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Gra na zasłonach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy test zawiera 50 pytań dotyczących gry na zasłonach. W pytaniach 1-33 należy 
udzielić krótkich odpowiedzi i, jeśli o to nie poproszono, nie ma potrzeby podawania numeru 
przepisu, ani punktu regulaminu. W pozostałych pytaniach należy wstawić „X” w 
odpowiednie miejsca w wierszach formularza odpowiedzi. 

Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, przy czym aby uzyskać go w pytaniach 
wielokrotnego wyboru należy prawidłowo zaznaczyć wszystkie opcje. 

Test trwa 75 minut. 

 

Powodzenia! 
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Zakładając utrzymanie prawidłowej procedury: 

1. Kto kładzie pudełko rozdaniowe na tacy? 

2. Kto zamyka zasłonę? 

3. Kto otwiera zasłonę? 

4. Czy karty należy wyjąć z pudełka dopiero po zamknięciu zasłony? 

5. Kto przesuwa tacę licytacyjną? 

6. Czy gracz powinien alertować swoje zapowiedzi? 

7. W jakim miejscu należy umieścić kartonik z napisem ALERT podczas alertowania 
zapowiedzi? 

8. Czy należy zaalertować kontrę BI? 

9. Czy należy zaalertować odzywkę o specjalnym znaczeniu, jeśli jest ona zalicytowana na 
wysokości 5? 

10. Czy gracz może wymagać, aby przeciwnik odpowiadał na jego pytania pisemnie? 

11. Czy gracz ma obowiązek zwrócenia uwagi na odzywkę niewystarczającą swojego 
przeciwnika przed przesunięciem tacy na drugą stronę? 

12. Jak długo taca może przebywać po jednej stronie zasłony, aby nie uznano, że nastąpiło 
opóźnienie w jej przesuwaniu? 

13. Czy przesunięcie tacy licytacyjnej po 10 sekundach może być potraktowane jako 
wypadnięcie z tempa? 

14. Czy zawodnik może opóźnić przesunięcie tacy licytacyjnej na drugą stronę, w celu 
różnicowania tempa jej przesuwania (wprowadzenie losowości)? 

15. Kto powinien wezwać sędziego na okoliczność namysłu przeciwnika? 

16. Podczas licytacji, przy zamkniętej zasłonie zawodnikowi wypadła karta na stół. Przeciwnik 
ją zobaczył. Czy po skończonej licytacji stanie się ona kartą przygwożdżoną? 

17. Czy gracz widząc, że jego przeciwnik chce zawistować poza kolejnością powinien 
próbować temu zapobiec? 

18. Czy podczas rozgrywki rozgrywający może zapytać o stosowany system wistowy 
przeciwnika po drugiej stronie zasłony? 

N przypadkowo wyciągnął 1 zamiast 1ba. Czy sędzia mu pozwoli na zmianę zapowiedzi? 

19. E nie zdążył zalicytować. 

20. E zdążył spasować. 

21. E zdążył spasować. N przepchnął tacę i wtedy się zorientował. S jeszcze nie zalicytował. 

E przypadkowo wyciągnął 1 zamiast 1ba. Czy sędzia mu pozwoli na zmianę zapowiedzi? 

22. Taca została przesunięta. S zdążył spasować. W jeszcze nie zalicytował. 

23. Taca została przesunięta. S zdążył spasować. W zalicytował 1. 
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NS grają słabe bez atu przed partią, silne po partii. N otworzył 1, ponieważ pomylił 
założenia. Czy sędzia pozwoli mu na zmianę zapowiedzi? 

24. N natychmiast protestuje, ponieważ chce zmienić na 1ba. 

25. N bez przerwy na namysł zmienia na 1ba. Następnie E licytuje 2, jako 5-4 na starych 
(wejście Landy po 1ba). 

26. N bez przerwy na namysł zmienia na 1ba. Następnie E licytuje 2, jako naturalne wejście 

po 1. 

Czy w poniższych sytuacjach sędzia pozwoli zalicytować 3? Początek licytacji: 

 

27. N przygląda się chwilę i zabiera swoje odzywki. Podczas chowania ich mówi: „chwila” i 

chce zalicytować 3. 

28. Taca wraca na stronę N-E, bez zapowiedzi S i W, które ześlizgnęły się przy jej 
przesuwaniu. N przygląda się chwilę i zabiera swoje odzywki. Gracze z drugiej strony 

zasłony poprawiają licytację. N widząc co się dzieje, mówi: „chwila” i chce zalicytować 3. 

29. N kładzie pasa na stole przed sobą, ale poza tacą. Po czym mówi: „chwila” i chce 

zalicytować 3. 

Licytacja rozpoczyna się: 

 

30. Wejście 2 nie było alertowane. S dał kontrę negatywną, W spasował i powiedział, że 

chyba powinien zaalertować, bo 2 to dwukolorówka z pikami. Czy S może zmienić swoją 
zapowiedź? 

31. Licytacja jak w poprzednim punkcie, ale taca została przesunięta na drugą stronę, wtedy 
W wyjaśnił znaczenie zapowiedzi partnera. N nie zdążył zalicytować. Czy S może zmienić 
swoją zapowiedź? 

