
FIZIKA 1. törvények és kérdések a 2. zh-hoz, 2018/19. 1. félév 

Folyadékok és gázok fizikája:  

Ideális folyadék tulajdonságai. Pascal törvénye, hidrosztatikai nyomás. Archimédesz törvényének 

levezetése. Zsilipre ható erő. Folyadékok kontinuitási egyenlete. Bernoulli törvény (gyakorlati 

alkalmazások).  

Newton-féle viszkozitási törvény. Viszkozitás fogalma, mértékegysége, szedimentáció. Viszkozitás 

mérése Stokes módszerével. Lamináris és turbulens áramlás. Torricelli törvénye a kifolyásra. Hagen-

Poiseuille törvény. Áramlások hasonlósága: Reynolds szám. Newtoni és nemnewtoni folyadékok.  

Hőtan:  

Állapothatározók (intenzív, extenzív). Termosztatikai egyensúly, a nulladik főtétel. Hőmérséklet 

fogalma. Celsius skála. Kelvin skála. Hőmérők. Hőtágulás (lineáris, köbös). Hőkapacitás, fajhő. 

Kalorimetrikus alapegyenlet. Ideális gázok állapotegyenlete. Izoterm, izochor, izobár állapotváltozások. 

pV diagramm. A munkavégzés a pV diagramon. Gay-Lussac törvényei. Boyle- Mariotte törvény. 

Adiabatikus állapotváltozás. Poisson egyenletei. Izoterm állapotváltozáskor végzett munka levezetése. 

A termodinamika I. főtétele. Belső energia. Kinetikus gázelmélet. A nyomás, hőmérséklet értelmezése 

a kinetikus gázelmélet alapján. Gázok hőkapacitása, állandó nyomáson és térfogaton vett fajhő 

kiszámítása a statisztikus fizika alapján. Fajhőviszony. Ekvipartíció tétel. Szabadsági fok fogalma. 

Hőerőgépek. Carnot-körfolyamat (termikus hatásfoka). A termodinamika II. főtétele. Entrópia fogalma 

(fenomenológikus és statisztikus értelmezése). Hőátadási formák: Hőáramlás. Hővezetés. Fourier-

törvény. Síklap termikus ellenállása. Hősugárzás. Abszolút fekete test fogalma. Planck- féle sugárzási 

törvény. Stefan-Boltzmann törvény. Wien féle eltolódási törvény. Felületi hőátadás, kihűlési törvény. 

  



Fizika I. elméleti kérdések a 2. zárthelyihez 
Folyadékok  

1. Magyarázza el a hidraulikus emelő működését! 
2. Hol találkozunk a közlekedőedény elvvel a hétköznapi életben? 
3. Ha egy búvár fölött hajó halad el, megnő-e emiatt a hidrosztatikai nyomás? 
4. Becsülje meg mekkora erő hat egy búvár mellkasára 20 m mélyen? Miért nem sérül meg 

mégsem? 
5. Mi a keszonbetegség? 
6. Ha a Torricelli kísérletet vízzel végezzük el, milyen magas vízoszlop alakul ki? 
7. Mi történnek, ha borral végeznénk el a kísérletet? 
8. A nemzetközi űrállomáson (ISS) levő folyadékba merülő testre hat-e felhajtóerő? Miért? 
9. Hogyan „működik” a tengeralattjáró? 
10. Miért volt veszélyes a vízibomba a tengeralattjárókra? 
11. Előfordulhat-e, hogy egy nyugvó rendszerben a felhajtóerő nem függőleges? Ha igen, hogyan? 
12. Mondjon egy gyakorlati példát a folytonossági /kontinuitási/ törvényre! 
13. Ha megnövekszik egy közeg áramlási sebessége, hogyan változik meg a benne mérhető nyomás? 
14. Szélben vagy szélcsendben jobb egy kémény huzata (vagy mindegy, hogy fúj-e a szél)? 
15. Mi a hidrodinamikai felhajtóerő? 
16. Tovább tud-e repülni egy repülő, ha leállnak a hajtóművei? 
17. Miért van a mai repülőgépeken is (a GPS mellett) Pitot cső? 
18. Hogyan lehet poros egy számítógép tápegység ventillátor lapátja, akkor is, ha folytonosan 

használjuk (miért nem fújja le magáról a port)? 
19. Említs olyan jelenséget ahol hasznos/káros a közegellenállás! 
20. Mi a közegellenállásnál a homlokfelület?  
21. Milyen esetben érvényes a közegellenállásra vonatkozó Stokes törvény? 
22. Mondjon példát newtoni és nem-newtoni anyagokra? 
23. Hogyan változik meg az olaj viszkozitása, ha nő a hőmérséklete? 
24. A viszkozitás mérésnél miért nem a folyadék felszínétől mértük a megtett utat? 
25. Mekkora a kritikus Reynolds szám értéke csőben áramló folyadék esetén? 
26. A viszkózus folyadék csőben való lamináris áramlásánál milyen a sebességprofil? 
27. Miért csepp alakúak az esőcseppek? 

