I Majówka REZERWY 126P na Śląsku - Pławniowice
2013
Pytania są tendencyjne
Imię i Nazwisko
………………………………………………………………..
Nick z Forum
………………………………………………………………...
Punktacja
………………………………………………………….........
1. Kiedy powstała Rezerwa 126p?
a. w 2009 r.
b. w 2008 r.
c. w 2010 r.
2. Kto jest autorem słynnych słów: „Amor przywiozłem
Ci wentylator!”?
a. Pumex
b. Kaszlak Maniak
c. Głodny
3. Gdzie najczęściej jeździ Pumex?
a. na Śląsk
b. do Łodzi
c. do Budzika
4. Chłopcy wieku 16 – 18 lat zaczynają się golić. Kto ma
więcej lat i nadal się nie goli?
a. Michu
b. Bonus
c. Łobuz
5. Który z Forumowiczów jako pierwszy został
zaróżowiony?
a. Tomash
b. Tuner
c. Jakub

6. Który Forumowicz z Podkarpacia ma ciągle biało na
placu?
a. Krzysiek.
b. FreddieM
c. Tasok
7. Gdzie zwykle kładzie się szpachlę na gołą blachę
remontując malucha?
a. w garażu u Łysego K4rgu1-a
b. w Krakowie przy „remoncie za 10 tys.”
c. w Staszowie u Tomasha
8. Kto w zeszłym roku zaprezentował najlepszą modę
forumową na zlocie?
a. synchro, zakrywając gruby brzuch koszulką Rezerwy
b. Kapsel, chodząc w japonkach po toruńskim rynku podczas
Ogólnopolskiego 2012
c. Krzysztof Porada, który do spodni używa razem pasek i
szelki
9. Piankowóz, to legendarny Maluch:
a. Kargula
b. Piotrka1990
c. Mateusza23maw
10. Największy handlarz z Forum to:
a. sigo
b. Wujo
c. odpowiedzi a i b są prawidłowe
11. Najpopularniejsza marka dupowoza na Forum to:
a. VW Golf
b. FSO Polonez
c. Seat Ibiza
12. Kto z Forum jest odpowiedzialny za pogodę?
a. TKret
b. banasiewicz02
c. Grzechu60

13. Kto najdłużej składa gaźnik?
a. Głodny
b. Młody DomaRZ
c. Budzik
14. Kolekcjoner z Forum, to:
a. Delmut
b. ignac2004
c. synchron
/odpowiedź dyskusyjna/
15. Przebój Rezerwy, śpiewany po spożyciu alkoholu na
każdym zlocie, to:
a. Lombard – Przeżyj to sam
b. Big Cyc – Mały Fiat
c. Rezerwa – Godzina 5, minut 30
16. Na co widok z okna ma Tomash?:
a. Na staszowski rynek
b. Na trudy zbrojeniowe
c. Na wyblackowane zderzaki swojej małej zabaweczki
17. Który z użytkowników dał się zapamiętać jako wierny
fan licznika z Cinquecento Sporting?
a. Olsza
b. Szamanss
c. Alex
18. Kto z użytkowników forum zaprasza swoich gości do
zimnego garażu?
a. DJ_TURN
b. Frank
c. Amor
19. Kto jest naczelnym strażakiem Rezerwy?
a. Curek
b. Kurek
c. Fleczer

20. Jaki żyrandol posiada Kargul?
a. zwykły żyrandol z Ikei
b. nie ma żyrandola – po prostu wkręca żarówkę w gołą
oprawkę
c. ma żyrandol iście komunistyczny
21. Najlepszy projekt świata, to projekt autorstwa:
a. Dżepeta
b. Sybcia
c. Kropka
22. Dlaczego Wujo nie zniszczył jeszcze forum?
a. Liczy na to, że zostanie przeproszony i przywrócony do
roli admina
b. Czeka, aż zaprzyjaźniony haker odbierze jego telefon
c. Czeka na dostawę internetu do Knurowa
23. Ulubiony napój alkoholowy Synchra, to:
a. Żelkówka
b. Cytrynówka
c. Czysta
d. Synchro nie pije alkoholu
24. W jakim mieście mieszka sobowtór Bonusa?
a. w Katowicach
b. w Gdańsku
c. w Raciborzu
25. 2 Beskidzki Zlot 126p. Kto odebrał telefon Kapsla o 3
w nocy, gdy dzwoniła jego dziewczyna, Ola?
a. Wynajęta przez administrację z klubowych pieniędzy
prostytutka
b. Nikt – poszliśmy spać o 22
c. Skąd mamy wiedzieć? Byliśmy pijani

26. W czasie II Beskidzkiego Zlotu 126p pewnego
użytkownika forum zaatakował lis. O jakiego
użytkownika chodzi?
a. Amor
b. ŁOBUZ88
c. Mały Synchro

32. Kto najdłużej kupuje malucha?
a. Grzechu60
b. kaszlak_maniak
c. Delmut

27. Podaj nick pierwszej użytkowniczki forum, która
została ziomem rezerwy
CZAROWNICA
…........................................................................................

33. Jak nazywał się właściciel campingu, na którym
stacjonowała ekipa Rezerwy podczas II Beskidzkiego
Zlotu 126p w 2012 roku?
a. Rzezimieszek
b. Gerard
c. Rumcajs

28. Hasłem przewodnim zlotu w Toruniu w 2012 roku
było „Jebać biedę. Brzydzę się bogactwem”. Autorem
tego stwierdzenia jest:
a. Wiewiór (Rysiu)
b. Budzik
c. Groszek

34. Podczas 8 Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p w
Toruniu dwóch użytkowników forum spędziło noc w
maluchu na nierozkładanych karkołamaczach. Byli to:
a. Pumex i Bonus
b. Curek i Wiewiór
c. Amor i Wiewiór

29. Shoutbox to specyficzna część forum, nad którą
kontroli nie ma nikt – nawet administracja. Do kogo
należy shoutbox?
a. do Małego Domage
b. do Banasiewicza
c. do Alexa

35. Kto jest największym miłośnikiem francuskiej
motoryzacji na Rezerwie?
a. banasiewicz02
b. Grzechu60
c. LOBUZ88

30. Kto jest autorem pamiętnych słów „niektórzy nawet
nie znają do końca co robić w razie awarii własnego
auta”, oraz „ty gaźnik”
a. Piotrek1990
b. Radosław127p
c. Synchro
31. Pewna osoba co roku na zlocie ogólnopolskim robi
sobie zdjęcie z palnikiem. Kto to?
a. Domage
b. Alex
c. WallTheMar

