EGZAMIN KOŃCOWY
Podajemy odpowiedź na karcie odpowiedzi CZYTELNIE.
Na egzamin jest 60 minut. Powodzenia. 

STWIERDZENIA
Poniżej podano pytania w formie stwierdzeń. Należy określić czy stwierdzenie
jest prawdziwe oraz podać przepis.

1. Jeżeli kontra pada po namyśle, nie wolno jej wynieść.
2. Obrzucenie inwektywami własnego partnera w trakcie gry jest zgodne z przepisami.
3. Jeżeli obrońcy nie zgadzają się na roszczenie złożone przez rozgrywającego, ten
kontynuuje rozgrywkę, a sędzia może orzec wynik rozjemczy.
4. W turnieju na maksy suma zapisów dla NS i EW orzeczonego wyniku rozjemczego nie
może przekroczyć 100%.
5. Gracz może wyciągać wnioski z namysłów partnera, ale wyłącznie na własne ryzyko.
6. W spasował, podczas gdy licytację zaczynać miał N. Pas nie został zaakceptowany i N
otworzył licytację 1 . W musi pasować do końca licytacji.
7. Rozgrywający zagrał kartę z ręki. Może ją zmienić, jeżeli zrobi to bez przerwy na namysł,
a zamiar innego zagrania jest bezsporny.
8. Grany jest kontrakt 7 x. Obrona ma asa atu. W czwartej lewie obrońca zrobił
uprawomocniony fałszywy renons. Niezależnie od wcześniejszego i dalszego przebiegu
rozgrywki należy zapisać 7 x=.
9. Wist damą w kolor Kxxx w stole, do Axxx w ręku. Rozgrywający mówi: „zabij”. RHO
dokłada do koloru, a rozgrywający kładzie na stół asa. W tym momencie dziadek, który
nie zdążył sięgnąć po króla, pyta rozgrywającego co dołożyć.
a. Rozgrywający musi dołożyć króla ze stołu.
b. Rozgrywający musi zagrać asa z ręki.
10.Zgodnie z systemem, z ręką 5332 ze starszą piątką i 15-17PC para NS otwiera 1ba naturalne. N otworzył 1 i natychmiast przeprasza, oznajmiając, że chciał otworzyć 1ba.
a. Może zmienić jeśli ma: K74 KW987 AD3 K10
b. Może zmienić jeśli ma: KW987 K74 AD3 K10
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PROBLEMY
Poniżej podano pytania w formie problemów. Należy podać decyzję, jej uzasadnienie oraz
przepis, z którego korzystamy.

11. W poniższym rozdaniu W ma rozgrywać 4 . W tym momencie obaj obrońcy wistują
odkrytą kartą. N 5 zaś S J . Panie sędzio?

9
EW / N

AQ96432
94
2
J52

KJ107
K7
AQ83
K83

8
QJ108532
K9
964
5
A6
J107654
AQ107

12. W trzykartowej końcówce kontraktu pikowego zostały następujące karty:

12
EW / N

432
-

765

Q8
6
-

AKJ
-

Rozgrywający gra ze stołu dwójkę – i w tym momencie W upuszcza na stół piątkę.
Rozgrywający wzywa sędziego i składa roszczenie wzięcia trzech lew:
Piątka jest karta przygwożdżoną. Gram waleta, W musi dołożyć piątkę, i wezmę wszystkie
lewy niezależnie od położenia damy pik.
Ile lew w tej końcówce dacie stronie NS?
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