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1. Melyik nagyobb nyomás az 1 bar vagy az 1 PSI (font per négyzetinch)? 
2. Mekkora a normál légnyomás értéke a Föld felszínén? 
3. 1 bar hány Pascal? 
4. Mit mond ki a Pascal törvény? 
5. Mi a hidraulikus eszközök (pl. hidraulikus emelő) működési elve? 
6. Hogyan számítjuk ki a hidrosztatikai nyomást? 
7. Ha egy búvár fölött hajó megy el, megnő-e a hidrosztatikus nyomás? 
8. Ha a Torricelli kísérletet vízzel végezzük el, milyen magas lenne a vízoszlop? 
9. Miért volt nagy technikai kihívás lemenni a Marianna árok aljára? 
10. Mi a keszonbetegség? 
11. Milyen kapcsolat van a felhajtóerő és a hidrosztatikai nyomás között? 
12. Mit mond ki az Archimédesz törvény? 
13. Van-e felhajtóerő a Föld körül keringő űrhajóban levő folyadékban? 
14. Egy tavon követ szállító csónak úszik. Változik-e a vízszint a tóban, ha kidobom a követ? Ha 

igen, hogyan? 
15. Hányad része áll ki egy jéghegynek a vízből, ha feltételezzük, hogy a jég sűrűsége mintegy 9/10 

-ed része a vízének? 
16. Hogyan „működik” a tengeralattjáró (hogyan süllyed a víz alá és hogyan jön fel)?  
17. Mit nevezünk ideális folyadéknak? 
18. Mi a kontinuitási törvény? 
19. Miért keskenyedik el a vízcsapból kifolyó vízsugár? 
20. Miért lesz nagyobb sebessége a slagból kiáramló víznek, ha leszűkítjük a végét? 
21. Hogyan változik meg egy ideális folyadék áramlási sebessége, ha a cső átmérőjét a felére 

csökkentjük? 
22. Mit mond ki a Bernoulli törvény? 
23. Mi tartja fenn a repülőt a levegőben, hiszen a sűrűsége nagyobb, mint a levegőé? 
24. Miért raknak a versenyautókra a repülőgép szárnyhoz hasonló légterelőket? 
25. Hogyan működik a porlasztó/parfümszóró? 
26. Ha két függőlegesen ellógatott papírlap között átfújunk, azok egymás felé közelednek. Miért? 
27. Mikor ég jobban a kályha szélben, vagy szélcsendben? Miért? 
28. Miért fújja el nagy viharban a szél a háztetőt? 
29. Mit mond ki a Torricelli törvénye a kifolyásra? 
30. Mit mond ki a Newton-féle közegellenállási törvény? 
31. Mit jelent, hogy egy áramlás lamináris? 
32. Milyen sebességprofil alakul ki viszkózus folyadék lamináris áramlásakor egy csőben? 
33. Hol a legnagyobb sebesség egy csőben áramló folyadéknál? 
34. Mit mond ki a Hagen-Poiseuille törvény?  
35. Mi a turbulens áramlás? 
36. Hogyan számolható ki a Reynolds szám? 
37. Mit mutat meg a kritikus Reynolds szám? 
38. Mekkora közegellenállási erő hat egy golyóra lamináris áramlásnál (Stokes törvény)? 
39. Mi a viszkozitás SI mértékegysége? 
40. Milyen hőátadási formák vannak? 
41. Mi a lényegi különbség a hővezetés és hőáramlás között? 



42. Miért az ablak alá szokták tenni a radiátort? 
43. Miért fúj a szél (ha fúj)? 
44. Ha jéggel szeretnénk egy hordó sört lehűteni, hova kéne tenni a jeget, a hordó alá vagy fölé 

(mert bele már csaknem tesszük .) 
45. Általában a folyadékokat, gázokat alulról melegítjük, és felülről hűtjük. Mi ennek az oka? 
46. Miért kell vigyázni, ha mikrohullámú sütőben folyadékot melegítünk? 
47. Mit mond ki a hővezetés Fourier törvénye téglatest alakú homogén testre? 
48. Hogyan definiáljuk a hőáramot és mi az SI mértékegysége? 
49. Hogyan definiáljuk a termikus ellenállást? 
50. Lakásfelújításnál azt ajánlják, hogy először a nyílászárókat cserélje ki az ember, s csak utána 

