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Rozwi�zania �wicze� B10 – B12 
�wiczenie B10 – Niepełne nazwanie karty z dziadka 

A) Mamy do czynienia z niepełnym nazwaniem karty z dziadka. Mo�na spekulowa� co 
oznaczało stwierdzenie „pikiem”, jednak zamiar zabicia lewy przez rozgrywaj�cego jest 
bezsporny. Ze stołu zostaje doło�ony �A (P46Bpre). 

B) Je�eli zadamy sobie pytanie, jak� kart� rozgrywaj�cy chciał zagra�, nie b�dziemy mieli 
problemu z odpowiedzi�. Pozwalamy na zagranie ♦A (45C4b). (Prosz� porówna� 
przypadki B i C w �wiczeniu A10.) 

C) Ponownie bł�dne nazwanie karty z dziadka. Zgodnie z P46B4 zagranie uwa�amy za 
niebyłe i pozwalamy zagra� prawidłow� kart� 

�wiczenie B11 – Fałszywy renons 
A) Fałszywy renons nie uprawomocnił si� (NieP63A). E musi zast�pi� �3 waletem karo, �3 

staje si� kart� przygwo�d�on� normaln� (P62A, P62B1). S�dzia podaje konsekwencje 
zwi�zane z posiadaniem karty przygwo�d�onej (P50C-D). S otrzymuje mo�liwo�� zmiany 
zagranej karty i s�dzia powinien powiedzie�, �e w przypadku wykorzystania tej mo�liwo�ci 
przez S, gracz W mo�e równie� zagra� inna kart� (stwarzaj�c kolejn� kart� 
przygwo�d�on�). Ponadto s�dzia oferuje S mo�liwo�� zagrania innej karty z dziadka 
(P62C). Je�eli rozgrywaj�cy wykona „pewny” impas pik, we�mie 10 lew. 

B) Fałszywy renons uprawomocniony (P63A). Nale�y przedstawi� konsekwencje popełnienia 
fałszywego renonsu – para WE traci jedn� lew� (P64A2) i rozgrywaj�cy bierze 10 lew. 

C) Pierwszy fałszywy renons uprawomocnił si�, drugi jeszcze nie (P63A). Drugi fałszywy 
renons musi zosta� poprawiony, a �5 staje si� normaln� kart� przygwo�d�on� (P62A, 
P62B1). S�dzia podaje konsekwencje zwi�zane z posiadaniem karty przygwo�d�onej 
(P50C-D). Nale�y przedstawi� konsekwencje popełnienia fałszywego renonsu – para WE 
traci jedn� lew� (P64A2). Je�eli rozgrywaj�cy wykona „pewny” impas pik, we�mie 11 lew. 

�wiczenie B12 – Kontra poza kolejno�ci� 
Kontra poza kolejno�ci� mo�e zosta� zaakceptowana (P29A). Je�eli nie licytacja wraca do gracza 
S. 

A) Poniewa� S spasował, gracz musi powtórzy� swoj� kontr� (P32B1). Brak dalszych kar.  
B) Poniewa� S zalicytował 1�, W mo�e zgłosi� dowoln� zapowied�, a E pasuje do ko�ca 

licytacji. Mog� zosta� wymierzone kary wistowe zgodnie z P26B. 
C) Kontra poza kolejno�ci� została zaakceptowana (P29A). Licytacja toczy si� dalej. 

  
 


