
Analizy przygotował Mateusz Stępiński – mateusz.stepinski@op.pl 
 

Pierwszy krok, 25 września 2017 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 

 

 

 W N E S 

 – pas pas 1♣ 

 pas 2♣* pas pas** 

 pas   

 

* góra pasa – naturalne 

** partner nie ma starszej czwórki a 

nic specjalnego nie mamy do gry 

więc możemy spokojnie spasować 

 

 

 

Przeciwko temu mało maksowemu kontraktowi trzeba rozsądnie grać 

w obronie. Wist w asa pik, w stole pojawia się singiel. Standardowo w 

takiej sytuacji drugi obrońca rzuca lavinthala, tu jednak najlepszą 

koncepcją jest kontynuacja pików do skrótu. Jeśli E dołoży średniego 

pika (5) jego partner, posiadając 4 trefle, powinien poważnie rozważyć 

tę obronę. Po skróceniu stołu trudno będzie wziąć 9 lew – potrzebny 

do tego będzie impas dziesiątki trefl, co nie jest narzucającym się 

zagraniem. 

 

Przeciwko kontraktom bezatutowym granym z ręki N obrońcy dość 

łatwo ograniczą rozgrywającego do 7 lew – wezmą 4 piki i 2 asy.
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Rozdanie 2; NS po, rozdawał E 

 

 

  

W N E S 

 - - 1♣ pas 

 1♥ pas 1NT pas 

 2♣* pas 2♥** pas 

 6nt***pas pas pas 

 

* magister 

** dół z fitem 

*** „na wagę” 

 

 

21 pkt do otwarcia (nawet do dołu) daje nam pełne podstawy na 

zalicytowanie szlemika. W rozgrywce nie ma żadnej filozofii i po 

oddaniu asa trefl deklarujemy, że bierzemy 4kiery 4kara 2piki i 2trefle. 

Nie potrzebujemy impasu damy pik! 
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Rozdanie 3; EW po, rozdawał S 

 

 

W N E S 

- - - 1nt 

pas* pas pas** 

 

* gdy jest bez atu za bez atu zwykle lepiej 

pozwolić na grę przeciwnikom 

** 2trefl byłoby na kolorach starszych 

więc musimy spasować 

 

 

 

 

 

Rozdanie w którym na przeciwnej linii można wygrać 3nt, więc 

rozgrywający będzie miał duży problem z wzięciem więcej niż 4-5 lew. 

Wszystko zależy od wistującego który nie powinien otwierać pików. Po 

wiście w asa kier może zauważyć, że nie ma szans wziąć 4 lew 

kierowych więc może się odepchnąć blotką kier. Wtedy rozgrywający 

licząc na dobry układ karowy będzie próbował je wyrobić – jednak nic 

to nie da i zawodnik E w końcu dopadnie do swoich trefli. Dama kier 

pik i 2 asy to wszystko co powinien wziąć rozgrywający. 
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Rozdanie 4; obie po, rozdawał W 

 

 

 

 W N E S 

 pas 1♣* pas 1♥ 

 pas 2♣** pas 3NT 

 pas pas pas 

 

* kwalifikujemy tę rękę silny trefl 

** na 2trefl można mieć 4piki, ale tylko od 

18 pc 

 

 

 

Pomimo zgłoszenia kierów przez rozgrywającego kusząco wygląda 

wist kierowy – jak partner ma drugą figurę szybko wyrobimy sobie 

dwie albo i więcej lew. Po tym wiście i wstawieniu waleta, 

rozgrywający weźmie królem i spróbuje zaimpasować trefla. Jeżeli 

obrońcy nie zbłądzą i zagrają kiera, wezmą, odwrócą w karo i ponowią 

kiera to zapiszą smakowite bez 3. Warto przypomnieć, że w drugiej 

lewie kierowej obrońca E wychodzi 6 (przy wiście odmiennym) – tak 

jak wyszedłby z pierwotnej konfiguracji tego koloru (W64). 

Rozgrywający może się wybronić bez 2 jeśli nie położy figury w 

pierwszych dwóch lewach kierowych. 
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Rozdanie 5; NS po, rozdawał N 

 

 

 W N E S 

 - 1♥ pas 2♣* 

 pas 2♥ pas 2nt 

 pas 3♥ pas 4♣** 

 pas 4♠*** pas 4nt 

 pas 5♥ pas 6♥ 

 pas pas pas 

 

 

 

* forsing do końcowki 

** cue-bid uzgadniający kiery, wyklucza trzymanie pik 

*** cue-bid, wyklucza trzymanie karo, odzywka nieoczywista, bo przekracza 

poziom 4♥ a karta jest jednak słaba punktowo 
 

Pechowe rozdanie – po wiście karowym (często wysterowanym 

licytacją) niestety nie mamy innej szansy jak impas karo, który nie stoi 

tak więc będziemy musieli przegrać bez jednej. Po innym wiście uda 

nam się wyrobić damę pik i wyrzucić karo. 

