
Pierwszy krok 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 

 

 

W  N  E  S 

–  1NT  PAS  2♥ 

PAS  2♠  PAS  3NT 

PAS  4♠  PAS  PAS 

PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po pasywnym wiście pikowym rozgrywający nie powinien zakładać damy pikowej 

u wistującego dlatego też powinien wziąć pika asem, poprawić królem, zgrać 

dwa razy trefle i ciągnąć kara. Na początek płaskie 11 lew.  

Po wiście karowym (nie polecanym spod trzeciego waleta) rozgrywający także 

powinien zagrać piki górą ze względu na grożącą przebitkę, natomiast po innym 

wiście można spokojnie zaimpasować damę pik. 



Rozdanie 2; NS po 
 

 

W  N  E  S 

–  –  2♥*  PAS 

3♥**  X  PAS  4♠ 

PAS  PAS  PAS 

 

* dwukolorowe kiery i inny 

** przedłużenie bloku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wiście w kiera rozgrywający bierze asem i gra pika do asa. Dołożona 10 w 

świetle licytacji może go uczujnić przed niekorzystnym podziałem atutów i 

powinien zagrać w trefla. W po wzięciu asem zagra po raz kolejny w kiera, co 

wyjaśni układ ręki E jako 1570 (W w licytacji pokazał 3 kiery i nie wyszedł w trefla 

do przebitki.) Znając pełen rozkład, jeżeli przeciwnicy nie pomogą, to skończy się 

na 9 lewach. 



Rozdanie 3; EW po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  –  1♦ 

1♠  1NT  2♥  PAS 

PAS*/3♥ 3♦/PAS PAS  PAS 

 

*karta W ma potencjał do 

bezpośredniego zalicytowania 3♥ ale z 

uwagi na 1NT i prawdopodobny nie 

podział koloru pikowego pasujemy. 

Jednak po 3♦ odzywka 3♥ jak 

najbardziej się należy co powinno stać 

się kontraktem finalnym. 

 

 

 

 

 

Zawodnik S po wiście w asa karo może spokojnie połączyć atuty gdyż jego 3król i 

tak weźmie. Spotka go miła niespodzianka gdy Partner pobije kiera asem i 

odwróci w to samo miano. Po złączeniu atutów rozgrywający na króla pik 

wyrzuci jedno karo a jedno będzie musiał oddać, dlatego wygrana tego 

kontraktu będzie zależeć od trafienia damy trefl. Obrońca N pokazał do tej pory 

asa kier i zatrzymanie pik(licytacja) natomiast S AK karo i króla kier. 

Zdecydowanie bardziej prawdopodobnym jest zlokalizowanie damy trefl u 

otwierającego 1karo (co ma miejsce w tym rozd), co pozwoli wziąć 9 lew.



Rozdanie 4; obie po 

 

 

W  N  E  S 

1♣  PAS  1♥  PAS 

2♥  PAS  2NT*  PAS 

3♥  PAS  PAS  PAS 

 

* inwit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist królem trefl bierzemy asem i gramy w kiera. Król kier, dama trefl i trefl do 

przebitki, rozgrywający nadbija i łączy atu. Zawodnik N będzie musiał wyjść albo 

w karo albo w pika. Jeżeli zdecyduje się na kolor karowy to z ręki kładziemy małe 

i S musi wstawić damę, więc impas waleta da 10 lewę dla rozgrywającego. Jeśli 

jednak N wyjdzie w pika to rozgrywający może wziąć na 10 w reku. Zagrać pika 

do asa, wrócić kierem do ręki, ściągnąć króla pik wyrzucając karo, potem karo do 

króla i ostatni kier ustawi zawodnika N w przymusie. Będzie musiał się odrzucić 

albo od damy pik albo wydublować kara co da rozgrywającemu 10 lew.



Rozdanie 5; NS po 

 

 

W  N  E  S 

–  PAS  1♠  PAS 

2♥  PAS  3♣*  PAS 

3♠  PAS  4♣**  PAS 

4NT  PAS  5♦  PAS 

5♥*** PAS  5NT**** PAS 

6♥***** PAS  7♥  PAS 

7NT  PAS  PAS  PAS 

 

* nadwyżkowe 

** cue-bid 

*** pytanie o damę atu 

**** dama atu bez króli 

***** inwit wielkoszlemowy na 

damę kier 

 

 

 

Rozdanie które jest interesujące tylko w licytacje gdyż skompletowanie 13 lew 

nie powinno być zbytnim problemem. 



