Asprātības uzdevumi jautram vakaram
Šie asprātības uzdevumi pilnīgi noteikti vērsīs jūsu vakaru pilnu ar smiekliem un nebeidzamu
jautrību.
• Cik dziļi zaķis skrien mežā? Atbilde: Līdz vidum.
• Cik dziļi pīle iebrien ūdenī? Atbilde: Kamēr vairs nevar ar kājām aizsniegt zemi.
• Kāds paliek lakatiņš, ja to iemet melnajā jūrā? Atbilde: Slapjš.
• Kāds pulkstenis tikai divas reizes diena rāda pareizu laiku? Atbilde: Apstājies.
• Gailis lido, lido, lido. Nolaižas uz kalna. Izdēj olu. Uz kuru pusi ola ripos? Atbilde: Gailis olas
vispār nedēj.
• Jānis ar joni skrēja pa ceļu un krišus iekrita grāvī. Cik zēnu palika uz ceļa? Atbilde: Neviens.
• Kāda krūzē nevar iesmelt ūdeni? Atbilde: Caurā.
• Vienā maisā ir kilograms sausu spalvu, otra maisā ir kilograms slapju spalvu. Kurš maiss
smagāks? Atbilde: Abi vienādi.
• Kādi koki neaug mežā? Atbilde: Pankoki.
• Kas ir starp dienu un nakti? Atbilde: Un.
• Kāda slimība uz zemes vēl nav redzēta? Atbilde: Jūras slimība.
• Kas ir starp upi un tiltu? Atbilde: Un.
• Kas ir starp mežu un pļavu? Atbilde: Un.
• Kas smagāks – kilograms zelta vai sudraba? Atbilde: Abi vienādi.
• Ko dara stārķis, kad nostājas uz vienas kājas? Atbilde: Paceļ otru.
• Kāds piesolās parādīt lietu, kuru neviens pasaulē pirms tam nav redzējis un arī pēc tam
vairs neredzēs. Kas tas ir? Atbilde: Rieksta kodols no tikko pārkosta rieksta, kas uzreiz tiek arī
apēsts.
• Kurš Latvijā nēsā vislielāko cepuri? Atbilde: Tas, kuram ir vislielākā galva.
• Kurš „nags” ir mežonīgs? Atbilde: Vanags.
• Kāds „nieks” var pārraut ķēdi? Atbilde: Stiprinieks.
• Kāds „nieks” sēž cietumā? Atbilde: Cietumnieks.
• Kāds „nieks” ir algots? Atbilde: Strādnieks.
• Kurš „pols” ir visiem sasniedzams? Atbilde: Sīpols.
• Kādas „eņģes” ir jūrā? Atbilde: Reņģes.
• Kādas „ūsas” dzīvo ūdenī? Atbilde: Karūsas.
• Kādā „olā” var sēdēt? Atbilde: Solā.
• Kādā „akā” glabājas nauda? Atbilde: Makā.
• Kādi „oļi” ir grāmatā? Atbilde: Dzejoļi.
• Kāda „lāde” ir garšīga? Atbilde: Šokolāde.
• Kāds „āzis” dzied? Atbilde: Sienāzis.
• Kādu „alvu” nevar kausēt? Atbilde: Galvu.
• Kāpēc jūra ir sāļa? Atbilde: Jo tajā dzīvo siļķes.
• Kas atrodas vienu sprīdi zem jostas vietas un divus sprīžus virs ceļa, un bāž iekšā dzīvu
gaļu? Atbilde: Kabata.

• Uz kādiem sāniem zaķis guļ? Atbilde: Uz saviem.
• Kurā pusē krūzītei ir osa? Atbilde: Ārpusē.
• Kāpēc stārķis stāv uz vienas kājas? Atbilde: Ja paceltu otru, tad nokristu.
• Kas siltāks par kažoku? Atbilde: Divi kažoki.
• Kas ir starp logu un durvīm? Atbilde: Un.
• Mana tēva dēls, bet nav mans brālis. Kas tas ir? Atbilde: Es.
• Kas visu mūžu atrodas kurvī? Atbilde: Sirds.
• Vai strauss var saukties par putnu? Atbilde: Nevar, jo neprot runāt.
• Kas runā visas valodās? Atbilde: Atbalss.
• Bez kā nevar izcept maizi? Atbilde: Bez garozas.
• Kas tas ir - vecais vīrs pacelies, lai es tieku apakšā? Atbilde: Sega.
• Uzkāpj, iebāž, pačakarē, izvelk, nokāpj. Atbilde: Skursteņslauķis.
• Paceļ vienu kāju, paceļ otru kāju, spalvaino ievelk pa vidu. Atbilde: Ilkss un zirgs.
• Kāpēc cilvēkam vajadzīga galva? Atbilde: Lai varētu uzlikt cepuri.
• Kā priekšā pāvests noņem cepuri? Atbilde: Friziera.
• Kas cilvēka sejai līdzīgs ar adīkli? Atbilde: Acis.
• Elektriskais vilciens brauc ar ātrumu 50 km/h. Vējš no tas pašas puses pūš ar ātrumu 20
km/h. Uz kuru pusi ies vilciena dūmi? Atbilde: Elektriskajam vilcienam nav dūmu.
• Uz ielas stāv zils, mazs, zaparožecs. Cik mašīnu stāv uz ielas? Atbilde: Viena.
• Saimniecei bija 40 velni. 3 dučus viņa aizveda uz kolhozu. Cik velnu palika saimniecei?
Atbilde: Viens, jo veda velna dučus.
• Kā blusu tēvs bar mazuli? Atbilde: Tik mazs, bet jau lecīgs.
• Cietu ieliek, mīkstu izvelk, galiņš nopil. Atbilde: Gurķu skābēšana.
• Stīvais līkais karājās, spalvainais noskatās. Atbilde: Kaķis un desa.
• Kāpēc zaķis lec pār kalnu? Atbilde: Jo nevar izlīst tam cauri.

