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Instrukcja: 

Poniższy test składa się z 11 zadań opisujących pewne zdarzenia przy stoliku. Należy 

odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących każdej sytuacji i poprzeć odpowiedź 

odpowiednim przepisem. 

Na pytania należy odpowiadać tak/nie bez podania uzasadnienia. Należy podać 

numer przepisu wraz z podpunktem. Proszę podawać jedynie istotny przepis, bez 

dopisywania szeregu przepisów ogólnych. W przypadku odniesienia do przepisu, 

który nie ma zastosowania, należy poprzedzić go słowem „nie”. 

Zarówno prawidłowa odpowiedź na pytanie, jak i prawidłowo podany przepis warte 

są po 1 punkcie. 

 

Czas trwania egzaminu: 60 minut. 

Powodzenia! 
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Zadanie 1. 

Obrońca popełnił fałszywy renons. 

A) Czy zakrycie lewy uprawomocnia FR? 

B) Czy zapytanie partnera, o możliwość dołożenia do koloru uprawomocnia FR? 

C) Czy zagranie wykraczającego w kolejnej lewie uprawomocnia FR? 

D) Czy zagranie partnera wykraczającego w kolejnej lewie uprawomocnia FR? 

 

Zadanie 2. 

W N E S 

(1♥) 1♠   

 

N jest otwierającym. W poza kolejnością otwiera 1♥, a N licytuje 1♠. Zostaje wezwany sędzia, 

który na stronie pyta N, co się wydarzyło. 

  

N posiada rękę: ♠AK876 ♥4 ♦AD73 ♣D85 i twierdzi, że nie zauważył otwarcia poza kolejnością. 

A) Czy nastąpiła akceptacja zapowiedzi poza kolejnością? 

B) Czy po poprawieniu nieprawidłowości licytacja w tym rozdaniu będzie się toczyć: 1♥-1♠-…? 

C) Czy po poprawieniu nieprawidłowości kolejny zawodnik (E) będzie musiał spasować? 

  

N posiada rękę: ♠KW1097 ♥8 ♦K54 ♣D85 i twierdzi, że wszedł do licytacji po otwarciu. 

D) Czy nastąpiła akceptacja zapowiedzi poza kolejnością? 

E) Czy po poprawieniu nieprawidłowości licytacja w tym rozdaniu będzie się toczyć: 1♥-1♠-…? 

F) Czy po poprawieniu nieprawidłowości kolejny zawodnik (E) będzie musiał spasować? 

 

Zadanie 3. 

W N E S 

pas/1♦ (1♠)   

 

W jest otwierającym, jednak N otwiera poza kolejnością 1♠, które nie zostało zaakceptowane. 

Licytacja wraca do W. 

 

W pasuje. 

A) Czy N może zalicytować 1ba? 

B) Jeżeli N zalicytuje 1♠, czy jego partner będzie musiał raz spasować? 

 

W otwiera 1♦. 

C) Czy N może zalicytować 1ba? 

D) Czy N może skontrować? 

E) Jeżeli N zalicytuje 1♠, czy jego partner będzie musiał raz spasować? 
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Zadanie 4. 

W N E S 

1♠ (1♥)   

 

W otwiera licytację 1♠, a N licytuje 1♥. Zostaje wezwany sędzia, który na stronie pyta N, co się 

wydarzyło. 

  

N posiada rękę: ♠9 ♥AK987 ♦42 ♣AD864 i twierdzi, że nie zauważył otwarcia. 

A) Czy E może zaakceptować odzywkę 1♥? 

B) Jeżeli N zmieni zapowiedź na 2♥, czy jego partner musi pasować do końca licytacji? 

C) Jeżeli N zmieni zapowiedź na 2♠, które według systemu pary oznacza dwukolorówkę 5-5 z 

kierami w sile otwarcia, czy jego partner musi pasować do końca licytacji? 

 

N posiada rękę: ♠AD108 ♥K8 ♦D42 ♣AD73 i twierdzi, że chciał zalicytować 1BA. 

D) Czy E może zaakceptować odzywkę 1♥? 

E) Jeżeli N zmieni zapowiedź na 1BA, czy jego partner musi pasować do końca licytacji? 

 

Pytania dodatkowe. 

F) Zawodnik staje przed decyzją czy zaakceptować zapowiedź niewystarczającą. Czy ma prawo 

uzyskać od sędziego informacje o wszystkich możliwościach jakie będzie miał wykraczający, 

zarówno w przypadku akceptacji, jak i jej braku? 

G) Czy zawodnik podejmujący decyzję o akceptacji odzywki poza kolejnością, może skonsultować 

ją z partnerem? 

H) Czy zawodnik może zmienić niezaakceptowaną odzywkę niewystarczającą na kontrę? 

 

Zadanie 5. 

Wist damą w kolor Kxxx w stole, do Axxx w ręku. Rozgrywający mówi: „zabij”. RHO dokłada do 

koloru, a rozgrywający kładzie na stół asa. W tym momencie dziadek, który nie zdążył sięgnąć po 

króla, pyta rozgrywającego co dołożyć. 

