
1 A Föld szerkezete, a földkéreg sajátosságai és anyagai.

2 Ásvány, kristály, kőzet fogalmak értelmezése, példákkal, a magmás kőzettéválás 
ásványtani vonatkozásai

3 A Földet alkotó kőzetek rendszere, a kőzetciklus, kitekintéssel a karbonciklussal 
való kapcsolatára

4 Reziduális és szediment talajok keletkezése jellemzőik.

5 A földkérget alakító endogén hatások.

6 A földkérget alakító exogén hatások.

7 A hidrológiai ciklus. A felszíni és a felszín alatti vizek jellemzése.

8 A földtörténeti korok és Mo földtani adottságainak áttekintése

9 A talajszemcsék fő jellemzői.

10 A talajban levő víz fizikai és kémiai tulajdonságai és a víz megjelenési formái

11 A talajalkotók aránya és kapcsolata.

12 A talaj konzisztenciája és szerkezete.

13 A talajok osztályozása (a talajtípus és az állapot megnevezése). A talajok 
felismerése.

14 Hidraulikai alapok. A vízmozgások típusai, modellezése. Bernoulli és Reynolds 
eredményei.

15 A szivárgás Darcy-féle törvénye. A csőkötegmodell eredményei. Az áramlási erő.

16 Egydimenziós, síkbeli és tengelyszimmetrikus áramlások matematikai kezelése, a 
szivárgás differenciálegyenletének értelmezése.

17 A talajok áteresztőképességének meghatározása.

18 A kapilláris vízmozgás. A vízmozgás okozta térfogatváltozás. Talajfagyás 
mechanizmusa, fajtái, veszélyei.

19 A feszültségi és alakváltozási állapot fogalma, sajátos példái.

20 A talajban fellépő feszültségek leírására használatos feszültségparaméterek 
bemutatása, értelmezése, fezültségpályák.

21 A rugalmas és a képlékeny állapot. A Hooke-törvény, a Coulomb-féle törési feltétel.

22 A talajok tapasztalt nyírószilárdságának fizikai okai.

23 A tömör és túlkonszolidált talajok nyírási viselkedésének jellemzői.

24 A laza és normálisan konszolidált talajok nyírási viselkedésének jellemzői.

25 A talajok nyírószilárdságának vizsgálati módszerei, mérése, becslése.

26 A talajok összenyomódásának időbeli alakulása, a konszolidáció és a kúszás 
jelensége, okai, elemzése vizsgálati eredmények alapján

27 A feszültségek és az alakváltozások összefüggése. A kompressziós görbe és 
közelítései.

28 A talajok alakváltozási jellemzőinek meghatározása ödométeres vizsgálattal.

29 A talajok tömörségi állapotát is figyelembe vevő CS modellek alapvetéseinek 
bemutatása, az állapothatárfelület metszeteinek és a CS vonal vetületeinek 
értelmezése, az egyes modelljellemzők kapcsolata a megfigyelésekkel.

30 Egy CS modell használata drénezett és drénezetlen talajviselkedés előrejelzésére, 
normálisan és túlkonszolidát talajok esetén.  
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