Sukces osiągną pary, które zatrzymają się w końcówce. Wiele zależy 

od aktywności w licytacji gracza z kierami.
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Rozdanie 6; EW po, rozdawał E 

 

 

 W N E S 

 - - pas 1♠ 

 2♥ 3♦* pas 3♥ 

 pas  4♣ pas 5♦**  

 pas pas pas 

 

*forsing do końcówki, tylko 10 punktów, ale 

duży skład i w zasadzie brak innych 

możliwości licytacji 

**partner nie dał kontry na 2kier mimo że 

ma kara i trefle, stąd wiemy o rozchwianej 

dystrybucji w kolorach młodszych 6(7)-4 

 

Rozdanie w którym nie ma nic ciekawego w rozgrywce. Kiera i trefla 

po prostu trzeba oddać i przejść do kolejnego rozdania.
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Rozdanie 7; obie po, rozdawał S 

 

 

 W N E S 

 - - - 2♣ 

 2♠ 4♥ pas pas 

 pas  

 

 

 

 

 

Jeżeli obrona nie pozwoli wziąć na singlowego króla pik rozgrywający 

nie wymyśli więcej niż 10 lew. Pik kier i karo są do zwrotu i nie widać 

żeby mogło być inaczej.
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Rozdanie 8; obie przed, rozdawał W 

 

 

 W N E S 

 1♠ pas 2♣* pas 

 2♥ pas 4♠ pas 

 pas pas 

 

* forsing do końcówki 
 

 

 

 

 

 

Układ kart w tym rozdaniu powoduje, że rozgrywający może 

rozgrywać dowolnie a i tak 10 lew mu się należy. Piki 2-2 as i dama 

trefl dobrze leżą, a 10kier jest druga. 
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Rozdanie 9; EW po, rozdawał N 

 

 

 

 W N E S 

 - 1♦ 1♥ DBL* 

 1♠ 2♦ 2♠ 3♦ 

 3♠ pas pas 4♦ 

 Pas pas pas 

 

* przy ustaleniu, że kontra oznacza brak 4 

pików 

 

 

Z pozycji gracza S można też pokusić się o kontrakt 3NT, który w tym 

rozdaniu jest z góry (6 kar i 3 asy, a czasem partner ma nawet 7 kar!). 

Większość zdecyduje się jednak na „pewniejszy” kontrakt karowy. Na 

4karo na pozór trzeba oddać 2 kiery i 2 trefle, wystarczy jednak 

samemu nie grać trefli, a zamiast tego pozwolić obrońcy E odebrać 

lewy kierowe i ustawić go na wpuście. Trzeba pamiętać aby najpierw 

wyeliminować piki, tzn. zagrać asa i przebić pika aby późniejsze 

ewentualne wyjście obrońcy w pika było wyjście pod podwójny 

renons. 

Rozdanie jest ciekawe jeszcze z tego względu, że pomimo 

niekorzystnych założeń dla WE opłacalna jest obrona kontraktu 3NT 

czterema pikami z kontrą. 
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Rozdanie 10; obie po, rozdawał E 

 

 

 W N E S 

 - - 1♠ pas 

 1NT pas 3♦* pas 

 3NT pas pas pas 

 

*taki skok obiecuje układ co najmniej 5-

5 i nadwyżkę. 

  

 

 

Po 3 karo można spróbować zalicytować 4trefl (fit karo i cue-bid 

treflowy) co spowoduje, że zawodnik E nie wypuści już szlemika 

karowego z rąk, aczkolwiek kontrakt ten nie jest dobry i wolałbym w 

tym rozdaniu grać 3NT, gdyż fit karowy jest nieduży a ogólnie w 

kolorach partnera jest 1 punkt. 

Rozgrywanie przez obrońców kierów spowoduje, że rozgrywający 

weźmie jedną lewę kierową, 3trefle, asa pik i 5 kar. 
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Rozdanie 11; obie przed, rozdawał S 

 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♥ pas 1♠ 

 pas 2♥ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

Naturalny z pozycji E jest wist treflowy. Rozgrywający będzie musiał 

sporo trafić żeby wygrać kontrakt. Nie widząc kart obrońców rozsądne 

wydaje się zagranie kiera do figury (waleta czy króla?) – mamy za 

mało dojść żeby wszystko impasować, a trzeba jeszcze kiedyś rozegrać 

piki. Po tym jak walet kier weźmie lewę obraz rozdania się zmienia, 

ale nadal nie za bardzo jest jak wygrać, bo zwykle oddamy 2 kiery, 3 

piki i karo.



