
1 Elektromágneses hullámok, az elektromágneses spektrum. A fény mint hullám és jellemzői: 
diffrakció, interferencia, polarizáció. A fény kettős természete. Anyaghullámok

2 A hőmérsékleti sugárzás. A fényelektromos jelenség: kísérleti megfigyelések, a jelenség magyarázata. 
Az Einstein képlet

3 A Rutherford kísérlet, a Rutherford-féle atommodell. A Bohr-modell: Bohr posztulátumai, a Franck-
Hertz kísérlet

4 A kvantummechanikai atommodell, hullámfüggvény. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció. A 
kvantumszámok fizikai jelentése. A Stern-Gerlach és az Einstein-de Haas kísérlet

5 A lézerfény tulajdonságai. A lézerfény keletkezésének mechanizmusa. Lézerek felépítése, típusai és 
alkalmazásai

6 A röntgensugárzás tulajdonságai, spektruma. A röntgencső felépítése és működése. A 
röntgensugárzás típusai és azok keletkezési mechanizmusai

7 Röntgendiffrakció. A módszer alapelvei, interferencia, a röntgensugárzás alkalmazásának oka, a 
Laue egyenletek. A módszer alkalmazási területei

8 Az atommag szerkezete. A magerő tulajdonságai, kötési energia. Tömegdefektus. Az atommag 
folyadékcsepp és héjmodellje

9 Radioaktivitás. A radioaktív bomlástörvény. Átlagos élettartam, felezési idő, bomlási állandó. Valós 
aktivitás és mért beütésszám

10 Radioaktív sugárzások típusai, tulajdonságai és kölcsönhatásuk az anyaggal. Radioaktív izotópok 
felhasználása

11 Radioaktív sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás dózisfüggése: dózis-hatás görbék. 
Találatelmélet, vízaktiválási elmélet. A sugárhatás molekuláris elmélete. A sugárhatást befolyásoló 
tényezők

12 Termodinamikai rendszerek típusai. Intenzív és extenzív mennyiségek. A termodinamika 0. és I. 
főtétele

13 A termodinamika II. főtétele. Entrópia. Termodinamikai valószínűség, az entrópia statisztikus 
értelmezése

14 Termodinamikai potenciálfüggvények: belső energia, entalpia, szabadenergia, szabadentalpia. A 
termodinamikai potenciálok változása kiegyenlítődési folyamatokban. Kémiai potenciál

15 Diffúzió. Fick I. törvénye. Diffúziós együttható. Az Einstein-Stokes-féle összefüggés. Fick II. törvénye. 
Diffúzió a sejtmembránon keresztül: passzív, aktív és facilitált diffúzió

16 Ozmózis. Van’t Hoff törvénye. Az ozmózisnyomás és gyakorlati jelentősége

17 A folyadékáramlás típusai. Reynolds szám. Viszkozitás. A folyadékáramlás törvényei: kontinuitási 
egyenlet, Bernoulli törvény, Hagen-Poiseuille törvény, Stokes törvény

18 A keringési rendszer felépítése és jellemzése. A perctérfogat meghatározása, Frank-Starling törvény. A 
szív munkája

19 A fehérjeszerkezet szintjei. A fehérjetekeredés elmélete: Anfinsen kísérlet, Levinthal pradoxon, a 
feltekeredés tölcsér elmélete

20 A sejtmembrán szerkezete. Nyugalmi membránpotenciál. A Nernst egyenlet. Donnan potenciál. A 
Goldman-Hodgkin-Katz egyenlet

21 Érzékszervi receptorok. Az akciós potenciál fázisai. Az egyes fázisokat kísérő ionáram változások

22 A szem felépítése és működése. Optikai leképezés a szemben, akkomodáció. Képalkotési hibák. A 
fotoreceptorok tulajdonságai és működése.  A szem felbontóképessége. A színlátás folyamata
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23 A hang fogalma és jellemzői. A decibel skála értelmezése. A fül felépítése és működése. A Békésy-
féle elmélet. A szőrsejtek működésének molekuláris háttere

24 A citoszkeletális rendszer. A citoszkeletális filamentumok típusai, polimerizációja, jellemzői, 
mechanikai tulajdonságai. Asszociált fehérjék

25 Motorfehérjék, sejtmozgás. A motorfehérjék közös tulajdonságai, típusai. Az ATPáz ciklus. Az egyes 
motorfehérje típusok jellemzői, működése és partnerfehérjéi

26 A harántcsíkolt izom szerkezete. Az izom felépítése, a szarkomer és építő elemei. Kontraktilis fehérjék

27 Az izom mechanikai tulajdonságai. Passzív és aktív izomműködés. Az erő függése a hossztól. Az erő 
és a teljesítmény függése az összehúzódás sebességétől

