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Pierwszy krok, 27 listopada 2017 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 

 

 W N E S 

 – pas 1NT pas 

 2♥ pas 2♠ pas 

 pas pas  

 

 
 

 

 

 

 

Wist kierowy pobity asem i odwist karowy sprawi rozgrywającemu 
najwięcej problemów. Jeżeli weźmie lewę asem i zagra króla pik 
obrońcy pobiją asem zgrają króla karo i zrealizują przebitkę karo. 
Oprócz tego wezmą jeszcze 2 trefle i pika. Jeżeli rozgrywający puści 
karo to król weźmie lewę i po odwiście karowym nastąpi analogiczna 
sytuacja. 
Rozgrywający po asie karo w drugiej lewie może na kiery usunąć 2 
kara w ręku ale co dalej? Król pik pobity asem i połączenie atu 
spowoduje, że mimo korzystnego podziału pików nie zdąży wyrobić 
trefli a skróty kierami i karami będą zabójcze. Wniosek z tego, że jeśli 
celnie zdecydujemy się wskoczyć w drugiej lewie asem karo to po 
usunięciu kar na kiery najlepiej zagrać w trefle. 
Zaniechanie tego powinno skończyć się wpadką bez dwóch.
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Rozdanie 2; NS po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 1♣ pas 

 1♥ pas 1♠ pas 

 1NT pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt 1NT powinien być typowy, ale liczba lew jest już trudna do 
przewidzenia. 
Wist treflowy (lepszy kolor z nielicytowanych) ułatwia rozgrywkę. Po 
pierwsze szybko wyjaśnia się sytuacja w tym kolorze, po drugie 
rozgrywający ma przesłankę co do rozkładu pików – skoro wist 
poszedł z koloru trzykartowego to można spodziewać się w pikach 
długości (w karach też nie powinien mieć więcej niż 3) i złej 
konfiguracji do wistu, czyli częściej walet pik będzie właśnie u 
wistującego. 
Większy ból głowy sprawi rozgrywającemu „teleskopowy” wist asem 
kier, po którym narzuca się już zmiana na karo. Po takim początku 
tylko szereg bardzo celnych posunięć prowadzi do 8 lew – trzeba zabić 
karo, natychmiast wybić eSowi dojście asem trefl i później trafić pika. 
W zupełności zadowoliłbym się wygraniem kontraktu a i to 
niekoniecznie musi się udać.
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Rozdanie 3; EW po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♥* pas 1♠ 

 2♣ 4♣** pas 4♠*** 

 pas pas pas 

*blisko silnego trefla! 

**splinter – krótkość, 4 piki i 
maksimum 

**trochę defetystyczne, bo piąty pik i 
Ax kier to świetne wartości, optymiści 
dadzą cuebid 4kier i wylądują wyżej 

 

 

Jedno jest pewne – w tym rozdaniu nie należy grać 5pik. Jeśli uda się 
nie oddać pika, 12 lew samo wypada z ręki, jeśli zaś oddamy lewę 
atutową, najczęściej przegramy już 5. Dość wyraźnie widać to z pozycji 
N (jeśli jego partner zgłosił cuebid kier a pominął cuebid karo). 

Po wiście asem trefl i małej karcie od partnera (przy singlu w stole – 
lavinthal) zmiana wistu na karowy. 
Niestety wszystkie matematyczne przesłanki każą zagrać piki z góry, 
przez co ci, co choć spróbowali tego przyzwoitego szlemika, powinni 
oddać zapis.
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Rozdanie 4; obie po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 pas 1♦ pas 2♣* 

 pas 2♦ pas 3♣ 

 pas 3NT pas pas 

 pas 

 

*forsing do końcówki 

 

 

 

Pierwszy wist to ostatnia szansa dla obrony na wzięcie swoich asów. 
Po normalnym wiście E w małego kiera rozgrywający szybko 
zainkasuje 13 lew.



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

 

Rozdanie 5; NS po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - pas 1♣ pas 

 1NT pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

Wist kier do asa i nawrót w 9 kier. 
Jeśli rozgrywający będzie próbował się przedrzeć przez piki, pozwoli 
już obrońcom wziąć 7 lew (2 piki, 3 kiery i 2 trefle). Gdyby nawet 
rozgrywający wyczuł niepodział pików i postanowił przerzucić się na 
trefle, nie powinien trafić że trzeba stawiać damę. No chyba że 
obrońca N zagra nerwowo. 

