
Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Pierwszy krok, 22 stycznia 2018 

Rozdanie 1; obie przed, rozdawał N 
 

 W N E S 

 – pas pas 1♥ 

 DBL* 1♠ pas 2♥ 

 pas pas pas 

 

*ostra, ale przedpartyjne założenia, 
modelowy układ 

 

 

 

 

Pierwsze rozdanie nie dostarcza specjalnych emocji, choć trzeba pamiętać, 
że na maksy liczy się każda lewa. Najczęstszymi kontraktami powinny być 
częściówki kierowe po wiście damą trefl, którą na pewno puścimy do króla 
w ręce, bo dojściami do stołu trzeba operować oszczędnie. 
Kontra gracza W, którą tu polecamy, tym razem rozjaśni obraz 
rozgrywającemu, który zwłaszcza po zobaczeniu króla kier po prawej 
będzie niemal pewien, że nie towarzyszy mu ani król karo ani as pik. Można 
próbować jakoś zaczarować obrońców, ale skończy się zapewne na impasie 
damy pik, co przy bezbłędnej obronie wystarczy do wzięcia 9 lew. 

Żądni maksów mogą spróbować gry w bez atu (gdyby zamienić kiery z 
karami na pewno zasugerowalibyśmy otwarcie 1NT), ale skutek takiego 
eksperymentu jest trudny do przewidzenia.
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Rozdanie 2; NS po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 3♥* pas 

 pas 3NT pas pas 

 pas 

 

*otwarcie dwukolorowe 
zdecydowanie byłoby błędem, 
mamy kiery, kiery i tylko 
troszeczkę trefle 

 

 

Renons pikowy, zupełnie przyzwoite kiery i przede wszystkim założenia powinny 
skłonić graczy E do skoku co najmniej na poziom trzech. 

Po blokach ciężko jest i nie zawsze się trafi. Po wysokim otwarciu z ręki N 
narzuca się praktyczne 3NT, zresztą po niższym otwarciu też często skończy się 
na tym kontrakcie. Komputer mówi, że idzie nawet 7NT, ale wcale się nie zdziwię 
jeśli ktoś przegra 3. 
Wist z pewnością pójdzie w figurę kier i trzeba przyjąć jakąś strategię 
rozgrywkową. Trzeba pamiętać, że tam, gdzie jest 6+ kierów statystycznie jest 
mniej kar – więc po obowiązkowym odegraniu asa karo (i odblokowaniu waletem 
– po co utrudniać sobie życie) kusi impas. Z drugiej strony praktycznie pewną 
wygraną daje przepuszczenie kiera a potem zagranie kar z góry – tu nieco 
przypadkowo bardzo skuteczne. Z trzeciej strony, gdybyśmy zdecydowali się na 
impas karo, to jeszcze trzeba czymś do niego dojść, a po zagraniu pika do asa 
objawia się renons, co ewidentnie powinno odwieść rozgrywającego od koncepcji 
impasu karo (singiel przy renonsie nieczęsto się zdarza). Liczba lew na bez atu 
może się zatem wahać od 7 do 12. 

Nieco współczuć można tym, którzy znajdą się na NS w kontrakcie pikowym 
(możliwe jeśli N zalicytuje kontrę), ale końcówkę w ten kolor też da się zrobić i to 
bez wielkich kombinacji. Wystarczy pobrać boczne asy i króle, a później przebijać 
co się da – wzięcie 5 lew atutowych wystarczy do wygrania.
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Rozdanie 3; EW po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♥ 1♠ 2♦ 

 3♠* pas pas pas 

 

*blokujące, mamy dość dużo jak na 
blok, ale jesteśmy w niekorzystnych 

 

 

 

Kontrakt 3pik przypuszczalnie będzie grany na wielu stołach, po takiej lub 
innej licytacji. 

Atuty tym razem są dość uprzejme dla rozgrywającego, ale trzeba 
zaznaczyć, że granie od pierwszego wistu w kiery pozwala jednak obronie 
wypromować lewę atutową (nie ma „szybkiego” dojścia do stołu żeby 
ściągnąć atuty impasując). Tylko dlatego nie idzie 4.
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Rozdanie 4; obie po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1NT pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po niezbyt ciekawej licytacji (N nie ma jak zaistnieć, popularnie stosowane 
konwencje nie pozwalają wejść z równym składem, zresztą słusznie) 
również w rozgrywce nie ma za wiele pasjonującego. 