28 Az izomműködés és szabályozás molekuláris alapjai. A csúszó-filamentum elmélet. A szabályozás 
típusai. Izom szabályozó fehérjék és jellemzőik. A kalcium szerepe a szabályozásban

29 Diagnosztikai röntgen képalkotás: a röntgensugárzás természete, abszorpciója, az abszorpciót 
befolyásoló tényezők. Kontrasztanyagok. Computer tomográfia (CT): a műszer felépítése, a képalkotás 
és a számítás alapelvei. CT szám, Hounsfield egység

30 Az ultrahangot jellemző paraméterek, az ultrahang keltése, visszaverődése és elnyelődése. A 
diagnosztikai ultrahang készülékek működése. Sugárirányú és oldalirányú felbontás. Doppler 
echokardiográfia

31 Mágneses rezonancia képalkotás (MRI): mágneses tér keltése, magspin viselkedése mágneses 
térben. Larmor frekvencia, precesszió. Az RF hullám hatása, a mágnesezettség vektor változása. 
Relaxációs mechanizmusok, spin-denzitás, T1- és T2-súlyozott képek jelentése. A jel lokalizációjának 
azonosítása

32 Gamma-kamera: izotópok, radiofarmakonok és alkalmazásaik, a berendezés felépítése és működése. 
A fotonemissziós számítógépes tomográfia (SPECT). Pozitronemissziós tomográfia (PET): felhasznált 
izotópok és előállításuk, pozitív béta-bomlás, detektált részecskék, koincidencia, alkalmazások

33 Abszorpciós fotometria: a spektrofotométer felépítése, a Lambert-Beer törvény. Abszorpciós és 
transzmissziós spektrum fogalma, alapvonal, a spektrofotométer gyakorlati alkalmazása

34 Lumineszcencia spektroszkópia: a fluoreszcencia és foszforeszcencia jelensége. A Jablonski term 
séma. Kasha szabály. Stokes-féle eltolódási törvény. Gerjesztési és emissziós spektrum. 
Kvantumhatásfok, fluoreszcencia élettartam

35 Fluoreszcencia polarizáció és anizotrópia. Fotoszelekció, Perrin egyenlet. A FRET elméleti háttere és 
gyakorlati alkalmazása. A fluoreszcencia kioltás típusainak jellemzése, a fluoreszcencia kioltás 
alkalmazása

36 Infravörös és Raman spektroszkópia: rezgési energia nívók, rezgési módusok. Rugalmas és 
rugalmatlan fényszórás. A módszerek előnyei és hátrányai

37 Rádióspektroszkópiai módszerek: NMR, ESR. Spin, spinmágneses momentum, rezonancia feltétel, 
spektrális felhasadás, kémiai eltolódás

38 A mikroszkópiai módszerek csoportosítása. Fénymikroszkópia. A mikroszkóp képalkotása. A 
képalkotással szemben támasztott legfőbb követelmények. Felbontóképesség (Airy-korong, Abbe-elv, 
diffrakciós limit). Numerikus apertúra. Immerziós közeg

39 Fluoreszcencia mikroszkópia. Fluorofórok. Fényút az epifluoreszcens mikroszkópban. Szűrők, tükrök. 
Konfokális mikroszkópia. Evaneszcens mező mikroszkópia. Multifoton mikroszkópia

40 Az áramlási citométer felépítése, működése és alkalmazásai: a folyadék- és az optikai rendszer, 
fluoreszcens jelölés, detektálható paraméterek, adatok ábrázolása és elemzése

41 Szedimentáció, elektroforézis. Erők és folyamatok a szedimentáció során, a szedimentációs 
módszerek típusai, sűrűség gradiens centrifugálás. Az elektroforetikus módszerek alapjai, 
kétdimenziós elektroforézis, izoelektromos fókuszálás

42 Tömegspektrometria. A tömegspektrométer felépítése, főbb ionforrás és analizátor típusok. 
A tömegspektrum. Tandem tömegspektrometria. Alkalmazások
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1 Egyenáramú mérések

2 Váltóáramú mérések

3 Elektromos vezetőképesség

4 Refraktometria

5 Színképvizsgálat

6 Polarimetria

7 Folyadékok viszkozitása

8 Felületi feszültség

9 Fajlagos felület, duzzadás

10 Centrifugálás

11 Elektroforézis

12 Geiger-Müller számláló

13 Radioaktív felezési idő

14 Gamma-abszorpció és spektrometria

15 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő

16 Szcintigráfia

17 Optika. Világítástechnika

18 Abszorpciós fotometria

19 Vérnyomásmérés. Elektrokardiográfia

20 Ultrahang

21 Hőmérsékletmérés

22 Audiometria
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