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

hőszigetelőt? Miért? 
52. Mondjon példát termikus ellenállások soros / párhuzamos kapcsolására! 
53. Mi a hővezetési tényező / termikus ellenállás SI mértékegysége? 
54. Mit mond ki a hővezetés „Ohm törvénye”? 
55. Milyen hőmérséklet eloszlás függvény alakul ki stacionárius hővezetés esetén egy homogén 

falban? 
56. Mit értünk abszolút fekete test alatt? 
57. Miért lehet a Napot abszulút fekete testnek tekinteni? 
58. Mit mond ki a Wien törvény? 
59. Hogyan lehet megállapítani a Nap felületének hőmérsékletét? 
60. Miért változik a vas színe, miközben izzítjuk? 
61. Mit mond ki a Stefan-Boltzmann törvény? 
62. Milyen megújuló energiaforrásokat ismer? 
63. Miért a napenergia a legfontosabb megújuló energiaforrás? 
64. Hogyan lesz a napenergiából vízenergia? 
65. Hogyan lesz a napenergiából szélenergia? 
66. Mi a szoláris konstans (napállandó)? 
67. Hozzávetőlegesen mekkora a napállandó értéke? 
68. Körülbelül mekkora a napsugárzás intenzitás a föld felszínén (W/m2)?  
69. Miért kék az ég, és ennek mi köze van a napenergiához? 
70. Miért sárgás/pirosas naplementekor a Nap? 
71. Mit jelent az 1,5 AM? 
72. Mi a különbség a napelem és a napkollektor között? 
73. Mire használható egy napelem/napkollektor? 
74. Mik egy síkkollektor főbb részei? 
75. Miért jobb a vákuumcsöves kollektor a sík kollektornál? 
76. Milyen anyagból készülnek a napelemek? 
77. Mit jelent a p illetve n típusú szennyezés? 
78. Körülbelül mekkora egy napelem hatásfoka? 
79. Hogy néz ki egy napelem I-V karakterisztikája (grafikon) hozzávetőlegesen? 
80. Milyen alkotórészekből épül fel egy atommag? 
81. Mik azok az izotópok? 
82. Milyen hidrogénizotópokat ismer? 
83. Mi a tömegdefektus? 
84. Honnét származik az az energia, ami akkor keletkezik, ha egy atommag összeáll az 

alkotórészeiből? 
85. Mi a tömeg –energia ekvivalencia elv? 



86. Mi az atommag fajlagos kötési energiája? 
87. Hogyan termeli a Nap az általa kibocsátott energiát? 
88. Hogyan függ a fajlagos kötési energia értéke a tömegszámtól (grafikon)? 
89. Milyen elemnél van a minimuma a fajlagos kötési energiának? 
90. Mi a fúziós energia? 
91. Mi a hasadási energia? 
92. Mit mond ki a radioaktív bomlástörvény? 
93. Mit ad meg a felezési idő? 
94. Mi a radiokarbonos kormeghatározás, és mire használható? 
95. Hol és hogyan keletkezik a természetben a C14 izotóp? 
96. Mire használható a radioaktivitás? 
97. Mi az aktivitás definíciója? 
98. Milyen sugárzásfajtákat ismer? 
99. Miből áll az alfa/béta/gamma sugárzás? 
100. Milyen típusú biológiai károsodást okoz a radioaktív sugárzás? 
101. Mi a Sievert? 
102. Mekkora biológiai dózis okoz klinikai tüneteket? 
103. Mi a 30 napos félhalálos dózis (LD 50/30)? 
104. Mekkora a 30 napos félhalálos dózis értéke emberre? 
105. A természetes sugárzással kb. mekkora dózist kap egy ember egy évben? 
106. Mik a háttérsugárzás főbb összetevői? 
107. Hogyan mérhető a radioaktív sugárzás? 
108. Mi a ködkamra? 
109. Mi a filmdoziméter? 
110. Hogyan működik a Geiger-Müller számláló? 


