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n această carte vei descoperi o mulţime de experimente ştiinţi ce interesante, care
pot puse în practică fără riscuri de accidente, chiar la tine acasă. Aproape tot
echipamentul de care vei avea nevoie î i este, cu siguran ă, la îndemână iar
orice lucru pe care nu îl ai îl poţi găsi la magazinul din apropiere.
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Am inclus recomandări în secţiunile Important , prin care te
anunţăm că vei avea nevoie de ajutorul unei persoane adulte.
Necesitatea prezenţei unui adult depinde de vârsta ta şi de natura
experimentului. ecomandăm prezenţa unui adult în timpul
tuturor experimentelor în care sunt folosite ustensile de gătit,
obiecte ascuţite, aparate electrice sau baterii.

Autorul şi editura nu îşi asumă răspunderea în
eventualitatea unor răniri sau pagube care se
pot întâmpla ca urmare a punerii în practică a oricăruia dintre
experimentele cuprinse în această carte. Anunţă întotdeauna un adult
înainte de a face un experiment şi urmează instrucţiunile cu mare atenţie.
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VEI AVEA NEVOIE D
E:

Paharul magic

ă
un pahar de sticl
nă,
bu
ai
m
(sticla este
t
câ
în cazul acesta, de
plasticul)
te
apă şi suc de fruc

ulte dintre lucrurile despre care ai putea crede că
sunt rezultatul unor trucuri magice se bazează, de
fapt, pe nişte principii ştiinţifice elementare. Iată
motivul pentru care unele dintre cele mai interesante
experimente pot fi prezentate asemenea unor trucuri.
ei stârni exclamaţii de uimire dacă vei face acest
experiment în faţa prietenilor i, probabil, la final,
li se va părea că tu chiar sfidezi gravitaţia

1

Varsă puțin suc în pahar, apoi
adaugă apă, până când paharul
va fi plin pe două treimi.

4

Ţinând cu mâna stângă
cartonul lipit, răsuceşte repede
paharul, întorcându-l cu susul
în jos.
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Pune paharul pe blatul de la bucătărie sau pe masă, apoi pune
cartonul peste acesta. Asigură-te
că bucata de carton depăşeşte
circumferinţa buzei paharului.

Ţine paharul într-o mână, cu
partea din dreapta ta ridicată
puţin în sus; cu cealaltă mână
presează cartonul pe buza
acestuia.
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6

Ţine paharul cu ambele mâini,
nemişcat şi cu susul în jos.
Lucrul acesta va face publicul să
se asigure că lichidul încă se află
acolo, gata să se verse.

Ţine în continuare paharul cu
mână dreaptă, însă ia cealaltă
mână de pe carton. Acesta
ar trebui să rămână pe loc,
nelăsând apa să se verse!
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Aerul exercită în permanenţă presiune asupra noastră din
toate direcţiile. ermenul care de neşte această ac iune este
cel de presiune atmosferică. ntorcând paharul, ai schimbat
modul în care aerul apasă apa. orţa gravitaţională a tras
apa în jos, în vreme ce aerul din pahar a umplut o parte din
spaţiul lăsat în urmă de apă. Aceeaşi cantitate de aer
a ocupat acum mai mult spaţiu ceea ce înseamnă
că presiunea lui a devenit mai mică. resiunea care
împinge în jos apa este mai mică decât cea care
împingea în sus cartonul aşa că apa din pahar
rămâne în acela i loc

CE SE
ÎNTÂMPLĂ
DACĂ…?

T NT

Poţi repeta experimentul
folosind pahare umplute
cu diferite lichide, precum şi
cartoane de diferite mărimi. e
asemenea, poţi verifica dacă
există vreo limită a presiunii pe
care aerul o poate exercita.

rice

dar… pentru o

ean.

sau a unui ligh

ŞTIINŢĂ CU „Ş“ M
ARE
oloseşti presiunea aerului care te
înconjoară ori de câte ori respiri.
iafragma, care este un muşchi plasat
în partea inferioară a pieptului, se
contractă se micşorează , făcând mai
mult loc în pieptul tău. Acest spaţiu
excedentar coboară presiunea aerului
dinăuntru iar aerul de afară încă
aflat la presiune normală năvăleşte
înăuntru.
inspiri aerul intră

expiri aerul iese
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Furculi

în echilibru

VEI AVEA NEVOIE D
E:
furculiţe metalice
identice
scobitori

ât e ti de bun la echilibristică i în acest
experiment ştiinţa te va ajuta să realizezi un
truc magic doar în aparenţă . a părea că
furculiţele plutesc în aer, însă, în realitate, ele
se află într-un echilibru perfect.

1

Înfige una dintre scobitori într-o
gaură a solniţei, în aşa fel încât
să stea pe verticală, asemenea
unui catarg. Ţine furculiţele în
sus, cu dinţii curbaţi îndreptaţi
unii către ceilalţi.

4

Acum ar trebui să poţi ţine în
echilibru aranjamentul pe care
l-ai obținut.

8

o solniţă stabilă

2

3

Împinge şi „întreţese“ furculiţele,
astfel încât dinţii lor să se
intercaleze. Aceştia ar trebui
să se aşeze în forma literei
„X“, iar tu ar trebui să poţi ţine
furculiţele strecurând un deget
pe dedesubtul dinţilor încălecaţi.

Strecoară cealaltă scobitoare
prin prima deschizătură
formată de dinţii uneia dintre
furculiţe, pornind dinspre
mânere şi continuând cu prima
deschizătură formată de dinţii
celeilalte furculiţe.

