
Megújuló energetikai alapok 

Vizsgakérdések, 2018/19 tanév 

1. Mit ad meg a víz 4200 J/kgC értékű fajhője? 
2. Elektromos árammal, vagy gázzal érdemesebb (a jelen árviszonyok mellett) vizet 

melegíteni? 
3. 1 kWh elektromos energia hány J /kJ / MJ energiával egyenértékű? 
4. Egy kWh elektromos energia 40 Ft-ba, míg 1 m3 34 MJ égéshőjű gáz 120 Ft-ba kerül. 

Melyik energiafajta drágább (és hányszor)? 
5. Mit jelent a kondenzációs kazán kifejezés? 
6. A napenergia a legfontosabb primer energiaforrásunk, hiszen néhány kivétellel a többi 

energiaforrásunk is hosszabb rövidebb ideig eltárolt napenergia. Melyik az, ami nem? 
7. Hogyan lesz a napenergiából vízenergia? 
8. Hogyan lesz a napenergiából szélenergia? 
9. Igaz hogy a fosszilis erőművek is napenergiával működnek? 
10. Mi az üvegházhatás? 
11. Milyen hőátadási formák vannak? 
12. Mi a lényegi különbség a hővezetés és hőáramlás között? 
13. Miért az ablak alá szokták tenni a radiátort? 
14. Miért fúj a szél (ha fúj)? 
15. Ha jéggel szeretnénk egy hordó sört lehűteni, hova kéne tenni a jeget, a hordó alá vagy 

fölé (mert bele már csaknem tesszük .) 
16. Miért kell vigyázni, ha mikrohullámú sütőben folyadékot melegítünk? 
17. Mit mond ki a hővezetés Fourier törvénye téglatest alakú homogén testre? 
18. Hogyan definiáljuk a hőáramot és mi az SI mértékegysége? 
19. Mit mond ki a hővezetés „Ohm törvénye”? 
20. Hogyan definiáljuk a termikus ellenállást? 
21. Mondjon példát termikus ellenállások soros / párhuzamos kapcsolására! 
22. Lakásfelújításnál azt ajánlják, hogy először a nyílászárókat cserélje ki az ember, s csak 

utána szigetelje a falakat. Miért? 
23. Egy lakóépület falát hőszigetelő réteggel szigetelik. Belülre vagy kívülre érdemes tenni a 

hőszigetelőt? Miért? 
24. Milyen hőmérséklet eloszlás függvény alakul ki stacionárius hővezetés esetén egy 

homogén falban? 
25. Milyen jellemzőktől függ egy test időegység alatti hő-leadása/hő-felvétele a környezet 

felé /felől? 
26. Milyen függvény szerint csökken egy lehűlő test hőmérséklete konstans környezeti 

hőmérséklet esetén (kihűlési törvény)? 

27. Miért hívják a fekete test sugárzást üregsugárzásnak is?  
28. Mit mond ki a Wien törvény? 

29. Miért rossz hatásfokúak az izzólámpák a fénykibocsátás szempontjából? 
30. Hogyan lehet következtetni az izzó vas színéből a hőmérsékletére? 
31. Hogyan lehet megmérni a Nap felületének hőmérsékletét? 
32. A piros vagy a kék színű csillagok melegebbek? 

33. Miért a 10 m hullámhossztartomány környékén működnek a hőkamerák? 
34. Mit mond ki a Stefan - Boltzmann törvény? 

35. Mekkora teljesítménysűrűségű (intenzitású) a napsugárzás erőssége a légkörön kívül - 
napállandó?  

36. Mekkora teljesítménysűrűségű (intenzitású) a napsugárzás erőssége a Föld felszínén? 



37. 1000 W/m2 teljesítménysűrűségű napsugárzás mellett Magyarország területére 
hányszor nagyobb energia egy óra alatt, mint a paksi atomerőmű (2000 MW) éves 
elektromos energia termelése? 

38. Miért termelnek több energiát a „napkövető” napelemes rendszerek? 
39. A napeleme rendszerek döntő többsége nem napkövető, hanem fix pozíciójú rendszer. 

Mi lehet ennek az oka? 
40. Miért kisebb télen a napenergiát hasznosító berendezések energiatermelése? 
41. Miért van hidegebb (Magyarországon) télen, mint nyáron? 
42. Mit jelent az 1,5 AM a napsugárzásnál? 
43. Miért piros naplementekor az ég alja? 
44. Miért kék az ég, és miért csak napközben az? 
45. Miért a vörös és infravörös tartományra érzékeny szilícium alapú napelemek terjedtek el 

először? 
46. Körülbelül mekkora a mai csúcsteljesítményű napelem hatásfoka (laborban)? 
47. Mi a különbség a napelem és a napkollektor között? 
48. Melyek a legfontosabb összetevői egy sík-kollektornak? 
49. Mi az a szelektív bevonat a napkollektoroknál? 
50. Miért jobb a vákuumcsöves kollektorok hatásfoka a sík-kollektorokénál? 
51. Mik egy napkollektoros rendszer főbb összetevői? 
52. Mi az a transzparens szigetelés? 
53. Milyen alkotórészekből épül fel egy atommag? 
54. Milyen hidrogénizotópokat ismer? 
55. Mi a tömegdefektus? 
56. Honnét származik az az energia, ami akkor keletkezik, ha egy atommag összeáll az 

alkotórészeiből? 
57. Mi a tömeg –energia ekvivalencia elv? 
58. Mi az atommag fajlagos kötési energiája? 
59. Hogyan függ a fajlagos kötési energia értéke a tömegszámtól (grafikon)? 
60. Milyen elemnél van a minimuma a fajlagos kötési energiának? 
61. Mi a fúziós energia? 
62. Mi a hasadási energia? 
63. Hogyan működik az atomerőmű? 
64. Milyen folyamat játszódik le az atomerőművek energiatermelésekor? 
65. Mi a maghasadás? 
66. Mire szolgál a moderátor az atomerőműben? 
67. Milyen anyagot használnak moderátorként a paksi atomerőműben? 
68. Hogyan szabályozzák egy atomerőmű teljesítményét? 
69. Mit jelent az atomerőműveknél a primer illetve szekunder kör? 
70. Mit mond ki a radioaktív bomlástörvény? 
71. Mit ad meg a felezési idő? 
72. Mi a radiokarbonos kormeghatározás? 
73. Mire használható a radiokarbonos kormeghatározás? 
74. Hol és hogyan keletkezik a természetben a C14 izotóp? 
75. Mire használható a radioaktivitás? 
76. Mi az aktivitás definíciója? 
77. Milyen sugárzásfajtákat ismer? 
78. Miből áll az alfa/béta/gamma sugárzás? 
79. Milyen típusú biológiai károsodást okoz a radioaktív sugárzás? 
80. Mi a sievert? 



81. Mekkora biológiai dózis okoz klinikai tüneteket? 
82. Mi a 30 napos félhalálos dózis (LD 50/30)? 
83. Mekkora a 30 napos félhalálos dózis értéke emberre? 
84. A természetes sugárzással kb. mekkora dózist kap egy ember egy évben? 
85. Mik a radioaktív háttérsugárzás főbb összetevői? 
86. Az északi országok lakóira miért nagyobb a háttérsugárzás értéke? 
87. Hogyan mérhető a radioaktív sugárzás? 
88. Mi a ködkamra? 
89. Mi a filmdoziméter? 
90. Hogyan működik a Geiger-Müller számláló? 


