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TEST WSTĘPNY 
 

Do każdego pytania należy udzielić możliwie krótkiej odpowiedzi na Karcie odpowiedzi. 
Zadania nr 2, 3, 5, 13, 26 to pytania otwarte. Pozostałe zadania są zadaniami jednokrotnego 
wyboru, na które należy odpowiedzieć tak/nie lub wskazać prawidłową odpowiedź a/b/c/d. 
 
 
1. Podczas rozgrywek ligi centralnej miejsce przy stole zajmuje zataczający się zawodnik 

ściskający w dłoni puszkę z piwem. Regulamin zawodów zabrania wnoszenia alkoholu na salę 

gry. Sędzia powinien: 

a) zlecić ciągnięcie za koniem i wbicie na pal, 

b) usunąć gracza z sali gry i skierować odpowiedni wniosek do Komisji Dyscyplinarnej,    

c) zastosować oba powyższe rozwiązania 

 

2. W pierwszym rozdaniu turnieju granego na dziesięciu stołach zanotowano zapisy: 100, 300, 

100, 110, 110, 100, 110, 50, -50, 100. Podaj wynik w PT dla NS i EW za zapis 110.    

 

3. Grany jest turniej dziesięciostołowy, trzy rozdania na rundę, prosty Mitchell. Pary 

nieparzyste na NS, parzyste na EW. W pierwszej rundzie na pierwszym stole na NS para nr 1, 

na EW para nr 2, rozdania nr 1-3. Podaj numery par i rozdań, które w czwartej rundzie spotkają 

się na stole trzecim,   

 

4. Sytuacja jak w zad. 3. Czy konieczne będzie zrobienie przeskoku?  

 

5. Grany jest kontrakt 7♠x. W pierwszej lewie obrońca ściągnął A♣. W drugiej kontynuował 

trefla, którego przebił partner, popełniając fałszywy renons. Wykryto to w piątej lewie. Więcej 

lew obrońcy nie wzięli. Ile lew zapisze sobie rozgrywający?    

 

6. Gracz N otworzył poza kolejnością 2♦ Wilkosz (55, co najmniej jedna starsza piątka). E nie 

zaakceptował i otworzył 1BA. W zalicytował 3BA, co skończyło licytację. Czy E może zakazać 

wistu w piki? 

 

7. Sytuacja jak w zad. 6. Czy E może zakazać wistu w kiery? 

8. Sytuacja jak w zad. 6. Czy E może zakazać wistu w kara? 

9. Sytuacja jak w zad. 6. Czy E może zakazać wistu w trefle? 
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10. Czy gracz ma prawo zrezygnować z wyegzekwowania sprostowania za uprawomocniony 

fałszywy renons?     

 

11. S rozgrywa 3BA. E ma normalną kartę przygwożdżoną, D♦. W dochodzi do lewy i: 

- „Nakazuję wyjście w karo.” 

- „Ale ja nie mam kara.” 

- „W takim razie nakazuję wyjście w kiera.” 

Czy W ma obowiązek wyjść w kiera?                

 

12. Sytuacja jak w zad. 11. Czy D♦ pozostaje kartą przygwożdżoną?      

 

13. Ile najwięcej kart przygwożdżonych może leżeć na stole?      

 

14. Czy każdy uprawomocniony fałszywy renons skutkuje przekazaniem co najmniej jednej 

lewy stronie niewykraczającej?      

 

15. N otworzył 1♠. E wszedł 1♦ (odzywka niewystarczająca). S nie zaakceptował. E zastąpił 1♦ 

pasem, po czym S rozgrywa 3BA. S chciałby nakazać graczowi W wist karowy. Czy ma takie 

prawo?     

 

16. S rozgrywał 3BA i w czterokartowej końcówce sklejmował 9 lew. W zaprotestował i wezwał 

sędziego. „Dobrze, to ja rozegram do końca” – zaproponował S. Czy sędzia może się zgodzić?       