Analizy przygotował Mateusz Stępiński – mateusz.stepinski@op.pl 
 

Rozdanie 12; NS po, rozdawał W 

 

 

 W N E S 

 1♠ pas 2♦*  pas 

 2♠ pas 3♦ pas 

 3NT pas pas pas 

 

** u większości par odzywka ta już 

forsuje do końcówki 

   

 

 

Do wistu w asa kier powinna zostać dołożona zniechęcająca 6, co 

spowoduje, że wistujący zmieni atak na trefla, który zapewne zostanie 

puszczony. Odwrót kierowy i znowu trefl… Ostatnią szansą 

rozgrywającego będzie przejęcie króla karo asem i liczenie na podział 

kar 3-3, którego jednak nie zastanie i będzie musiał oddać 3 kiery 2 

trefle i karo. 

Bez szybkiego wytrącenia asa trefl ze stołu rozgrywający będzie mógł 

zrealizować wszystkie 6 lew karowych i w konsekwencji wygrać 

kontrakt.
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Rozdanie 13; obie po, rozdawał N 

 

 

 W N E S 

 - pas 1♥ 2♥*  

 2♠** pas 3♣ pas 

 4♥ pas pas pas  

 

** cue-bid Michaelsa – dwukolorówka z 

pikami 

** forsing z fitem (kolor przeciwnika) 

 

 

Rozdanie z goła odmienne od nr 8 gdzie nic nie stoi w impasie. Po 

wiście pikowym możemy wygrać trafiając drugiego króla pik, co 

jednak po proponowanej licytacji jest wysoce nienaturalne. 

Pech? A sprawdziliście numer rozdania?
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Rozdanie 14; obie przed, rozdawał E 

 

 

 W N E S 

 - - pas pas 

 pas 1♠ DBL RDBL 

 2♥ 2♠* pas 4♠ 

 pas pas pas 

 

* na czwartym ręku z ręka 10-13 i 6 

pikami mogliśmy otworzyć 2pik do gry 

więc teraz musi być lekko silniejsze 
 

 

 

Wisty kierowe do skrótu. Rozgrywający gra teraz asa pik i pika do 

damy przekonując się o złym podziale atutów i konieczności oddania 

dwóch lew pikowych i dodatkowo może zostać kolejny raz skrócony. 

Kluczowe teraz będzie czy rozgrywający zdoła wyrzucić trefla na karo. 

Obrońca W kontroluje rozdanie przy pomocy biorącego atutu, ale 

musi przebić dokładnie trzecią rundę kar aby przerwać komunikację 

między rękami NS tym kolorem. Przydatna będzie w tym rozdaniu 

ilościówka od E – małe karo oznaczające parzystą liczbę kart w tym 

kolorze. 
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Rozdanie 15; NS po, rozdawał S 

 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♥* pas 1♠ pas 

 2nt pas 4♠ pas  

 pas pas 

 

* można otworzyć 1NT, tym bardziej że 

po 1pik nie ma wygodnej licytacji 

 

 

 

Rozdanie interesujące rozgrywkowo w grze na maksy. Załóżmy, że wist 

pójdzie w waleta karo, a N weźmie asem i otworzy trefle. Teraz można 

grać na prawie pewne 10 lew wyrzucając trefla na kiera i 

przygotowując przebitkę karo. Wytrawni maksowicze zagrają na 11 

lew wyrabiając kiery przebitką, co w tym rozdaniu będzie skuteczne, 

gdyż dama kier jest trzecia. Muszą pamiętać jednak o pozostawieniu 

asa pik na dojście do dobrych kierów oraz liczyć się z przegraniem 

kontraktu jeśli dama kier nie spadnie a piki nie podzielą się 2-2 (przy 

3-1 nie uda się przebić przegrywającego kara).
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Rozdanie 16; EW po, rozdawał W 

 

 

 W N E S 

 1♣ 2♥ pas pas 

 2nt pas 3♦* pas 

 3nt pas pas pas 

 

* transfer na kolor przeciwnika to 

pytanie o drugą starsza czwórkę 

(stayman), 3trefl byłoby transferem na 

kara 

 

 

 

