
Szigorlati tételek 2014/2015 

 

1. Gáztörvények: állapotjelzők (térfogat, nyomás, hőmérséklet, 

anyagmennyiség) definiálása, extenzív és intenzív állapotjelzők, izoterm, 

izobár, izochor állapotváltozás. Egyesített gáztörvény.  

 

2. Kinetikus gázelmélet: szabadsági fok, ekvipartíció tétel, ideális gázok 

jellemzői, állapotegyenlete, adiabatikus állapotváltozás 

 

3. Munka: a belső energia, a munka és a hő definíciója. Állapotfüggvények, 

útfüggvények. Térfogati munka, körfolyamatok. A termodinamika I. főtétele. 

 

4. Hőkapacitás: a hő és hőkapacitás kapcsolata. Hőkapacitás állandó térfogat és 

állandó nyomás esetében. A kalorimetria alapjai, a kaloriméter felépítése 

 

5. Entalpia: entalpia fogalma, levezetése az I. főtételből. Állapotváltozás 

entalpiája, reakció entalpia, kötési entalpia. Hess törvény 

 

6. Entrópia: állapotváltozás entrópiája. Az entrópia értelmezése a Clausius-

egyenlettel reverzibilis és irreverzibilis folyamatokra illetve molekuláris 

(statisztikus) megközelítésből. Boltzmann-egyenlet 

 

7. II. Főtétel. az entrópia, a hő és hőmérséklet definíciója. A II. főtétel 

ekvivalens megfogalmazásai 

 

8. Szabadenergia: szabadenergia és szabadentalpia definíciója, jelentése, 

haszna. A kémiai folyamatok iránya. Aktivációs energia  

 

9. A metabolizmus energetikája. Metabolikus utak, a metabolizmus 

termodinamikája (a termodinamika főtételei, szabadenergia), 

termodinamikailag kedvezőtlen folyamatok, ATP, ATP hidrolízishez kapcsolt 

reakciók. 

 

10. Fehérjeszerkezet. A folding termodinamikája: a polimer fogalma, fehérjék 

szerkezete, a fehérjéket összetartó erők, Anfinsen kísérlete, Levinthal 

paradoxon, a feltekeredés tölcsér elmélete, misfolding, chaperonok. 

 

11. Citoszkeleton: eukarióta filamentális rendszerek típusai és jellemzésük, 

perzisztencia hossz, a polimerizáció lépései. 

 

12. Motorfehérjék: a motorfehérjék közös jellemzője, munkaciklus, 

processzivitás, citoszkeleton alapú, nukleinsav alapú motorok, rotációs 

motorok. 

 

13. Folyadékáramlás: Pascal törvény, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz 

törvénye, kontinuitási törvény, Bernoulli törvénye, viszkozitás, Newton-féle 

súrlódási törvény, Hagen-Poiseuille törvény, Reynolds-szám, Stokes-törvénye. 

 

14. Diffúzió, ozmózis: Brown-mozgás, a diffúzió jelensége, Fick I. és II. 

törvénye, diffúziós együttható (Einstein-Stokes összefüggés). Az ozmózis 

jelensége, ozmózis nyomás, van’t Hoff törvény, biológiai példák az 

ozmózisra, az ozmózis orvosi alkalmazásai. 



 

15. Membránszerkezet: nyugalmi membránpotenciál, Bernstein kálium 

hipotézise, Nernst-egyenlet, Donnan-potenciál, Goldman-egyenlet.  

 

16. Membrántranszport: ozmózis, Fick törvényei, Diffúziós együttható. 

Ioncsatornák, membránpotenciál, akciós potenciál szakaszai, típusai.  

 

17. Rezgések: körmozás és rezgés kapcsolata, harmonikus rezgések.  

 

18. Hullámok: hullámok csoportosítása, jellemzése. Interferencia, diffrakció. 

Állóhullámok 

 

19. Elektromágneses hullámok: Az elektromágneses spektrum és jellemzése. 

Polarizált fény. 

 

20. Röntgensugárzás: A Röntgensugárzás keletkezése, jellemzése. 

Fényelektromos hatás, Compton-szórás. Röntgen-képalkotás. 

 

21. Látás: Optikai leképezés a szemben, akkomodáció, fotoreceptorok jellemzése, 

a fotonabszorpció molekuláris folyamata, a szem felbontóképessége 

(hullámoptikai és biológiai). 

 

22. Hallás: a hang, mint hullám jellemzői, a decibell skála, a középfül erősítő 

funkciója, a belső fül felépítése és a Békéssy-féle hely teória, szőrsejtek 

működése. 

 

23. Atommodellek: Thompson modell,  Rutherford kísérlet, a Bohr modell 

posztulátumai, a Bohr modell és a H atom. 

 

24. Fényelektromos hatás és Frank-Herz kísérlet: a kísérletek értelmezése, 

jelentősége. 

 

25. Kvantummechanika: Schrödinger, hullámfüggyvények, részecske a 

dobozban energianívók. Impulzusmomentum, hidrogénatom, a 

kvantumszámok értelmezése, orbitálok Spin: Stern-Gerlach, Einstein-Haas, 

Pauli elv 

26. Molekuláris orbitálok: szigma-kötés, pi-kötés, átmenetek energiája a 

formaldehid esetében.  

 

27. Abszorpciós spektroszkópia: abszorpció oka a molekuláris orbitálok 

oldaláról megközelítve. Beer-Lambert törvény. Mérési elv, koncentráció 

számolás 

 

28. Fluoreszcencia: Jablonszki diagramm, Stokes-shift, Kasha szabály, szinglett, 

triplett, mérési módszerek, FRET, anizotrópia 

 

29. Lézerek: a lézerműködés alapelvei (stimulált emisszió, pumpálás, 

populációinverzió). Három és négy nívós lézerek. Erősítés folyamata. 

Impulzus lézerek (Q-kapcsolás). Alkalmazások 

 

30. Infravörös és Raman spektroszkópia: molekularezgések (hogyan 

számolható ki a frekvencia a HCl molekula esetében). Infravörös 



spektroszkópia: szelekciós szabályok. Módusok száma lineáris és nem lineáris 

molekulák esetében 

31. Kalorimetriai módszerek: termodinamikai alapelvek (I. főtétel, entalpia, 

hőkapacitás) Kaloriméterek működése. DSC működése 

32. ESR /NMR: spin, Zeeman effektus, Stern-Gerlach kísérlet. EPR mérési elv. 

NMR mérési elv 

 

33. Diagnosztikai módszerek alapjai: MRI, gamma-kamera, SPECT, PET  

 

 

34. Gyorskinetikai módszerek: a reakciókinetika alapjai, sebességi-egyenletek, 

stopped flow és flash fotolízis mérési alapelvei 

 

 

35. Mikroszkópia: diffrakció, felbontás, Abbe-féle felbontási határ, Rayleigh 

kritérium. A mikroszkóp felépítése, típusai: fénymikroszkóp, fluoreszcens, 

konfokális, TIRFM, FRAP 

 

 

 

 

 


