát! 

64. Milyen irányú a hosszú egyenes vezető környezetében (tekercs belsejében) a mágneses 

indukció vektor iránya? 

65. Magyarázható-e a Föld mágnessége azzal, hogy a magjában vas van?  

66. Mi a köze a Föld mágnességének a dinamó elvhez? 

67. Mi a toroid?  



68. Milyen mozgást végezhet a homogén mágneses térbe belőtt töltés? 

69. Mi történik, ha katódsugárcsöves tv, monitor mellé erős mágnest teszünk? 

70. Mi a ciklotron? 

71. Mi köze a Föld mágneses terének a sarki fényhez? 

72. Hogyan véd meg bennünket a Föld mágneses tere a kozmikus sugárzástól? 

73. Milyen helyzetben lesz egy homogén mágneses térbe helyezett, árammal átjárt keretre a 

forgatónyomaték nulla/maximális? 

74. Lehet-e egy villanymotort generátorként használni (ha igen miért, ha nem miért nem)?  

75. Miért esik feltűnően lassan egy rézcsőbe leejtett erős mágnes? 

76. Miért lemezekből szegecselik össze a transzformátor vasmagját? 

77. Mi a Lenz ágyú? 

78. Kik találták fel a transzformátort és miért fontos az elektromos energia továbbításában? 

79. Hogyan működik az indukciós főzőlap? 

 

80. Mi az integrálátlag, és mi a köze a váltakozó feszültség középértékéhez? 

81. Igaz-e, hogy a váltakozó feszültség effektív értéke √2 – ed része a csúcsértéknek? 

82. Vezesse le a szinuszos váltófeszültség effektív értékét!   

83. Vezesse le a fűrészfog függvény effektív értékét!   

84. Lehet-e egy csupa negatív értékekből álló feszültségfüggvény effektív értéke pozitív? 

85. Milyen függvénnyel jellemezhető egy kondenzátor feltöltésekor/kisütésekor az 

áramerősség időbeli lefolyása? 

86. Mit nevezünk bekapcsolási jelenségnek? 

87. Mi a feszültségrezonancia soros RLC körnél? 

88. Hogyan hangolták régen a rádiók vevőantennáját? 

89. Mit jelent a rádiókon az AM/FM jelölés? 

90. Mi az amplitúdó moduláció? 

91. Mi a frekvencia moduláció? 

92. Miért csak frekvencia modulált módon lehet sztereó adást sugározni? 

93. Mi az eltolási áram? 

94. Lehet-e az elektromos tér forrásos is és örvényes is egyidejűleg? 

95. Lehet-e a mágneses tér forrásos is és örvényes is egyidejűleg? 

96. Mit mondanak ki a Maxwell egyenletek? 

97. Elektromágneses spektrum főbb tartományainak ismerete (frekvencia szerint növekvő 

sorrendben: rádióhullámok, mikrohullám, infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen, 

gammasugárzás, kozmikus sugárzás) 

98. Hogyan működik a radar? 

99. Mekkora a mikrohullámú sütő működési frekvenciája, és miért pont ekkora? 

100. A mikrohullámú sütő frekvenciája és a GSM frekvencia között csak kb. 25% az eltérés. 

Jelent-e emiatt egészségügyi kockázatot a mobiltelefonálás (főzöm az agyam)? 

101. Mit jelent az elektromágneses hullám kifejezés? 

102. Hogyan terjedhet a fény vákuumban? 

103. Mi volt az éter elmélet (a fizikában)? 

 

104. Mi a legrövidebb idő Fermat elve?   



105. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye?   

106. Bizonyítsa be a fényvisszaverődés törvényét a Fermat elvvel!   

107. Mit mond ki a fénytörés (Snellius-Descartes) törvénye?   

108. Mi az abszolút törésmutató?   

109. Mi a relatív törésmutató?   

110. Milyen kapcsolat van két anyag relatív törésmutatója és az abszolút törésmutatók 

között?   

111. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fénynek hogyan változik meg a 

terjedési sebessége?   

112. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fény esetén a beesési merőleges 

felé vagy attól távolodva törik meg a fény?   

113. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe vagy fordított esetben jöhet létre teljes 

visszaverődés?   

114. Mi az a Brewster szög? 

115. Hogyan határozható meg a teljes visszaverődés határszöge?  

116. Írjon olyan eszközt, ahol a teljes visszaverődést használják ki!   

117. Mi a képfordító prizma? 

118. Miért rövidebbek ma a távcsövek, mint a kalózos filmekben látottak? 

119. Mi az optikai szál (üvegszál), és milyen elven működik? 

120. Mi az optikai szál előnye a rézvezetékhez képest jelátvitelnél? 

121. Mi az endoszkóp, és hol használják? 

122. Hol találkozunk a köznapi életben planparallel lemezzel? 

123. Említs olyan eszközt, amiben van prizma! 

124. Hogyan tudnád egyszerűen megmérni/megbecsülni egy lencse fókusztávolságát? 

125. Milyen adatoktól és hogyan függ a vékony lencsék fókusztávolsága?  

126. Mit értünk dioptria alatt?   

127. Egy 10 cm vagy egy 20 cm fókusztávolságú lencsének nagyobb a dioptriája 

(mekkora)?  

128. Egy mindkét oldalán domború lencse gyűjtőlencse vagy szórólencse? 

129. Lehet-e egy homorú-domború lencse gyűjtőlencse?  

130. Egy üveglencsét levegőből vízbe teszünk. Megváltozik-e emiatt a fókusztávolsága?  

131. Mit mond ki a leképezési törvény vékony lencsékre?  

132. Hogyan határozható meg a nagyítás a leképezési törvény adataiból?  

133. Rajzolja le egy gyűjtőlencse esetén a fő optikai sugármeneteket!  

134. Mit jelent, ha a lencsetörvényből a képtávolságra negatív érték jön ki? 

135. Mekkora a látható fény hullámhossztartománya (nagyságrend)?   

136. Mi az infravörös fény?  

137. Mi az ultraibolya fény?  

138. Mit jelent az RGB színrendszer? 

139. Milyen értéket vehetnek fel egy adott szín RGB koordinátái? 

140. Hogyan határozható meg a hullámhosszból a frekvencia?  

141. Mi az optikai rés (rács)  

142. Mekkora a fény terjedési sebessége vákuumban (és vízben)?  

143. Hogyan mérted meg a hajszál vastagságát?  



144. Mit jelent a koherens fény kifejezés?  

 

145. Mi volt a Thomson / Rutherford / Bohr atommodell lényege? 

146. Hogyan magyarázható a fénykibocsátás mechanizmusa a Bohr modell alapján? 

147. Melyik színű fény fotonjának nagyobb az energiája: a vörösnek, vagy a kéknek?   

148. Mit jelent a vonalas színkép? 

149. Mi a spektroszkópia? 

150. Mire használható a spektroszkópia? 

151. Mi a fotocella? 

152. Mit mutat meg a kilépési munka? 

153. Mit mutat meg a határfrekvencia? 

154. Ha a fotoeffektusnál duplájára növelem a megvilágító fény intenzitását (miközben a 

frekvencia nem változik), hogyan változik meg a kilépő elektronok sebessége? 

155. Mennyi annak a radioaktív izotópnak a felezési ideje, amelynek a ¾ része elbomlik 

200 nap alatt? 

156. A hosszú, vagy a rövid felezési idejű radioaktív izotópok a veszélyesebbek? 

157. Minek a mértékegysége a Sievert (Sv)? 

158. Megközelítőleg mekkora a radioaktív háttérsugárzás mértéke Magyarországon? 

159. Mennyi a harminc napos félhalálos dózis értéke az emberre? 

160. Hogyan működik a Geiger-Müller számláló? 

161. Mi a filmdoziméter? 

 


