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Záróvizsga tételek Informatikus-fizikusok számára 
 

 
1. Anyagi pont mozgása  
Kinematikai alapfogalmak (sebesség, gyorsulás egyenes vonalú és nem-egyenes vonalú 
mozgásban; körmozgás). A tehetetlenség törvénye, az inerciarendszer fogalma. A 
mozgásmennyiség (lendület, impulzus) és megmaradása. Az erı fogalma és mérése, 
erıtörvények. Newton törvényei.  
 
2. Tömegpontrendszer és merev test mozgása 
Pontrendszer mozgásának leírása. A tömegközéppont. Perdület (impulzusmomentum) és 
megmaradása. Merev test rögzített tengely körüli forgása, síkmozgása, egyensúlya. Súlypont, 
egyensúlyi helyzetek. Egyszerő gépek.  
 
3. Munka, energia, teljesítmény 
A munka fogalma, a teljesítmény. A munkatétel, mozgási energia. Potenciális energia; a 
mechanikai energiák megmaradása. Rugalmas és rugalmatlan ütközés. 
 
4. A gravitáció  
Kepler törvényei. A Newton-féle gravitációs erıtörvény. Súlyos és tehetetlen tömeg. 
Energiaviszonyok gravitációs mezıben. Égi mechanika, mesterséges égitestek mozgása. 
 
5. Periodikus jelenségek  
Harmonikus rezgımozgás (kinematikai és dinamikai leírás, energiaviszonyok). Csillapodó 
rezgés. Kényszerrezgés, rezonancia. Rezgések összetevése. Mechanikai hullámok. Terjedési 
sebesség. Hullámjelenségek: visszaverıdés, törés, interferencia, elhajlás, polarizáció, 
Doppler-effektus. Hangtani alapfogalmak.  
 
6. Deformálható testek mechanikája  
Szilárd testek alakváltozásai; deformáció, feszültség. Hooke törvénye. Folyadékok és gázok 
egyensúlya. Folyadékok áramlása, kontinuitási egyenlet, Bernoulli törvénye. 
 
7. Az anyag termikus állapota  
Gázok állapothatározói; hımérséklet, állapotegyenletek. A termodinamika I. fıtétele. 
Hıkapacitás, fajhı. Nyílt folyamatok és körfolyamatok, erı- és hőtıgépek. Halmazállapot-
változások. 
 
8. A statisztikus fizika alapjai; a II. fıtétel  
A kinetikus gázmodell. Az ekvipartíció törvénye. Makro- és mikroállapot, statisztikus súly, 
entrópia. A Boltzmann-eloszlás. Klasszikus és kvantumstatisztikák. 
 
9. Elektrosztatika  
Sztatikus elektromos mezı leírása. Térerısség, Gauss tétele. Potenciál, feszültség. Töltés 
eloszlása fémes vezetıkön. Az anyag elektromos polarizálhatósága homogén, izotróp 
közegekben. Energiaviszonyok elektrosztatikus mezıben. Kondenzátorok.  
 
10. Áramvezetés különbözı anyagokban  
Ohm törvénye. A vezetık ellenállásának értelmezése. Az áram munkája, teljesítménye. 
Kirchhoff törvényei. Áramvezetés elektrolitokban, Faraday törvényei. Áramvezetés gázokban. 
Áramvezetés vákuumban.  
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11. Áram és mágneses mezı  
Erıhatások és forgatónyomatékok mágneses mezıben, a mágneses indukció értelmezése. 
Elektromos áram mágneses mezeje. Mozgási indukció, váltakozó áram elıállítása.  
 
12. Elektromágneses indukció. Váltakozó áramú áramkörök  
A Faraday-féle indukciós törvény. Az önindukció. Mágneses mezı energiája. Váltakozó 
áramú áramkörök: váltóáramú ellenállások; munka, teljesítmény. Elektromos gépek. 
 
13. Elektromágneses rezgések és hullámok  
A Maxwell-egyenletek. Rezgıkör. Elektromágneses hullámok keletkezése és terjedése. Az 
energia terjedése elektromágneses mezıben, Poynting-vektor. Elektromágneses hullámok 
impulzusa. Rádióadás és vétel.  
 
