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Pierwszy krok 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 

 
 

 

 W N E S 

 – pas* 1♣ pas 

 2BA** pas 3BA pas 

 pas pas  

*niewiele brakuje do otwarcia z takim kolorem 

**inwit do 3BA, niewiele brakuje do  zgłoszenia 3BA samemu ze 

względu na piękny pięciokart 

 

Po wiście w ♠A widzimy, że nie uda się ściągnąć wszystkich pików, 

więc  aby nie podarować lewy na damę rozgrywającemu zmieniamy 

wist na kiera (kolory młodsze pozostawiamy do rozgrywania 

licytującemu 1BA). Nie jest to krok zbyt ryzykowny, bo nasza dama i 

tak jest w impasie. Teraz rozgrywający staje przed palcówką czy 

dołożyć ♥K czy ♥W. Powinien położyć ♥W, bo z ♠AK i ♥A N otworzyłby 

licytację. 
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Rozdanie 2; NS po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - 1♦ pas 

 6BA* pas pas pas 

*licytacja na oko, ADx w kolorze otwarcia wzmacnia rękę 

 

Ewentualnie policytujmy: 

 W N E S 

 - - 1♦ pas 

 2♦ * pas 3♦ pas 

 4♦ ** pas 4♥ ***  pas 

 4♠ *** pas 5♣ ***  pas 

 6BA pas pas pas 

*10+PC 

**ominięcie 3BA bez sprawdzenia zatrzymań to karta szlemikowa 

***cuebidy 

I tak kończy się na wylosowaniu maksowego 6BA choć partner 

(rzadko) czasem może mieć singla trefl. 

 

Po wiście treflowym kontrakt jest na impasie karo, po innym pewny. 

Z karty N narzuca się bezpieczny wist w kiera lub pika. 
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Rozdanie 3; EW po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♠* x 2♠ 

 3♣**  pas pas pas 

 

*na trzeciej ręce w korzystnych założeniach otwarcie standardowe o 

ile nie mamy w arsenale otwarcia słabego na kolorach starszych 

**Gracz agresywny zalicytuje 3BA 

 

Rozgrywający bierze 9 lew przebijając pika w stole. 
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Rozdanie 4; obie po, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 pas 1♣*  1♥ 1♠ 

 2♥ 2♠ pas pas 

 Pas** 

 

*AAK w składzie 4-4-3-2 kwalifikuje się na otwarcie z 11PC 

**Korci przepchnięcie się w 3♥, ale po partii krwiożerczy przeciwnicy 

na pewno zaaplikują kontrę i wezmą magiczne 200 
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Rozdanie 5; NS po, rozdawał N 

 
 

 W N E S 

 - pas 1BA 2♥*  

 2♠ pas pas pas** 

 

 

*5♥-5m 

**serce do walki jest, ale jakość kolorów nie pozwala nam powtórnie 

zabrać głosu 

 

Po wiście w kiera rozgrywający powinien zacząć od trefla do króla, aby 

przebić potem trefla w stole. Następnie zagrywa blotkę spod króla pik 

ściąga singlowego asa i kompletuje 9 lew. 
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Rozdanie 6; EW po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - pas pas 

 1BA pas* pas pas 

  

 

*można wejść 2♣ kolory starsze ale jak przeciwnicy są po partii 

wolimy spróbować obłożyć ich bez wielu(po 100) 

 

Wistujemy asem kier i kontynuujemy kolor 4 razy. Partner po dojściu 

powinien wyjść w pika. Jednak o ile rozgrywający puści, nie jesteśmy 

w stanie bezpiecznie kontynuować wyrabiania pików i dzięki temu 

rozgrywający wybroni się bez 1. 

Gdybyśmy weszli na starych to skończyłoby się na 140 dla nas. 
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Rozdanie 7; obie po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♣ x* 1♥ 1♠**  

 1BA pas 2♥*** 3♦**** 

 X pas pas pas 

 

*wywoławcza 

**partner wywołuje głównie kolory starsze, więc kara czekają na 

późniejszą okazję 

***partner obiecał dubla, więc z takim kolorem się nie boimy grać w 

kiery (Rzeczywiście 140 w kiery jest lepsze niż 130 w trefle) 

****można by spasować bo… 

*****.. przeciwnik z trzema asami tylko czeka, aby pobrać maksowe 

200 punktów(Tym razem akurat 500) 
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Rozdanie 8; obie przed, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 pas 1♣ pas 1♦ 

 pas 1BA* pas 2BA** 

 pas 3BA*** pas pas 

 pas  

*18-20 w składzie równym 

**piękne 5PC to idealna karta na inwit 

***19PC w topach przechyla szalę na rzecz 3BA mimo układu 4333 

 

