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Grupa B - Odpowiedzi: 

Zadanie 1. B 
Wspólny J�zyk jest w Polsce traktowany jako system zielony.  
(A – ½) 
 
Zadanie 2. F 
Prawidłowa procedura i kultura korzystania z karty konwencyjnej, do której d��ymy w 
PZBS, jest nast�puj�ca:  

� ka�da para posiada kart� konwencyjn� 
� przed rozpocz�ciem gry przegl�damy kart� naszych przeciwników, szczególnie 

rubryk� „odzywki wymagaj�ce przygotowania obrony” 
 
Zadanie 3. A 
 
Zadanie 4. C 
 
Zadanie 5. 
14VP:12VP 
 

 Team A Team B 
Zdj�te rozdanie -3 -3 
Wynik rozjemczy -10 -5 
Pozostałe rozdania +7 -7 
Suma IMP -6 -15 
VP 14 12 

 
Zadanie 6. 
S został pokrzywdzony wyja�nieniem i przyznano rezultat rozjemczy +110 dla obu stron za 
realizacj� kontraktu 3♦ (po prawidłowej informacji i wi�cie pokazuj�cym AK w dwóch 
kolorach, rozgrywka kar na nie oddanie lewy jest bardzo prawdopodobna). 
P40C, 12C2 
 
Zadanie 7. 
Ustalono, �e to E składał zrzeczenie pozostałych lew, a jego partner na czas zareagował, 
czyli zachodzi przypadek z przepisu 68B. Niemniej odej�cie w pika jest oczywiste i druga 
lewa wpadkowa obro�com si� nale�y. Zwró�my uwag�, �e E zrzekł si� lew w nast�pstwie 
komentarza, nie jako wynik własnej analizy, �e pik nie przechodzi. 
 
Zadanie 8. 
Ustalono, �e bł�dne wyja�nienie nie miało wpływu na wist i utrzymano wynik (brak zwi�zku 
wykroczenia ze szkod�). Stosuj�c rozumowanie wistuj�cego, posiadanie bł�dnej 
informacji dodawało atrakcyjno�ci wistowi karowemu. Ponadto, bezwzgl�dnie optymalnym 
był wist treflowy w skontrowany przez partnera kolor. 
Nie 40C 
 
Zadanie 9. 
Nie 
45 C 4a (nie b) 
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Zadania 10. A 
(C = ½) 
73 F 2  
 
Zadanie 11. B 
62 D 2  
 
Zadania 12 
Zapisowy rezultat rozjemczy 5♥x bez 2, +500. 16A, 12C2 
 
 

Punktacja: 

Zadania 1-4 4×3pkt 12pkt 
Zadanie 5 4pkt 4pkt 
Zadania 6-12 7×5pkt 35pkt (w tym 3pkt zadanie, 2 pkt przepis) 
    
Razem do zdobycia  51pkt 
 
 
 
Wynik egzaminu podany zostanie w procentach. 
Na ostateczny wynik uczestnika składa si� wynik �wicze� oraz egzaminu po 50%. 
 


