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ROZEZNÃ•TE - POZNÃ•TE - NAJDETE? - LXI.
PondÄ›lÃ-, 28 Ãºnor 2011

KDO TO VÍ - ODPOVÍ ... Zkusíme se zase testík, tentokrát je jednoduchý - nÄ›co na zpÅ¯sob "Zvládnete základní
&scaron;kolu?" Ale, jak to tak bývá, sem tam je i nÄ›jaká ta tÄ›Å¾&scaron;í otázka. Já osobnÄ› kolabuju v&scaron;ude, kde
se má poÄ•ítat víc neÅ¾ do pÄ›ti. Matematika prostÄ› není moje parketa... A kdyÅ¾ uÅ¾ musím, tak jsem z toho celá
&scaron;patná :-)))

1. ProÄ• nemÅ¯Å¾e být osoba Å¾ijící v LondýnÄ› pohÅ™bena ve Skotsku?

2. NÄ›které mÄ›síce mají 30, nÄ›které 31. Kolik mÄ›sícÅ¯ má 28 dní?

3. Kolik dÄ›tí má muÅ¾, který má 10 synÅ¯ a kaÅ¾dý syn má je&scaron;tÄ› sestru?

4. Francouzský Boeing 747 havaruje na hranicích mezi Francií a Belgií. Na palubÄ› je 150 FrancouzÅ¯ a 200 BelgiÄ•anÅ¯. Kde
budou pozÅ¯stalí pohÅ™beni - ve Fancii, nebo v Belgii?

5. Jsem Å¾ena. Jestli AniÄ•Ä•ina dcera je mé dcery matka, jaký pÅ™íbuzenský vztah je mezi mnou a AniÄ•kou?

6. Která hora byla nejvÄ›t&scaron;í na svÄ›tÄ› pÅ™edtím, neÅ¾ byl objeven Mount Everest?

7. KdyÅ¾ máte pouze jednu sirku a vejdete do temné místnosti, kde je olejová lampa, noviny a nÄ›jaké dÅ™evo na podpal,
co zapálíte jako první?

8. Farmár má 17 ovcí. V&scaron;echny kromÄ› 9 zemÅ™ou. Kolik jich má teÄ•?

9. Napi&scaron;te si toto Ä•íslo: 15 tisíc, 15 set a 15.

10. VerunÄ•in bungalov je ladÄ›n do rÅ¯Å¾ové. Její lampy, zdi, koberce, stropy a v&scaron;e ostatní je rÅ¯Å¾ové. Jakou barvu
mají její schody?

11. KdyÅ¾ páv pana Klobásy snese vejce na zahradÄ› pana Okurky, kdo je právoplatným majitelem vajíÄ•ka?

12. Kolikrát mÅ¯Å¾ete vzít 4 z 33?

13. MuÅ¾, který opustil hotel, vyrazil na parkovi&scaron;tÄ›. Bez jákéhokoli pomocného svÄ›tla, mÄ›síÄ•ního a pouliÄ•ního svÄ›
vidÄ›l své Ä•erné auto na 100 metrÅ¯. Jak je to moÅ¾né?
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 7 March, 2021, 15:21

Kudlanka

14. Jedna Å¾ena se narodila v Itálii, vyrÅ¯stala v Austrálii, provdala se za Skota, Å¾ila v Anglii a zemÅ™ela v Rusku. Co je?

tak vidíte, zas tak stra&scaron;né to není, co? Pro kontrolu se mÅ¯Å¾ete podívat tady:d@niela
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