Bez jednej powinno być częstym zapisem.
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Rozdanie 6; EW po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas 1♠ 

 pas 2♦* pas 2♠ 

 pas 2NT pas 3♠ 

 pas 4♠ pas pas 

 pas 

 

*forsing do końcówki 

 

 

Po wiście treflowym w otwarte karty wzięcie 12 lew nie jest 
problemem. 
Sądzę jednak, że w praktyce będzie się kończyć na 10 lewach i to tylko 
dlatego, że as kier jest tam gdzie trzeba. Przewiduję, że po zabiciu 
wistu treflowego w stole nastąpi udany impas dziesiątką pik i próba 
przejścia do stołu asem karo w celu wykonania kolejnego impasu atu. 
Tu spotka nas jednak niemiła niespodzianka w postaci przebitki, po 
której będziemy musieli oddać jeszcze 2 lewy. 
Nawet jeśli tak się stanie to trudno mówić o jakimś błędzie 
rozgrywającego.
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Rozdanie 7; obie po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - 1♠ 

 2♦ 4♠* DBL** pas 

 pas pas 

 

*z pięciokartowym fitem i bocznym 
singlem odzywka obowiązkowa nawet 
zupełnie bez punktów 

**punkty, nie karna 

 

 

Jeśli licytacja potoczy się jak powyżej – dobrze dla WE. O ile W nie 
zapomni odebrać asa karo. 

Z ręką W na pewno godne rozważenia jest wyniesienie w 4NT, które 
oznacza możliwość gry w dwa kolory, co najmniej 64, ale nie 55, bo z 
tym nawet jeśli weszliśmy 2karo (a nie 2NT) to teraz licytujemy 5trefl. 
Czy licytować? Z jednej strony renons zachęca do wyniesienia, z 
drugiej mamy dobre wartości defensywne a w kolorach czerwonych 
mizerię, więc pas wygląda normalnie. 
Jeśli jednak W będzie grał 5karo (raczej z kontrą) to musi powalczyć 
żeby nie wpaść za dużo. Gdy nadarzy się okazja, powinien zagrać ze 
stołu dziesiątkę(!) karo. Położenie figury karo przez S jest błędem, ale 
któż z nas błędów nie robi? 
Jeśli to się uda a do tego pierwszy wist pójdzie w uzgodnione piki to 
nagle może się okazać, że kontrakt na pierwszy rzut oka beznadziejny 
zostanie wygrany. To jednak zdarzy się rzadko, bo narzucającym się 
wistem na 5karo jest dama kier.
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Rozdanie 8; obie przed, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1♦ pas pas 1NT* 

 DBL** pas 2♥ pas 

 2♠ pas pas pas 

 

*na wygasającej jest to 10-14 pkt 
i skład równy, przeważnie z 
zatrzymaniem karo. 

**nadwyżkowa wywoławcza 

 

 

Powinno się skończyć na 4 lewach dla obrony (3 trefle i karo), choć po 
początku 3x trefl i w kiera rozgrywający powinien zachować czujność i 
najlepiej grać na obustronne przebitki nie ruszając w ogóle atutów. 

W każdym razie samo znalezienie pików raczej zagwarantuje już 
solidny procent dla WE.
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Rozdanie 9; EW po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - pas pas 1NT 

 pas 2♦ pas 3♦* 

 pas 4♥ pas pas 
 pas 

 

*na pewno góra otwarcia i 4 
kiery 

 

 

Przyjazne położenie asa trefl sprawia, że można zapisać nawet 11 lew 
(istotne też jak nam pójdzie w pikach). 

Dlaczego proponuję odzywkę 3karo? 
Punktów mamy niby tylko 15, ale za to jakie! Dziesiątki, sekwensy, 
bokiem pusty dubel - zupełnie nie ma się czego wstydzić. Piki mamy 
lepsze, ale to kara są tym kolorem, w którym w pierwszej kolejności 
potrzebujemy uzupełnienia. 
Nie sposób zaprzeczyć, że odzywka 3karo grozi przerzuceniem 
rozgrywki kontraktu kierowego na partnera, ale warto zauważyć, że 
nie mamy wartości, które prosiłyby się o zajmowanie kontraktu z 
naszej ręki (typu AD lub niechroniony król).



