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TEST WSTĘPNY 

W wszystkich pytaniach z wyjątkiem 9, 19, 20 do każdego podpunktu należy wybrać odpowiedź 

TAK lub NIE. W zadaniach od 1 do 17  oprócz odpowiedzi należy podać numer przepisu. 

Czas na rozwiązanie 60 minut. 

1) Pudełko rozdaniowe na czas rozgrywki można 

a. przesunąć na bok, 

b. zdjąć ze stołu. 

2) Dziadek ma prawo zwrócić uwagę rozgrywającemu, że wyszedł ze złej ręki. 

3) W pewnym momencie rozgrywający pyta dziadka „ile lew oddałem?”. Czy dziadkowi wolno 

odpowiedzieć na pytanie rozgrywającego? 

4) Gracz zobowiązany do pasowania może poprawiać błędy przy powtarzaniu licytacji. 

5) Jeżeli po odzywce wynikającej z błędnego tłumaczenia nastąpią 3 pasy, to jest już za późno 

na zmianę tej odzywki. 

6) W 7. rozdaniu W otworzył 1♦, po czym S, który właśnie skończył liczyć punkty i nie zauważył 

otwarcia, zalicytował 1♥. Przywołany sędzia 

a. pozwala N zaakceptować 1♦, 

b. pozwala W zaakceptować 1♥, 

c. unieważnia 1♦, 

d. informuje o możliwych ograniczeniach wistowych. 

7) Obrońca S, dokładając do ♣, położył na stole ♣7 i ♣9. Obie karty były widoczne. 

a. Rozgrywający W wybiera kartę, która ma być zagrana w tej lewie. 

b. Obrońca S wskazuje kartę, która ma być zagrana w tej lewie. 

c. Lewę wziął drugi obrońca N, w związku z tym rozgrywający W może mu nakazać lub 

zakazać wyjścia w ♣. 

d. W kolejnej lewie ♣ nadal leżał przygwożdżony, N zagrał ♦A, do którego S dołożył ♥, po 

czym się poprawił na ♦. W związku z tym rozgrywający W w kolejnej lewie może 

wistującemu N nakazać/zakazać wyjścia w  

i. ♣, 

ii. ♥. 

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

zaakceptowane, a było sztuczne i forsujące do końcówki. E może poprawić się bez restrykcji 

dla własnej strony na 

a. 3♣, 

b. 2 BA – GF z fitem, 

c. Kontrę, 

d. 4 BA. 



Test wstępny Kursokonferencja Sędziowska, Starachowice, 15-17 marca 2019 

      
Przygotowanie: Aleksander Krych.      Nadzór i korekta: J. Marciniak, A. Wasiak, M. Zimniewicz   2/6 

9) 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 ♣. Ile lew 

spośród tej końcówki należy zapisać rozgrywającemu? 

10) Kontrakt treflowy, obrońca W zagrał w ♦, z dziadka dodano ♦A, E przebił, a rozgrywający S 

nadbił. W kolejnej lewie S zagrał z ręki ♦, W zwrócił uwagę, że w poprzedniej lewie S zrobił 

FR, na to E wtrącił, że on również ma jeszcze ♦. Po orzeczeniu sprostowania gra była 

kontynuowana i obie strony wzięły po 3 lewy. Po rozdaniu sędzia decyduje, że dodatkowa 

informacja nie wpłynęła na wynik. 

a. Za uprawomocniony fałszywy renons rozgrywającego przekazuje 2 lewy stronie EW. 

b. Osiągnięty przy stole wynik nie podlega sprostowaniu. 

c. Sędzia może uznać, że bez FR obrona być może wzięłaby lewę więcej, więc orzeka 

ważony wynik rozjemczy. 

11) N gra 2♥. Po zagraniu 10 lew rozgrywający (N) orientuje się, że ma tylko dwie karty (♦5 i ♥4). 

