Czy jesteś spostrzegawczy? Sprawdź się!
Dowiedz się, czy możesz nazwać się "spostrzegawczym"!

Poziom trudności: Średni
1. Siedzą sobie kruki. Przychodzi myśliwy i strzela w nie. Zabił jednego. Ile zostało?
A - zero
B - dwa
C - jeden
D - osiem

2. Masz cyfrę IX (9). Możesz dodać jedną linię (możesz ją wyginać itp.), tak, aby powstała
liczba 6. Która to linia?
A-U
B-S
C-Z
D-I

3. Jesteś kierowcą autobusu. Na pierwszym przystanku wsiadło osiem osób, na drugim
wysiadły dwie, a wsiadło osiemnaście, na trzecim wysiadła połowa, a wsiadło 90 osób.
Jakiego koloru były skarpetki kierowcy?
A - takie, jak miał ostatni pasażer, który wysiadł
B - takie, jakie miałem/am wczoraj
C - takie, jak ja mam
D - takie, jakie moja mama dziś wyprała

4. Na niebie było 80 chmur. Pierwsza przepłynęła o osiemnastej, druga o dziewiętnastej, a
trzecia o dwudziestej. Jakie było niebo?
A - niebieskie, a jakie niby?!
B - czerwone, tak jak w moich marzeniach
C - zachmurzone
D - nie wiem!

5. W pokoju było Coś i Nic. Coś wyszło drzwiami a Nic oknem. Co zostało w pokoju?
Pomyśl :)
A - nic
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B - coś
C-i
D-a

6. Rzecz dzieje się w starym klasztorze, w którym żyje około 20 mnichów. Każdy dzień
spędzają na gorliwej modlitwie. Nie mają nic prócz prostego łóżka w skromnym pokoju,
jednego krzesła i okna, żadnych luster, ani wygód. Każdej nocy Bóg przychodzi do nich,
aby z nimi porozmawiać, do każdego z osobna. Pewnej nocy, mówi im, że w klasztorze
znajduje się jeden, podkreślił, jeden mnich zarażony wstydliwą chorobą. Objawia się ona
niebieską plamą na czole. Mnich ten musi sam odgadnąć, że jest chory i odejść z klasztoru.
Mnisi widują się tylko podczas posiłków. Uwaga, inni mnisi nie mogą mu dawać znaków,
ani nic mu wspominać o jego chorobie, on sam nie ma możliwości zobaczenia swego
oblicza w lustrze. Jak więc ma się domyślić że to on jest chory?
A - musi se wykąbinować lustro
B - musi dotknąc tego miejsca
C - musi rozejrzeć się po mnichach, żeby sprawdzić, czy któryś nie ma plamki, jak nie
ma, to znaczy, że on jest chory
D - musi iść w nocy na cmentarz i spojrzeć w kałużę. Proste!

7. - Siedzisz za kierownicą samochodu i utrzymujesz stałą prędkość. - Po Twojej lewej
stronie jest przepaść. - Po Twojej prawej stronie jedzie samochód straży pożarnej, z taką
samą prędkością jak Ty. - Przed Tobą biegnie świnia, która jest większa niż Twój
samochód. - Za Tobą, tuż nad ziemią leci helikopter. - Zarówno helikopter, jak i świnia
utrzymują dokładnie tą samą prędkość co Ty.
A - zejść z karuzeli
B - zatrzymać się
C - zwariować
D - krzyczeć

8. Mamy 50 zł. Daliśmy swojej mamie 5 zł. Ona wzięła 3, a nam oddała resztę z tych 5 zł.
A tą resztę daliśmy siostrze, która zatrzymała tylko połowę sumy. Ile pieniędzy miała
każda wymieniona osoba?
A - 46,18,19
B - 46,19,10
C - 46,3,2
D - 46,3,1
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9. Idziemy przez pustynię. Mamy ze sobą 100 zł. Spotykamy araba, który sprzedaje nam
szklankę wody za 50 zł na osobę. Ile pieniędzy nam zostało?
B - 25
C - 50
D - 100

10. Gdybyś znał kobietę, która ma już ośmioro dzieci, z czego dwoje jest głuchych, dwoje
jest ślepych a jedno upośledzone umysłowo, przy czym owa kobieta jest chora na syfilis,
to czy zalecałbyś aborcję?
A - Tak.
B - Nie, bo zabiłbym Beethovena.
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Czy jesteś spostrzegawczy? Sprawdź się!
Dowiedz się, czy możesz nazwać się "spostrzegawczym"!

Poziom trudności: Średni

Karta odpowiedzi
1. C
2. B
3. C
4. C
5. C
6. C
7. A
8. D
9. A
10. B
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