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Pierwszy krok, 23 października 2017 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 
 

 

W N E S 

 – pas pas 1♣ 

 pas 1♦ pas 1♠ 

 pas 1nt pas 2♣ 

 pas 2nt pas pas 

 pas 

 
 
 
 

Po wiście kierowym i wzięciu na króla ekspert skuteczny gra waleta 
trefl, później piki z góry, trzecim pikiem dochodzi do ręki i impasuje 
dziesiątkę treflową. 
Ja też polecam zacząć od waleta, ale pikowego. Jeśli E położy figur na 
figur, będziemy mieli w pikach 4 lewy i komunikację w obie strony. 
Jeśli nie położy to impasujemy dokładając ze stołu 10 – nadal myśląc o 
komunikacji w razie niepowodzenia impasu. Niestety, nieudany impas 
pik powoduje, że zostaje już tylko do rozstrzygnięcia kwestia bez ilu 
wpadniemy na ten kontrakt. Obrońcy ściągną 3 kiery i odepchną się 
pikiem. Wydaje się, że można zgrać piki i wpuścić E na singlowego asa 
karo aby musiał grać w trefle, ale ten zawsze może zrobić wymyk 
zagrywając w trefle damą!
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Rozdanie 2; NS po, rozdawał E 
 
 

W N E S 

- - 2♠ pas 

4♠ pas* pas pas 

 

*dużo punktów, ale krótki w pikach 
partner kontrę często wyniesie, a tego 
raczej byśmy nie chcieli. 

 
 
 

Układowe rozdanie, w którym trudno określić optymalną kolejność 
zagrań. Po wiście w asa karo maluje się spory potencjał przebitkowy. 
Jednak jeśli obrońcy nie stracą głowy, czyli będą oszczędnie 
gospodarować czerwonymi figurami, rozgrywający nie powinien wziąć 
więcej niż 9 lew. W tego typu rozdaniach często wystarczy nie 
pozwolić rozgrywającemu na wyrobienie bocznego koloru. Tutaj 
całkiem możliwe jest wzięcie przez obrońców lew na wszystkie 4 atuty 
lub na 3 atuty i w końcówce króla karo.
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Rozdanie 3; EW po, rozdawał S 

 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♦ 1♠/2♦* 2♥ 

 2♠ 4♥ pas pas 

 pas  

 

*chętnie weszlibyśmy dwukolorowo, ale 
dużo par gra, że 2♦ to oba stare 

 
Jedynie wist pikowy może w tym rozdaniu spowodować jakieś 
problemy. Jeżeli wejście będzie 2karo trafienie damy kier nie powinno 
być problemem dla rozgrywającego. Odda wtedy pika trefla i karo. 
Bez wistu pikowego, nawet przy zagraniu kierów górą po wyrobieniu 
kar zdąży wyrzucić piki i skompletować 10lew.
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Rozdanie 4; obie po, rozdawał W 
 
 
 

 W N E S 

 pas 1♥ 1NT pas 

 2♦* 3♣ pas 3♥ 

 3NT pas pas pas 

 

*transfer na kolor przeciwnika – stayman 

 
 

Można powiedzieć, że po licytacji rozgrywający gra w widne karty. 
Przy sprzyjającym podziale kar weźmie 5lew a do tego impas kier i 
impas pik dadzą mu kolejne 5 czyli razem 10. 
Po wiście pikowym (który po powyższej licytacji nie powinien mieć 
miejsca, bo z dodawania do 13 powinno wyjść, że partner pików nie 
ma) można wziąć 11 lew. Wymaga to jednak wzmożonej koncentracji i 
trochę odwagi. Pierwszego pika bierzemy królem(!), zgrywamy 5 kar 
(ze stołu trefl i pik) i dwa piki impasując po drodze damę. Co w 
pozostałych pięciu kartach zostawi sobie N? Zapewne K109 kier i dwie 
figury treflowe. Teraz jednak gramy trefla i N jest bezradny. 
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Rozdanie 5; NS po, rozdawał N 
 

W N E S 

 - pas pas 1NT 

 pas 2♥ DBL 3♦* 

 pas 3♥** pas 3♠ 

 pas pas pas 

 

*lepsze przyjęcie z wartościami 
karowymi 

**powtórny transfer 

 
Na starcie obrońcy zbierają swoje 2 lewy kierowe i mogą się spytać 
rozgrywającego czy bierze 9 czy 10 lew. Jeśli zgra atuty, na karo 
wyrzuci trefla, przejdzie do stołu i zagra trefla… szybkie małe może 
spowodować, że zapisze tylko swoje.