Naturalnym wistem z ręki N jest mały kier, a rozgrywający powinien 
zadysponować z dziadka dziesiątkę (od czasu do czasu wistant będzie miał 
DW32). W tym rozdaniu będzie to jednak bez znaczenia. 
Przy aktualnym układzie jedyne czego nie wolno rozgrywającemu zrobić (w 
żadnym momencie) to przepuszczenie kiera, bowiem może to skutkować 
oddaniem kiera, trzech pików i dwóch młodszych asów (swoje). W 
pozostałych przypadkach, konsekwentne wyrabianie lew w kolorach od 
najlepszego począwszy – trefle, kara, pik – prowadzi do 8 lew (1+2+2+3, 
oddaje tylko 2 kiery i 3 asy).
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Rozdanie 5; NS po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 2♣ 2♠ pas 

 4♠ pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

Nieco wątpliwej jakości wejście 2pik (ale jak tu nie wejść w korzystnych 
założeniach mając w pikach 4 honory i blotkę?) prowadzi do zalicytowania 
w ataku końcówki w to miano. Tu akurat będzie to dobra obrona 
jedenastolewowych końcówek w kiery bądź trefle na NS, do których 
wprawdzie chyba mało kto dojdzie ze względu na słabość punktową, ale 
nawet wobec częściówek przeciwników 4pik bez jednej będzie opłacalne. 

Obrońcy na kontrakt pikowy nie powinni zbłądzić i odbiorą należne im dwa 
trefle i dwa kiery - S zawistuje w kolor partnera, a z pozycji N nie ma sensu 
granie w singla karo, bo partner ma co najwyżej singla atu. 

Jeżeli jednak zagracie na NS kontrakt kierowy to nie zablokujcie się w 
treflach!
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Rozdanie 6; EW po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 1NT pas 

 2NT* 3♥ 3NT pas 

 pas pas 

 

*inwit do 3NT 

 

 

 

 

Trudno się jakoś szczególnie przyczepić do odzywki 3NT – punkty są, 
trzymanie jest, obkładanie przeciwników w tych założeniach nie wygląda 
interesująco. Jednak po wiście we wskazane kiery skończy się bolesną 
wpadką bez czterech (z rozpaczy rozgrywający pewnie zaimpasuje króla 
pik). 

Choć część z ekspertów zaleca pasa po 3kier (choć bez wejścia przyjęcie 
inwitu pewne) to z zapisem -400 raczej nie będziemy jedyni.
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Rozdanie 7; obie po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♥ pas 1NT pas 

 2NT pas 3NT pas 

 pas pas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasem namawiamy do otwarcia 1NT ze starszą piątką i 5332, ale nie tym 
razem. Asy i króle to wartości lepsze do gry w kolor! 
 
Na 3NT z obu rąk jest wist pikowy. Jeżeli przeciwnicy nie pokażą nam 
swoich kart to przyjdzie zmierzyć się z niepodziałem trefli. Pojawią się 
pewne znaki zapytania, bo co prawda oddanie lewy treflowej wyrabia 
dziewiątą lewę, ale wyjątkowo złego dnia grozi oddanie poza treflem 
czterech lew kierowych, a kara mogą być 3-3. 
Takie czarnowidztwo należy jednak porzucić. Kiery też mogą dzielić się 3-3 
(jak tutaj) albo 4-2 z „grubym” dublem (AK, AD, AW, KD, KW, DW – to jest 
40% wszystkich układów 4-2) albo też 5-1 z singlową figurą, a wtedy 
jesteśmy bezpieczni. Poza tym w praktyce przeciwnicy zwykle będą 
kontynuować piki, nawet jak kiery jadą. 
 
Natomiast zagranie trzech kar przed oddaniem trefla tutaj skończy się 
wpadką, przynajmniej w teorii. 
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Rozdanie 8; obie przed, rozdawał W 

 

 W N E S 

 pas pas 1♣ 2♥* 

 DBL pas 2♠ pas 

 pas pas 

 

*lub konwencyjny odpowiednik 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z ręką W nie ma atrakcyjnej licytacji. Na kontrę powinniśmy mieć 4 piki, ale 
z trzema przy krótkości w kierach można uznać za dopuszczalną. 
Więcej możliwości jest przeciwko parom wchodzącym 2karo jako multi. Po 
takim wejściu W może spasować, a w kolejnym okrążeniu np. wywołać 
młode odzywką 2NT. 
 
