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TematikaTematika::

11. . A tudománytörténetA tudománytörténet--írás története. A fizika írás története. A fizika 
fogalma.fogalma.

22--6. Fizika az ókorban: Fizikai ismeretek a 6. Fizika az ókorban: Fizikai ismeretek a 
görögség előtt. Fizika és természetfilozófia. görögség előtt. Fizika és természetfilozófia. 
Fizika és logika. Püthagorasz: Fizika és Fizika és logika. Püthagorasz: Fizika és 
matematika, fizika és misztika. Az ókori matematika, fizika és misztika. Az ókori 
atomatom--felfogások (felfogások (DemokritoszDemokritosz--EpikuroszEpikurosz--
LucretiusLucretius és Platón). A földi és az égi fizika és Platón). A földi és az égi fizika 
(Arisztotelész). Az alexandriai iskola.(Arisztotelész). Az alexandriai iskola.

7. A középkori fizika.7. A középkori fizika.
88--10. A reneszánsz fizika: A bolygópályák 10. A reneszánsz fizika: A bolygópályák 

kutatása (Kopernikusz, Kepler). Fizika és kutatása (Kopernikusz, Kepler). Fizika és 
vallás (Galileitől). A kísérlet és az elmélet vallás (Galileitől). A kísérlet és az elmélet 
kölcsönható fejlődése a mechanikában, a kölcsönható fejlődése a mechanikában, a 
hőtanban, a fénytanban.hőtanban, a fénytanban.

1111--12. A newtoni forradalom: Newton elődei 12. A newtoni forradalom: Newton elődei 
(Descartes, Huygens és mások). A "(Descartes, Huygens és mások). A "PrincipiaPrincipia" " 
tartalma és jelentősége. A mechanisztikus tartalma és jelentősége. A mechanisztikus 
paradigma.paradigma.

13. 13. VizsgazárthelyiVizsgazárthelyi

A tudománytörténetA tudománytörténet--írás írás 
történetetörténete

 A legkorábbiak: a filozófusok (Arisztotelész)A legkorábbiak: a filozófusok (Arisztotelész)

 XVIIXVII. sz. eleje: F. Bacon igénye a . sz. eleje: F. Bacon igénye a 
tudománytörténetre a társadalmi haladással tudománytörténetre a társadalmi haladással 
kapcsolatbankapcsolatban

 XVIIIXVIII. sz. diszciplináris (. sz. diszciplináris (filfil., ., matmat., ., csillcsill.) .) 
doxográfiákdoxográfiák: az eredmények kronológiája a : az eredmények kronológiája a 
felfedezők feltüntetésévelfelfedezők feltüntetésével

 XIXXIX. sz. közepe:. sz. közepe:

 retrospektívretrospektív

 problémaprobléma--központúközpontú

 kultúrhistoriografikuskultúrhistoriografikus

 Pozitivista:Pozitivista:

 A. Comte A. Comte -- adatgyűjtés, kauzálisadatgyűjtés, kauzális--mechanikus mechanikus 
magyarázat, lineáris magyarázat, lineáris predikciókpredikciók

 H. Spencer H. Spencer -- darwinizmus: harc, differenciálódás, darwinizmus: harc, differenciálódás, 
tökéletesedéstökéletesedés

 J. S. Mill J. S. Mill -- a felfedezés és igazolás módszere az a felfedezés és igazolás módszere az 
indukció, indukció, kumulativitáskumulativitás
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–– XXXX. sz.:. sz.:
 P. P. DuhemDuhem -- konceptuális fejlődéskonceptuális fejlődés
 E. Mach E. Mach -- pszichikai adaptációpszichikai adaptáció
 3030--as évek: marxizmus as évek: marxizmus -- externalizmusexternalizmus--

internalizmusinternalizmus vitavita
–– amerikai tudományamerikai tudomány--szociológia szociológia -- intézményesülés intézményesülés 

(R. (R. MertonMerton))
–– tudásszociológia (K. Mannheim)  tudásszociológia (K. Mannheim)  

–– Tudományfilozófiai szempontok:Tudományfilozófiai szempontok:
 K. R. Popper: K. R. Popper: fallibilizmusfallibilizmus
 Th. Kuhn: paradigmákTh. Kuhn: paradigmák
 I. Lakatos: programokI. Lakatos: programok
 P. P. FeyerabendFeyerabend: anarchia: anarchia

Mi a Mi a 
fizika?fizika?

Fizikai ismeretekFizikai ismeretek
a görögség előtta görögség előtt

 1 1 11/2 millió év: tűz/2 millió év: tűz

 i. e. 30000: íj (lant)i. e. 30000: íj (lant)

 i. e. 7000: tűzgyújtási. e. 7000: tűzgyújtás

 i. e. 5000: emelő (mérleg)i. e. 5000: emelő (mérleg)

 i. e. 3500 Ázsia: keréki. e. 3500 Ázsia: kerék

fujtató (sípok)fujtató (sípok)

fúvócső (orgona)fúvócső (orgona)