Rozdanie 6; EW po 

 

W  N  E  S 

–  –  PAS  2♠* 

3♦  4♠  PAS  PAS 

X/PAS* PAS  PAS*** PAS 

 

* dwukolorowe piki i młodszy 

** mając 3.5 lewy ciężko nie 

skontrować szczególnie w takich 

założeniach jednak może to grozić… 

*** wyniesieniem w 5♦ co będzie już 

za drogim rozwiązaniem 

 

 

 

 

 

 

 

Po asie karo naturalnym zagraniem będzie wyjście w trefla które rozwiąże kolor 

rozgrywającemu. Jedyne czego rozgrywający nie może zrobić to zagranie pika do 

asa i pika, gdyż obrońca weźmie, ściągnie ostatni atut i będzie jeszcze trzeba 

oddać karo. Każda inna rozgrywka powinna prowadzić do zrealizowania 

kontraktu 4pik. 



Rozdanie 7; obie po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  –  PAS 

PAS*  1♦  PAS  1NT** 

PAS  2♣  PAS  3♦ 

PAS  3♠*** PAS  4♣ 

PAS  5♦  PAS  PAS 

PAS 

 

* słaby kolor kierowy i 4piki bokiem nie 

pozwalają otworzyć multi 

** co prawda mamy prawie otwarcie, ale 

partner na 3 ręku mógł otworzyć słabiej, 

mamy skład 4333 a długość w karach nie 

daje perspektyw dodatkowych lew zatem 

nie należy zawyżać licytacji, 2NT w 

praktyce zamknęło by drogę do 

kontraktu karowego  

          *** z wartości 

 

 

Z ręki E po licytacji zaprezentowanej wyżej naturalnym wistem jest wist kierowy. 

Rozgrywający weźmie asem i zagra karo do króla i zobaczy rozmiar nieszczęścia. 

Jeżeli wygra ten kontrakt to tylko dzięki uprzejmości obrońców☺ Po dojściu 

asem karo należy skrócić rozgrywającego kierem, co spowoduje że nie będzie 

mógł ściągnąć wszystkich atutów gdyż nie ma jeszcze dobrych trefli. Zagra więc 

samemu w trefla. Kluczowym zagraniem będzie przepuszczenie trefla przez 

obrońcę na W, który po ponownym zagraniu w trefla weźmie asem i zagra trefla 

do przebitki. Jeśli jednak pierwsza lewa treflowa zostanie zabita asem to po 

dowolnym odwrocie rozgrywający będzie w stanie ściągnąć atuty komunikując 

się pikami i skompletować resztę lew.



Rozdanie 8; obie przed 

 

 

W  N  E  S 

PAS  1♦  PAS  2♣ 

PAS  2♦*  PAS  3NT 

PAS  PAS  PAS 

 

 

* 2♥ ponieważ jest rewersem było by 

przelicytowaniem karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist pikowy bierzemy asem, gramy karo do waleta i asa trefl. Przechodzimy 

karem do stołu i ściągamy wszystkie kara. W zależności czy zdecydujemy się na 

impas trefl weźmiemy 10 lub więcej lew. O losy kontraktu bać się nie musimy bo 

więcej jak 3 kiery i trefla nie oddamy ale czy na maksy zrealizowanie kontraktu 

będzie dobrym zapisem? Podejrzewam jednak że częstym zapisem będzie co 

najmniej 460 dla lini NS.  



Rozdanie 9; EW po 

 

 

W  N  E  S 

–  PAS  PAS  1♦ 

1♥  1♠*  PAS  2♠ 

PAS  PAS  PAS 

 

* próba złapania przeciwników na 

wpadkę z kontrą nie przyniesie 

oczekiwanych efektów, po 

ewentualnej kontrze wznawiającej 

partnera E z pewnością odskoczy w 

wychodzące 2♣ po którym ciężko 

będzie uzgodnić kolor pikowy. 

 

 

 

 

 

 

Aby wziąć w tym rozdaniu 9 lew, należy od razu zacząć wyrabiać lewy karowe. 

