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TEST WSTĘPNY 

W pytaniach od 1 do 20 oprócz odpowiedzi należy podać nr przepisu. 

Czas na rozwiązanie 60 min. 

1) Kontrakt treflowy, pozostałe karty dziadka: ♠QJ2 ♥KQ3 ♦Q43 ♣Q2. Poprzednią lewę wziął ♠K 

w dziadku, po czym rozgrywający poprosił damę. Dziadek spytał: którą damę?  

Rozgrywający może wybrać dowolną damę.     TAK  NIE 

2) Zgodnie z systemem, z ręką 5332 ze starszą piątką i 15-17PC para NS otwiera 1ba naturalne. 

N otworzył 1♥ i natychmiast przeprasza, oznajmiając, że chciał otworzyć 1ba. Czy pozwolisz 

mu na zmianę, jeżeli posiada kartę:  

a. ♠K74 ♥KW987 ♦AD3 ♣K10       TAK  NIE 

b. ♠KW987 ♥K74 ♦AD3 ♣K10       TAK  NIE 

3) Po zagraniu prawego obrońcy w pierwszej lewie zazwyczaj jest za późno na powtórzenie 

licytacji          TAK  NIE 

4) Tylko przeciwnik siedzący z lewej strony wykraczającego może zaakceptować zapowiedź 

poza kolejnością          TAK  NIE 

5) Tylko przeciwnik siedzący z lewej strony wykraczającego może zaakceptować wyjście poza 

kolejnością           TAK  NIE 

6) W pewnych sytuacjach sędzia może pozwolić na zmianę zapowiedzi po zakończeniu licytacji 

           TAK  NIE 

7) Niedołożenie karty w lewie (tylko 3 karty w lewie) stanowi fałszywy renons, jeżeli gracze obu 

stron zagrali w następnej lewie, a wykraczający ma kartę w kolorze wyjścia niepełnej lewy.  

           TAK  NIE 

8)  

 

W powyższej licytacji S spasował poza kolejnością: 

a. W nie może zaakceptować takiego pasa poza kolejnością   TAK  NIE 

b. W może zaakceptować pasa poza kolejnością, ale nie wolno mu spasować.   

          TAK  NIE 

c. W może zaakceptować pasa poza kolejnością, ale jeżeli spasuje licytacja wraca do E.  

          TAK  NIE 

W N E S 

1♠ pas – Pas 
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9) Rozgrywający zagrywa z ręki ♥9. Obrońca posiada ♥D1052 i przed zagraniem karty upuszcza 

na stół ♥5. Obrońca w tej lewie: 

a. może zagrać dowolną kartę      TAK  NIE 

b. upuszczając ♥5 zagrał już w tej lewie     TAK  NIE 

c. może zagrać ♥2        TAK  NIE 

d. może zagrać ♥D        TAK  NIE 

e. może zagrać ♥10        TAK  NIE 

10) Podczas układania kart W upuścił 5♣ i 2♣ na stół. Po licytacji S został rozgrywającym.  

a. E podlegał restrykcjom w licytacji       TAK  NIE 

b. W może zawistować w dowolną kartę     TAK  NIE 

c. W nie może zawistować w inną blotkę trefl    TAK  NIE 

d. W wybiera kartę spośród upuszczonych     TAK  NIE 

e. Rozgrywający wybiera spośród upuszczonych    TAK  NIE 

11)  W ma rozgrywać kontrakt, N wistuje zakrytą kartą, w tym samym czasie S wistuje odkrytą 

kartą ♥D. 

a. ♥D jest kartą przygwożdżoną, N odkrywa kartę wistu, W będzie rozgrywał.  

          TAK  NIE 

b. W może zakazać wistu w kiera.       TAK  NIE 

c. W może wyłożyć swoje karty, wtedy E będzie rozgrywał.  TAK  NIE 

12)  W 14 rozdaniu N otworzył poza kolejnością 1♠, po czym E zalicytował 1♦. 

a. Czy licytacja E mogła być zgodna z przepisami?    TAK  NIE 

b. Czy po zastosowaniu odpowiednich przepisów strona WE może być narażona na 

ograniczenia wistowe?         TAK  NIE 

c. Czy po zastosowaniu odpowiednich przepisów strona NS może być narażona na 

ograniczenia wistowe?         TAK  NIE 

13) S rozgrywa 4♥, do tej pory wziął 8 lew. Końcówka trzykartowa: 

N: ♣KW7   

W: ♣AD4        E: ♣1098  

   S: ♥9 ♣62 

S zagrał trefla z ręki, W dołożył ♣4, rozgrywający pomyślał dłuższą chwilę, po czym powiedział 

do dziadka: zagraj co chcesz. EW chcą aby dziadek zagrał ♣7, na co S protestuje że 

oczywiście chciał ♣K lub ♣W. Ile lew weźmie S? 
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14) Rozgrywający wyciągnął z ręki ♦5. Gdy karta była jeszcze wysoko nad stołem zorientował się 

że to nie ta karta którą chciał zagrać (♥5). Pozostali gracze zauważyli ♦5. Zamieniając karty 

rozgrywający upuścił ♦5 na stół. ♥5 nikt nie widział. Czy rozgrywający musi zagrać ♦5?  