 

17. E wyciągnął karty z pudełka i nie zaglądając do nich otworzył 1BA. Czy prawo na to zezwala?          

 

18. W pokoju otwartym Dreptak grał na E, jego partner, Trypućko, na W. Po trzecim rozdaniu 

Dreptak zaproponował: „Nie idzie nam, zamieńmy się miejscami”. Taka zmiana jest: 

a) niedozwolona 

b) dozwolona za zgodą przeciwników 

c) dozwolona za zgodą sędziego 

d) dozwolona bez warunków dodatkowych 
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19. S rozgrywa 2 trefl. Popełnia fałszywy renons, co dostrzega tylko dziadek i: 

a) ma obowiązek niezwłocznie zwrócić na to uwagę, by nie dopuścić do uprawomocnienia 

b) ma obowiązek zwrócić na to uwagę natychmiast po uprawomocnieniu 

c) ma obowiązek zwrócić na to uwagę natychmiast po skończeniu rozdania 

d) nie ma obowiązku komukolwiek o tym mówić        

 

20. Licytacja: 

1♥   2♠  4♥  …x 

pas    4♠ pasy 

Kontra padła po bezspornym  namyśle. Panel wykazał, że pas (zamiast 4♠) jest Logiczną 

Alternatywą. 4♠ zostało przegrane bez jednej, na 4♥, w zależności od rozgrywki, można było 

wziąć 8 lub 9 lew. 

Sędzia powinien: 

a) utrzymać wynik uzyskany przy stole                                  

b) orzec wynik rozjemczy 4♥x, 8 lew  

c) orzec ważony wynik rozjemczy 4♥x, 8 lub 9 lew 

 

21. Licytacja: 

1♥   2♠  4♥  …x 

pas    4♠ pasy 

Kontra padła po bezspornym  namyśle. Panel wykazał, że pas (zamiast 4♠) jest Logiczną 

Alternatywą. 4♠ zostało przegrane bez jednej, na 4♥, w zależności od rozgrywki, można było 

wziąć 10 lub 11 lew. 

Czy można orzec wynik rozjemczy 60%/40%?         

 

22. Jeden z graczy ma dwanaście kart, a inny czternaście. Obaj je obejrzeli przed wykryciem 

nieprawidłowości. Nadmiarowa karta to blotka. Czy należy kontynuować grę? 

23. Jeden z graczy ma dwanaście kart, a inny czternaście. Obaj je obejrzeli przed wykryciem 

nieprawidłowości. Nadmiarowa karta to figura. Czy należy kontynuować grę? 
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24. 

  N       E      S 

1BA  1♠   x 

„Panie sędzio, odzywka niewystarczająca!” 

Jaka powinna być decyzja sędziego? 

a) NS 60%, EW 40% 

b) kontynuujemy licytację                               

c) zastępujemy 1♠ przez 2♠ i pozwalamy eSowi licytować dowolnie 

d) wycofujemy zapowiedzi E i S i przywracamy kolejność licytowania E      

 

25. Rozgrywający wziął lewę. Odłącza kartę (K♠) i trzyma ją w powietrzu, po czym chowa 

i zagrywa 2♣. Obrońca wzywa sędziego. Jaka powinna być decyzja sędziego? 

a) zagrano 2♣       

b) jeżeli dowolny obrońca mógł dostrzec, że pierwszą kartą był K♠, jest on kartą zagraną, a 2♣ 

wraca do ręki rozgrywającego, 

c) jeżeli dowolny obrońca mógł dostrzec, że pierwszą kartą był K♠, jest on kartą zagraną, a 2♣ 

jest normalną kartą przygwożdżoną, 

d) jeżeli dowolny obrońca mógł dostrzec, że pierwszą kartą był K♠, jest on kartą zagraną, a 2♣ 

jest podrzędną kartą przygwożdżoną. 

 

26. W pokoju otwartym gospodarze na NS zapisali +100. W pokoju zamkniętym sędzia orzekł 

ważony wynik rozjemczy 50%(+90) & 50%(+190). Podaj wynik w IMP.       

 

27. Czy niniejszy test jest prosty, łatwy i przyjemny?  
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KARTA ODPOWIEDZI 
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Imię i Nazwisko 

 

…………………………………………………………… 
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Prawidłowe odpowiedzi 

1 B 

2 14/4 

3 NS 5, EW 20, RZD 16-18 

4 TAK 

5 12 

6 TAK 

7 TAK 

8 TAK 

9 TAK 

10 NIE 

11 NIE 

12 NIE 

13 26 

14 NIE 

15 NIE 

16 NIE 

17 NIE 

18 C 

19 D 

20 A 

21 NIE 

22 NIE 

23 NIE 

24 B 

25 A 

26 -1,5 IMP dla gospodarzy 

27 Obie odpowiedzi są poprawne 

 