5
Aşază cu grijă vârful liber
al celei de-a doua scobitori
pe vârful primei scobitori.
Îndepărtează-ţi mâna — şi
întregul aranjament va
sta în echilibru, sprijinit
pe cele două vârfuri
ale scobitorilor. Pare
ceva imposibil, dar este
adevărat!

ineînţeles, acest minunat aranjament doar pare ceva
de domeniul imposibilului. n realitate, el se bazează pe
ceva numit centru de greutate al unui obiect (sau al
mai multor obiecte) ceea ce înseamnă că masa este
distribuită în mod egal în jurul acestuia.
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Aici, centrul de greutate se află la capătul scobitorii
introduse printre dinţii furculiţelor. masă egală
exercită presiune asupra acestuia, din toate părţile,
asigurând echilibrul. ână şi forţa gravitaţională este
canalizată către acest punct şi acesta este motivul
pentru care, uneori, oamenii mai numesc centrul de
greutate şi centru gravitaţional .

I

T NT
unei mese.

ŞTIINŢĂ CU „Ş“ M
ARE
Ai văzut vreodată echilibrişti mergând
pe o sfoară întinsă între doi zgârie-nori,
sau peste un canion ei mai mulţi
dintre ei folosesc o prăjină lungă,
care se întinde mai mulţi metri de-a
stânga şi de-a dreapta echilibristului, în
vreme ce acesta înaintează pas cu pas.
Prăjina îl ajută pe acrobat să păstreze
centrul de greutate în locul în care
picioarele lui ating funia aşa cum şi
mânerele furculiţelor stabilesc centrul
gravitaţional în vârful scobitorii.

Aranjează vreo opt
cărţi de joc pe podea,
E
S
E
formând un zigzag de
C
Ă
pietre de râu aşezate
L
ÎNTÂMP
la circa
de centimetri
DACĂ…?
una de cealaltă. ncearcă
să păşeşti pe acest traseu,
călcând numai pe cărţile de joc.
epetă apoi experimentul, de data aceasta
ţinând în mâini o coadă de mătură,
folosind-o pentru a-ţi păstra mai bine
echilibrul. mai uşor aşa
Ai parcurs traseul mai repede
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Hârtia impermeabi

are
un pahar mai m
(unul înalt şi mai
l)
îngust ar idea
un vas încăpător

Iată o nouă demonstraţie ştiinţifică pe care o poţi
prezenta prietenilor sub forma unui truc sau
chiar a unei scenete. Imaginează-ţi că trebuie
să ascunzi o scrisoare importantă şi că soldaţii
inamici au dat buzna peste tine în vreme ce tu
spălai nişte pahare. um ai putea să păstrezi
scrisoarea deopotrivă ascunsă şi uscată

1

2

Umple vasul cu apă, pe două
treimi.

4

Răstoarnă paharul cu susul
în jos, pentru a te asigura că
şerveţelul nu cade. În cazul în
care cade, mototoleşte-l încă o
dată, fără să îl strângi la fel de
mult în pumn, ca să se fixeze
mai bine pe fundul paharului.
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Arată şerveţelul prietenilor tăi,
spunându-le că acesta este
scrisoarea secretă.

5

Scufundă paharul, ţinându-l
cu susul în jos, până când apa
îl va acoperi cu totul (acesta
este momentul în care ascunzi
scrisoarea secretă).

apă

rtie
un şerveţel de hâ

3

Mototoleşte şerveţelul şi
împinge-l până pe fundul
paharului.

6

Soldaţii au plecat deja să caute
scrisoarea în altă parte. Acum
este momentul să scoţi paharul
din apă. Scoate şerveţelul din
pahar: hârtia a rămas uscată!
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acă te‑ai uitat cu atenţie la vasul cu apă, în clipa în care ai
scufundat paharul, ai observat că nivelul apei s‑a ridicat pu in.
ucrul acesta se datorează apei dislocate (date la o parte).
Iar ceea ce a provocat dislocarea a fost aerul din
pahar. n mod normal, aerul s‑ar ridica la
suprafaţa apei, sub forma unor bule, însă
paharul întors cu susul în jos a blocat
acest lucru. Cum aerul nu poate coborî,
el a rămas în pahar, nepermiţând apei
să ajungă la şerveţelul de hârtie, care în
felul acesta a rămas uscată.

ŞTIINŢĂ CU „Ş“ M
ARE
islocarea apei se află la baza multor
activităţi de natură ştiinţifică sau
inginerească. na dintre cele mai importante
este studiul flotabilităţii cum şi de ce
lucrurile plutesc sau nu . Aici este vorba
despre cantitatea de apă pe care aceste
obiecte o dislocă. acă un vas sau un
submarin cântăreşte mai puţin deoarece
conţine mult aer decât apa pe care o
dislocă, atunci vasul sau submarinul va pluti.
Submarinele îşi pot controla flotabilitatea
umplându-şi nişte rezervoare cu apă, ca să se
scufunde, sau umplându-le cu aer, ca să se
ridice la suprafaţă.

Pune o jucărie plutitoare într-un vas de
măsurat plin pe jumătate cu apă, pe
CE SE
care mai întâi l-ai aşezat în chiuvetă.
ÎNTÂMPLĂ
Ia apoi un pahar mai mic decât vasul
DACĂ…?
de măsurat, întoarce-l cu susul în jos
şi pune-l în apă, peste jucărie. ei vedea
că jucăria se va duce la fund Aceasta se
datorează faptului că aerul rămas captiv în
pahar împinge jucăria în jos.
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