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Trükkök – bűvészmutatványok – fejtörők 

6. 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. Seprűnyél egyensúlyozása ujjainkon – vakon. Tartsuk magunk elé mutatóujjun-

kat vízszintesen kinyújtott karjainkkal. Helyezzük ujjainkra vízszintesen a seprűnyél két 
végét. Ha az ujjainkat egymáshoz közelítjük, akár bekötött szemmel is, a seprű nem esik le 
az ujjainkról. 

2. Jégvirágos ablak – nyáron. Mintegy 20 cm3 sörben oldjunk fel egy-két kiskanálnyi 
magnézium-szulfátot (keserűsót). Kenjük be az előzőleg vízszintesen elhelyezett ablak-
üveget ecset segítségével ezzel az oldattal. Hamarosan „jégvirágok” képződnek rajta.  

3. Milyen magasak a fák koronái? Sűrű lombú fák alatt sétálgatva napfényes idő-
ben (parkban, erdőben) a földön helyenként kisebb-nagyobb fényköröket láthatunk. 
Megmérve egy ilyen folt átmérőjét megmondhatjuk, hogy milyen magas résen sütött be 
a napfény, azaz, milyen magas a fa koronája. 

4. Szivárványcsíkok a teásdobozban. Fessük be feketére egy teásdoboz belsejét, 
majd a száját mártsuk szappanos oldatba. Az oldalára fektetettt doboz száján képződött 
szappanhártyán egy idő után szívárványszínű csíkok jelennek meg. 

5. A renitens ping-pong labda. Egy műanyag szívószál végét hajlítsuk felfelé, fúj-
junk erősen levegőt vele egy ping-pong labda alá. A labda a légáramon lebegni fog. A 
labda még akkor sem esik le, ha a légáramot kissé ferdén fújjuk a labda alá. 

6. Ürgeöntés. Tölcsérbe tegyünk ping-pong labdát, töltsünk rá vizet. A labda nem 
fog felemelkedni a tölcsér aljából a kifolyó víz jelenlétében sem. 

7. A gravitáció legyőzése. Ha a tölcsért a szájával lefelé fordítjuk, a tölcsér aljára 
meg felnyomjuk a ping-pong labdát, akkor a labda nem fog kiesni a tölcsérből, miköz-
ben erős levegőáramot fújunk a tölcsérbe. 

8. Dohogó pénzérme. Borosüveg megnedvesített szájára illesszünk rá légmentesen 
egy megnedvesített pénzérmét. Ha tenyerünkkel megszorítjuk az üveget, megfigyelhet-
jük, hogy az érme széle meg-megemelkedik, pöfögő hangot hallatva. 

9. Vadászó kártyakirályok fogadókban. 
Helyezzük el a magyar kártya ászait, azaz a fogadókat négyzet sarkai mentén. Ezekre 

helyezzük rá a megfelelő színű királyokat, akik ezekbe a fogadókba betérnek. Őket kö-
vessék a felsők, vagyis a vadászok szintén a megfelelő színekkel. Végül a vadászokat 
kövessék a megfelelő alsók, a kutyáik is. Ha a csomókat egymásra tesszük, majd három-
szor elvágjuk a kártyacsomót, és ha kezdjük körbe kirakni őket a sarkokra, azt látjuk, 
hogy a szereplők egymástól szabályosan mind elkülönülnek. 

10. Folyadékkígyó-táncoltatás. Engedjünk kifolyni vizet nagyon vékony sugárban a 
csapból. Közelítsük a vízsugárhoz rendre a megdörzsolt fésünket, műanyag vonalzónkat, 
hengerresre göngyölt műanyag fóliát stb. Azt tapasztaljuk, hogy a fésű vonzani fogja a víz-
sugarat. Próbáljuk ki, hogy más, szintén megdörzsölt test is vonzani fogja-e a vízsugarat? 
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A megoldások a következő oldalon találhatók.  
Csak akkor lapozzunk át, ha semmiképpen sem boldogulunk a megoldásokkal! Jó szórakozást! 

Megoldások: 
1. Seprűnyél egyensúlyozása ujjainkon – vakon. A mutatóujjainkra nem egy-

forma nyomóerő hat, ezért az alátámasztási pontokban a rúdra különböző nagyságú 
súrlódási erő fog hatni. Ha az ujjainkat egymáshoz közelítjük, a seprű azon az ujjunkon 
csúszik, amelyikre kisebb súrlódási erő hat. Amikor ez az erő túlnő a másik ujjunkra ha-
tó tapadási erőn, hirtelen ez utóbbi ujjunkon fog csúszni a rúd. A folyamat váltakozva 
ismétlődni fog, miközben a súlypont a két ujjunk között marad. Ezért nem esik le még 
akkor sem, ha nem követjük figyelemmel a műveletet. 

2. Jégvirágos ablak – nyáron. Az elpárolgó folyadék nyomán az üvegen található 
porszemcsékből kiindulva magnézium-szulfát kristályok képződnek.  

3. Milyen magasak a fák koronái? Sűrű lombú fák úgynevezett sötétkamrát al-
kotnak, amelynek résein a beszűrődő Nap fénye leképezi a Nap képét kisebb-nagyobb 
fénykörök formájában. Megmérve egy ilyen folt átmérőjét megmondhatjuk, hogy mi-
lyen magas résen sütött be a napfény, azaz, milyen magas a fa koronája. A korona a folt 
átmérőjénél 109-szer magasabban van, mert ugyanekkora Napátmérőben a Nap távol-
sága a Földtől. 

4. Szivárványcsíkok a teásdobozban. A szívárványszínű csíkok az optikai éken (a 
lefelé vastagodó szappanoldat-hártya) lejátszódó interferenciacsíkok. Megfigyelhető, ha 
a hártya vastagsága λ/4 értékre csökken, akkor teljesen „átlátszóvá” válik. 

5. A renitens ping-pong labda. A labda azért lebeg a légáramon, mert a Bernoulli 
törvény értelmében biztos egyensúlyba kerül. 

6. Ürgeöntés. A tölcsérben lévő ping-pong labdára a mellette kifolyó víz lefelé mu-
tató „szívó” összetevőjének hatása nagyobb az arkihimédészi felhajtó erőnél. 

7. A gravitáció legyőzése. Az előbbi eset, csakhogy ezúttal a felfelé ható nyomó-
erő komponense nagyobb a labda súlyánál. 

8. Dohogó pénzérme. Az üvegben felmelegedő levegő kitágul, és a pénzérme alatt 
kiáramlik a szabadba. A „dohogás” magyarázatát próbáljatok ti magtok megadni. 

9. Vadászó kártyakirályok fogadókban. Ha négy féle kártyát négy szín mentén 
csoportosítunk, mégha néhányszor el is vágjuk a kártyacsomót, a sorrend megmarad. 
Újraosztva, elrendezett kártyákat kapunk. A jobb megértéshez felfelé fordított kártyák-
kal végezzük el a műveleteket. 

10. Folyadékkígyó-táncoltatás. A vízsugárban poláros vízmolekulák vannak. Ami-
kor valamilyen előjelű elektromos töltést (megdörzsolt fésűt) közelítünk hozzá, a víz-
molekulák rendre az ellentétes pólusukkal fordulnak a test felé. Függetlenül a test tölté-
sétől, a vízsugarat vonzani fogja. 

 
 

Kovács Zoltán 
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