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

 

Rozdanie 10; obie po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 1♥ pas 

 1♠ pas 2♣ pas 

 2♥* pas 3♥** pas 

 4♥ pas pas pas 

  

*negatywny wybór koloru 

**inwit 

***uzupełnienia w kolorach partnera 
krzyczą aby przyjąć inwit 

 

Obrońcy będą musieli zadowolić się dwiema lewami w czerwonych 
kolorach. Chyba że S zdecyduje się na wist damą pik a rozgrywający 
zechce z tego skorzystać rozpoczynając od wyrzucenia kara – wtedy 
wyjdzie nielicytowany szlemik i obrońcy raczej nie będą zadowoleni.
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Rozdanie 11; obie przed, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♣ DBL RDBL* 1♠ 

 pas pas 2♦ pas 

 3♦ pas pas pas 

 

*punkty 

 

 

 

Zupełnie inaczej pójdzie licytacja jeśli W nie otworzy ze swoją ładną 
jedenastką, ale finalny kontrakt zwykle powinien być ten sam. 

2 piki i as karo to wszystko co wezmą obrońcy. Rozgrywający powinien 
ściągnąć atuty sprawdzić podział kierów (w kolejności A-D-K) a gdy się 
okaże, że jest niesprzyjający a N ma 4kiery i 2 kara to będzie musiał 
zaimpasować trefla.



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

 

Rozdanie 12; NS po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 pas pas 1♣ 1♠ 

 DBL pas 2♣* pas 

 3♣ pas pas pas 

   

*w WJ od 15 

 

 

 

 

Niestety N nie ma kiedy bezpiecznie zaistnieć w licytacji. Kontra 
przeciwnika, oznaczająca 4 kiery, powinna go do tego jeszcze bardziej 
zniechęcić. 

Na 3trefl wist pójdzie raczej w kiera i rozgrywający będzie mógł się 
zrelaksować walcząc przy tym układzie już tylko o nadróbki. Jednak 
jeśli wist pójdzie w karo to łatwo ulec pokusie i zagrać AK karo co 
trochę skomplikuje sytuację. 
Ciekawa pozycja występuje w pikach. Po wejściu wiadomo, że N ma 
(co najwyżej) singla, ale jakiego? Można założyć, że raczej nie jest to 
as i zagrać damą – dobrze zarówno przy singlowej 9 (potem impas) jak 
i walecie.
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Rozdanie 13; obie po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 1♣ 1♥ DBL*  

 2♥** pas pas pas 

  

*brak 4 pików 

**4-6pkt z fitem kier 
 
 
 
 
 
 

Po zdjęciu 2 kar i wyjściu w pika rozgrywający nie będzie musiał 
trafiać trefla gdyż na damę pik wyrzuci go z ręki. 9 lew powinno być 
częstym wynikiem w tym rozdaniu. 
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Rozdanie 14; obie przed, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas 1♠ 

 4♥ 4♠ pas pas 

 DBL pas 5♥ pas 

 pas pas 

 

 

 

 

 

Podział atutów 2-2 i kar 3-2 pozwala wygrać ten kontrakt nawet z 
nadróbką (bez wistu atutowego). Na przykład wist pikowy przebijamy 
i gramy as karo, karo (atuty będą potrzebne do komunikacji). Później 
dochodzimy kierem, przebijamy karo wysoko i kolejnym kierem 
dochodzimy do dobrych kar odbierając jednocześnie przeciwnikom 
atuty. 

Jednak jako że ten sposób rozgrywki wymaga podziałów w 
czerwonych kolorach, grając 4 lub 5 kier powinniśmy zagrać na impas 
trefl (przeciwko otwierającemu, więc raczej stoi), jednego trefla 
przebić a jednego oddać. Ta linia oznacza wzięcie 11 lew, choć trzeba 
dodać, że pierwszy wist treflowy daje komunikację do przebicia obu 
przegrywających trefli i przy podziale atutów 2-2 pozwala wziąć 12 
lew.
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Rozdanie 15; NS po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♥ pas* 1NT 

 pas pas 2♣ 2♥ 

 pas pas pas 

*można zamieszać odzywką 3trefl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na kontrakt kierowy rozgrywający na początek odda asa króla i 
przebitkę trefl, a oprócz tego jeszcze jedna lewa będzie się należeć 
obrońcom na pika mimo stojącego impasu damy. Nie ma dość dojść 
żeby zrobić wszystkie impasy. 
Ewentualny blok 3trefl z ręką E, choć nie jest polecany (3 blotki kier i 
dużo wartości defensywnych w stosunku do ofensywnych), może 
zasiać spustoszenie w szeregach NS. Nie bardzo jest jak ukarnić, a z 
ręką S nie ma dobrej licytacji. Mimo braku 4 pików najbliżej mi do 
negatywnej kontry. 
Rozdanie wygrają agresorzy, którzy otworzą 1karo z ręką S. Po takim 
początku dojście do 3NT jest automatyczne a i z wygraniem nie 
powinno być kłopotu. 
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Rozdanie 16; EW po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1NT pas 2♣* pas 

