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Test wstępny 
wybitnie rozgrzewkowy 

 
 
 
 
 

Instrukcja: 
 
Poniższy test składa się z 13+ zadań.  
 
Wybierz odpowiedź i podaj przepis (przepisy). 
Każde pole warte jest 1 pkt. 
 
Czas trwania testu: 45 minut. 
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Zadanie 1 
Kiedy uprawomocnia się fałszywy renons? 

A. kiedy lewa zostaje zakryta, 
B. kiedy gracz strony wykraczającej zagra kartę, nazwie kartę lub złoży 

roszczenie 
C. kiedy po karcie fałszywego renonsu zagra kartę, nazwie kartę lub złoży 

roszczenie następny w kolei zawodnik, 
D. kiedy zawodnik który wziął poprzednią lewę zagra kartę, nazwie kartę lub 

złoży roszczenie w następnej lewie, 

 

Zadanie 2 
Jeżeli dziadek zagrywa kartę inną niż nazwana przez rozgrywającego to: 

A. karta musi być zagrana, 
B. karta musi być wycofana, 
C. karta musi być zagrana, jeżeli LHO dziadka dołożył kartę. 

 

Zadanie 3. 
W N E S 

(pas) 1♠   
 
W rozpoczął licytację od pasa, podczas, gdy otwierającym był N. Pas nie został 
zaakceptowany i N otworzył licytację odzywką 1♠. Jakie ograniczenia dotyczą pary 
EW? 

A. W musi spasować raz, 
B. W musi pasować do końca licytacji, 
C. E musi spasować raz, 
D. E musi pasować do końca licytacji. 

 

Zadanie 4. 
W N E S 

(1♣) 1♠   
 
W rozpoczął licytację 1♣, podczas, gdy otwierającym był N. Odzywka nie została 
zaakceptowana i N otworzył licytację odzywką 1♠. Jakie ograniczenia dotyczą pary 
EW? 

A. W musi spasować raz 
B. W musi pasować do końca licytacji 
C. E musi spasować raz 
D. E musi pasować do końca licytacji 
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Zadanie 5. 
Kibic przychodzi do sędziego i mówi „przy stole 21 zawodnik N popełnił fałszywy 
renons”. Sędzia: 

A. poucza kibica, że wszelkie nieprawidłowości może zgłaszać tylko zawodnik 
grający przy stole, przy którym nieprawidłowość zaistniała, 

B. poucza kibica, że wszelkie nieprawidłowości może zgłaszać tylko zawodnik 
grający w tym turnieju, 

C. dziękuje kibicowi i podejmuje działanie sprostowania nieprawidłowości. 

 

Zadanie 6. 
N popełnił fałszywy renons i bez przywołania sędziego poprawił na kartę właściwą, 
zostawiając kartę fałszywego renonsu jako kartę przygwożdżoną. Po kilku kolejnych 
lewach jeden z przeciwników wezwał jednak sędziego i opisał mu sytuację. Sędzia: 

A. musi zaakceptować działania obu stron, 
B. musi unieważnić działania obu stron, 
C. może zaakceptować działania obu stron. 

 

Zadanie 7. 
W N E S 
1♣ pas 1♥ 1♠ 
1ba pas 2ba pas 
3ba    

 
W tym momencie N, zamiast pasa, położył na stole ♠3. 

A. ♠3 jest podrzędną kartą przygwożdżoną i brak dalszych konsekwencji 
B. ♠3 jest podrzędną kartą przygwożdżoną, S musi raz spasować 
C. ♠3 jest normalną kartą przygwożdżoną i brak dalszych konsekwencji 
D. ♠3 jest normalną kartą przygwożdżoną, S musi raz spasować 

 

Zadanie 8. 
Rozgrywający może poprosić o powtórzenie licytacji, dopóki: 

A. nie nastąpi pierwszy wist, 
B. pierwszy wist nie zostanie odkryty, 
C. nie zagra karty z dziadka, 
D. nie dołoży karty z ręki, 
E. nie zakryje pierwszej lewy. 
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Zadanie 9. 
Rozgrywający zagrywa z ręki ♥9. Przed zagraniem karty obrońca upuszcza na stół 
♥5. Jaką kartę może zagrać obrońca w tej lewie, jeżeli posiada ♥D1052. 

A. Jedynie ♥5 
B. ♥5 lub ♥2 
C. ♥D lub ♥5 
D. ♥D, ♥10 lub ♥5 
E. Dowolnego kiera 

Zadanie 10. 
N popełnił fałszywy renons w bieżącej lewie i dostrzegł nieprawidłowość. W wezwał 
sędziego, ale E proponuje, aby N poprawił fałszywy renons bez żadnych 
konsekwencji. W przyłącza się do prośby. Sędzia: 

a) musi przyjąć prośbę i pozostawić zdarzenie bez dalszych konsekwencji, 
b) może przyjąć prośbę i pozostawić zdarzenie bez dalszych konsekwencji. 
c) nie może przyjąć prośby zmuszony do zastosowania odpowiedniego przepisu, 

Zadanie 11. 

W turnieju teamów w rozdaniu 7 drużyna, na skutek pomyłki, zagrała 2♦ z kontrą 
za 1100. Na drugim stole nie obrócono rozdania i obejrzano karty, po czym rozdanie 
nie zostało rozegrane. Na pozostałych stołach zapisy w tym rozdaniu oscylowały od 
+140 do -130 dla NS. Orzekasz: 

A. -3/-3, 
B. 0/0, 
C. 3/3, 
D. wynik uwzględniający wynik, jaki padł w rozdaniu rozegranym. 

Zadanie 12. 
Ręka dziadka: ♠AW2 ♥75 ♦AKDW432 ♣5. Rozgrywający bije asem pierwszy wist w 
♠K i mówi „karo”, po czym chce się poprawić na ♦A.  Czy pozwolisz na zamianę, 
jeżeli ręka rozgrywającego wygląda: 
12A. ♠643, ♥D93, ♦5, ♣AK10842 
12B. ♠643, ♥D93, ♦10, ♣AK10842 

Zadanie 13. 
Zawodnik S, będący na trzecim ręku otworzył licytację odzywką 1♠. Zawołano 
sędziego, obrońcy nie zaakceptowali otwarcia i po dwóch prawidłowych pasach S 
znowu znalazł się przy głosie. Zdecydował się zatem na otwarcie licytacji odzywką 
3 BA i zrealizował ten kontrakt z nadróbką (+630). Strona niewykraczająca 
(obrońcy) podczas wpisywania wyniku do protokołu stwierdziła, że ma kompletne 
zero, bo wszyscy pozostali grali kontrakt 4 pik za 620, dwa razy nawet obłożony na 
przebitce. Sędzia:   

A. zostawia wynik NS, WE wyrównuje do 60%, 
B. zmienia wynik na +620, 
C. nie orzeka sprostowania, pozostawiając wynik. 


