
  

INTELLIGENSTEST!(?)INTELLIGENSTEST!(?)
Här är 4 frågor. Svara genast! 

Utan att vänta, utan att använda papper eller penna. 

OK?
Då ska vi se hur smart du egentligen är? 

Redo? 

KÖR!



  

Du deltar i ett lopp. Du tar dig 
förbi personen på andra plats. 

Vilken position har du nu?

Svar: Om du svarade första platsen, så har du helt FEL!

Om du tar dig förbi personen på andra plats, så tar du hans plats. 

Du är tvåa.

Fråga 1.



  

Om du tar dig förbi den sista 
personen i loppet, vilken plats 

har du då?

Svar: Om du svarade näst sist, så har du fel igen! 

Hur kan man ta sig förbi den som ligger sist?

Fråga 2.



  

???
Svar: Fick du 5000? Korrekt svar är naturligtvis 4100.

Tror du mig inte? Kolla med penna och papper.

Idag är inte din dag va? Kanske att du klarar den sista frågan...

Ta 1000 och lägg till 40.
Lägg nu till ytterligare 1000.

Lägg till 30.
Lägg till ytterligare 1000.

Lägg till 20.
Lägg till ytterligare 1000.

Lägg nu till 10.

Vad får du då?

Fråga 3. Matte. 
Huvudräkning, 

= ingen penna, inget papper



  

Marias far har fem döttrar: 
Nana, Nene, Nini, Nono. Vad 

heter den femte dottern?

Svar: Nunu? Nana? Nene? NONO? Naturligtvis inte, hon heter 

ju Maria. Läs frågan en gång till!  Du är den felande länken!

Fråga 4.



  

Resultat:

0 rätt - Det gick i alla fall snabbt, eller hur?

1 rätt - Du är normalbegåvad. Grattis!

2 rätt - Du är smart, har tur eller är långsam. Mest troligt är att 
du är långsam.

3 rätt - Fattade du inte att du måste vara snabb?

4rätt - Tydligen inte. M a o är du dum! 
Pjobjem mje spjåkjet kansje. 



  

Det är bara att bryta ihop och gå 
vidare. Kanske mildra plågan 

genom att skicka den vidare till 
någon annan…

Skadeglädje…:-)