Teoretycznie 2pik, jak i różne inne kontrakty, wychodzi. W praktyce jednak 
rozgrywka jest dalece nieoczywista – statystyka mówi, że w ręce z 6 
kierami powinno być mniej kluczowych kart (król pik, dama karo, 
dziesiątka trefl) niż w ręce z dwoma kierami. W tym rozdaniu jest jednak 
dokładnie na odwrót. 
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Rozdanie 9; EW po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - pas 1♣ 1♥ 

 pas pas 1NT pas 

 2♥* pas 2♠ pas 

pas pas 

 

*transfer na piki 

 

 

 

Zawodnik E będzie nieco zaskoczony przebiegiem licytacji. Nie powinien 
jednak robić nerwowych ruchów tylko ostrzeżony o złym położeniu kierów 
zalicytować spokojne 1NT. 

Na 2pik na pewno trzeba oddać 3 lewy pikowe i asa trefl. Kwestią otwartą 
pozostaje oddanie lewy karowej – impas nie stoi, ale jeśli obrońcy pozwolą 
to można wyrzucić aż 4 kara z ręki W na trefla i kiery.
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Rozdanie 10; obie po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 1♦ pas 

 1♠ pas 2♠ pas 

 pas pas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie 1karo na 9 punktach musi budzić kontrowersje, ale z ofensywnym 
układem 64 z punktami w długich kolorach szkoda pasować. Nie wchodzi w 
grę otwarcie 3karo – nie ze względu na tylko 6 kar ale z powodu starszej 
czwórki z boku. 
Po otwarciu 1karo nie wchodzi w grę żadne wejście z ręki S. Może wydawać 
się dziwne, że z 9 punktami polecamy otwarcie, a z 13 pas, ale kolor 
treflowy nie spełnia żadnych kryteriów wejścia na poziomie dwóch a DWx 
w kolorze przeciwnika dodatkowo obniża wartość ręki. 
 
Niezależnie od początku licytacji (poza otwarciem 3karo) strona WE zwykle 
znajdzie piki, w które bezproblemowo wychodzi 9 lew a po wiście 
treflowym nawet 10. 
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Rozdanie 11; obie przed, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - 1NT 

 3♥ DBL pas 3♠ 

 pas 4♠ pas pas 

 pas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Końcówka pikowa powinna być standardem w tym rozdaniu. 
 
Po czytelnym wiście w singla karo i przebitce rozgrywka zakończy się dosyć 
szybko. Szczęśliwie dla NS wistujący ma tylko dwa atuty. 
Nawet jeżeli wist pójdzie w króla kier to przebitka karo nadal jest możliwa. 
Z punktu widzenia E widać, że jego partner jest krótki w karach, gdyż 
otwierający 1NT powinien mieć co najmniej dwa, w stole widać 4 a w ręce 
6, można zatem z pełnym przekonaniem pobrać asem pik i zagrać as karo, 
karo. 
10 lew. 
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Rozdanie 12; NS po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1♣ pas 1♦* pas 

 2NT pas 6NT pas 

 pas pas  

   

*zależy od ustaleń, ale karta nie 
nadaje się ani na inwitujący skok w 
3♦ (brak dwóch starszych figur) ani 
na forsing do końcówki 

 

 

 

Przedstawiona licytacja nie otrzyma może wysokich not za styl, ale oddaje 
mniej więcej siłę i urodę karty. Niewiele par ma ustalenia jak postępować z 
kolorami młodszymi po silnym 2NT – proponuję dość proste: 3pik oba 
młodsze, 4trefl/karo naturalne, wszystkie te odzywki co najmniej inwitują 
szlemika (niechęć do grania szlemika otwierający okaże licytując 4NT, które 
z jego ręki nie powinno być pytaniem o asy). Zauważmy, że nie ma wyraźnej 
potrzeby stosowania transferów na młodsze, bo zarówno trefle jak i kara są 
już zajęte odpowiednio przez otwierającego i odpowiadającego. 

Niezależnie od możliwości systemowych E powinien zdecydować o grze w 
bez atu a nie w jego kara, nawet gdyby to był mecz a nie turniej na maksy. 
Wynika to z tego, że przy grze z ręki partnera znacznie mniejsza jest szansa 
podegrania czegoś na wiście. 