14. Hullámoptika  
A fény terjedése. Visszaverıdés és törés. Elhajlás, interferencia, polarizáció. Az 
elektromágneses színkép. Fényelektromos jelenség, a fény kvantumossága. 
 
15. A kvantumfizika alapjai  
Az elektron. Hımérsékleti sugárzás, a kvantumhipotézis. Elektroninterferencia, de Broglie-
hullámok. A hullámfüggvény értelmezése. A határozatlansági összefüggés. A 
kvantummechanika alapjai; a Schrödinger-egyenlet. A harmonikus oszcillátor. A 
fénykibocsátás és elnyelés értelmezése. Lumineszcencia. A lézer.  
 
16. Atomszerkezet, molekulaszerkezet 
Atommodellek. A Rutherford-kísérlet. A hidrogénatom alap- és gerjesztett állapotai. Az 
atomok felépítése: a Pauli-elv, a periódusos rendszer. A kémiai kötés értelmezése.  
 
17. A szilárdtestek mechanikai és hıtani tulajdonságai  
Kristályszerkezet. Rácshibák, mechanikai tulajdonságok. A szilárdtestek fajhıje, a Doulong-
Petit-törvény. A szilárdtestek fajhıje alacsony hımérsékleten. 
 
18. A szilárdtestek elektromos és mágneses tulajdonságai  
Sávszerkezet. A fémes kötés. Félvezetık és alkalmazásaik. Dia, para- és ferromágnesség. 
Szupravezetés.  
 
19. Az atommag tulajdonságai  
Az atommag szerkezete; izotópok. Az atommag tömege, kötési energiája. A folyadékcsepp-
modell, stabilitási görbe. A héjmodell és az egyesített magmodell. Természetes és 
mesterséges radioaktivitás. Gyorsítók és detektorok.  
 
20. Részecskefizika  
Részecskék osztályozása. Alapvetı kölcsönhatások, Részecskegyorsítók  
 
21. Az atomenergia  
Az atommag szerkezete, kötési energiája. Hatáskeresztmetszet. Maghasadás és fúzió. A 
nukleáris energia felhasználása. atommagreaktorok. A csillagok energiatermelése.  
 
22. Logikai alapkapcsolások. Boole-algebra. Logikai függvények elıállítása. Minimalizálási 
eljárások, Karnough-diagram.  
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23. Logikai alapáramkörök kapcsolástechnikája. Áramköri családok jellemzıi, 
típusválaszték (TTL, ECL, CMOS, NMOS logika), technológiai áttekintés.  
 
24. Kombinációs hálózatok, kódátalakítók, dekódolók, multiplexerek, komparátorok, 
összeadó áramkörök. Szekvenciális hálózatok, tárolók, RS, JK, D típusú tárak.  
 
25. Számlálók. Bináris, aszinkron és szinkron számlálók, BCD számlálók, számkódok, 
frekvenciaosztók. Léptetı regiszterek, győrős számlálók.  
 
26. Késleltetı és jelformáló áramkörök. Vonalmeghajtó áramkörök, összekötı vezetékek, 
tápvonalak. Tápfeszültség ellátás. Kijelzı áramkörök.  
 
27. A mikroszámítógépek felépítése, buszrendszer. A mikroprocesszorok belsı elrendezése, 
funkcionális egységei; regiszterek, ALU, vezérlıegység.  
 
28. Utasítások végrehajtása, idızítés, szinkronizálás, belsı buszrendszer. A CPU 
csatlakoztatása a külsı buszrendszerhez, végrehajtási ciklus idızítése. A vezérlı egység 
szerepe a mikroprogramozásban, mikroutasítás, mikroprogram, assembler.  
 
29. Memóriák csatlakoztatása a buszrendszerhez. Memóriák típusai, ROM, EPROM, statikus 
és dinamikus RAM. Technológiai lehetıségek és az áramkörkészlet áttekintése.  
 
30. Adatátvitel a mikroszámítógép és a perifériális egységek között. I/O port, 
programozott és közvetlen memória-hozzáférés, program-megszakítás.  
 
