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RECOMPUNEREA
FRAZELOR
Testele de logică având la bază
fraze ce urmează a fi recompuse
sunt alcătuite din propoziţii „în
dezordine”, în care cuvintele sunt
complet amestecate. Exerciţiul
constă în regruparea lor pentru a
le regăsi semnificaţia logică.
Fără îndoială, sunt posibile
mai multe soluţii. Dar atenţie:
majoritatea frazelor provin din
citate literare sau, mai ales, din
proverbe sau zicători. În cazul în
care sunteţi la un examen sau
la un concurs, va trebui totuși
să găsiţi, de preferinţă, ordinea
exactă pentru a obţine un punctaj
maxim.
Vă prezentăm acum serii de:
• treizeci de expresii folosite
în mod curent;
• treizeci de proverbe sau
zicători;
• treizeci de citate pentru a
filosofa puţin.
Aceste serii au un grad de
dificultate crescător: expresiile
sunt, de fapt, mai ușor de ghicit
decât proverbele sau citatele,
pentru că sunt formate din mai
puţine cuvinte. La fel, proverbele
sunt mai ușor de recompus,
pentru că sunt mai cunoscute
marelui public decât citatele.
De aceea, pentru citate am dat și
varianta reordonată.
Dacă rezolvaţi aceste teste cu
prietenii, pentru a vă amuza, e
de înţeles că aveţi la dispoziţie
tot timpul pe care îl doriţi. Dar
dacă le rezolvaţi în perspectiva
unei angajări sau a unui concurs,
bineînţeles că va trebui să lucraţi
în viteză. Încercaţi deci, cu ceasul
în mână, să alocaţi mai puţin de
10 minute fiecărei serii. Și dacă e
posibil, mai puţin de 5 minute.

TREIZECI DE EXPRESII
FOLOSITE
ÎN MOD CURENT

TREIZECI DE ZICALE POPULARE
PENTRU ÎNŢELEPCIUNE CU
ORICE PREŢ

În dezordine…

În dezordine…

Seria 1
1. scurtă memorie avea a
2. vederea cu trece a
3. putred fi a bogat de
4. cuvânt crede pe a cineva pe
5. umplut a care picătura paharul
6. terenul pregăti a
7. nevăzută lucrurilor a faţa
8. care regula excepţia confirmă
9. două seamănă apă picături ca de
10. voie de de nevoie

Seria 1
1. vinde nu cinstea se nu cumpără
se și
2. vorba aur tăcerea e de argint de e
3. zis de greu ușor făcut de
4. mult dulce aduce vorba
5. scoate corb nu-și corb la ochii
6. surd decât există mai nu să vrea
ce audă nu cel
7. culege cine vânt furtună seamănă
8. lumina vorbe iese din
9. învăţat se nimeni naște nu
10. rea trece paza primejdia bună

Seria 2
1. genială avea a idee o
2. la toate Roma drumurile duc
3. scuză scopul mijloacele
4. întinde se a plapuma decât mult
mai este îi
5. ca ciumă fugi a de
6. viitorul nimeni rezervă știe nu
ce ne
7. muștarul sărit i-a
8. cinste ta bea în
9. sângele urca se i cap la a
10. sarea cu promite a marea
Seria 3
1. fi urechi a tare de
2. cum fă crezi așa cum
3. slăbi ochi din nu-l a
4. sine de la înţeles e
5. fie fost să a așa
6. martor te de iau
7. pământul fugi a mâncând
8. sine a de înţelege se la
9. trecătoare modele sunt toate
10. totul și cu este cu egal totul îmi

Seria 2
1. adună se cine aseamănă se
2. riscă nu cine câștigă nu
3. mâine rău fi râzi mai poate
4. decât mult ţi da se poate mai nu
cere
5. Cezarului ce-i al Dumnezeu daţi-i
lui și Cezarului lui al Dumnezeu
ce-i
6. ceasul anul n-aduce aduce ce
7. târziu bine niciodată mai decât
mai
8. foc nu fără iese fum
9. mama prudenţa înţelepciunii e
10. trunchi departe așchia sare de
nu
Seria 3
1. porunca femeii bărbat pentru
dorinţa e
2. fericirea banii aduc nu
3. zgârie blândă rău mâţa
4. floare o cu face nu primăvară se
5. putere și tânăr de cere se război
la de minte bătrân
6. că se fie să fac sănătate banii
7. urechi pereţii întotdeauna au
8. bun noaptea sfetnic e
9. mult cine puţin trăiește doarme
10. vrabia mână pe da din nu gard
pe de cioara
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TREIZECI DE CITATE PENTRU
A FILOSOFA PUŢIN