Polecam wist pikowy. Niby kara mamy lepsze, ale przeciwnicy nie 

próbowali nawet uzgodnić kolorów starszych, więc statystycznie mają 

w nich mniej kart. Po wiście w karo rozgrywający wyrobi trefle i wygra 

swoje. Po wiście w pika może być nawet bez 3 jeśli ostatnim pikiem 

utrzyma się W i podegra kara. 
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Rozdanie 9; EW po, rozdawał N 

 
 

 

 W N E S 

 - 1♥ pas* 1BA** 

 2♠ x*** 4♠ 5♦ 

 pas pas pas****  

 

*po partii skok w 2♠ jest dosyć ryzykowny 

**z niesmakiem ale nie ma co zalicytować 

***kontra nadwyżkowa, ale wywoławcza, piękne 14PC 

**** mimo ogromnego fitu w pikach wyższa obrona w tych 

założeniach rzadko przyniesie zysk, ręka E nie zawiera krótkości 

 

Rozdanie jest bardzo dynamiczne i możliwe są bardzo różne 

sekwencje licytacyjne. Wiele zależy od tego czy i który z pary WE 

wejdzie do licytacji pikami. W najtrudniejszym położeniu jest gracz S, 

bo ma bardzo dobry układ, ale ograniczone możliwości licytacji, gdyż 

zwykle zgłoszenie nowego koloru na wyższym szczeblu wskazuje 

znacznie większą siłę honorową.
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Rozdanie 10; obie po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - 1♣ pas 

 1♠ pas* 2♦** pas 

 2BA*** pas 4♠ pas  

 Pas pas 

 

*blisko wejścia 2♦, ale wejścia kolorem młodszym są bardzo 

ryzykowne 

**odwrotka 

***słaby na 5 

 

Wist karowy(10) puszczamy do waleta bo wygląda na wist z sekwensu 

K109. Potem ściągamy atuty i wyrabiamy trefle. Po dojściu asem 

obrońca postąpi rozsądnie ściągając asa kier, ale jeśli zdecyduje się na 

wyjście blotką kier, to postawi rozgrywającego przed palcówką, którą 

będzie mu bardzo trudno trafić i pewnie skończy się na 10 lewach. 

(Po postawieniu króla bierze lew 12) 
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Rozdanie 11; obie przed, rozdawał S 

 
 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas pas 1♣ pas 

 1BA pas 3BA pas  

 Pas pas 

 

Wisty w kolory młodsze są po tej licytacji niezalecane, więc wistujemy 

w lepszy starszy czyli ♥8.  S kładzie blotkę i rozgrywający bierze damą. 

Wyrabia trefle ale wciąż ma tylko 8 lew. Partner dochodzi na asa trefl i 

odwraca w karo, a my po dojściu karem zagrywamy ♥10 co umożliwia 

wzięcie 3 kierów co daje obkład bez jednej. 
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Rozdanie 12; NS po, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 pas 1♥ pas 1♠ 

 pas 2♠* pas** pas*** 

 pas   

*fit tylko trzykartowy, ale bardzo nie chcemy zająć BA nie mając nic w 

młodszych 

**można rozważyć 2BA na młodych, ale nie wiemy jeszcze czy 

przeciwnicy nie są bardzo silni, więc rozsądek zwycięża 

***karta bliska inwitu, ale singiel w kolorze partnera to nie jest 

superwartość 

 

 Po wiście w singla karo o ile E nie przyśnie i przejmie damę partnera 

uda się ograniczyć rozgrywającego do 8 lew. Do przebitki wychodzi 

małym karem i dzięki temu partner wie, że ma potem odwrócić trefla 

co pozwala odebrać lewę treflową po dojściu na asa kier. 
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Rozdanie 13; obie po, rozdawał N 

 
 

 W N E S 

 - pas 1♣ 1BA* 

 pas 2♦ x** 2♥ 

 pas pas ?*** 

 

*wejście jak otwarcie w sile 15-17PC 

**na razie wistowa 

***Nie wiemy co zrobić, nasze czarne króle są źle położone co 

przemawia lekko za pasem pomimo takiej potęgi. X nie możemy dać 

bo jest wywoławcza i obiecuje piki. Pozostałe opcje 2BA i 3♦ też mają 

swoje wady. 
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Rozdanie 14; obie przed, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - 1♥*  x** 

 pas 2♦ 2♥ 3♠***  

 pas 4♠ pas pas 

 

*przed partią karta za silna na otwarcie dwukolorowe 

**wywoławcza lub objaśniająca 

***Do końcówki niewiele brakuje i po takim skoku partner mając fit 

trzykartowy i króla dokłada bez wahania. 