Waleta karo W weźmie damą, potem króla zabije asem, i po kolejnym przebiciu 

kara w ręku 8 w stole będzie najstarsza. Należy zauważyć że nie wolno nam 

zagrać pika do figury w stole przed zagraniem w karo gdyż zabrakło by dojść do 

stołu. Obrońcy w tym rozdaniu wezmą karo, dwa trefle i pika a rozgrywający 6 

lew pikowych 2 kierowe i karo. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdanie 10; obie po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  PAS  PAS 

2♣  PAS  2♥*  PAS 

PAS  PAS 

 

* mimo niewielu punktów warto 

zgłosić kiery ponieważ na kontrakt 

częściowy czasem osiągniemy lepszy 

zapis, czasem też może wychodzić 

końcówka w ten kolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrona może obłożyć ten kontrakt wykoszystująć wszystkie swoje atuty. Trefl do 

asa, trefl przebity, pik do asa, trefl… rozgrywający nie może praktycznie nic 

poradzić na taką obronę. Po nadbiciu waletem kier obrońca musi liczyć na króla 

karo u partnera i wychodząc małym karem spod króla skomunikuje się z nim aby 

spromować króla kier. 

 

 



Rozdanie 11; obie przed 

 

 

W  N  E  S 

–  –  –  PAS 

PAS  1♣  1♠ *  2NT** 

PAS  3NT  PAS  PAS 

PAS 

 

* z uwagi na dwa asy i słaby kolor lepiej 

nie skakać w blokujące 2  

** pomimo posiadania 6 trefli karta 

wygląda na bezatutową i do takiego 

kontraktu należy dążyć 

 

 

 

 

 

 

 

„Karo wróg bez atu” – ta maksyma spowoduje że rozgrywający nie będzie miał 

szans na zapis po swojej stronie. Jednak w praktyce po wiście pikowym weźmie 

od 9 do 10 lew. Jeżeli obrońca zabije pika asem i odwróci w karo to uchroni się 

przed zapisaniem bardzo słabego zapisu w tym rozdaniu. 

 

 



Rozdanie 12; NS po 

 

 

W  N  E  S 

1♣  1♥  1♠  2♥ 

2♠  PAS  3♠  PAS 

PAS  PAS 

 

* duży układ daje podstawy do 

zainwitowania końcówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układ w tym rozdaniu jest na tyle niekorzystny że można dość nieoczekiwanie 

przegrać ten kontrakt. Naszym zagrożeniem jest ściągnięcie atutów trzy razy. 

Jeżeli będziemy chcieli zrobić to trzykrotnie zabraknie nam dojść do ręki aby 

wyrobić trefle, dlatego możemy ściągnąć atuty. Potem gramy asa trefl i trefla. N 

skróci nas kierem, następnie przebijamy trefla w stole i ściągając ostatni atut 

przechodzimy damą pik do ręki, oddając trefla obrońcom wyrabiamy fortę w tym 

kolorze. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdanie 13; obie po 

 

 

W  N  E  S 

–  1♥  PAS  2♥ 

2♠  PAS  PAS  3♦* 

PAS  3♥  PAS  PAS 

PAS 

 

 

* W ramach dotychczasowej licytacji 

mamy kartę ekstremalną, tego typu 

odzywka ma pomóc partnerowi w 

przypadku przelicytowania oraz na 

wiście. 

 

 

 

 

 

Wist 10 pik rozwiewa wątpliwości co do ilości lew w tym rozdaniu. AK pik 

przebitka i as kier to lewy należące się obrońcom. 



Rozdanie 14; obie przed 

 

 

W  N  E  S 

–  –  1♣  PAS 

1♠  PAS  2♦*  PAS 

2♥**  PAS  2NT*** PAS 

3NT**** PAS  PAS  PAS 

 

* odwrotka 

** słaby na 4 

*** z uwagi na sporą nadwyżkę nie 

zamykamy jeszcze licytacji 3NT 

**** ponieważ nie mamy nadwyżki 

nie zgłaszamy nowego koloru. 

 

 

 

 

 

Rozdanie w którym po wiście kierowym rozgrywający nie ma czego szukać i 

będzie musiał zapisać „dwie nogi”. Jednak po wiście w waleta karo dość szybko 

skompletuje nawet 11 lew. 

 

.



Rozdanie 15; NS po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  –  1♥ 

PAS  1NT*  PAS  PAS 

PAS 

 

* W czasach agresywnych otwarć karta 

trochę za słaba na GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to w rozdaniu częściówkowym może być bardzo wiele scenariuszy.  