Reordonare

În dezordine…

1. E mai sigur să fii temut decât iubit. (Machiavelli)
2. Imaginaţia e mai importantă decât cunoașterea. (Einstein)
3. Drumul de o mie de leghe a început cu un pas. (Lao Tze)
4. De la a spune la a face e drum lung. (Molière)
5. Doar trecutul e sigur, dar avem de a face cu viitorul. (Auguste
Detoeuf)
6. Virtutea este un pretext pentru a îmbătrâni fără regrete.
(Lucian Blaga)
7. Mare pagubă aduc proștilor cei care îi laudă. (Democrit)
8. Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce
iau. (Mihai Eminescu)
9. Al doilea gând este de obicei mai bun. (Euripide)
10. Munca e cel mai bun mod de a lupta împotriva șomajului.
(Raymond Barre)

Seria 3
1. ceea regreţi nu nu viaţă în făcut ce decât ai
2. faptelor caracter se importante bazează
omul de nu pe el în faţa decât
3. taţi victoria de înfrângerea sută o orfană are
e
4. însuţi universul cunoaște tine și pe vei
cunoaște-te
5. omului fost ascundă să-și gândurile a dată
vorba ca
6. bine cuvintele și ce e ușor clar conceput vin
enunţă se
7. fiinţe poţi sunt Dumnezeu moartea trei
mama supăra te nu care pe și
8. dovedim găsim logica cu intuiţia cu
9. are făţarnic feţe obraz om și niciun două un
10. placă nască să cine toată la se nu vrea
lumea să

1. Banul e un servitor bun și un stăpân rău. (Montesquieu)
2. E mai bine să știi câte ceva din toate decât să știi totul despre
un singur lucru. (Blaise Pascal)
3. Iubește adevărul și iartă greșeala. (Voltaire)
4. Omul nu e altceva decât ce vrea să fie. (Jean-Paul Sartre)
5. Nu toate lucrurile cer a fi discutate, și nu cu oricine. (Nicolae
Iorga)
6. Prezentul este doar un punct din timpul nesfârșit. (Marc
Aureliu)
7. Nu sunt mai puternic prin cunoaștere, sunt mai apărat.
(Grigore Vieru)
8. Nu există un deșert mai groaznic decât a trăi fără prieteni.
(Luis de Morales)
9. Timpul, numai el poate scoate la lumină adevărul pur.
(Auguste Piccard)
10. Poezia este un miracol pământesc, muzica este un miracol
ceresc. (Grigore Vieru)
Seria 3
1. În viaţă nu regreţi decât ceea ce nu ai făcut. (Jean Cocteau)
2. În faţa faptelor importante, omul de caracter nu se bazează
decât pe el. (Charles de Gaulle)
3. Victoria are o sută de taţi, înfrângerea e orfană. (John F.
Kennedy)
4. Cunoaște-te pe tine însuţi și vei cunoaște universul. (Socrate)
5. Vorba a fost dată omului ca să-și ascundă gândurile.
(Stendhal)
6. Ce e bine conceput se enunţă clar și cuvintele vin ușor.
(Boileau)
7. Sunt trei fiinţe pe care nu te poţi supăra: Dumnezeu, mama și
moartea. (Grigore Vieru)
8. Cu logica dovedim, cu intuiţia găsim. (Henry Poincaré)
9. Un om făţarnic are două feţe și niciun obraz. (Nicolae Iorga)
10. Cine vrea să placă la toată lumea să nu se nască. (Grigore
Vieru)
Selecţie și adaptare: Iulia IORDĂCHESCU,
după Teste de logică: exerciţii și soluţii de Valerie Clison
și Arnaud Duval, Iași, Editura Polirom, 2006.
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Seria 2
1. bun un servitor banul un și e rău stăpân
2. toate câte ceva singur despre lucru un bine
mai totul e știi să decât să știi din totul
3. iartă și adevărul greșeala iubește
4. decât omul altceva să vrea fie e nu ce
5. lucrurile și cu discutate nu a toate fi nu
oricine cer
6. nesfârșit din un prezentul doar este timpul
punct
7. puternic cunoaștere apărat mai sunt nu prin
sunt mai
8. fără deșert nu prieteni trăi groaznic un decât
mai a există
9. adevărul timpul el lumină la poate numai
pur scoate
10. ceresc miracol un este pământesc muzica
miracol poezia un este

Seria 2

CLIPA

Seria 1
1. sigur temut fii să decât mai e iubit
2. decât mai importantă cunoașterea
imaginaţia e
3. mie de început leghe o de drumul un cu a
pas
4. face spune la a de la a lung e drum
5. sigur doar avem dar viitorul cu de-a e
trecutul
6. pretext a pentru virtutea un îmbătrâni este
regret fără
7. care cei aduc mare îi proștilor laudă pagubă
8. deosebesc atât ce se zic cât oamenii ceea nu
ce prin iau ceea prin
9. gând este al obicei mai doilea bun de
10. împotriva bun cel lupta de munca e
șomajului mai a mod

Seria 1