Po wiście kierowym rozgrywający może wziąć 12 lew jeśli zdecyduje 

się na impas króla pik. Impas trefl musi zrobić z założenia aby wygrać 

kontrakt. Co do impasu pik - po blokującym wejściu impasy przeciwko 

partnerowi wchodzącego stoją znacznie częściej niż w 50%, ponadto z 

kierami ADWxxx i królem pik wejście mogłoby nastąpić na poziomie 

jednego. Mimo pewnego ryzyka polecane jest granie w końcówce na 

impas pik.
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Rozdanie 17; obie przed, rozdawał N 

 

 

 

 W N E S 

 - pas* 1♣ 1♠ 

 pas 3♥** pas 4♠ 

 pas pas pas 

 

 

 

* brak otwarcia ze względu na boczną starszą czwórkę, jednak przy 

tak dobrym kolorze i słabych pikach można rozważyć otwarcie multi 

lub 3♥ 

** kolor+fit, inwitujące, nawet jeśli nie mamy tej konwencji w 

systemie, logika sekwencji (jesteśmy po pasie) wskazuje, że taki 

skok nie może nastąpić bez fitu 

 

Pik, karo i 2 kiery niestety będzie trzeba przy tym układzie oddać 

obrońcom i mimo bardzo dobrej końcówki przegrać ją bez jednej.
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Rozdanie 18; NS po, rozdawał E 

 

 

 W N E S 

 - - 1♣ pas 

 1♠ pas 2♥ pas 

 3♣ pas 4♥ pas 

 pas pas 

 

 

 

 

Nie zdziwię się jeśli na kilku stołach ujrzymy otwarcie 4kier. Tylko czy 

partner z kartą AK pik i król karo ma ruszyć do szlemika po takim 

otwarciu?  

Stojący walet pik daje nam 10 lew, a po wiście karowym nawet 11.
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Rozdanie 19; EW po, rozdawał S 

 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♥ pas 4♥ pas 

 pas pas 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nie idzie, ale rozgrywający nie jest z góry skazany na porażkę. 

Na przykład po wiście w pika do asa i odwrocie w pika już można 

wygrać. Rozgrywający oddaje trefla, w toku dalszej gry gra karo do 

króla, zgrywa trefla (może go nawet przebić żeby szybko dojść do 

impasu kier), ściąga atuty, odgrywa w piki i odchodzi karem. Obrońca 

N ma do wyboru „zjeść” figurę partnera asem albo ustawić go na 

wpuście (wpuszczony będzie musiał wyjść pod podwójny renons i 

przegrywające karo zniknie). Jeśli wcześniej obrońca N weźmie asem 

karo to trzeba będzie trafić czy jego partner miał pierwotnie singlową 

figurę czy DW sec.
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Rozdanie 20; obie po, rozdawał W 

 

 

 W N E S 

 pas 1♣* pas 1♥ 

 DBL RDBL**2♦ 2♥ 

 pas 4♥ pas pas 

 pas 

 

* zbyt dobre 14 punktów żeby otworzyć 

precisionem 

** 3 kartowy fit 

 

Kontrakt jest podlimitowy i przy niepodziałach kierów i trefli bardzo 

trudny do wygrania. Proponowana rozgrywka po wiście karowym to 

wzięcie asem i sprawdzenie co słychać w atutach - jak będzie 

korzystnie to zabierzemy się za trefle. Gdy od wistującego wyskoczy 

król kier (ewidentnie singlowy) trzeba się zastanowić jaki jest rozkład 

pozostałych kolorów. Sporo zależy tu od przebiegu licytacji, ale z wistu 

czwórką powinniśmy wiedzieć, że W ma dokładnie 4 kara, rzadko ma 

5 pików, bo mógłby je zalicytować. Wniosek – najczęściej ma 4 trefle. 

W związku z powyższym gramy trefla do króla i impasujemy damę 

trefl. Jeśli obrońcy będą grać uważnie i za każdym razem po dojściu do 

głosu grać w kara to rozgrywający będzie musiał skapitulować (nie 

zdoła wyrobić pika, bo skończą mu się atuty). Wystarczy jednak, że 

obrońcy nie skrócą stołu wychodząc w karo po przebitce treflowej i 

będzie już możliwe wyrobienie trefli.
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Rozdanie 21; NS po, rozdawał N 

 

 

 W N E S 

 - 1♣ pas 1♥ 

 pas 2♦* pas 2♥**  

 pas 4♥ pas pas 

 pas 

 

* odwrotka 

**słaby na 4 

  

 