Rozgrywka powinna zakończyć się zaraz po wyłożenia dziadka deklaracją 
oddania jednej lewy.
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Rozdanie 13; obie po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - pas pas 1♠  

 pas pas DBL RDBL 

 1NT 2♠ pas pas 

 pas 

  

 

 

 

 

Strona NS ma 8 pików i przewagę punktów, więc najczęściej utrzyma się 
przy grze w częściówce pikowej. 

Marzeniem rozgrywającego będzie przebicie kara w stole co stworzy 
widoki na 9 lew, ale obrońcy mogą to zneutralizować albo dochodząc do 
ręki E kierem i grając w atu do trzykrotnego połączenia albo grając 
konsekwentnie w trefle co pozwoli im samym zgarnąć przebitkę. Tymi 
drogami ograniczą rozgrywającego do zawsze należnych mu 8 lew.
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Rozdanie 14; obie przed, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas pas 

 1♣ pas 1♠ pas 

 1NT pas 2NT pas 

 3NT pas pas pas 

 

 

 

 

 

Z kartą W można otworzyć 1trefl, 1NT albo 1kier (trzecia ręka - na wist), ale 
zdecydowanie nie należy otwierać 2trefl precision, gdyż ręka zalicza się do 
zrównoważonych a kolor treflowy jest nieprzyzwoicie słaby jak na licytację 
na poziomie dwóch. 

Na 25 punktach wiele par WE osiągnie kontrakt 3NT, który jest całkiem 
sensowny, ale po wiście karowym w wyniku niekorzystnego położenia figur 
(przede wszystkim damy trefl) nie powinien zostać wygrany. Co prawda 
bez problemu można się doliczyć 9 lew (np. 4 treflowe, 3 kierowe i dwie 
karowe), kłopot jednak w tym, że trzeba się przebijać przez wszystkie 
kolory, a oni w końcu wyrobią sobie kara.
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Rozdanie 15; NS po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - 1♣ 

 pas 1♥ 1♠ DBL 

 pas 3NT pas pas 

 pas 
 

 

 

 

 

 

27 punktów na linii NS brak zfitowanych kolorów - kontrakt 3NT powinien 
powtórzyć się na większości stołów. 

Po pierwszym wiście pikowym zabitym asem, powinniśmy zacząć od 
impasu treflowego, którego powodzenie już daje nam wygranie kontraktu. 
Spadający drugi walet karo da nam 10 lewę. Pozostanie już tylko trafienie 
kiera. Jeśli E pojawił się w licytacji pikami to praktycznie pokazał, że ma Asa 
kier (bez niego miałby tylko 8 punktów). Zagranie kiera do waleta daje 11 
lewę. W tym rozdaniu można również pokusić się o wzięcie 12 lew 
impasując 10 kier, ale impas nie stoi, więc taka rozgrywka skończyłaby się 
wzięciem jednej nadróbki. 
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Rozdanie 16; EW po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1♣ pas 1♠ pas 

 2♠ pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

Przeważającym kontraktem będzie częściówka pikowa grana z ręki E.  

Po wiście w Asa kier rozgrywający nie powinien mieć problemów z 
realizacja kontraktu (3 lewy pikowe, D kier, przebitka kier, AK trefl, A karo).  
Wyjście w karo w drugiej lub trzeciej lewie od razu da 9 lewę 
rozgrywającemu. Inne zagranie pozostawi rozgrywającego przed wyborem 
pomiędzy impasem trefl, który może dać nawet 9 i 10 lewę, a zagraniem A,K 
i W trefl na bezpieczne 9 lew. 
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Rozdanie 17; obie przed, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 1♣ pas 1NT 

 2♠ pas pas pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z kartą E niektórzy wejdą 1 karo, które nie jest zalecane. Wejścia kolorem 
młodszym do licytacji powinny być solidne, ponieważ rzadziej w 
porównaniu do wejścia kolorem starszym utrzymamy się przy grze, a 
możemy ułatwić przeciwnikom rozgrywkę. W tym wypadku mamy niskie 
blotki przy honorach i brak pików, których najpewniej ma trochę nasz 
partner. Zawodnik W trochę niefortunnie zgłosi piki trafiając na renons u 
partnera. Jeżeli będzie grał bez kontry to powinien mieć przyzwoity zapis. 

Na kontrakt pikowy zawodnik N będzie miał trudny wist z braku lepszych 
alternatyw powinien zdecydować się na Damę trefl. Po tym wiście trudno 
będzie wziąć W więcej niż 5 lew. 