Sędzia odnajduje kartę (♦A) i dołącza ją do wybrakowanej ręki. Po rozegraniu rozdania 

okazuje się, że na linii NS jest 27 punktów i na wszystkich pozostałych stołach przegrano 

końcówkę bez jednej, a w konsekwencji nieprawidłowości tu wygrano częściówkę. Sędzia: 

a. stwierdza, że nie popełniono fałszywego renonsu, 

b. orzeka wynik rozjemczy, aby przywrócić sprawiedliwość naruszoną brakiem karty. 

12) Rozgrywający zagrywa z ręki ♠6. LHO posiada ♠AK1072 i przed zagraniem karty upuszcza na 

stół ♠2. Obrońca w tej lewie: 

a. może zagrać dowolną kartę, 

b. upuszczając ♠2, zagrał już w tej lewie, 

c. może zagrać ♠7, 

d. może zagrać ♠10, 

e. może zagrać ♠A. 

13) W rozdaniu 13, zanim ktokolwiek zgłosił zapowiedź, N upuścił ♣5 i ♣2 na stół. Po licytacji W 

został rozgrywającym.  

a. S musiał spasować raz w licytacji. 

b. N może zawistować w dowolną kartę. 

c. N nie może zawistować w inną blotkę ♣. 

d. N wybiera kartę spośród upuszczonych. 

e. Rozgrywający wybiera spośród upuszczonych. 

f. Nie było żadnego z powyższych ograniczeń, ale sędzia może orzec wynik rozjemczy. 
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14)  W ma rozgrywać kontrakt, N wistuje zakrytą kartą, w tym samym czasie S wistuje odkrytą 

kartą ♠A, po czym E zaczyna się wykładać. 

a. Karta N jest kartą pierwszego wyjścia, a ♠A jest kartą przygwożdżoną. 

b. Karta S jest kartą pierwszego wyjścia, a karta N jest kartą przygwożdżoną. 

c. W może wyłożyć swoje karty i stać się dziadkiem. 

d. E musi się wyłożyć. 

15) Licytacja przebiegała: 

 

* długi młody lub ♥ + ♠ 

** forsujący  

 

a. E może zaakceptować 2♣. 

b. Grano ostatecznie 1BA z kontrą, w związku z tym rozgrywający może ograniczyć 

działania obrońców: 

i. nakazać S wyjście w ♣ przy najbliższej sposobności wyjścia, 

ii. zakazać S wyjścia w ♣ przy najbliższej sposobności wyjścia, 

iii. zakazać S wyjścia w ♦ przy najbliższej sposobności wyjścia, 

iv. zakazać S wyjścia w ♥ przy najbliższej sposobności wyjścia, 

v. zakazać S wyjścia w ♠ przy najbliższej sposobności wyjścia. 

16) Rozdanie 2, licytacja przebiegała 

 

 

 

 

 

 

W tym momencie zawodnik N ściągnął kartki licytacyjne, na co S zrobił wielkie oczy, a W 

upewnił się, że gra bez kontry. N woła sędziego i tłumaczy, że nie zauważył, że E zgłosił 4♠, 

i myślał, że licytacja się skończyła. Sędzia 

a. nakazuje rozgrywkę kontraktu 4♠, 

b. nakazuje kontynuację licytacji, 

c. nakazuje kontynuację licytacji, ale jeżeli N skontruje, to prawdopodobnie zmieni zapis 

na 4♠ bez kontry z powodu reakcji gracza S. 

17) Rozgrywający deklaruje wzięcie pozostałych lew. Przeciwnicy proponują „zagrajmy”, nikt nie 

wyraził sprzeciwu. W jednym z kolorów rozgrywającemu brakowało jeszcze damy, którą mógł 

impasować z dowolnej strony. Po celnej kontynuacji obrońcy wołają sędziego, narzekając, że 

rozgrywający zaimpasował damę u tego obrońcy, który zwrócił uwagę, że być może jeszcze 

nie wszystko jest jasne. Czy sędzia ma tu coś do zrobienia? 