W rozgrywce można wziąć bardzo dużo lew grając na przebitki. We 

wczesnej fazie rozgrywki warto odebrać 2 trefle impasując króla aby 

później obrońcy nie popsuli nam planów wyrzucając trefle. Dzięki 

temu, że ani karo ani pik nie są nadbijane można wziąć nawet 12 lew 

nie ściągając w ogóle atutów.
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Rozdanie 22; EW po, rozdawał E 

 

 

 W N E S 

 - - pas pas 

 pas 1♣ 1♦ 1♠   

 DBL RDBL*pas pas 

 1NT pas pas DBL** 

 pas pas pas 

 

* rekontra fit 

** kontra siłowa (karna) 

 

 

Po wiście treflowym do dziewiątki i króla rozgrywający będzie walczył 

o to żeby nie wpaść więcej niż bez jednej. Jeśli obrońcy nie popełnią 

błędu skończy się na 5 lewach. 

Ciekawa pozycja, choć raczej czysto teoretycznie, występuje w pikach. 

Jeśli S w którymś momencie zdecyduje się na zagranie w ten kolor 

najlepiej zrobi wychodząc waletem (lub asem i później waletem). 

Rozgrywający nie będzie mógł puścić do 10 i w ten sposób szybko 

wyrobi się lewa obrony na dziewiątkę pik. 

 

 



Analizy przygotował Mateusz Stępiński – mateusz.stepinski@op.pl 
 

Rozdanie 23; obie po, rozdawał S 

 

 

 W N E S 

 - - - 1♥ 

 1♠ pas 2♣* pas 

 2♠** pas pas pas 

  

* drury (co najmniej inwit z fitem pik) 

** najsłabsza odzywka - wejście 

podlimitowe 

 

 

 

 

Po tej licytacji wist nastąpi w kiera co spowoduje, że nie będzie trzeba 

trafiać rozgrywki tego koloru. Mimo niekorzystnego podziału pików, 

rozgrywający powinien wziąć 8 lew. Odda 3 piki i dwie lewy w 

kolorach czerwonych. Ważne żeby w licytacji zatrzymać się 

odpowiednio nisko. 

 



Analizy przygotował Mateusz Stępiński – mateusz.stepinski@op.pl 
 

Rozdanie 24; obie przed, rozdawał W 

 

 

 

 W N E S 

 Pas 1♥ pas 1♠ 

 pas 2♣ pas 3NT 

 pas pas pas 

 

 

 

 

 

Po dowolnym wiście (nie karowym) E gdy dojdzie do głosu – zagra w 

karo. Rozgrywający będzie musiał rozczytać pozycję karową, a 

mianowicie do 9 dołożyć małe karo. W tym momencie nie może mu 

się już stać nic złego i odda karo pika i kiera. 
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Rozdanie 25; EW po, rozdawał N 

 

 

 

 W N E S 

 - pas pas 1♥ 

 3♦ 4♥ pas pas 

 pas  

  

 

 

 

 

 

 

 

W widne karty można nawet wygrać szlema ściągając raz kiera górą i 

grając 4 razy piki z wyrzutką trefla. W zakryte karty po blokującym 

wejściu z lewej i wiście pikowym rozgrywa się jednak znacznie 

trudniej i nie będzie niczym niezwykłym jeśli rozgrywający wezmą 

zaledwie 11 lew. 

Łatwo oddać lewę na damę kier. Przy próbie przebicia czwartego 

trefla W wbije się singlową damą i będzie to druga i ostatnia lewa 

obrony. Jeśli czujny rozgrywający zagra uprzednio jeden raz w kiera 

musi jeszcze zdecydować czy grać górą czy impasować (po bloku 

często kolory się źle dzielą z krótkością u blokującego). 
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Rozdanie 26; obie po, rozdawał E 
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Jeśli kontrakt pikowy jest grany z ręki W poprawna i niezbyt 

wizjonerska obrona prowadzi do obłożenia go bez dwóch. Wist w 

singlowego asa karo, S zrzuca lavinthala na kiery (duże karo, w stole 

jest król, as karo jest „krótki”, niepotrzebna jest zatem zrzutka 

jakościowa). Teraz wyjście w kiera, karo przebite, kolejne zagranie w 

kiery i jeszcze jedno karo przebite. Nawet jeżeli N wyjdzie w którymś 

momencie figurą kier to później można nawet przebić dobrego kiera 

partnera żeby dać drugą przebitkę karo. 

Jeśli kontrakt będzie grany z silnej ręki, obrona będzie dużo 

trudniejsza. Po wskazaniu przez eNa w licytacji kierów wist pójdzie w 

asa kier i kiera po czym nawet wzięcie jednej przebitki karowej 

(niezbędnej do obłożenia kontraktu) będzie dalece nieoczywiste.  

 

 


