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I) A nyugvó töltések és elektrosztatikus mezőjük 
 
1) Alapjelenségek: töltés fogalma, Coulomb-törvény, ponttöltés és dipólus elektromos tere. 

Elektrosztatikus tér vezetőkben, megosztás jelensége. Elektrosztatikus tér vákuumban, 
fluxus és forráserősség. Elektrosztatika I. törvénye: Gauss-tétel. Gauss-tétel alkalmazása 
töltésrendszerek elektrosztatikai mezőjének meghatározására. 
 

2) Az elektromos mező munkája. Elektrosztatika II. alaptörvénye. Potenciál. Ponttöltés 
potenciálja. Az elektromos feszültség. Az elektrosztatikus tér energiája, Kondenzátorok, 
kondenzátorok kapcsolása. 

  
3) Elektrosztatikus tér szigetelők jelenlétében. Polarizáció, polarizációs töltéssűrűség, 

dielektromos eltolási vektor, dielektromos permittivitás, Kondenzátorok dielektrikumban. 
Az elektrosztatikus tér energiája dielektrikum jelenlétében.  

 
II) Egyenáramok és mágneses mezőjük 
 
4) Az egyenáramú áramkörök, áramerősség, ellenállás, Ohm-törvény. Ellenállások 

kapcsolása. Kirchhoff-törvények. Joule-hő. Az elektromos vezetés anyagszerkezeti 
magyarázata, Lorentz (Drude) modell.  
 

5) A magnetosztatikai tér. Mágneses póluserősség, mágneses dipólus. A mágneses fluxus és 
a mágneses örvényerősség. A sztatikus mágneses teret leíró alapegyenletek. Erőhatások 
mágneses térben, az áramjárta vezetőre ható erő. A mozgó töltésekre hatóerő: Lorentz 
erő. 

 
6) Az áram mágneses tere, A Biot-Savart törvény és a gerjesztési törvény. Egyenes vezető, 

szolenoid és toroid mágneses mezője. Erőhatások áramvezetők között. 
 
7) Mágneses tér anyag jelenlétében, mágnesezettség, mágneses szuszceptibilitás, 

permeabilitás. Dia-, para- és ferromágnesség. A magnetosztatikus tér energiája. 
 
 
III) Az időben változó elektromos mező: 
 
8) Az elektromágneses indukció. Mozgási és nyugalmi indukció. Neumann törvény és 

Faraday féle- indukciótörvény. Lenz szabály. A váltakozó áram előállítása, váltóáramú 



áramkörök. Önindukció és kölcsönös indukció, transzformátor 
 

9) A Maxwell egyenletek teljes rendszere, Az eltolási áram, az elektromágneses hullámok, 
síkhullám. Az elektromágneses tér energiája, Poynting-vektor.  

 
IV) Geometriai optika 
 
10) A geometriai optika alapvető jelenségei, fénysugár visszaverődése, törése, Fermat-elv. 

Optikai úthossz. Az optikai leképzés törvényei, eszközei (prizma, sík-, domború, homorú 
tükrök, lencsék, távcsövek). 

 
V) Hullámoptika 
 
11) A fény mint hullám. Huygens-Fresnel elv, koherencia hossz, monokromatikus fény. A 

fény interferenciája. Interferencia feltételei. Fényelhajlás résen és rácson. Polarizáció. 
 
(Fontos: Vektorokkal való alapműveletek, differenciál- és integrálszámítás alkalmazása a 

fizikai törvények leírásában.) 
 
 