W N E S 

   pas 

1 BA X* pas** pas 

pas 2♣   

 

W N E S 

  pas 1♥ 

1♠ 2♠ 3♠ 4♣ 

pas  4♥ 4♠ pas 

pas    
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18) Przy grze z zasłonami  

a. karty z pudełka można wyjąć dopiero po opuszczeniu ruchomej części zasłony, 

b. zapowiedź uznaje się za zgłoszoną, gdy dotknie tacy licytacyjnej, 

c. po zapowiedzi poza kolejnością kolejny gracz, zgłosiwszy swoją zapowiedź, 

zaakceptował nieprawidłową zapowiedź, 

d. żadna nieprawidłowa zapowiedź przesunięta na drugą stronę zasłony nie może być 

wycofana, 

e. na zmianę tempa licytacji należy zwrócić uwagę po drugiej stronie zasłony, 

f. tylko zmiana tempa powyżej 20 sekund może być uznana za znaczącą. 

19) Mecz. W pokoju otwartym w rozdaniu 22 para drużyny gości zrealizowała 3NT. W pokoju 

zamkniętym sędzia orzekł wynik rozjemczy: 1/3 na 4♠ E -1, 2/3 na 4♥X N -3. Podaj wynik 

w IMP dla gospodarzy. 

20) W turnieju par z cyklu GP Polski para chce stosować otwarcie blokujące 2♣ na obu kolorach 

starszych. Wybierz jedną odpowiedź. 

a. Może tak grać bez żadnych warunków, 

b. Może tak grać, o ile poinformuje przeciwników ustnie przed rozpoczęciem rundy, 

c. Może tak grać, o ile poinformuje przeciwników przed rozpoczęciem rundy, 

przedkładając dwa egzemplarze karty konwencyjnej, 

d. Nie może tak grać. 

 

♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣   ♠♥♦♣ 
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Karta Odpowiedzi 

Imię Nazwisko……………………………………………. 

 

Nr Odpowiedź Przepisy 

1a  
 

1b  

2   

3   

4   

5   

6a  

 
6b  

6c  

6d  

7a   

7b   

7c   

7d i   

7d ii   

8a   

8b   

8c   

8d   

9   

10a   

10b   

10c   

11a  
 

11b  

12a  

 

12b  

12c  

12d  

12e  

13a  

 

13b  

13c  

13d  

13e  

13f  

14a  

 
14b  

14c  

14d  

15a  

 

15b i  

15b ii  

15b iii  

15b iv  

15b v  

16a  

 16b  

16c  

17   

18a   

18b   

18c   

18d   

18e   

18f   

19   

20   
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Karta Odpowiedzi 

 

 

 

 

Nr Odpowiedź Przepisy 

1a NIE 
7A 

1b NIE 

2 NIE 43A1(b) 

3 NIE 43A1(c) 

4 TAK 20E 

5 TAK 21B1 

6a NIE 

28B 
6b NIE 

6c TAK 

6d NIE 

7a NIE 58B2 

7b TAK 58B2 

7c NIE 50BiC 

7d i TAK 50B, 51B 

7d ii TAK 50B, 51B 

8a TAK 27B1(b) 

8b TAK 27B1(b) 

8c NIE 27B2 

8d TAK 27B1(b) 

9 2 62D1, 64A2, 64B6 

10a NIE 64B8 

10b TAK 62C3 

10c NIE nie 64C1 

11a TAK 
14B, 12B2 

11b NIE 

12a NIE 

50BiC, nie 45A 

12b NIE 

12c NIE 

12d TAK 

12e TAK 

13a NIE 

definicje - licytacja 

nie 24 

16D 

13b NIE 

13c NIE 

13d NIE 

13e NIE 

13f TAK 

14a NIE 

54, 54B, 54C 
14b NIE 

14c NIE 

14d TAK 

15a NIE 

39C, 26B 

15b i NIE 

15b ii TAK 

15b iii TAK 

15b iv TAK 

15b v TAK 

16a NIE 

22A 16b TAK 

16c NIE 

17 NIE 68D2(b)(ii) 

18a TAK   

18b NIE   

18c NIE   

18d NIE  

18e TAK  

18f NIE  

19 -6 imp  

20 C  

 

 


