
    

ΤεστΤεστ  
μόνομόνο για τους πολύ  για τους πολύ 
έξυπνουςέξυπνους

        Παρακάτω υπάρχουν 5 ερωτήσεις, και μία Παρακάτω υπάρχουν 5 ερωτήσεις, και μία bonusbonus ερώτηση. Πρέπει  ερώτηση. Πρέπει 
να τις απαντήσεις πάραυτα. Μην χρονοτριβήσεις για να το σκεφτείς να τις απαντήσεις πάραυτα. Μην χρονοτριβήσεις για να το σκεφτείς 
με το πάσο σου, απάντησε αμέσως. ΟΚ;με το πάσο σου, απάντησε αμέσως. ΟΚ;

Για να δούμε πόσο έξυπνος, -η είσαι Για να δούμε πόσο έξυπνος, -η είσαι 
στ’ αλήθεια…στ’ αλήθεια…



    

Έτοιμος, -η;Έτοιμος, -η;
ΠΑΜΕ ! ! !ΠΑΜΕ ! ! !



    

11  ηη Ερώτηση Ερώτηση
Παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα δρόμου. Αν Παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα δρόμου. Αν 
προσπεράσεις τον δεύτερο σε ποια θέση θα προσπεράσεις τον δεύτερο σε ποια θέση θα 
βρίσκεσαι;βρίσκεσαι;

ΑπάντησηΑπάντηση
      Αν απάντησες ότι θα είσαι πρώτος, είσαι απολύτως λάθος. Αν Αν απάντησες ότι θα είσαι πρώτος, είσαι απολύτως λάθος. Αν 

προσπεράσεις τον δεύτερο και πάρεις τη θέση του, εσύ θα είσαι δεύτερος!προσπεράσεις τον δεύτερο και πάρεις τη θέση του, εσύ θα είσαι δεύτερος!

Προσπάθησε να μην τα κάνεις θάλασσα την Προσπάθησε να μην τα κάνεις θάλασσα την 
επόμενη φορά!επόμενη φορά!

Τώρα απάντησε στη 2Τώρα απάντησε στη 2ηη ερώτηση, αλλά μην σου  ερώτηση, αλλά μην σου 
πάρει τόσο πολύ, ΟΚ;πάρει τόσο πολύ, ΟΚ;



    

22  ηη Ερώτηση Ερώτηση
Αν προσπεράσεις τον τελευταίο, τότε θα είσαι…;Αν προσπεράσεις τον τελευταίο, τότε θα είσαι…;

ΑπάντησηΑπάντηση
Αν απάντησες ότι θα είσαι δεύτερος από το τέλος, τότε είσαι και πάλι Αν απάντησες ότι θα είσαι δεύτερος από το τέλος, τότε είσαι και πάλι 
λάθος. Πες μου, πώς μπορείς να προσπεράσεις το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ λάθος. Πες μου, πώς μπορείς να προσπεράσεις το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
άτομο;άτομο;

Δεν είσαι και πολύ καλός σ’ αυτό, Δεν είσαι και πολύ καλός σ’ αυτό, 
έτσι;έτσι;



    

33  ηη Ερώτηση Ερώτηση
Πολύ πονηρή, αριθμητική! ΠρόσεξεΠολύ πονηρή, αριθμητική! Πρόσεξε:: Πρέπει να την κάνεις  Πρέπει να την κάνεις 
με το μυαλό σου μόνο. Μη χρησιμοποιήσεις χαρτί και με το μυαλό σου μόνο. Μη χρησιμοποιήσεις χαρτί και 
μολύβι ή κομπιουτεράκι. Δοκίμασέ το.μολύβι ή κομπιουτεράκι. Δοκίμασέ το.