Naturalny pierwszy wist w pika. Rozgrywający dobrze zrobi puszczając do 

dziewiątki. W po wzięciu na damę odejdzie w karo które E weźmie waletem, 

następnie otworzy kolor treflowy. W po wzięciu na damę prawdopodobnie zagra 

pika lub karo. Zagranie w karo spowoduje 9 lew, natomiast jeżeli E zabije pika to 

będzie już 8 lew (po 2 w każdym kolorze), jeżeli E podłoży 10 to rozgrywający z 

dużym prawdopodobieństwem weźmie tylko 7lew. 

 

 



Rozdanie 16; EW po 

 

 

W  N  E  S 

PAS  1♣  PAS  1♦ 

1♠  2♥  2♠  4♥ * 

PAS  PAS  PAS 

 

* czterokartowy fit w składzie 5422 

upoważnia nas do samodzielnego 

przesądzenia końcówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa piki i kier – takie lewy należą się obronie i zmiana do kolejnej rundy. Jedyne 

na czym można się zatrzymać to rozgrywka kierów jednak nie ma dojść do stołu 

żeby podwójnie impasować dlatego też gramy asa kier i chowamy karty do 

pudełka.



Rozdanie 17; obie przed 

 

 

W  N  E  S 

–  1♥  PAS  2♥* 

PAS  PAS  PAS 

 

* w przedziale poniżej inwitu 

pokazanie fitu ma pierwszeństwo.  

(W sekwencji 1♥ – 1♠ – 1NT – 2♥ ta 

ostatnia ma charakter inwitujący, 

natomiast w sekwencji 1♥ – 1♠ – 2m 

– 2♥ jest negatywnym wyborem 

koloru i nie obiecuje pełnego fitu 

który często jest kluczowy dla 

podjęcia dalszej akcji.) 

 

 

 

 

Kolejne rozdanie w którym rozgrywka powinna przebiegać bardzo szybko, 

Stojący w impasie król kier daje rozgrywającemu osiągnąć zapis równy 170 chyba 

że obrońcy nie ściągną na początku lewy karowej. Wtedy na pika wyleci karo i 

rozgrywający odda tylko 2 lewy treflowe.



Rozdanie 18; NS po 
 

 

W  N  E  S 

–  –  PAS  1♥ 

PAS  1♠  2♣  3♠* 

PAS  4♠  PAS  PAS 

PAS 

 

* dynamiczny skład rekompensuje 

drobne niedobory punktowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrońca na W już w pierwszej lewie (po wiście karowym) może wypuścić 

kontrakt wstawiając króla. Jeżeli tego nie zrobi rozgrywającemu będzie bardzo 

trudno o zrealizowanie kontraktu. Może zagrać w kiera, którego zawodnik E nie 

powinien przebijać. Skrócenie się przez obrońcę E spowoduje, że rozgrywający 

odda tylko asa trefl przebitkę i asa kier. Jeżeli kier zostanie przepuszczony, W 

weźmie asem i nie powinien grać kiera z tego samego powodu co powyżej. Zagra 

więc trefla którego E może pobić jeśli zostanie położony król. Bardzo 

prawdopodobny zapis w tym rozdaniu to jednak 4pik swoje, gdyż dosyć 

naturalnym zagraniem będzie chęć dania przebitki kierowej partnerowi.



Rozdanie 19; EW po 

 

 

W  N  E  S 

–  –   – 1♣ 

1♠  PAS  2♠  PAS 

PAS  PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko sprzyja rozgrywającemu – stoi walet karo i król trefl, kiery 3-3,więc 

wzięcie 9 lew nie powinno być problemem. 



Rozdanie 20; obie po 

 

 

W  N  E  S 

3♠  PAS  4♠  PAS 

PAS  PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wiście 10 karo rozgrywający przebije wysoko karo w ręku i ściągnie  2 piki 

licząc na ich rozkład 2-2. Ponieważ piki się nie dzielą rozgrywający stanie przed 

problemem. Będzie mógł np. przebić kolejne karo wysoko, ściągnąć pika i licząc 

że któryś z asów jest u N zacząć od zagrania kiera. 11 lew. 

.