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

 

Rozdanie 6; EW po, rozdawał E 
 

W N E S 

 - - pas 1NT 

 2♦* pas 2♥** pas 

 pas DBL pas pas*** 

 pas 

 

*sześciokart starszy  

**do koloru 

***tylko ze względu na założenia 

 
Na kontrakt kierowy będzie 6 lub 7 lew. Rozgrywający powinien dążyć 
do przebicia kara. Ponownie zadaniem dla N będzie przepuszczenie w 
tempie kara zagranego w trzeciej rundzie tego koloru. Jeśli 
rozgrywający nie rozczyta pozycji i spróbuje karo przebić, wyłoży się 
bez dwóch (S nadbija i gra damę kier!). 
Nie lada wyzwanie czeka rozgrywających „spokojny” kontrakt karowy 
na NS. Czarne kolory dają zaledwie 4 lewy (i to pod warunkiem, że 
pierwszą lewę treflową weźmie królem a potem zagra do asa a nie 
asa), potrzeba zatem wziąć 5 atutowych. W krótszej ręce atuty są 
grube i przebijanie nimi jest bezcelowe, trzeba zatem przebić dwa 
kiery w dłuższej ręce po uprzednim odatutowaniu gracza E. Trudne do 
wymyślenia. 
Na 3NT, nawet z ręki S, wobec niepodziału kar przyjdzie leżeć!
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Rozdanie 7; obie po, rozdawał S 
 
 

 W N E S 

 - - - 1♠ 

 DBL* 2♠** pas pas 

 3♥ pas 4♥ pas 

 pas pas 

 

*może trochę naciągany „objaśniak”, ale 
AD pik to niemal pewne dwie lewy 

**4-6 pkt z fitem pik 

 
 
Wszystkie impasy stoją więc oprócz dwóch lew treflowych obrońcy 
nie powinni wziąć nic więcej w rozdaniu. 
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Rozdanie 8; obie przed, rozdawał W 
 
 

 W N E S 

 pas pas 1♣ 2♦* 

 pas 2♥ pas pas  

 pas/3♣** 

 

*kolory starsze 

**jeśli chcemy powalczyć w tym rozdaniu 
(aczkolwiek bardzo słaby kolor) 

 
Patrząc na rozkład rozgrywającego do oddania są 3kara i as kier. Ale 
co się stanie gdy obrońcy połączą mu atuty? Praktycznie nie ma 
żadnych lew do wzięcia. Kara leżą niekorzystnie więc ich nie wyrobi, 
po złączeniu atutów weźmie w stole tylko jedną przebitkę pik i 
niestety przegra kontrakt. Co prawda przeciwnikom „chodzi” 3nt oraz 
3trefl ale podejrzewam, że na większości stołów będą grane kiery na 
linii NS. 
Bez wistu w atu można wziąć asa pik, 3 przebitki pikowe w stole i 4 
przebitki treflowe w ręce, co da wynik 8 lew.
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Rozdanie 9; EW po, rozdawał N 
 
 
 

 W N E S 

 - pas 1♥ 3♣ 

 4♠ pas pas pas 

 
 
 
 
 
 

Kolor pikowy na tyle solidny, że spokojnie możemy zalicytować 
końcówkę, zwłaszcza że Kx kier do otwarcia partnera też wygląda 
dobrze. 
 
Znowu piatnik sprzyja. Korzystnie położona trzecia dama kier i król 
karo w impasie pozwalają rozgrywającemu zainkasować szybkie 12 
lew. 
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Rozdanie 10; obie po, rozdawał E 
 

 W N E S 

 - - pas pas 

 1♥ 1♠ 2♥ pas 

 3♥* 3♠** pas pas 

 pas  

  

*w dwustronnej licytacji to przedłużenie 
bloku a nie inwit! 