Rozgrywka kontraktu bezatutowego na linii NS będzie przejrzysta, jeżeli E 
był w licytacji karami to wzięcie 9 lew nie powinno być problemem, a po 
wiście w Damę pik NS mogą zapisać nawet +180.
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Rozdanie 18; NS po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas 1♥ 

 pas 1♠ pas 2♥ 

 pas 4♥ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

 

Tylko 10 punktów u S, ale 64 i AKK w długich kolorach to zdecydowanie 
otwarcie 1 kier.  Zawodnik na W ma aż 14 punktów, ale musi spasować. Na 
kontrę ma za mało pików, a wejście dwa w kolor młodszy z W10976 ułatwi 
tylko rozgrywkę i może naprowadzić partnera na zły pierwszy wist. 
Zawodnik na N po 2 kierach będzie podejmował decyzję którą końcówkę 
najlepiej grać, ale W10 kier i singiel karo przekonują, że najlepszym 
wyborem będzie 4 kier. 

Po wiście AK trefl, rozgrywający przebije jedno karo w stole i odda na damę 
kier i zadeklaruje 10 lew. 
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Rozdanie 19; EW po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 pas 1♠ DBL 1NT* 

 pas 3♠ 4♥ pas  

 pas pas 

 

*7-10pkt z fitem 

 

 

 

3 pik zawodnika N jest blokujące w tej pozycji jeżeli chcemy zainwitować 
do końcówki to licytujemy dowolny kolor, pokazując w nim wydłużenie lub 
jakieś figury lub 2NT ze zrównoważoną ręką. Założenia korzystne mogą 
zachęcić NS do pójścia w obronę czterema pikami co powinno być dobrym 
zapisem. 

Na kontrakt kierowy prawdopodobnie wist pójdzie w K trefl. Po takim 
wiście EW weźmie 11 lew. Po wiście w pika E weźmie asem i przebije pika 
w stole. Jeśli zagra teraz karo ze stołu N będzie musiał zgadywać czy E miał 
singlowego króla czy drugiego. Jeżeli wskoczy, a E odblokuje się K karo i 
zaimpasuje później waleta to WE zapiszą 12 lew. 

Jeżeli E zagra króla karo z ręki pamiętajmy o ilościówce z ręki S. 
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Rozdanie 20; obie po, rozdawał W 

 

 W N E S 

 pas 1♠ 1NT pas 

 2♣* DBL 2♦ 3♣ 

 pas pas pas 

 

*transfer na kara 

 

 

 

 

W tym rozdaniu z powodu złych podziałów kolorów obie strony będą 
przegrywać zapowiedziane kontrakty. 

Na kontrakt treflowy W zawistuje w 8 pik. E po zabiciu Asem da mu przebić 
(8 jest najwyższa z pozostałych kart - w wiście odmiennym oznacza to, żę 
partner ma singla) wychodząc najstarszym pikiem (lavinthal), ponieważ 
chcemy żeby partner zagrał w kiera, żebyśmy wzięli na Króla w tym 
kolorze. Rozgrywający powinien porzucić szanse impasu w tym kolorze 
ponieważ E musi mieć tego króla, bez niego miałby tylko 14 punktów na 
wejście 1BA. Jeżeli jednak się na niego zdecyduje to odda drugą lewę 
wpadkową po kolejnych zagraniach w pika z ręki E. 



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 21; NS po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - pas 2♣ pas 

 2♦* pas 2NT** pas 

 4♣ pas 4♥ pas 

 4NT pas 5♣ pas 

 5♦ pas 6♣*** pas 

 7NT**** pas… 

*GF pytanie o skład 

**6trefli, góra otwarcia 

***dama trefl i dwa króle 

***6trefli AK AK AK to 12 lew a to tylko 11 pkt które pokazał partner. 
Szlem będzie albo na impasie a na praktykę partner będzie miał 
jeszcze 13 lewę w postaci którejś damy. 

Po tak przeprowadzonej licytacji wykładamy partnerowi dziadka, a on 
bierze pierwszą lewę i ściąga asa trefl (przy podziale trefli 5:0 jest na razie 
tylko 12 lew) i deklaruje wszystkie lewy. 