Πάρε 1000 και πρόσθεσε 40. Τώρα πρόσθεσε κι άλλα 1000. Πάρε 1000 και πρόσθεσε 40. Τώρα πρόσθεσε κι άλλα 1000. 
Πρόσθεσε 30. Βάλε κι άλλα 1000. Τώρα πρόσθεσε 20. Βάλε Πρόσθεσε 30. Βάλε κι άλλα 1000. Τώρα πρόσθεσε 20. Βάλε 
κι άλλα 1000. Πρόσθεσε 10. Ποιο είναι το σύνολο;κι άλλα 1000. Πρόσθεσε 10. Ποιο είναι το σύνολο;

ΑπάντησηΑπάντηση
Βρήκες 5000; Η σωστή απάντηση είναι 4100. Αν δεν το πιστεύεις τσέκαρέ το με Βρήκες 5000; Η σωστή απάντηση είναι 4100. Αν δεν το πιστεύεις τσέκαρέ το με 
κομπιουτεράκι.κομπιουτεράκι.

Σήμερα οπωσδήποτε δεν είναι η μέρα σου, έτσι;Σήμερα οπωσδήποτε δεν είναι η μέρα σου, έτσι;
Ίσως απαντήσεις την επόμενη ερώτηση σωστά… Ίσως απαντήσεις την επόμενη ερώτηση σωστά… 
Ίσως…Ίσως…



    

33ηη Ερώτηση Ερώτηση
Πόσες σκυτάλες αλλάζουν οι αθλητές στο Πόσες σκυτάλες αλλάζουν οι αθλητές στο 
αγώνισμα 4*400;αγώνισμα 4*400;

ΑπάντησηΑπάντηση
Απάντησες 4; Τςτςτς… Η σωστή απάντηση είναι μία (1) σκυτάλη.Απάντησες 4; Τςτςτς… Η σωστή απάντηση είναι μία (1) σκυτάλη.



    

44ηη Ερώτηση Ερώτηση
Ο πατέρας της Μαρίας έχει 5 κόρες Ο πατέρας της Μαρίας έχει 5 κόρες :: 1.ΝΑΝΑ,  1.ΝΑΝΑ, 
2.ΝΕΝΕ, 3.ΝΙΝΙ, 4.ΝΟΥΝΟΥ, 5... Ποιο είναι το 2.ΝΕΝΕ, 3.ΝΙΝΙ, 4.ΝΟΥΝΟΥ, 5... Ποιο είναι το 
όνομα της πέμπτης κόρης;όνομα της πέμπτης κόρης;

ΑπάντησηΑπάντηση
Απάντησες ΝΟΝΟ; Απάντησες ΝΟΝΟ; 

Όχι, βέβαια! Το όνομά της είναι Μαρία.Όχι, βέβαια! Το όνομά της είναι Μαρία.

Ξαναδιάβασε την ερώτηση.Ξαναδιάβασε την ερώτηση.



    

ΟΚ! Τώρα η ΟΚ! Τώρα η 
ερώτηση ερώτηση bonusbonus..



    

Ένας μουγγός μπαίνει σε ένα Ένας μουγγός μπαίνει σε ένα 
κατάστημα και θέλει να αγοράσει κατάστημα και θέλει να αγοράσει 
μία οδοντόβουρτσα.μία οδοντόβουρτσα.
Αναπαριστώντας την πράξη του Αναπαριστώντας την πράξη του 
βουρτσίσματος καταφέρνει να βουρτσίσματος καταφέρνει να 
εκφράσει αυτό που θέλει στον εκφράσει αυτό που θέλει στον 
καταστηματάρχη και να κάνει την καταστηματάρχη και να κάνει την 
αγορά.αγορά.
Μετά απ’ αυτόν ένας τυφλός Μετά απ’ αυτόν ένας τυφλός 
μπαίνει στο κατάστημα και θέλει να μπαίνει στο κατάστημα και θέλει να 
αγοράσει γυαλιά ηλίου. Αυτός πώς αγοράσει γυαλιά ηλίου. Αυτός πώς 
θα δώσει στον καταστηματάρχη να θα δώσει στον καταστηματάρχη να 
καταλάβει τι θέλει;καταλάβει τι θέλει;



    

Δε χρειάζεται παρά να ανοίξει το στόμα Δε χρειάζεται παρά να ανοίξει το στόμα 
του και να το πει!του και να το πει!
Είναι τόσο απλό!Είναι τόσο απλό!
Όπως εσύ…Όπως εσύ…

Προώθησέ το για να ταράξεις λίγο τα νερά έξυπνων ατόμων που 
γνωρίζεις.
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