**kolor na tyle solidny, że sami możemy 
zalicytować na poziomie 3 

 
Wist kierowy bijemy asem i gramy króla pik. Obrońca może 
przepuścić pika aby dowiedzieć się w co partner chciałby aby miał 
dalej grać. Jeżeli po wzięciu pika zagra w kiera wypuści 10 lewę, 
natomiast jeśli otworzy trefla i partner na blotkę nie wstawi asa, 
obrońcy ograniczą rozgrywającego do 9 lew. 
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Rozdanie 11; obie przed, rozdawał S 
 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 1NT pas pas pas 

 

 
 
 
 
 
 

Otwarcie 1NT z ręki W powinno być częstym pomysłem z uwagi na 
słabe kiery i brak dobrej licytacji po 1♠ od partnera. Niestety w tym 
rozdaniu będzie dosyć niecelne gdyż 2 kier jest nie do przegrania. Co 
prawda na kontrakt bezatutowy z ręki W można wziąć 7 lew (trzeba 
starać się dopuszczać eSa do głosu tak mało razy jak to możliwe) ale 
to i tak będzie za mało aby zapisać dobry wynik z tego rozdania.
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Rozdanie 12; NS po, rozdawał W 
 
 

 W N E S 

 pas 1♥ pas pas 

 DBL 2♥ pas* pas 

 pas 

   

*mimo tylu punktów nie mamy co 
zalicytować 

 
 
 

Tym razem układ karowy najgorszy z możliwych, gdzie rozgrywający 
będzie musiał oddać aż 3 lewy, przez co przegra kontrakt bez jednej. 
Podobnie jak w rozdaniu 8 linia EW ma dużo punktów ale to na linii 
NS będą grane kontrakty kierowe. Na EW idzie co prawda dużo lew w 
bez atu, ale trochę przypadkiem, bo tylko dlatego, że na drugiej linii 
blokują się kiery.
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Rozdanie 13; obie po, rozdawał N 
 
 

 W N E S 

 - pas 1NT pas  

 2♣ pas 2♠ pas 

 3NT pas pas pas 

 
 
 
 
 
 

Po licytacji w której W wskazał 4 kiery, prawdopodobnym wistem 
będzie małe karo. Rozgrywający weźmie damą, sprawdzi podział trefli 
i zagra kiera do damy. W ten sposób zapisze 11 lew co powinno być 
zapisem powyżej średniej.
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Rozdanie 14; obie przed, rozdawał E 
 
 

 W N E S 

 - - 1♣ 1♦  

 2♣ DBL pas 2♠ 

 pas 3♠/4♠ pas pas 

 pas 

 
 
 
 

Jeżeli z ręki E nie padnie otwarcie licytacja może przebiec 
jednostronnie karo-kier-pik-4pik 
 
Dama karo w impasie pozwala skompletować 10 lew bez zbędnych 
komplikacji. Przy takim kolorze atutowym jeżeli nie mamy groźby 
przebitki dobrze jest zagrać pierwszą lewę pikową „dołem” tzn. 3 do 4 
aby zachować sobie kontrolę atutową.
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Rozdanie 15; NS po, rozdawał S 
 
 

 W N E S 

 - - - 1♠ 

 pas 1NT 2♦ pas 

 pas 3♣ 3♦ pas 

 pas pas  

 
 
 
 
 

Czy to jedyna możliwa licytacja? Na pewno nie. Ciekawym pomysłem 
jest „przyczajka” z ręką E – na popartyjne 1NT a zwłaszcza 3NT z taką 
kartą wistuje się całkiem przyjemnie. 
Załóżmy, że gramy jednak 3karo. Po wiście as trefl, trefl obrońca N 
musi być bardzo czujny, gdyż w bardzo prosty sposób może wypuścić 
ten kontrakt. Otóż jeśli po raz trzeci zagra w trefla, sprytny 
rozgrywający wyrzuci z ręki pika (przegrywająca na przegrywającą) i 
nie będzie już szans na bezkarną promocję atutową. Żeby się przed 
tym obronić musi najpierw zgrać króla pik i dopiero teraz zagrać w 
trefla. Rozgrywający będzie musiał oddać nadbitkę i na sam koniec 
jeszcze obrońcom należeć się musi lewa kierowa.
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Rozdanie 16; EW po, rozdawał W 
 
