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Trükkök – bűvészmutatványok – fejtörők 

4. rész 
A 2007-2008-as tanévben szórakoztató feladatokat, trükköket, bűvészmutatványokat, fejtörőket mutatunk be 

lapunkban, amelyekkel másokat is elszórakoztathattok. Kérjük, gyűjtsetek ti is ilyeneket, és küldjétek be a szerkesztő-
ségünk címére elektronikus formában. Ezekből a legötletesebbeket közöljük lapunkban, sosrsolással pedig az egyik be-
küldő tanulónak nyári táborozást biztosítunk. Csak egyéni pályázatokat díjazunk. Címünk: kovzoli7@yahoo.com 

 
1. Napátmérő meghatározása csővel 
Készítsünk vastag kartonpapírból 1-1,5 m hosszú hengeres sötétkamrát. Azaz, egy kb. 5-

10 cm átmérőjű csövet, amelynek a felső vége legyen lezárt, közepén egy 2-3 mm-es nyílás-
sal, az alsó vége pedig zsírpapírral legyen lezárva. Tartsuk a Nap felé a nyílásával úgy, hogy 
az alsó végén található papíron megjelenjen a Nap képe. A folt méretéből megállapítható, 
hányszor nagyobb a Földpálya sugara a Nap átmérőjénél? Mekkora a Nap átmérője, ha a 
Földpálya sugara 150.000.000 km? 

2. Gyufapálcikákból szemétlapát  
Legyen a szemétlapát három U-alakban elhelyezett gyufapálcikából, és tegyünk egy ne-

gyediket szemétlapát nyélnek az U-betű aljára. Ha a „lapáton” van egy gaz, rendezzük át két 
pálcika elmozdításával a lapátot, hogy a gaz a lapáton kívülre kerüljön! 

3. Orgona konyakospoharakból 
Vegyünk néhány talpas konyakos poharat. A megnedvesített ujjunkat húzzuk végig a 

szájukon, és hozzuk őket rezgésbe! Hogyan hangolhatnánk fel őket? 
4. Óriás szappanbuborék 
Szappanoldatba mártsunk két fapálcika végéről lelógó kötél-hurkot. A pálcikák kapcso-

lódjanak a hurok átellenes pontjaihoz. Állítsunk elő óriás szappanbuborékokat! 
5. Összeroppanó sörösdoboz 
Forraljunk sörösdobozban kevés vizet, majd dugjuk a dobozt szájával lefelé fordítva hi-

deg vizes edénybe. A doboz hirtelen összeroppan. Mi a magyarázata? 
6. Papírhengerek, műanyag poharak tartóképessége 
Helyezzünk sima padlóra, egymás mellé, szájukkal lefelé egyforma műanyag poharakat (vagy 

egyforma papírhengereket), majd tegyünk rájuk egy nagyobb padlócsempét. Álljunk rá úgy, hogy 
ne roppanjanak be alattunk a poharak! Hány pohár bírja megtartani a súlyunkat? 

7. Pénzérme víz alóli kiemelése tányérból száraz kézzel – égő gyertyával, üvegpo-
hárral 

Találjunk ki egy eljárást tányérban lévő érmének víz alól történő kiemelésére anélkül, hogy a 
kezünk vizes legyen! A feladathoz gyertyát, gyufát és egy üvegpoharat használhatunk. 

8. Ping pong labda zuhanó edényben 
Mi a magyarázata annak, hogy zuhanásban lévő, vízzel telt edény alján szabadon enge-

dett ping pong labda nem emelkedik fel a vízben? 
9. Pohárban lebegő buborék 
Hogyan oldható meg – szénsavfejlesztéssel –, hogy egy kis méretű szappanbuborék le-

begjen egy pohárban? 
10. Reflexidő mérése ejtett pálcikával 
Kapjuk el kezünkkel a társunk által elejtett pálcát! A pálca vége közvetlenül a kezünk 

vonalától induljon. Hogyan számítható ki, hogy mennyi idő elteltével kaptuk el a pálcát? 
 

A megoldások a következő oldalon találhatók.  
Csak akkor lapozzunk át, ha semmiképpen sem boldogulunk a megoldásokkal! Jó szórakozást! 
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Megoldások: 
1. Napátmérő meghatározása csővel 
Ha a cső hossza 107 cm, akkor a zsírpapíron keletkező Nap képe pontosan 1 cm 

átmérőjű lesz. Ugyanis, a fénynyalábokkal határolt háromszögek hasonlóságából kiderül, 
hogy a Nap átmérője a Földpálya sugaránál 107-szer kisebb, azaz 1.400.000 km = 109 
Földátmérő. 

2. Gyufapálcikákból szemétlapát  
Ha a „szemétlapát” U-betűjénnek alján elhelyezett gyufapál-

cikát fél hosszúságnyira a hosszanti irányában elcsúsztatjuk, a 
megoldás már magától adódik. A gaz a lapáton kívülre kerül. 

3. Orgona konyakospoharakból 
Úgy hangolhatjuk fel őket, hogy megfelelő mennyiségű vizet 

töltünk rendre beléjük. Ügyeljünk arra, hogy az ujjunk zsírtalan 
legyen, mossuk tisztára előzőleg. 

4. Óriás szappanbuborék 
Készítsünk tartós szappanoldatot a következő recept szerint: 100 ml glicerin, 250 ml 

folyékony mosószer, 50 g cukor, 600 ml víz. A fapálcika végéről lelógó kötél-hurkot be-
lemerítjük az oldatba, majd a hurkot meglengetjük. Az óriás szappanbuborék a szivár-
vány minden színében fog pompázni. 

5. Összeroppanó sörösdoboz 
A sörösdobozban fővő víz gőzei folyamatosan kiszorítják a levegőt. A gőzök a hi-

deg vízzel lehűtött doboz falára csapódnak le, és légüres tér keletkezik, aminek nyomása 
nulla. Ezért a külső légnyomás összeroppantja a dobozt, és egyben némi víz is benyo-
mul a dobozba. 

6. Papírhengerek, műanyag poharak tartóképessége 
A „sok kicsi sokra megy” elv alapján a sok egymás mellé helyezett műanyag pohár 

(vagy egyforma papírhenger) padlócsempéstől megbírja súlyunkat, ha óvatosan neheze-
dünk rá. 

7. Pénzérme víz alóli kiemelése tányérból száraz kézzel – égő gyertyával, 
üvegpohárral 

A tányérba beállítjuk az égő gyertyadarabot. Az üvegpoharat szájával lefelé a tányér-
ban lévő vízbe tesszük. Az elhasználódó oxigén miatt a pohárban a gáz nyomása csök-
ken, a légnyomás pedig a vizet felnyomja a pohárba, és az érme így „szárazra” kerül.  

8. Ping pong labda zuhanó edényben 
Az arkhimédészi erő, amit a labda által kiszorított folyadék súlya idéz elő, a „súlyta-

lanság” állapotában megszűnik hatni. A labda együtt zuhan a vízzel telt edénnyel. 
9. Pohárban lebegő buborék 
Széndioxidot fejleszthetünk nátriumkarbonát és citromból kicsavart citromlé segít-

ségével. De fejével lefelé fordított szódavizes 
palackból is kiereszthetünk széndioxidot egy 
csészébe. A szalmaszállal fújt buborékot ráejt-
jük a széndioxidra, amin lebegni fog. 

10. Reflexidő mérése ejtett pálcikával 
A pálca szabadon esik, ezért a szabadesési 
időt a t = (2h/g)1/2 képlettel számíthatjuk ki. 

 
 

Kovács Zoltán 
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