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Grupa A - 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. D 
Rozwi�zanie zdecydowanie najlepsze – nie generuje �redniej w �adnym rozdaniu. S�dzia 
informuje s�dziego komputerowego o zmianie ustawienia par w danej sesji. 
 (A – ½, czasem nie spowoduje to �redniej) 
 
Zadanie 4. D 
(C – ½) 
 
Zadanie 5. +4IMP/-10IMP 
 

Drugi stół NS WE Wynik 
+170 +620 +10IMP –620 –10IMP przed wykroczeniem 

 +300 +4IMP   po wykroczeniu 
 +100 –2IMP   po dodatkowej stracie 

 
Starta w nast�pstwie wykroczenia: (+10IMP) – (+4IMP) = +6IMP 
Starta niezwi�zana z wykroczeniem: (+4IMP) – (–2IMP) = +6IMP 
 
Wynik pary NS: (+10IMP) – (+6IMP) = +4IMP 
Wynik pary WE: –10IMP 
 
Zadanie 6 
Wobec widocznych na stole D1076, post�powanie gracza N jest niedopuszczalnym 
zmyleniem przeciwnika. E ma prawo do wyci�gni�cia wniosku, �e N nie mo�e mie� w tej 
chwili singlowego waleta. Ale nadal, aby wzi�� nadróbk� musi zgadn�� poło�enie tej karty. 
Zagranie na impas jest zdecydowanie bardziej atrakcyjne ni� zagranie na spadni�cie. 
Rozs�dn� decyzj� jest orzeczenie wyniku rozjemczego wa�onego: np. 2/3 na impas, 1/3 
na spadni�cie prowadz�ce do wzi�cia 10 lew. Strona NS zasługuje na kar� proceduraln� 
za nieokazywanie dostatecznej uwagi przebiegowi gry, lub za nieprzestrzeganie 
prawidłowej procedury gry. Przepis 73D2, 12C3 
 
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. 
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Zadania 8 
Bilans rozkładu siły doprowadził W do wniosku, �e partner najprawdopodobniej nie ma �D, 
który to wniosek ma podstaw� w nieautoryzowanej informacji posiadania �K przez E. 
Zagranie w karo jest bezspornie logiczn� alternatyw�, a nawet oczywisto�ci�, co prowadzi 
do wygrania kontraktu. Wynik rozjemczy: kontrakt wygrany. Przepis 16A, 12C2 
 
 
Zadania 9 
Nie 
45 C 4a (nie b) 
 
Zadania 10. A 
(C = ½) 
73 F 2  
 
Zadania 11 
Po zgraniu 5. lew u W pozostaje 2 kiery, karo i KD trefl, wi�c N jest w trudnej sytuacji. Aby 
utrzyma� 4 trefle musi wyrzuci� albo �W albo �A, daj�c rozgrywaj�cemu 12 lew. Ale gdy 
zało�ymy, �e gdyby W kontynuował rozgrywk� i spostrzegł swoje bł�dne obliczenie, to ma 
wybór zagrania na zgadni�cie poło�enia figur kierowych, wyrzucaj�c trefla z dziadka 
(rozgrywka na wi�ksz� szans�).  Wobec tego nie nale�y uzna� roszczenia. 
 
W tym przypadku zastosowanie ma P 69B. Rozgrywaj�cy mo�e wzi�� 12 lew przy 
normalnym zagraniu strony NS. Wobec tego uznane roszczenie jest prawomocne.  
 
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 8×5pkt 40pkt (w tym 3pkt zadanie, 2 pkt przepis) 
(11 ma dwa podpunkty) 
    
Razem do zdobycia  56pkt 
 
 
 
Wynik egzaminu podany zostanie w procentach. 
Na ostateczny wynik uczestnika składa si� wynik �wicze� oraz egzaminu po 50%. 
 