 

 W N E S 

 1♥ pas 4♣* pas 

 6♥** pas pas pas 

 

*splinter (fit 4kartowy i krótkość trefl) 

**odzywka praktyczna 

 
 
 

No i rzeczywiście kontrakt dosyć dobry. Bez wistu karowego nawet 
bardzo Jedynym pytaniem jest jak rozegrać kolor treflowy. Otóż 
zagraniem na większą szanse jest zagranie z góry - na podział 3-3 lub 
drugiego króla (to razem już nieco powyżej 50%).
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Rozdanie 17; obie przed, rozdawał N 
 
 
 

 W N E S 

 - 1♦ pas pas 

 1♠ DBL 2♠ pas  

 pas DBL pas 3♦ 

 pas pas pas 

 
 
 
 
 

Podział atutów 2-2 powoduje, że rozgrywający zdoła przebić w stole i 
trefla i kiera, dzięki czemu odda tylko karo, pika i trefla. 
EW mogą spróbować trzech pików, ale jeśli dostaną kontrę to 
kluczowe będzie trafienie waleta trefl. Poza tym na linii NS wychodzi 
też 4karo.
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Rozdanie 18; NS po, rozdawał E 
 
 

 W N E S 

 - - 1♣ 1♠ 

 pas pas pas 

 
 
 
 
 
 
 
 

W tym rozdaniu rozgrywający musi zadbać o szybkie rozegranie trefli, 
żeby zdążyć przebić jednego w stole. Jednego odda, jednego weźmie, 
jednego wyrzuci na króla karo i jednego przebije. Pik, 2kiery i trefl 
to lewy dla obrońców, którzy nie będą mogli złączyć atutów i 
otworzyć kierów (żeby mieć dojście do W aby połączył 3 raz atu) w 
jednym zagraniu. 
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Rozdanie 19; EW po, rozdawał S 
 
 

 W N E S 

 - - - pas 

 2♣* pas 2♥ pas 

 pas pas 

 

*dosyć ostre ale ładny kolor przekonuje do 
otwarcia. 

 
 
 

Jeżeli rozgrywający dobrze wykorzysta jedyną pewną wizytę w stole, 
to znaczy po wzięciu asem pik zaimpasuje dziesiątkę karo, nie będzie 
miał problemów z wygraniem kontraktu. 
Po otwarciu partnera E pewnie nie spodziewa się, że 2kier to ostatnie 
co wychodzi na jego linii.
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Rozdanie 20; obie po, rozdawał W 
 
 

 W N E S 

 pas pas 1♠ pas  

 2♠ pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt powinien być typowy, z wygraniem też nie powinno być 
kłopotów, ale na maksy ważne będzie czy uda się wziąć tę dziewiątą 
lewę. Rozgrywający sztampowo powinien dążyć do przebicia kierów w 
ręce z krótszym fragmentem atutów (trefle są mniej pewnym źródłem 
dodatkowej lewy). Kiedy okaże się, że czwartemu kierowi grozi 
nadbitka, będzie musiał wywęszyć który z przeciwników ma dychę pik. 
Tutaj skuteczne będzie przebicie asem pik i impas dziesiątki atu u N. 
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Rozdanie 21; NS po, rozdawał N 
 

W N E S 

 - 1♣ pas 1NT 

 3♦ 3♠ pas 4♣* 

 pas 6♣** pas pas 

 pas 

  

*cue-bid uzgadniający piki 

**partnerze wybierz szlemika (piki czy 
trefle) 

 
13 lew w trefle praktycznie bez gry, a w piki po skrótach karowych 
kontrakt zostanie przegrany. Dlaczego 6trefl powinno być tak 
interpretowane? Partner na 1NT pokazał brak 4kierów i 4 pików. 
Może mieć oczywiście dużo kar i wtedy nasz szlemik może okazać się 
bardzo słaby, ale jest duża szansa, że oprócz fitu pik ma co najmniej 4 
trefle (z królem, bo dał cuebid) i może będzie lepiej wiedział w jaki 
kolor szlemik będzie lepszy. W tym wypadku zawodnik S nie powinien 
mieć problemu z podjęciem decyzji
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Rozdanie 22; EW po, rozdawał E 
 