 

Hőtan 
28. Miből áll, és mire való a bimetall szalag? 
29. Ha egy lemezbe kör alakú lyukat vágunk, hogyan változik a kör mérete, ha melegítjük a lemezt? 
30. Milyen kapcsolat van a szilárd testek lineáris és térfogati hőtágulási együtthatója között? Miért? 
31. Miért a p-V diagramot használjuk a hőtani folyamatok ábrázolására (és nem pl. a p-T-t)? 
32. Hogyan nézne ki az izobár/izochor/izoterm állapotváltozás a V-T diagramon? 
33. Mekkora az oxigén kappája (fajhőviszonya)? 
34. A hőmérséklet extenzív vagy intenzív mennyiség? 
35. A hő extenzív vagy intenzív mennyiség? 
36. Ha egy 20 °C-os gázban az azonos részecskék átlagsebessége 500 m/s, akkor mekkora az 

átlagsebesség 40 °C-on? 
37. Ha egy gázkeverékben a nitrogén molekulák sebessége 500 m/s, akkor mekkora a 

hidrogénmolekulák átlagsebessége? (Moxigén = 32 g/mol, Mhidrogén = 2 g/mol) 
38. Hogyan értelmezhető az, hogy 300 km magasan (termoszféra) a légkör hőmérséklete 700 – 

1500°C? Miért nem izzanak fel és égnek el ezen a hőmérsékleten a műholdak? 
39. A gázok izobár és izochor fajhője közül melyik nagyobb? Mi ennek az oka? 
40. Mekkora az oxigén állandó nyomáson vett fajhője (R=8,31 /Kmol, M=32 g/mol)? 
41. Mi a Boltzmann állandó és az Avogadro szám kapcsolata? 
42. Mi okozza a víz extrém nagy fajhőjét? 



43. A víz nagy fajhőjének milyen biológiai vonatkozásai vannak? 
44. A gyakorlatban hogyan valósítható meg adiabatikus állapotváltozás? 
45. A pV diagramon egy adott ponton átmenő izoterma és adiabata közül melyik meredekebb? 
46. Mi a Diesel motor működési elve? 
47. Becsüld meg egy 100 °C-os gőzzel működő gőzgép termikus hatásfokát! 
48. Elvileg télen vagy nyáron nagyobb egy gőzgép hatásfoka? 
49. Hogyan lehet növelni egy hőerőgép termikus hatásfokát? 
50. Mi a kerámiamotor előnye? 
51. Miért fontos a Carnot ciklus? 
52. Mehet-e hő alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb hőmérsékletű helyre? 
53. Hogyan működik a hőszivattyú (milyen eszközhöz hasonlítható a működése)? 
54. Mi a lényegi különbség a hővezetés és hőáramlás között? 
55. Miért az ablak elé szokták tenni a radiátort? 
56. Miért fúj a szél (ha fúj)? 
57. Ha egy hordó sört jéggel kéne lehűteni, hova tennéd a jeget a hordó alá vagy fölé (mert ugye 

bele már csak nem ....)?  
58. Egy lakóépület falát kívülről vagy belülről szigetelik hőszigeteléskor? Miért? 

59. Hogyan definiáljuk a hőáramot és mi az SI mértékegysége? 
60. Mondjon példát termikus ellenállások soros / párhuzamos kapcsolására! 
61. Lakásfelújításnál azt ajánlják, hogy először a nyílászárókat cserélje ki az ember, s csak 

utána szigetelje a falakat. Miért? 
62. Milyen függvény szerint csökken egy lehűlő test hőmérséklete konstans környezeti 

hőmérséklet esetén (kihűlési törvény)? 
63. Miért hívják a fekete test sugárzást üregsugárzásnak is?  
64. Miért rossz hatásfokúak az izzólámpák a fénykibocsátás szempontjából? 
65. Lehet-e következtetni az izzó vas színéből a hőmérsékletére? Hogyan? 
66. Hogyan lehet megmérni a Nap felületének hőmérsékletét? 
67. A piros vagy a kék színű csillagok melegebbek? 
68. Hogyan függ a víz forráspontja a nyomástól? 
69. Miért előnyösebb a rizst kuktában főzni? 
70. hogyan „működik” a korcsolya? 

 

 