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 22; EW po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - pas pas 

 1♥ DBL 1NT* 2♦ 

 2♥** pas pas DBL 

 pas 3♦ pas pas 

 pas 

*7-10 pkt z fitem 

**najsłabsza ręka 

 

 

Dość ostra kontra z ręką N, ale korzystne założenia i dużo wysokich blotek 
zachęcają do licytacji. Po pokazaniu przez naszego partnera odzywką 1NT 
dobrego podniesienia 2 kier z ręki W pokazuje minimalną kartę, a każda 
inna zapowiedź jest zachęcająca do końcówki. Jest tak ponieważ partner 
licytując 1NT pokazał, że chce on grać przynajmniej 2 kier. Ta zasada działa 
w każdej podobnej sytuacji np jak partner daje inwit z fitem 2NT po 
otwarciu jeden kier lub pik, a przeciwnik wchodzi kolorem np 3 trefl (3 w 
kolor otwarcia nie mam przyjęcia inwitu, pas może zagramy końcówkę).  

Większość rozgrywających kontrakt karowy odda po jednej lewie w 
każdym z kolorów i weźmie 9 lew. Jeżeli jednak rozgrywającemu uda się 
przebić kiera w ręce N, a obrońcy nie wyjdą w kolor treflowy to NS wezmą 
10 lew (K kier, przebitkę kier w stole, 4 kara, 3 piki i As trefl). Na części 
stołów przy grze utrzymają się pary WE przyjdzie wziąć 7 lew. W protokole 
mogą pojawić się również wpadki na kontrakt 2NT jeżeli S zdecyduje się 
otworzyć to N  z pewnością zainwituje końcówkę.



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 23; obie po, rozdawał S 

 

 W N E S 

 - - - pas 

 1♦ pas 1♠ pas 

 2♣ pas 4♠ pas 

 pas pas 

  

 

 

 

 

Niektórzy z ręką E będą szukali szlemika w piki, ale gdy po 2 treflach 
zalicytują czwarty kolor (2 kier) i  usłyszą 3 trefl szybko powinni porzucić 
marzenia o szlemiku. Kontrakt 4 pik będzie najczęściej granym kontraktem 
w tym rozdaniu. Po takiej licytacji S prawdopodobnie odda wist w 
nielicytowany (kiera), a rozgrywający wyrzuci na karo trefla, odda dwa piki 
i weźmie 11 lew. 



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 24; obie przed, rozdawał W 

 

 W N E S 

 1♦ pas 1♥ pas 

 2♦ pas pas DBL 

 3♦ 3♠ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

 

Znowu tylko 10 punktów u W i otwarcie 1 karo. Przeciwko otwarciu 3 karo 
z podaną ręką przemawia As w bocznym kolorze. W tym rozdaniu po 
otwarciu 3 karo NS dochodzi do wychodzącej końcówki w piki, a po 1 karo 
cięzko jest do niej dojść. Aby wziąć 10 lew na linii NS rozgrywający musi 
wykonać impas tref, oddać Asa kier i przebijać kiery w ręce N. Przy takiej 
rozgrywce nieprzychylny podział pików sam się ujawni (AD trefl, 2 kiery 
przebite, K karo, i 4 piki). 



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 25; EW po, rozdawał N 

 

 W N E S 

 - 1♠ pas 1NT 

 pas 2♦ pas pas 

 pas 

 

 

 

 

 

 

Wist 5 trefl, zabita przez W asem, a następnie król trefl, aby zasygnalizować, 
że posiadamy AK sec. Następnie 3 karo, aby uniemożliwić rozgrywającemu 
przebicie pików w ręku. Rozgrywający bierze asem, odgrywa króla kier, 
przebija pika, ściąga asa kier i gra waleta trefl, którego należy przebić 
małym karem. Rozgrywający nadbija i w rozdaniu weźmie jeszcze tylko 
jedno karo. 



Opracowanie: praca zbiorowa pod kierownictwem mateusz.stepinski@op.pl 

 

Rozdanie 26; obie po, rozdawał E 

 

 W N E S 

 - - 1♣ 2♥  

 pas pas 2♠ pas 

 pas pas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist 10 pik, ponieważ pozostałe wisty grożą stratą lewy. 
Rozgrywający ściąga 2 piki, następnie gra asa trefl i trefla, do którego 
ze stołu powinien dołożyć małe. Obrońca N po wzięciu lewy wychodzi 
2 karo. Rozgrywający zrobi nieudany impas, zaś S po wzięciu lewy 
odejdzie w karo. Obrona w końcówce dostanie jeszcze kiera i 2 lewy 
treflowe. 