Rozdanie 21; NS po 

 

 

W  N  E  S 

–  PAS  1♦  PAS 

1♠  PAS  2♦  PAS 

2NT*  PAS  3♦**  PAS 

4♦*** PAS  4♠**** PAS 

6♠***** PAS  PAS  PAS 

 

* forsujące 2NT (GF) 

** powtórzenie koloru otwarcia po 

forsującym 2NT pokazuje krótkość w 

kolorze odpowiedzi. 

*** Jeśli partner ma: ♥K ♦A ♣A to 

szlemik będzie praktycznie 

wykładany 

**** singla już zgłosiliśmy, renonsu 

w kolor partnera się nie zgłasza, 

zatem musi to być ciężka figura  

***** jeśli partner ma asa pik to na maksy lepiej wybrać grę w piki. 

 

Czy 1010 będzie popularnym zapisem? Szczerze wątpię ale jeśli już taki kontrakt 

zostanie osiągnięty to tylko wist treflowy ogranicza rozgrywającego do 12 lew. 

Rozdanie w którym wszystko wydarzyło się w licytacji.



Rozdanie 22; EW po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  3♥  X 

PAS  4♦  PAS  5♦ 

PAS  PAS  PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne rozdanie w którym wszystko zależy od licytacji. Otwarcie 3kier na pewno 

nie jest 100% i można otworzyć kierem jednak para NS powinna i tak osiągnąć 

kontrakt 5karo a tutaj już tylko trzeba oddać „dwa asy i do kasy”. 



Rozdanie 23; obie po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  –  1♣ 

1♥  1♠  PAS  1NT 

PAS  2♠  PAS  PAS 

PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układ pików sprawia, że niezależnie jak zagramy – 9 lew nam się należy. Po 

wiście damą kier i kontynuacji kierów 3 razy co nie zrobimy i tak będziemy 

musieli oddać pika i trefla. Jednego trefla przebijemy a jednego wyrzucimy na 

karo.



Rozdanie 24; obie przed 

 

 

W  N  E  S 

PAS  2♣  X  PAS 

2♠  PAS  3♣*  PAS 

3♠  PAS  PAS** PAS 

 

* kolor wroga pokazuję kartę 

silniejszą niż 2NT jednocześnie 

wyraża niepewność co do miana 

kontraktu.  

** partner miał szansę samodzielnie 

przesądzić końcówkę znając naszą siłę 

i intencje. 

 

 

 

 

 

Rozdanie w którym rozgrywający praktycznie cały czas gra ze stołu, co powoduje, 

że nie ma okazji na zrobienie żadnego impasu. Jeżeli przeciwnicy nie zaczną 

rozgrywać kolorów za niego będzie musiał oddać 2 trefle, karo, kiera i dwa piki. 

W widne karty rozgrywający może być bez jednej ale rozgrywka na 

wyeliminowanie trefli, kar i zagraniu as pik, pik jest praktycznie niemożliwe. 

Obrońca może się obronić wyrzucając króla jednak wtedy przebijemy trzecie 

karo w ręku dzięki czemu będziemy mogli zagrać waleta kier z ręki i nie oddamy 

lewy kierowej dzięki drugiej 10kier u S.



Rozdanie 25; EW po 

 

 

W  N  E  S 

–  2♣  2♥  2♠ 

PAS*  PAS  PAS 

 

* karta graniczna, w pewnych 

warunkach taktycznych można 

przepchnąć się w 3♥. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wiście kierowym rozgrywający pobije asem i zagra w pika. Obrońca E 

powinien wskoczyć asem, ściągnąć dwa kiery i zagrać w karo. Jego partner nie 

może przejąć pierwszej lewy karowej, gdyż zabraknie komunikacji do wzięcia 

przebitki. Gdy tego nie zrobi to E weźmie kolejną lewę pikową i znowu zagra w 

karo. Teraz gramy as karo, karo i kontrakt zostanie przegrany bez 1.



Rozdanie 26; obie po 

 

 

W  N  E  S 

–  –  1♠  PAS 

2♣  PAS  2♦  PAS 

3♣  PAS  3♥*  PAS 

3NT  PAS  PAS  PAS 

 

* czwarty kolor. Jeżeli partner ma 

punkty poza kierami to 

prawdopodobnie wygramy szlemika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdanie w którym 10 lew jest „z góry”. Jeżeli zawodnik N nie ściągnie trzech lew 

to może już ich nie dostać. 7trefli, 3 kara i wyrobiona lewa przez przeciwników 

da rozgrywającemu 11 lew. 