 

A) Czy rozgrywający musi dołożyć króla ze stołu? 

B) Czy rozgrywający musi zagrać z ręki asa? 

 

Zadanie 6. 

W czterokartowej końcówce rozgrywający myśli przed następnym zagraniem. Obrońca pokazuje 

karty, kładąc jednocześnie na stole ♥A i mówi: „jeszcze to wezmę”. Jego partner proponuje: 

„pograjmy”. 

  

A) Czy można uznać, że ♥A jest kartą zagraną poza kolejnością? 

B) Czy należy przerwać grę, powtórzyć oświadczenie zawodnika i wysłuchać zastrzeżeń obu stron? 

C) Jeżeli nastąpi kontynuacja gry (niezależnie z jakiego powodu), czy ♥A stanie się kartą 

przygwożdżoną? 
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Zadanie 7. 

Zawodnik upuścił przypadkowo kartę podczas licytacji. 

 

Upuszczoną kartą jest ♥6. 

A) Czy jego partner musi spasować przy najbliższej okazji? 

B) Jeżeli zawodnik będzie na pierwszym wiście, czy może wyjść w ♦W? 

C) Jeżeli zawodnik będzie na pierwszym wiście, czy może wyjść w ♥2? 

D) Jeżeli jego partner będzie na pierwszym wiście, czy rozgrywający może nakazać wyjście w kiera? 

 

Upuszczoną kartą jest ♥10. 

E) Czy jego partner musi spasować przy najbliższej okazji? 

F) Jeżeli zawodnik będzie na pierwszym wiście, czy może wyjść w ♦W? 

G) Jeżeli zawodnik będzie na pierwszym wiście, czy może wyjść w ♥2? 

H) Jeżeli jego partner będzie na pierwszym wiście, czy rozgrywający może nakazać wyjście kiera? 

 

Zadanie 8. 

W N E S 

2♣ pas 2♥ pas 

pas pas   

 

2♣ zostało zaalertowane i wyjaśnione jako Acol, podczas gdy otwierający posiadał otwarcie 

Precision. 

 

Według karty konwencyjnej otwarcie 2♣ to Acol. 

A) Czy otwierający powinien poinformować przeciwników, że wyjaśnienie odbiega od jego karty? 

B) Przy założeniu, że żaden z przeciwników nie posiadał karty na wejście do licytacji, czy może 

istnieć powód do orzeczenia wyniku rozjemczego w rozdaniu? 

 

Według karty konwencyjnej otwarcie 2♣ to Precision. 

C) Czy otwierający powinien poinformować przeciwników, że wyjaśnienie odbiega od jego karty? 

D) Przy założeniu, że żaden z przeciwników nie posiadał karty na wejście do licytacji, czy może 

istnieć powód do orzeczenia wyniku rozjemczego w rozdaniu? 

E) Czy możliwe jest wycofanie ostatniego pasa i zamianę go na inną zapowiedź? 

 

Zadanie 9. 

Zawody wysokiej rangi. Wszyscy gracze obejrzeli swoje karty. Otwierający, przed zgłoszeniem 

zapowiedzi, zauważa, że posiada 11 kart. Dwie brakujące znajdują się w ręku partnera. 

  

A) Te dwie karty to ♠A i ♥D. Czy sędzia może przekazać je otwierającemu i pozwolić rozegrać 

rozdanie normalnie? 

B) Te dwie karty to ♣2 i ♦2. Czy mogą istnieć podstawy do orzeczenia wyniku rozjemczego w tym 

rozdaniu? 

C) Czy sędzia może pozwolić na normalne rozegranie rozdania, jeżeli otwierający zdążył spasować z 

11 kartami? 
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Zadanie 10. 

Rozgrywający powinien wyjść ze stołu, jednak zagrywa kartę z ręki. 

A) Czy wyjście poza kolejnością może być zaakceptowane przez jego RHO? 

B) W przypadku akceptacji wyjścia poza kolejnością, czy mogą istnieć podstawy do orzeczenia 

wyniku rozjemczego? 

C) W przypadku braku akceptacji wyjścia poza kolejnością, czy wycofana karta staje się kartą 

przygwożdżoną? 

 

Zadanie 11. 

Rozkład koloru pikowego (inne bez znaczenia): 

9 

AD82                       KW43 

                     10765 

  

Rozgrywający utrzymał się w stole i poza kolejnością wychodzi z ręki w ♠5. RHO dokłada ♠3, 

ponieważ zrozumiał, że nastąpiło zagranie ze stołu i dołożenie kary z ręki. Rozgrywający nie 

zadysponował karty z dziadka, ani dziadek jej nie dotknął, jednak zawodnik wywnioskował z 

kontekstu, że został zagrany singelton. 

  

A) Czy nastąpiła akceptacja wyjścia poza kolejnością? 

B) Czy RHO może wycofać dołożoną ♠3? 

C) Czy rozgrywający może nakazać dołożenie najniższej karty w pikach przez LHO? 

  

 

 

 