Wist poza kolejnością. 

32. Dwóch obrońców oddało pierwszy wist odkrytą kartą, a zasłonę podniósł rozgrywający. 
Czy karta, która nie zostanie uznana za wyjście do pierwszej lewy będzie kartą 
przygwożdżoną? 

33. Dziadek podniósł zasłonę, widząc pierwszy wist nie z tej ręki. Sędzia orzekł właściwe 
sprostowanie. Zastosowanie którego przepisu należy rozważyć, jeśli strona rozgrywająca 
odniosła korzyść z wyboru koloru pierwszego wistu? 

N E S W   

1BA pas 2BA pas  2BA – transfer na kara 
?      

N E S W   

1BA 2 ktr Pas  2 – niealertowane, później wytłumaczone, jako  
     dwukolorówka z pikami 
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N jest rozgrywającym. Pada pierwszy wist poza kolejnością. Jakie możliwości ma N w 
poniższych przypadkach (zaznacz symbolem „X” wszystkie możliwości, jakie posiada 
właściwy rozgrywający)? 

34. W wistuje poza kolejnością odkrytą kartą – 2. W podnosi zasłonę. 

35. W wistuje poza kolejnością odkrytą kartą – 2. S podnosi zasłonę. 

36. E wistuje zakrytą kartą – 2, W wistuje poza kolejnością odkrytą kartą – 2. W podnosi 
zasłonę. 

37. E wistuje zakrytą kartą – 2, W wistuje poza kolejnością odkrytą kartą – 2. S podnosi 
zasłonę. 

38. Obrońcy wistują odkrytymi kartami E – 2, W – 2. W podnosi zasłonę. 

39. Obrońcy wistują odkrytymi kartami E – 2, W – 2. S podnosi zasłonę. 

40. S mówi do przeciwnika: „wistujesz”, obrońcy wistują odkrytymi kartami E – 2, W – 2. 
W podnosi zasłonę. 

Czy w poniższych sytuacjach nieprawidłowa odzywka: może, nie może, czy musi być 
zaakceptowana (zaznacz symbolem „X” prawidłową odpowiedź)? 

41. N otwiera 1ba, E licytuje 1. 

42. N otwiera 1ba, E licytuje 1. N przesuwa tacę. 

43. N otwiera 1ba, E licytuje 1. E przesuwa tacę. 

44. W otwiera 1ba. Po przesunięciu tacy N licytuje 1. 

45. W otwiera 1ba. Po przesunięciu tacy N licytuje 1, a E pasuje. 

46. W otwiera 1ba. Po przesunięciu tacy N licytuje 1, a E pasuje. N przesuwa tacę. 

47. W otwiera 1ba. Po przesunięciu tacy N licytuje 1, a E pasuje. E przesuwa tacę. 

48. W jest na otwarciu. E otwiera poza kolejnością 1ba. 

49. W jest na otwarciu. E otwiera poza kolejnością 1ba. N przesuwa tacę. 

50. W jest na otwarciu. E otwiera poza kolejnością 1ba. E przesuwa tacę. 
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Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… 

Nr Odpowiedź  Nr Odpowiedź 

1   18  

2   19  

3   20  

4   21  

5   22  

6   23  

7   24  

8   25  

9   26  

10   27  

11   28  

12   29  

13   30  

14   31  

15   32  

16   33  

17     

 

 rozgrywa S rozgrywa S rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N 
Nr wistuje W wistuje W wistuje W wistuje E wistuje E wistuje E wistuje E 

 w 2 dowolnie w 2 nakaz w  zakaz w  dowolnie w 2 

34        

35        

36        

37        

38        

39        

40        

 

Nr może nie może musi 

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    
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Rozwiązania 

 

Nr Odpowiedź  Nr Odpowiedź 

1 N  18 Nie 

2 W  19 Tak 

3 Strona wistująca  20 Tak 

4 Tak  21 Tak 

5 NS  22 Tak 

6 Tak  23 Nie 

7 Na odzywkach przeciwnika  24 Nie 

8 Tak  25 Tak 

9 Tak  26 Nie 

10 Tak, to jest podstawowy sposób  27 Nie 

11 Tak  28 Tak 

12 20s (15-20)  29 Tak 

13 Tak (szybkie, nieregulowane tempo)  30 Tak 

14 Tak, to jest nawet wskazane  31 Tak 

15 Gracz po drugie stronie zasłony  32 Tak 

16 Nie  33 P23 

17 Tak    

 

 rozgrywa S rozgrywa S rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N rozgrywa N 
Nr wistuje W wistuje W wistuje W wistuje E wistuje E wistuje E wistuje E 

 w 2 dowolnie w 2 nakaz w  zakaz w  dowolnie w 2 

34 X  X X X X  

35   X     

36 X  X X X X  

37   X     

38       X 

39       X 

40       X 

 

Nr może nie może musi 

41  X  

42   X 

43 X   

44  X  

45  X  

46   X 

47   X 

48  X  

49   X 

50 X   
 