 

Rozgrywający przebija trefla w stole i impasuje pika biorąc 12 lew.  
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Rozdanie 15; NS po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - 1♣* 

 pas 1♠ pas* 2♣ 

 pas 2♦** pas 2♥  

 pas 2♠ pas 3BA*** 

 pas pas pas 

 

*Jest trochę punktów, ale długość w kolorze przeciwnika zniechęca do 

kontry 
**od 10PC (ładne 9 wystarczy) 

***wolelibyśmy grać 2BA, ale już jesteśmy sforsowani do końcówki 

 

Kontrakt mocno naciągnięty, ale nie ma jak go położyć. 

Wist najprawdopodobniej będzie ♦9(w kolor nielicytowany), obrona 

nie może wziąć nic więcej poza ♥A, ♠AK i treflem. Rozgrywający dzięki 

spadającemu drugiemu królowi karo ma 4 trefle, 3kara, 2 kiery 

(Lub coś w pikach jeśli obrońcy nie ruszą kierów) 
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Rozdanie 16; EW po, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 pas 1♥ pas* pas** 

 pas***  

  

 

*Kontra ze składem 4333 powinna zawierać nadwyżkę punktową 
**Chciałoby się powiedzieć 1♠, ale najczęściej skończy się to graniem 

2♥ lub nawet 3♥ 

***Wznowienie często skończy się tym, że przeciwnicy znajdą piki 
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Rozdanie 17; obie przed, rozdawał N 

 
 

 W N E S 

 - 1♥ 2♥* 3♥ 

 pas pas x** pas 

 4♠***  pas pas pas 

  

 

*5♠-5m słabe lub silne 
**Skład już pokazaliśmy, teraz akcentujemy siłę kontrą 

***As i fit to już superkarta jak partner ma 5-5 i dużą siłę 

 

Wistujemy w asa karo licząc na dojście do partnera i wzięcie przebitki. 

Partner zrzuca ♦3 próbując rozpaczliwie pokazać dojście kierami. 

Jednak N będzie trudno odczytać ten sygnał i najprawdopodobniej 

zagra w trefla wypuszczając kontrakt. 

 



Analizy opracował Rafał Marks – marksio2@gmail.com 
 

Rozdanie 18; NS po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - pas pas* 

 pas** pas***  

  

 

*Z tak słabymi sześcioma pikami i 4 kierami z boku otwarcie blokiem 

na pikach lub Multi jest bardzo ryzykowne 

**Można by rozważyć otwarcie na trzeciej ręce bo mamy 4 piki 
***Na 4 ręce bez kolorów starszych lepiej odpuścić 

 

Pechowo NS zgubili kontrakt pikowy, ale pociechą jest to, że 

przeciwnikom idzie 3♦. 
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Rozdanie 19; EW po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - 2♣* 

 Pas** 2BA*** pas 3♣ 

 Pas pas pas 

 

*Z 5-4 w młodych w WJ otwiera się 1♦, ale przy tak dobrych treflach 

lepiej lekko oszukać i otworzyć 2♣. Alternatywą jest pas. 

**Można dać kontrę na 2♣ 

***Słabe z fitem lub GF w składzie 5-5 
 

 W N E S 

 - - - 2♣ 

 x 3♣** 4♥ pas 

 Pas 5♣*** x pas 

 Pas pas 

 

 **Po kontrze słabe podniesienie jest w 3♣ 

***Mamy asa i króla i jest szansa, że obłożymy 4♥, ale duży fit trefl 

powoduje, że figury partnera w treflach nie wezmą za dużo lew. 

Obrona w tych założeniach na pewno będzie opłacalna 

 

Otwarcie 2♣ stawia W pod ścianą, bo jeśli nie da od razu kontry z 

10PC, to już się w licytacji nie znajdzie. 
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Rozdanie 20; obie po, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 pas pas pas 1♣* 

 Pas 1♥ pas 2♦** 

 Pas 2BA*** pas 4♥ 

 Pas pas pas 

 

*Z tak pięknymi 17PC nawet nie myślmy o 1BA 

**Odwrotka 

***Słabe na piątce 
 

Wist w damę trefl. Gdyby W znalazł się w licytacji jakimś blokiem 

byłyby podstawy, żeby wyimpasować u E K10x w atutach. Tak gramy 

kiera do damy i asa kier i musimy oddać lewę na króla co ogranicza 

nas do 10 lew. 
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Rozdanie 21; NS po, rozdawał N 

 
 

 W N E S 

 - pas 1♣ pas* 

 1♥ pas 2♣ pas** 

 2BA*** pas pas pas 

  

*Trefle za słabe na wejście na poziomie 2, a kontra z singlem kier to 

okropność. 