           TAK  NIE 

15) Runda kończy się dla każdego ze stołów z chwilą zakończenia wszystkich rozdań dla niego 

przeznaczonych i wpisania bezspornie ustalonych zapisów do właściwych protokołów.  

           TAK  NIE 

16) Okres licytacji rozpoczyna się w momencie zgłoszenia pierwszej zapowiedzi    

           TAK  NIE 

17) W otworzył 1♠, N wszedł 2♥, E nie zauważył wejścia i zalicytował 2♦ które nie zostało 

zaakceptowane. E może poprawić się bez restrykcji dla własnej strony na: 

a. 3♦ GF na karach        TAK  NIE 

b. 4♦ kolor + fit         TAK  NIE 

c. 3♣ silny transfer na kara       TAK  NIE 

18) Dziadkowi nigdy nie wolno zwracać uwagi na żadną nieprawidłowość.    

           TAK  NIE 

19) Dziadek zawsze może spytać rozgrywającego czy ma kartę w kolorze wyjścia.   

           TAK  NIE 

20) Może spytać obrońcę czy ma kartę w kolorze wyjścia: 

a. rozgrywający        TAK  NIE 

b. dziadek         TAK  NIE 

c. jego partner         TAK  NIE 

21) S rozgrywa 4♠, do tej pory wziął 6 lew. W końcówce pięciokartowej:  

    N: ♦109732       

 W: ♥93 ♦8 ♣75      E: ♥6 ♦5 ♣W84     

     S: ♠W86 ♥104      

rozgrywający zagrywa z dziadka ♦10, z ręki dokłada ♠6. Nikt nie zauważył przebitki więc 

rozgrywający zagrywa z dziadka ♦9, E i W dokładają ♥, z ręki kolejny ♠, kolejne karo ze stołu, 

z ręki ostatni ♠. W dwukartowej końcówce S deklaruje: „Zostały mi same atuty.” Tu budzi się E: 

„Czy my nie gramy w piki?” W protestuje że gdyby rozgrywający po przebiciu kara zagrał 

normalnie z ręki to obrońcy wzięliby jeszcze lewę kierową. Wynik? 
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22) W rozgrywa 6NT z kontrą. Pierwszy wist ♥K 

rozgrywający zabił asem i po krótkiej chwili 

pokazuje karty dodając „bez jednej”. Taki wynik 

zapisano. W trakcie kolejnej rundy rozgrywający 

przychodzi do sędziego i tłumaczy że w 

poprzednim rozdaniu źle policzył kara i 12 lew 

było z góry, a zapisano 11.  

W tym przypadku sędzia nie może uwzględnić 

roszczeń rozgrywającego ponieważ nastąpiło 

uznanie zrzeczenia (zakończyła się runda) i jest 

już za późno na przyznanie lewy.   

    TAK  NIE 

23) Będąc na wczasach uczestniczysz w małym lokalnym turnieju zajmując pozycję E.  

W rundzie 3, w rozdaniu 6, już masz otworzyć licytację, gdy N rozpoczyna 1NT, wołasz 

sędziego na okoliczność otwarcia poza kolejnością. W międzyczasie okazuje się że na 

pudełku oznaczono że N jest dealerem. Sędzia: 

a. unieważnia rozdanie na wcześniejszych stołach    TAK  NIE 

b. rozpatruje zapowiedź poza kolejnością     TAK  NIE 

24) N gra 3♠. Po zagraniu 10 lew rozgrywający (N) orientuje się, że ma dwie karty (♥D i ♠4). 

Sędzia po sprawdzeniu rozkładu odnajduje kartę (♥A) w kasecie licytacyjnej na poprzednim 

stole i dołącza do wybrakowanej ręki. Po rozegraniu rozdania okazuje się, że na linii NS jest 

28 punktów i na wszystkich pozostałych stołach zagrano końcówkę bez jednej, a w 

konsekwencji nieprawidłowości tu wygrano częściówkę. Sędzia: 

a. przyznaje lewę za możliwie popełniony fałszywy renons co wyrównuje stratę 

spowodowaną brakiem karty      TAK  NIE 

b. stwierdza, że nie popełniono fałszywego renonsu    TAK  NIE 

c. orzeka wynik rozjemczy aby przywrócić sprawiedliwość.   TAK  NIE 

25) W turnieju granym howellem jedna z par przeszła niezgodnie z drogowskazem, co zostało 

wykryte gdy w drugim rozdaniu otwierający zdążył spasować na otwarciu. Sędzia: 

a. musi unieważnić zapis z pierwszego rozdania    TAK  NIE 

b. sprawdza czy żadna z par nie grała tego rozdania wcześniej i jeśli tak to najczęściej 

uznaje osiągnięty wynik.        TAK  NIE 

c. najczęściej pozwala dokończyć drugie rozdanie   TAK  NIE 

26) Mecz. W pokoju otwartym w rozdaniu 28 para gospodarzy zrealizowała 3NT. W pokoju 

zamkniętym sędzia orzekł wynik rozjemczy: 30% 4♥ N -1, 20% 3♠ X E -2, 50% 3NT N lew 9. 

