
Biomatematika 1 – elméleti kérdések 

1. A derivált mint meredekség 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Vezesse le, hogyan adja meg a derivált egy görbe meredekségét egy adott pontban. Használja a 

szelő, érintő és határérték fogalmakat. 

ALKALMAZÁS 

Számítsa ki egy megadott függvény meredekségét a függvény egy megadott pontjában. 

2. A derivált mint változási sebesség 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Vezesse le, hogyan adja meg a derivált egy függvény változási sebességét. Használja az átlagos és 

pillanatnyi változási sebesség, valamint a határérték fogalmakat. 

ALKALMAZÁS 

a) Egy test egy vagy két dimenzióban történő mozgása esetén adott a test helyzetét az idő 

függvényében leíró x(t) vagy x(t) és y(t) függvény. Számítsa ki a test sebességét egy adott 

időpontban. Két dimenziós esetben a síkban vett sebesség nagysága és akár az iránya is 

kiszámítható. 

b) Adott egy harmonikus rezgőmozgás kitérését megadó y(t) egyenlet. Számítsa ki a test 

sebességének és gyorsulásának egyenletét és azok értékeit egy adott időpontban. 

c) Adott egy koncentráció idő szerinti változását leíró c(t) függvény. Számítsa ki a koncentráció 

változási sebességét egy adott időpontban. 

d) Adott egy mintában található radioaktív magok számának időbeni változását leíró N(t) függvény. 

Számítsa ki a másodpercenként elbomló magok számát egy adott idő elteltével. 

3. A parciális derivált és a teljes differenciál jelentése 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Írja le, mi a parciális derivált jelentése, milyen függvények esetén és hogyan számolható ki. Mi a 

teljes differenciál és hogyan számolható ki? 



ALKALMAZÁS 

a) Írja fel az izobár és izochor hőkapacitás kifejezését parciális deriváltak segítségével. 

b) Írja fel a belső energia (U(V,T), U(S,V)) vagy az entalpia (H(p,T)) kifejezését mint teljes 

differenciált. 

c) A belső energia, mint teljes differenciál az alábbi alakban írható fel: 𝑑𝑈 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑝𝑑𝑉. Ezt 

felhasználva adja meg a hőmérsékletet és nyomást, mint a belső energia parciális deriváltját. 

d) Az entalpia definíciója 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉. A termodinamika 1. főtételének ismeretében  

(𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 − 𝑝𝑑𝑉) mutassa meg, hogy izobár folyamat esetén egy termodinamikai rendszer 

entalpiaváltozása egyenlő a folyamat során leadott/felvett hőmennyiséggel.  

e) Számítsa ki az izotherm kompresszibilitást egy ideális gáz esetén. 

f) Számítsa ki a hőtágulási együtthatót egy ideális gáz esetén. 

4. A grádiens fogalma 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Írja le a grádiens meghatározását. Hogyan számolható ki a grádiens a deriváltak és parciális 

deriváltak segítségével? Mit jelent és hogyan számolható ki egy mennyiség x, y és z irány szerinti 

grádiense valamint az eredő grádiens? Írjon példát mennyiségekre, amelyeknek van grádiense.  

ALKALMAZÁS 

Adott a koncentráció értékét megadó függvény egy sík tetszőleges pontjaiban (c(x,y)). Számítsa ki 

az x és az y irányú valamint az eredő koncentrációgrádienst egy adott koordinátájú pontban. 

5. Görbék elemzése deriváltak segítségével 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Írja le, hogyan lehet meghatározni deriváltak segítségével egy függvény helyi minimum és 

maximum pontjait, görbületét és áthajlási pontjait. 

ALKALMAZÁS 

a) Határozza meg a megadott függvény helyi minimum és maximum pontjait. 

b) Határozza meg hogy mely tartományokon konkáv illetve konvex a megadott függvény, valamint 

a függvény áthajlási pontjait. 

c) Vezesse le a van der Waals egyenletben szereplő a és b állandók értékeit a kritikus állapot 

paraméterei segítségével. 



6. A határozott integrál 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Írja le, mit ad meg a határozott integrál. Magyarázza el, hogyan írható fel a határozott integrál 

Riemann-féle összegek határértékeként. Írja fel a NewtonLeibniz képletet és adja meg a benne 

szereplő szimbólumok jelentését. 

ALKALMAZÁS 

a) Számítsa ki egy adott függvény görbéje alatti területet a megadott vízszintes koordináták között.  

b) Számítsa ki egy anyag entrópiaváltozását határozott integrál segítségével. 

7. Munka kiszámítása integrálás segítségével 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Írja le, milyen képlettel számítható ki a mechanikai illetve a termodinamikai munka állandó erő 

illetve állandó nyomás esetén. Hogyan és milyen képlet szerint számítható ki a munka integrálás 

segítségével akkor, ha az erő illetve nyomás nem állandó? Rajzolja fel, mely grafikonok görbe alatti 

területeinek felel meg a két munka-típus. 

ALKALMAZÁS 

a) Számítsa ki a gáz által végzett munkát egy izoterm állapotváltozás során. Megadjuk az izoterm 

állapotváltozás egyenletét, a hőmérsékletet, a gáz mennyiségét, kezdő és végtérfogatát, és az 

egyetemes gázállandót. 

b) Számítsa ki a gáz által végzett munkát egy adiabatikus állapotváltozás során. Megadjuk az 

adiabatikus állapotváltozás egyenletét és a benne szereplő állandókat, a gáz kezdő és 

végtérfogatát és az egyetemes gázállandót. 

  



8. Differenciálegyenletek 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Mit nevezünk differenciálegyenletnek? Melyik az a két típus, amelyet előadáson bemutattunk és 

melyik típus milyen alakot jelent? Magyarázza el mit jelent egy differenciálegyenlet általános és 

partikuláris megoldása. Írja fel egy szeparábilis differenciálegyenlet általános alakját és vezesse le, 

milyen lépéseken keresztül lehet megoldani. 

ALKALMAZÁS 

a) Határozza meg a megadott szeparábilis differenciálegyenlet általános és – a kezdőfeltétel alapján 

– partikuláris megoldását. 

b) Adott egy radioaktív bomlást leíró differenciálegyenlet és a magok száma a nulla időpillanatban. 

Oldja meg a differenciálegyenletet és írja fel a magok számát tetszőleges időpontban megadó 

egyenletet, majd ennek segítségével számítsa ki a magok számát egy megadott időpontban. 

9. Reakciókinetika 

ELMÉLETI  HÁTTÉR  

Definiálja és értelmezze az alábbi fogalmakat: reakciósebesség, reakciórendűség, sebességi 

egyenlet, sebességi állandó (reakciósebességi együttható), felezési idő. 

Adja meg az A → P típusú, unimolekuláris, irreverzibilis, nullad-, első-, és másodrendű reakció 

sebességi egyenletének differenciális alakját. Vezesse le a fenti reakciók sebességi egyenletének 

integrált alakját. 

Írja fel az A + B → AB típusú irreverzibilis és az A + B ↔ AB típusú reverzibilis másodrendű reakció 

sebességi egyenletének differenciális alakját.. 

ALKALMAZÁS 

Adott szöveg alapján írja fel egy kémiai reakció sebességi egyenletének differenciális alakját, majd – 

megoldva az egyenletet – határozza meg a reakcióban részt vevő anyag koncentrációjának vagy 

tömegének időbeli függvényét. Adja meg a reakció felezési idejét, a reaktáns koncentrációját egy 

adott időpillanatban, vagy azt az időt, ami a reaktáns egy adott koncentrációjának eléréséhez 

szükséges. 
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