 W N E S 

 - - pas 1♣ 

 pas 2♣ pas 2♦* 

 pas 2♠ pas 3♣ 

 pas 3♦** pas 3NT 

 pas pas pas 

 

*dowolne 12-14 w składzie równym 

** z wartości 

 
W tych założeniach bardzo możliwe, że EW nie będą interweniowali, 
choć na trzeciej ręce mocno kusi interwencja z reki W. 
3NT to jedyna wychodząca końcówka. Jeżeli docenimy trzymanie karo 
w postaci singlowego asa do dwóch blotek, to naliczymy 9 lew „po 
asach” i szybka zmiana do kolejnej rundy.
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Rozdanie 23; obie po, rozdawał S 
 
 

 W N E S 

 - - - 1♣ 

 pas 3♠* pas 3NT 

 pas pas pas 

  

*transfer na 3 bez atu 

 
 
 

Tutaj niestety po asach szybkie bez jednej. Obrońcy po otworzeniu 
kierów z dowolnej ręki wezmą 3kiery, trefla i pika. Rozgrywający musi 
przejść przez impas trefl a podegranie kiera zakończy tę nierówną 
walkę.
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Rozdanie 24; obie przed, rozdawał W 
 
 
 

 W N E S 

 pas pas 1♦* pas 

 1♥ 2♣ 2♥ pas 

 pas** pas 

 

*na trzeciej ręce zupełnie normalne 

**po otrzymaniu ostrzeżenia o zacince 
treflowej nie inwitujemy 

 

Po otwarciu 1karo z E zawodnikowi S, mimo wielkiej karty, pozostanie 
raczej bierne przyglądanie się licytacji. Jeśli EW przedobrzą to może 
pokusić się o wyjęcie czerwonego kartonika. 
Po wistach atutowych nawet z wygraniem 2kier mogą być problemy, 
aczkolwiek ostatecznie powinno się udać wyrobić jedną lewę w 
treflach, a w połączeniu z dwoma pikowymi, jedną karową i czterema 
atutowymi (3 naturalne i przebitka) będzie to lewa ósma. 
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Rozdanie 25; EW po, rozdawał N 

 
 
 

 W N E S 

 - 1♦ pas 2♣ 

 pas 2♦ pas 2NT 

 pas 3♦ pas 3NT 

 pas pas pas 

 
 
 

Wist pikowy – małe dama król. Karo i wyskakujący król zapewnia nam 
już wygranie kontraktu. Dla komfortu komunikacyjnego i z obawy 
przed podegraniem kierów należy poważnie rozważyć przepuszczenie 
króla karo (czy umiesz powstrzymać odruch zabicia asem?). Jeśli 
trafiliśmy na wirtuoza, który wstawił króla z Kx, pogratulujemy. 
Po wiście pikowym spodziewaną liczbą lew rozgrywającego jest 11. 
Nieco inny przebieg będzie miało rozdanie na stołach, gdzie E wejdzie 
do licytacji odzywką 1kier. Jednak sądzę, że w tych założeniach i na 
drugiej (a nie trzeciej) ręce zdarzy się to dość rzadko.
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Rozdanie 26; obie po, rozdawał E 
 
 

 W N E S 

 - - pas pas  

 1NT 2♦* pas 2♥ 

 pas pas pas 

 

*sześciokart starszy 

 

 

 

 

 

Jeżeli tylko rozgrywający nie zacznie kierów od asa (a nie powinien), 
spokojnie wygra kontrakt 2kier. Nie wykluczam też zapisów za 9 lew 
na kiery, zwłaszcza z ręki S. Wist król i as trefl (przypominam, że z AK 
sec wistujemy królem), do drugiej z tych lew E powinien rzucić 
lavinthala. Najlepiej jak doda neutralną kartę (9?), ale i tak może to 
być trudne do rozczytania dla wistującego, który może zdecydować 
się na zagranie w pika bez zgrywania asa karo – lepsze przy KWxx u 
partnera, neutralne przy K10xx, złe tylko przy aktualnym układzie 
pików lub przy braku starszej figury u E. 
Natomiast niemal na pewno kara (oddanie zapisu) spotka tych, co 
zechcą blokować wyżej. 


