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(azok a tételek, amelynek a levezetése is szerepelhet a vizsgán, vastag betűvel vannak szedve, 

a tanult mennyiségek SI mértékegységei kérdésként szerepelhetnek) 

 

  

Elektrosztatikus tér 

Elektromos töltés. Elektromos megosztás. A töltés megmaradásának elve. Coulomb-törvény. 

Elektrosztatikus erőtér. Elektromos térerősség. Elektromos fluxus. Az elektrosztatika Gauss 

törvénye. Elektromosan töltött fémlemez elektromos tere, térfogatában egyenletesen töltött 

gömb erőtere. Az elektrosztatika II. alaptörvénye. Elektromos potenciál és feszültség. Ponttöltés 

elektromos és potenciáltere. Ekvipotenciális pontok, felületek. A kapacitás fogalma. 

Kondenzátorok kapcsolása. Síkkondenzátor kapacitása. Dielektrikumok. Feltöltött 

kondenzátor energiája. Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása. 

 

Egyenáram 

Ohm-törvény. fajlagos ellenállás, fajlagos ellenállás hőfokfüggése, vezetékszakasz elektromos 

ellenállása, ellenállás-hőmérő, elektromos ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, 

feszültségosztó, Kiegyenlített Wheatstone-híd. Tetraéder eredő ellenállásának meghatározása 

ekvipotenciális pontok alapján. Elektromos teljesítmény, Joule-törvény. Egyenáramú hálózatok. 

Csillag-delta átalakítás, Kirchhoff-törvényei. Elektromotoros erő, belső ellenállás, 

kapocsfeszültség, Teljesítményillesztés (telepből kivehető maximális teljesítmény).  

 

Magnetosztatikus tér 

Forrásos és örvényes erőterek. Mágneses monopólus. Mágneses térerősség és indukció (H, B). 

Vákuum permeabilitás.  Paramágneses-, diamágneses-, ferromágneses anyagok. Curie pont. A 

magnetosztatika két alaptörvénye.  

 

Áram mágneses tere, áram és mágneses tér egymásra hatása.  

Biot Savart törvény, körvezető mágneses tere a kör középpontjában, gerjesztési törvény. 

Hosszú egyenes vezető, és egyenes tekercs (szolenoid) mágneses tere. 

Lorentz-féle erőtörvény. Mágneses tér erőhatása az árammal átjárt vezetőre. Faraday-féle 

indukciótörvény. Lenz-törvény. Neumann-féle indukció törvény (U=qvB). Váltakozó áramú 

generátor elve. Dinamó elv (öngerjesztés). Kölcsönös- és önindukciós együttható. 

Transzformátor elve.  Csillapítatlan elektromos rezgőkör. Csillapított elektromos rezgőkör. 

Gerjesztett RLC kör. Rezonancia. Thompson képlet.   

 

Váltakozó áramú hálózatok 

Időben változó áramok jellemzői. Középérték. Effektív érték. Effektív érték definíciójának 

matematikai alakja, szinuszos lefolyású váltakozó feszültség effektív értéke. Fűrészfog 

függvény effektív értéke.  Effektív teljesítmény. Váltakozó áram fogalma. induktív és kapacitív 

ellenállás. Váltakozó áramú hálózatok számítása komplex számokkal.  Impedancia és reaktancia 

fogalma. Komplex impedancia. Soros és párhuzamos RLC kör.  Rezgőkör, Thomson képlet. 

Eltolási áram. Maxwell egyenletek integrál alakja.  

 

Geometriai optika alapjai.  



Legkisebb idő Fermat elve, fényvisszaverődés, fénytörés törvénye.  Snellius-Descartes törvény. 

Abszolút és relatív törésmutató. Diszperzió. Teljes visszaverődés (totális reflexió), optikai szál, 

fény áthaladása síkfelületű optikai rendszereken (plánparallel lemez, prizma). Vékony lencsék 

képalkotása (fókusztávolság meghatározás, leképezési törvény).  Fő optikai sugármenetek. A 

szem, mint optikai eszköz.   

 

Fizikai (hullám) optika alapjai.  

Fényinterferencia, fényelhajlás, polarizáció. Huygens- Fresnel elv.  Elhajlás rácson és résen. 

Hajszál vastagságának mérése lézerrel (hallgatói mérés)   

 

Atomfizika 

Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr), fénykibocsátás mechanizmusa, vonalas színkép, 

spektroszkópia, foton energiája, fotoeffektus, fotoeffektus Einstein-féle értelmezése, 

határfrekvencia, anyag kettős természete, de Broglie hullámhossz. Bohr-féle kvantumfeltétel az 

elektron de Broglie hullámhossza alapján 

 

Atommag fizika 

Az atommag összetétele. Izotóp fogalma. Tömegdefektus. Atommag kötési energia, fajlagos kötési 

energia fogalma és függése a tömegszámtól, fúzió, maghasadás, radioaktív bomlás, Radioaktív 

sugárzás (α, β, γ) Radioaktív bomlási törvény. Felezési idő, bomlási állandó. Aktivitás fogalma és 

egysége (Bq).  

 


