Demens Quiz
Herunder er fire (4) spørgsmål og et bonus spørgsmål, som
skal teste jeres især opfattelsesevne og logiske sans.
Spørgsmålene er enkle og forståelige, så prøv at besvare hvert
eneste spørgsmål hurtigt og uden at tøve !

Lad os finde ud af hvor smart du egentlig er.
.

Klar? GO!!! (scroll ned langsomst for at afdække
spørgsmål og svar)

Første spørgsmål :
Du deltager i et kapløb. Du overhaler løberen på
andenpladsen. Hvilken plads ligger du nu på?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<

Svar : Hvis du svarede, at du ligger på
førstepladsen, så tager du helt FEJL!
Hvis du overhaler andenpladsen og overtager hans
plads, så er DU på andenpladsen!
Prøv at lade være med at kvaje dig næste gang.
Besvar nu spørgsmål nummer 2, men lad være med at
bruge så meget tid med besvarelsen som brugte til
spørgsmål nummer ét. OK

Andet spørgsmål:
Hvis du overhaler den sidste person i løbet, så
ligger du nummer...?
(scroll ned)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svar : Hvis du svarede næstsidst, så tager du: FEJL
- Igen!. Sig mig lige engang, bror lort, hvordan bærer
DU dig ad med at overhale den SIDSTE PERSON?

Du er vist ikke ret god til det her?

Tredje Spørgsmål :
Dette er en matematikopgave! NB: Der må kun
anvendes hovedregning.Brug IKKE papir og blyant eller
lommeregner.
Kom så.

Tag 1000 and læg 40 til. Nu lægger du endnu 1000
til. Læg nu 30 til . Læg endnu

1000 til. Læg så 20

til. Så tillægges endnu 1000 . Læg 10 til. Hvad giver
det?
Scroll ned til det korrekte svar.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fik du

5000 ?

Det korrekte svar er faktisk 4100 .

Hvis ikke du tror mig, så check det med en
lommeregner!

I dag er vist ikke din dag, vel ?

OK. Måske får du det sidste spørgsmål rigtigt…
Måske….

Fjerde spørgsmål:
Marys far har 5 døtre: 1. Na-na, 2. Ne-ne, 3. Ni-ni,
;

4. No-no, og ??? Hvad hedder den 5. datter?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Svarede du Nunu? NEJ! Selvfølgelig hedder hun ikke det.

Hun hedder

Mary, spasser!

Læs spørgsmålet igen!

OK, så er det Bonusrunden,
dvs., sidste chance for at beholde æren:

En stum person går ind i butik for at købe en
tandbørste. Ved at efterligne tandbørste bevægelser
lykkes det ham at udtrykke sig over for ekspedienten
og foretager herefter købet.
Så kommer der en blind mand ind i butikken. Han skal
købe et par solbriller; hvordan gør den den blinde
mand ekspedienten opmærksom på SIT ønske ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Det er faktisk ret nemt!
Han åbner munden og spørger efter et par
solbriller...

Betaler din arbejdsgiver dig for at tænke dig om??
Hvis ja, så lad ham IKKE se dine svar i denne test!

Hvis du kender nogle SMARTE MENNESKER I DIT
LIV, SÅ SEND DENNE TEST VIDERE FOR AT
FRUSTRERE DEM!
Ha´en god dag, trods alt.