 2♠ pas pas pas 

 

*Stayman, gdyby partner odpowiedział 
2♦ - zalicytujemy 2♥ 

 

 

 

 

Obrona powinna rozpocząć od wistu w 7 karo do asa i odwrotu w 
waleta trefl. Dla rozgrywającego nie wygląda to na pustego waleta, bo 
z AK10 w treflach wistujący wybrałby ten właśnie kolor. Wobec tego 
lepiej dodać małego trefla licząc na zablokowanie koloru i korzystny 
bieg dalszych wydarzeń. S będzie kontynuował trefla ale N stanie 
przed dylematem w co wyjść w lewie czwartej. Tylko zagranie w kiera 
(owszem, dobre przy wielu układach) bezwzględnie obłoży kontrakt 
2pik - obrońcy w zależności od rozgrywki wezmą asa karo i 5 lew 
kolorach czarnych (4 trefle i atut, albo 2 atuty i 3 lewy treflowe). 
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Rozdanie 17; obie przed, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 1♣ 1♠ 2♥* 

 pas pas 2♠ DBL**  

 pas 2NT pas 3♣ 

 pas pas pas 

  

*naturalne, nieforsujące 

*nadwyżkowa 

 

 

Większość końcówek które proponuje deepfinesse są mocno 
szczęśliwe. Gdyby N miał lepsze trzymanie pikowe mógłby 
zaryzykować 3NT.  
Przy rozgrywce kontraktu 3trefl z ręki N, rozgrywający nie powinien 
mieć problemu z zainkasowaniem 11 lew. Podział kierów trefli i as król 
pik z dobrej strony powodują, że każda sensowna linia rozgrywki 
będzie skuteczna. 
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Rozdanie 18; NS po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas 2♦* 

 pas 4♣** pas 4♦*** 

 pas 4♥ pas pas 

 pas 

 

*multi 

**zalicytuj swój kolor transferem 

***kiery 

 

Mimo singla kier, wolimy grać w kiery niż w bez atu. Król to solidne 
uzupełnienie w kolorze partnera, za to piki trzymamy słabo (rzadko 
partner na blok będzie miał takie piki), do tego często zablokuje kolor, 
co przy grze w BA może skutkować kilkoma lewami mniej niż przy grze 
w kiery.  

Stwierdziwszy powyższe konstatuję, że „jedenastolewowe” 4kier 
grane z ręki N po wiście pikowym bardzo łatwo przegrać – jeśli po 
odegraniu króla kier rozgrywający spróbuje wejść do stołu przebijając 
trefla niskim atutem, odda dwie przebitki, pika i asa karo. 
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Rozdanie 19; EW po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♥* DBL 1NT** 

 3♠ pas pas pas 

 

*wyjątkowo otwarcie z 4 sztuk na 3 
ręku ze względu na pilną potrzebę 
wskazania wistu 

**7-10 z fitem kier (po kontrze 2♥ 
byłoby słabsze) 

 

 

Łatwe 10 lew w piki na linii WE.
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Rozdanie 20; obie po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 pas pas 1NT pas 

 pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

Strona WE dysponuje przewagą punktów, ale przy sensownej obronie 
trudno się spodziewać żeby wygrali jakikolwiek kontrakt. Jeżeli 
otwarcie 1NT zbiegnie to po wiście pikowym i „naturalnym” 
nietrafieniu kar często skończy się na 4 lub 5 lewach. W trochę lepszej 
sytuacji będzie rozgrywający po wiście karowym, ale nadal do 
wygrania kontraktu droga daleka (na razie ma tylko 4 kara i dwa 
czarne asy).
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Rozdanie 21; NS po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 1♣ pas 1♦ 

 pas 1♥ pas 3NT* 

 pas pas pas 

  

*16-17pkt skład równy bez starszej 
czwórki (jak mamy jeszcze więcej to 
2NT) 

 
 
 

 
 