Podaj wynik w IMP dla gospodarzy. 

ROZDANIE 26 

E 

obie 

  5 3 

  K Q J 8 3 

  Q 8 

  A 8 4 3 

  

  K Q 9 

  A 9 7 4 

  A 7 4 

  Q 9 7  

  A 

  

  K J 10 9 6 5 3 2 

  K J 10 6 

  

  J 10 8 7 6 4 2 

  10 6 5 2 

  

  5 2 
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27) S otworzył licytację gdy miał otwierać E. Nie skorzystano z możliwości zaakceptowania i E 

zgłosił odzywkę. 

a. N będzie musiał co najmniej raz spasować     TAK  NIE 

b. Po odzywce E strona NS pasowała do końca licytacji. E został rozgrywającym i przed 

pierwszym wyjściem może skorzystać z ograniczeń wistowych. TAK  NIE 

28) Kontrakt kierowy, w trzykartowej końcówce:         

      N: ♣AK5        

   W: ♣W76    E: ♣1098      

      S: ♠4 ♥9 ♣3 

Do zagranego ze stołu ♣A rozgrywający dołożył ♠4, do ♣K ♥9 i oddał na końcu trefla. Ile 

lew spośród tej końcówki należy zapisać rozgrywającemu? 

29) W rozdaniu 5 gracz W otworzył poza kolejnością 2♦ które nie zostało zaakceptowane. Dalej 

licytacja przebiegała: 

 

 

a. 2♦ oznaczało słabe dwa na karach 

b. 2♦ oznaczało Wilkosza (dwa kolory w tym co najmniej jeden starszy) 

c. 2♦ oznaczało mini-multi (słabe dwa na ♥ lub ♠) 

d. 2♦ oznaczało multi (jw. albo silne ręce w składzie zrównoważonym) 

e. 2♦ oznaczało skład przynajmniej 5-4 na ♥ i ♠  

Wskaż z jakich ograniczeń wistowych może skorzystać rozgrywający przed 

pierwszym wistem. Uzupełnij tabelkę. 

 

nakazać Zakazać 

 

♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ 

a.         

b.         

c.         

d.         

e.         

 

♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣ 

 

W N E S 

2♦ Pas pas 1♣ 

1♠ 1NT pas 3NT… 
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Karta Odpowiedzi 

Imię Nazwisko……………………………………………. 

Nr Odpowiedź Przepis 

1     

2a     

2b     

3     

4     

5     

6     

7     

8a     

8b     

8c     

9a     

9b     

9c     

9d     

9e     

10a     

10b     

10c     

10d     

10e     

11a     

11b     

11c     

12a     

12b     

12c     

13     

14     

15     

16     

17a     

17b     

17c     

18     

19     

20a     

20b     

20c     

21     

22     

23a     

23b     

24a     

24b     

24c     

25a     

25b     

25c     

26     

27a     

27b     

28     

 

 

 

29 Nakaz zakaz 

 

♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ 

a.         

b.         

c.         

d.         

e.         
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Odpowiedzi do zadao 
 

Nr Odpowiedź Przepis 

1 NIE 46B3(a) 

2a NIE 25A 

2b TAK 25A 

3 TAK 41B/20C2 

4 TAK 29A 

5 NIE 53A 

6 TAK 21B1 

7 TAK 67B1(a) 

8a NIE 29A 

8b NIE 29A 

8c TAK 34/17E2 

9a NIE 50BiC 

9b NIE nie 45A 

9c NIE 50BiC 

9d TAK 50BiC 

9e TAK 50BiC 

10a TAK 24C 

10b NIE 

50D1(a) / 
51A 

10c TAK 

10d NIE 

10e TAK 

11a NIE 54 (preambuła) 

11b TAK 54D, 50D 

11c TAK 54A 

12a TAK 28B 

12b TAK 27B2 + 26 

12c NIE 28B lub 29A 

13 10 46B(preambuła) 

14 NIE nie 45C2, 48A 

15 NIE 8B1 

16 NIE 17A 

17a TAK 27B1(a) 

17b NIE nie 27B1 

17c TAK 27B1(b) 

18 NIE 42 

19 NIE 43B2(b) 

20a TAK 61B1 

20b NIE 61B2(b) 

20c TAK 61B3 

21 11   

22 NIE   

23a NIE   

23b NIE   

24a NIE   

24b TAK   

24c NIE   

25a NIE   

25b TAK   

25c NIE   

26 3,6+1,4+0=5 IMP   

27a TAK   

27b NIE   

28 2   

 

 

 

29 Nakaz zakaz 

 

♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ 

a.   X    X  

b.     X X X X 

c.     X X X X 

d.     X X X X 

e.  X    X   