31. Külsı buszrendszer, soros és párhuzamos adatátvitel. Perifériális eszközök, mágneses és 
optikai tömegtárolók, billentyőzet, monitorok, nyomtatók. Speciális I/O kártyák.  
 
32. Számítástechnikai alapfogalmak 
Információábrázolás számítógépen (adatok és programok). Algoritmus fogalma. Elemi 
algoritmusok (rendezés, keresés, kiválasztás, összeválogatás).  
 
33. Számítógépek felépítése 
A processzor felépítése és mőködése. Tárak. I/O rendszer. Perifériák.  
 
34. Számítógépes hálózatok  
Topológiák és architektúrák. Az ISO OSI hivatkozási modell. Hálózati operációs rendszerek. 
Az internet hálózati protokollok és szolgáltatások.  
 
35. Adatszerkezetek a tárban  
Adatszerkezet fogalma. Adatszerkezetek reprezentációja. Mőveletek adatszerkezetekkel. 
Adatszerkezetek osztályozása és jellemzésük. Absztrakt adatszerkezetek.  
 
36. Állományok  
Egyszerő és összetett állományszerkezetek. Mőveletek állományokkal. Elsıdleges és 
másodlagos kulcsok kezelésének technikái.  
 
37. Adatmodellezés 
Az adatmodellezés problematikája. Relációs és ER modellek jellemzése.  
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38. Adatbázis-kezelés  
Adatbázis rendszerek. Absztrakt és konkrét kezelı nyelvek. Reláció algebra és reláció 
kalkulus. Az SQL.  
 
39. Programozási nyelvek alapeszközei  
Szimbolikus nevek, konstans, nevesített konstans, változó, kifejezés, adattípusok, hatáskör, 
élettartam. Fordítóprogramok és interpreterek.  
 
40. Programegységek  
Blokk, alprogram, csomag, taszk. Programegységek kommunikációs lehetıségei. 
Paraméterkiértékelés, paraméterátadás.  
 
41. Összetett programnyelvi eszközök  
Elágaztatás, iteratív eszközök, kivételkezelés, I/O.  
 
42. Speciális programnyelvi eszközök  
Párhuzamos programozás. Az objektumorientált programozás eszközei és jelentısége.  
 
43. Operációs rendszerek  
Operációs rendszerek fogalma, felépítése, osztályozásuk. Az operációs rendszerek jellemzése. 
A rendszeradminisztrációs, fejlesztıi és alkalmazói támogatás eszközei.  
 
44. Nyelvtanok és nyelvek  
Nyelvtan és nyelv. Chomsky-féle nye1vosztályok. Normálformák. Szintaktikus elemzés. 
 
45. Automaták  
Az automata fogalma, fajtái. Automaták és nyelvek kapcsolata.  
 
46. Matematikai logika  
Az elsırendő matematikai logikai nyelv és interpretációi. Logikai törvény. Következmény. 
Predikátumkalkulus. A természetes levezetés technikája.  
 
47. Állapottér-reprezentáció  
Állapottér-reprezentációs probléma-leírás. Keresıgráffal megoldást keresı algoritmusok: 
szélességi-, mélységi-, optimális keresık, a best-first és az A algoritmus.  
 
48. Probléma-redukciós reprezentáció  
A feladat leírása probléma-redukcióval. Visszalépéses megoldáskeresés. A címkemódszer. Az 
AO algoritmus.  
 
49. Kétszemélyes teljes információjú játékok  
Leírásuk állapottér-reprezentációval. A nyerı stratégia létezése, keresése. A mini-max 
módszer. 
 
50. Komputergrafika, síkbeli problémák  
Grafikus eszközök. Szakasz, kör, körív, gráf rajzolása, algoritmusok. Görbék, függvények 
rajzolása. Interpoláció és approximáció, különösen a Bézier és B-spline-ok.  
 
51. Komputergrafika, térbeli problémák  
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Térnek síkra való leképzései. Térbeli objektumok modellezése. Bézier és B-spline felületek. 
Poliéderek láthatóság szerinti ábrázolása.  
 
 