 
Bardzo dobrym kontraktem jest 6trefl, ale w polskich systemach 
licytacyjnych - ze sztucznym treflem - trudne do osiągnięcia, dlatego 
popularnym kontraktem na maksy będzie 3NT i  po wiście w 10 karo 
sztywne 9 lew, a po wiście w inny kolor – 12. 
Sztywne 9? Jednak nie do końca, bo jeśli rozgrywający zacznie od 
wzięcia 4 trefli to już tylko impas waleta w pierwszej lewie kierowej 
pozwoli na wzięcie 4 lew w tym kolorze. Czasem sytuację uratują 
obrońcy jeśli przez nieuwagę zablokują się w karach, ale czujny 
rozgrywający powinien zagrać najpierw AK kier żeby sprawdzić czy nie 
leci Wx w tym kolorze. A leci. 
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Rozdanie 22; EW po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas 1♣ 

 1♥ 1♠ 3♥ pas 

 pas 4♠ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

 

Kier pobity asem, ściągniecie pików i impas trefl. 10 lew i zmiana do 
następnej rundy.
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Rozdanie 23; obie po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - 1♦ 

 pas pas 1NT*DBL** 

 pas 2♠ pas pas 

 pas 

  

*tak samo jak w rozdaniu 8 10-
14pkt z zatrzymaniem karo 

**tak samo jak w rozdaniu 8 
nadwyżkowa wywoławcza 

 

Obrońcy najbardziej mogą utrudnić rozgrywkę wistując as król trefl i 
w kiera. Jeżeli rozgrywający trafi pozycję damy kier to impasując pika 
odda tylko 5 lew (pik, AK, AK). 

Coś koło maksa zdobędą jednak ci, którzy zdołają na NS zagrać w kiery. 
Jest to możliwe np. po otwarciu 1NT z ręki S. Przeciwko kierom jedyną 
sekwencją wistową prowadzącą do wzięciu 5 lew jest zgarnięcie 
młodszych asów i króli i po tym wyjście w karo – tylko wtedy W 
weźmie na damę kier.
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Rozdanie 24; obie przed, rozdawał W 

 

 W N E S 

 2♥ pas 3♥* pas 

 pas 3♠ pas pas 

 pas 

 

*taktyczne przedłużenie bloku (na 
inwit powinna być inna odzywka, 
np. 3♦) 

 

 

 

Zaproponowana licytacja jest tylko jedną z możliwych. N może wejść 
lub nie wejść 2pik, E może podnieść kiery lub nie, ich partnerzy też 
czasem jeszcze poczują moc. Na większości stołów będą zapewne 
grane częściówki w kolor starszy, rzadziej końcówki (a 3NT z ręki S? ). 

Przeciwko kontraktom pikowym obrona nie powinna mieć problemu z 
wzięciem swoich 6 lew w tym rozdaniu. As, król trefl, trefl przebity i 
karo, powinno być bardzo naturalną obroną a co za tym idzie król karo 
as kier i pik będą się jeszcze należeć obrońcom. 
Bardziej złożona jest sprawa przy częściówkach kierowych na WE. 
Wydaje się, że do oddania jest tylko pik (i to tylko po wiście w ten 
kolor), karo i kier. Kiery jednak nie tylko trzeba trafić, ale też groźne 
będą skróty czarnymi kolorami a i z komunikacją nie jest różowo. 9 
lew powinno się jednak uzbierać, gdyż kara leżą wybitnie korzystnie (2 
kara, 2 trefle i 5(?) kierowych).
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Rozdanie 25; EW po, rozdawał N 
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 - 1♣ pas 1♠ 

 pas 2♠ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

 

 

10 lew przy grubym dublu karo u E, dzięki któremu możemy wyrzucić 
kiera na 9 karo.
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Rozdanie 26; obie po, rozdawał E 
 

 W N E S 

 - - 1♦ pas  

 1♥ 3♠ DBL*pas 

 4♥ pas pas pas  

 
 
*kontra (nadwyżkowa) nie jest 
oczywista, aczkolwiek finalnym 
kontraktem i tak zwykle będzie 4kier. 

 
 
 
 

Pozostaje kwestia rozegrania tego kontraktu po oczywistym wiście w 
króla pik. 
Niewątpliwie należy pozbyć się przegrywających pików przebijając je 
w stole. Biada jednak tym, którzy w obawie przed nadbitką zechcą 
przebić któregoś pika damą atu. Oddadzą oni dwa kiery i dwa trefle. 
Rozsądna, a przy tym skuteczna, jest rozgrywka: as pik, pik przebity 
nisko, dama kier, AK karo, karo przebite i pik przebity. Co prawda S 
nadbije, ale od naturalnej lewy. 
Tak jak karty leżą, po zagraniu damy kier wszystko się wyjaśnia. 
Rozgrywka będzie jednak dobra również gdy N ma singla kier 
(obawiamy się nadbitki w karach). 
 
 
 
 
 
 
 
 