**Teraz to się cieszymy, że nie weszliśmy 

***6-9PC, 2♦ byłoby od 10 
 

Z N można rozważyć wist kierowy, ale to kolor przeciwnika, więc 

ostatecznie decydujemy się na ♠8. Po tym wiście rozgrywający nie ma 

żadnych szans wygrać. 
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Rozdanie 22; EW po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - 2♥* 2♠ 

 pas 3♠ pas pas 

 pas  

  

*Trochę marna karta na otwarcie w niekorzystnych, ale jak nie teraz 

to kiedy? 

 

Wistujemy w asa trefl i przystępujemy do analizy rozdania. Partner 

ma najprawdopodobniej skład 1-5-5-2. Gramy też króla trefl i dużego 

trefla, aby partner przebił swoim singlowym pikiem i zabrał w ten 

sposób lewę rozgrywającemu. Po przebiciu damą pik (Rozgrywający 

usuwa karo) partner odwraca w kiera co obkłada, bo nawet gdy 

rozgrywający zabije asem, nie może zagrać kiera do waleta przed 

pełnym odatutowaniem. Odda albo przebitkę kier albo 2 kiery grając z 

ręki. 
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Rozdanie 23; obie po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♣ pas 1♦* pas 

 1♥ pas 2♣ pas 

 4♦** pas 6♣*** 

  

** Po 2♣ nasza karta urosła w sposób niewiarygodny, więc 

informujemy o tym splinetrem 

*** E z renonsem i czwartym asem karo reaguje entuzjastycznie, 

można by jeszcze spróbować szlema odzywką 4♠(cuebid) 

 

Rozgrywający bierze 13 lew grając na obustronne przebitki nawet po 

wiście atutowym. 
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Rozdanie 24; obie przed, rozdawał W 

 
 

 W N E S 

 1♣ 1♥* 1♠ 3♥** 

 6♠***  pas pas pas 

   

*Z takim składem musimy się zameldować w licytacji 

**Blokujące 

*** widać z licytacji przeciwników, że partner ma renons kier, po 

spodziewanym wiście kierowym szlemik powinien być grywalny 

 

Po wiście w kiera rozgrywający przebija 3 kiery w ręce cofając się 

młodszymi asami, a potem ściąga atuty i impasuje karo biorąc 12 lew. 
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Rozdanie 25; EW po, rozdawał N 

 
 

 W N E S 

 - pas 1♣ pas 

 1♥ pas 1BA pas 

 2♥ pas pas pas 

   

Po wiście waletem karo obrona powinna odebrać swoje 5 lew. 
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Rozdanie 26; obie po, rozdawał E 

 
 

 W N E S 

 - - pas pas 

 pas 1BA pas pas* 

 pas 

 

*Fatalne 8PC, więc nie warto inwitować 3BA(Jak się później okaże już 

1BA może być za wysoko)  

   

Wist w pika i trzy razy piki. Rozgrywający wchodzi treflem do stołu i 

impasuje karo, a potem gra kiera do króla na szansę stojącego asa.  

Jeśli E podstawi ♥10, aby mieć pewne dojście do pików, to 

rozgrywający wyrobi kiera i weźmie 7 lew. Jeśli E podłoży małe, to 

rozgrywający powinien położyć 9 (Szansę stojącego asa można jeszcze 

wykorzystać później). Położenie króla przegrywa od razu. 
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Analizy rozdań przygotował Rafał Marks – kapitan ekstraklasowej 

drużyny AZS UW Warszawa, z sukcesami w brydżu juniorskim i 

akademickim na arenie międzynarodowej. 

 

Są to nasze pierwsze kroki w tego typu działalności. Chętnie 

przyjmiemy wszelkie uwagi dotyczące powyższego opracowania, 

również krytyczne, aby w kolejnych miesiącach nasz produkt coraz 

bardziej odpowiadał oczekiwaniom czytelników. 

Pracujemy również nad bardziej przystępną formą publikacji analiz. 

 

Zaznaczamy przy tym, że podawane licytacje i opisy mają charakter 

poglądowy i edukacyjny. Nie jest naszym celem odgadnięcie 

przebiegu rozdania przy stole w turnieju Pierwszy Krok. 

 

Kontakt z nami: 

Rafał Marks, e-mail: marksio2@gmail.com – autor analizy rozdań, 

Paweł Szymaszczyk, e-mail: p.szymaszczyk@gmail.com – sędzia główny, 

Piotr Dybicz, e-mail: piotrdybicz@gmail.com – koordynator cyklu Pierwszy Krok. 

 

Dziękujemy! 


