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

2 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 maximumok kialakulásának 
feltétele, a Laue egyenletek. A röntgendiffrakció alkalmazásai

8 Az atommag szerkezete. Az atommag mérete. A magerő tulajdonságai. Az atommag kötési 
energiája. Tömegdefektus. Az atommag stabilitása. Az atommag folyadékcsepp és 
héjmodellje, a Weizsäcker képlet egyszerűsített alakja, mágikus atommagok

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

10 Radioaktív sugárzások típusai és jellemzői. LET. Radioaktív sugárzások kölcsönhatása az 
anyaggal. Gamma-sugárzás speciális kölcsönhatásai az anyaggal. Radioaktív izotópok 
felhasználása

11 Radioaktív sugárzások fizikai, kémiai és biológiai hatása. Sztochasztikus és determinisztikus 
hatások. Dozimetria, fizikai és biológiai dózisfogalmak. A sugárhatás dózisfüggése: dózis-
hatás (túlélési) görbék. Találatelmélet, vízaktiválási elmélet és hígítási effektus. A sugárhatás 
molekuláris elmélete. A sugárhatást befolyásoló tényezők. Radioaktív sugárzásokkal 
szembeni védekezés

12 Ideális gázok, gáztörvények. Az ekvipartíció tétele. A termodinamika 0. és I. főtétele. A munka 
definíciója. Munkavégzés isobár és isochor esetben

13 Az entrópia klasszikus és statisztikus definíciója. A termodinamika II. főtétele
14 Termodinamikai potenciálfüggvények: belső energia, entalpia, entrópia, szabad entalpia. A 

szabad entalpia változása spontán folyamatok esetében
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 véráramlást befolyásoló tényezők. 

Vérnyomás. A perctérfogat meghatározása, A keringési rendszer ellenállása. A szívciklus 
nyomás és térfogatváltozásai. A szív munkája. Frank-Starling törvény

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
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22 A szem felépítése és működése. Optikai leképezés a szemben, akkomodáció. Képalkotési 
hibák. A fotoreceptorok tulajdonságai és működése.  A szem felbontóképessége. A színlátás 
folyamata

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 Szöveti rugalmasság. Az ideális rugalmas test modellje, Hooke törvénye. Mechanikai 
feszültség, deformáció, rugalmassági modulus, elasztikus energia. A mechanikai 
deformációk típusai. Viszkoelasztikus anyagok jellemzői: feszültség relaxáció, kúszás, 
hiszterézis. A szövetekre jellemző mechanikai feszültség-deformáció karakterisztikák. A csont 
biomechanikai tulajdonságai: csontszövet mechanikai feszültség-deformáció 
karakterisztikájának deformáció és sebességfüggése. Az erek biomechanikai tulajdonságai: 
kompliancia, disztenzibilitás

25 Motorfehérjék, citoszkeletális polimerek. A motorfehérjék típusai és tulajdonságai. A 
citoszkeletális polimerek szerkezeti polaritása. A motorfehérjék enzimatikus ciklusa: 
munkacsapás, munkatávolság, munkaciklus arány, processzivitás

26 Az izomműködés molekuláris mechanizmusai. A harántcsíkolt izom szerkezete, a szarkomer 
és építő elemei. Szabályozó fehérjék. Az izomösszehúzódás szabályozásának molekuláris 
alapjai. Kereszthíd ciklus. A csúszó-filamentum és térbeli kizárásos modell

27 Az izom mechanikai tulajdonságai. Passzív és aktív izomműködés. Az erő függése a 
szarkomer hossztól. Az erő és a teljesítmény függése az összehúzódás sebességétől. 
Forgatónyomaték, az egyensúly feltételei. Egyszerű gépek. Példák 1., 2., és 3. típusú 
emelőkre
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1. terem 2. terem
1 Egyenáramú mérések 1 Geiger-Müller számláló

2 Váltóáramú mérések 2 Radioaktív felezési idő

3 Elektromos vezetőképesség 3 Gamma-abszorpció és spektrometria

4 Refraktometria 4 Béta-sugárzás abszorpciója, holtidő

5 Színképvizsgálat 5 Szcintigráfia

6 Polarimetria 6 Optika

7 Folyadékok viszkozitása 7 Doppler ultrahang

8 Felületi feszültség 8 Vérnyomásmérés. Elektrokardiográfia

9 Fajlagos felület, duzzadás 9 Ultrahang

10 Centrifugálás 10 Hőmérsékletmérés

11 Elektroforézis 11 Audiometria
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