
 

1. Egy parasztnak 11 báránya van. Kilencen kívül mind elpusztul. Hány báránya marad a 

parasztnak? 

2. Este 8-kor mész lefeküdni. Az órát reggel 9-re állítod be. Hány órát alszol az óra 

csörgéséig? 

3. Amerikában feleségül veheti az ember a felesége lányát? 

4. A régészek kiástak egy régi pénzt, amelyre rá van írva, hogy i.e. 405. Hamis-e a pénz? 

5. A régi papír 100-ason merre volt fésülve Ady haja? 

6. Egy sötét szoba sarkában áll egy kályha és egy petróleumlámpa, kezedben gyufa. 

Melyiket gyújtod meg elősször? 

7. Mi volt Münchenben 1936. december 6-án? 

8. Hány 9 van 1-től 100-ig? 

9. Budapestről elindul egy gyorsvonat Salgótarjána, ugyanakkor Salgótarjánból elindul 

egy személyvonat Budapestre. Amikor találkoznak melyik van messzebb Salgótarjántól? 

10.Az orvos felír 3 tablettát, amit félóránként kell bevenni. Hány óráig tart a 

gyógyszer? 

11.Mózes 1-1 fajta állatból hány darabot vett fel a bárkába? 

12.Te vagy a próféta. Budapestről elindul a gép 30 utassal. Párizsban 12-en leszálltak, de 

hatan meggondolták magukat. Kanadában mindenki leszáll. i volt a pilóta? 

13.Hány darab 1 Ft-os és hany darab 50 filléres van egy-egy tucatban? 

14.Milyen színű nyakkendőben írta Lenin a Tőkét? 

15.Kaphat-e nyugdíjat egy éjjeliőr, aki nappal halt meg? 

16.Másfél tégla ára 1.50 Ft, mennyibe kerül 8 darab tégla? 

17.Budapest és Baja között kifogtak egy kékruhás hullát. Hol kell eltemetni? 

18.Egy baktérium 1 másodperc alatt osztódik. Egy perc alatt lesz tele az edény. Mikor 

volt félig? 

19.Ausztria és Magyarország határára ráesik egy repülőgép. Melyik országban temetik 

el a túlélőket? 

20.Mennyi ideig lakott Arisztotelész a hordóban? 

 

1. = 9 

2. = 13 

3. = nem 

4. = igen 

5. = semerre 

6. = gyufát 

7. = mikulás 

8. = egy 

9. = egyforma 

10.= másfél 

11.= semennyit 

12.= te 

13.= 12 

14.= semmilyen 

15.= nem 

16.= 8 

17.= temetőben 

18.= 59 mp 

19.= sehol 
20.= semennyi

 

0 HIBAPONT -  GÉNIUSZ  
1-3 HIBAPONT -  INTELL IGENS  

4-6 HIBAPONT -  NORMÁLIS  
7-10 HIBAPONT -  KICSIT  HÜLYE  
11-13 GYÓGYKEZELÉS AJÁN OTT 

14-16 NEM BESZÁMÍTHATÓ  
17-20 TELJESEN OFF  


