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Wspólny Język 2010 Pro

Zestawienie otwarć

Otwarcie Przed partią Po partii

1♣ 1) 12–14, skład równy
2) 16+, na treflach
3) 18+, dowolny

1) 12–14, skład równy
2) 16+, na treflach
3) 18+, dowolny

1♦ 1) 12–17, na piątce
2) 12–17, 4441 na czwórce
3) 12–15, 5 trefli, 4 kara

1) 12–17, na piątce
2) 12–17, 4441 na czwórce
3) 12–15, 5 trefli, 4 kara

1♥, 1♠ 10–17, na piątce 12–17, na piątce

1BA 15–17 15–17

2♣ 12–15, Precision 12–15, Precision

2♦ słabe Multi (4–9) – może być na piątce słabe Multi (6–10) – na szóstce

2♥ 4–9; 5♥ i inna piatka       6–10; 5♥ i inna piątka (może być pikowa)

2♠ 4–9; 5♠ i młodsza czwórka 6–10; 5♠ i młodsza piątka

2BA 6–10; młodsze (5–5) 6–10; młodsze (5–5)

3 w kolor blokujące, minimum 6 kart blokujące, minimum 7 kart

3BA Gambling, na 3–4 ręce do gry Gambling, na 3–4 ręce do gry

4♣, 4♦ naturalne naturalne

Za ło że nia wer sji Wspól ny Ję zyk 2010 Pro
Sys te my li cy ta cyj ne moż na po dzie lić na agre syw ne i pre cy zyj ne.

Ce lem sys te mów agre syw nych jest szyb kie prze ję cie ini cja ty wy w li cy ta cji i za -
bra nie prze strze ni li cy ta cyj nej prze ciw ni kom. Przy kła dem sys te mu agre syw ne go
mo że być sys tem: star szy z czwór ki, sła be bez atu. Każ de otwar cie na wy so ko ści
jed ne go za bie ra spo ro prze strze ni. Od wrot ną stro ną me da lu jest brak pre cy zji –
pod wyż sze nie szcze bla li cy ta cji zo sta wia mniej prze strze ni na wy mia nę in for ma cji.
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Na dru gim bie gu nie na le ży umie ścić sys te my, gdzie li cy ta cję otwie ra się moż li -
wie jak naj ni żej, aby umoż li wić dłu gą i pre cy zyj ną wy mia nę in for ma cji. Kla sycz nym
przy kła dem jest Pre ci sion, gdzie czę ściej niż w in nych sys te mach li cy ta cję otwie ra
naj niż sza moż li wa od zyw ka – 1♣.

Wspól ny Ję zyk na le ża ło by umie ścić po środ ku ska li agre syw no ści. Z jed nej stro -
ny czę ściej niż w in nych sys te mach otwie ra my 1♣, a z dru giej do stęp ny jest ca ły
ar se nał agre syw nych otwarć na wy so ko ści dwóch. 

Trze ba jed nak za uwa żyć, że pol skie dwu ko lo rów ki już nie są pol skie – roz -
prze strze nia ją się szyb ciej niż wi rus świń skiej gry py. Tra cąc prze wa gę w tym ele -
men cie, Wspól ny Ję zyk zo sta je nie co w ty le, jeśli cho dzi o agre syw ność li cy ta cji.

Wspól ny Ję zyk 2010 Pro ma za cho wać to co naj lep sze we Wspól nym Ję zy ku, a jed -
no cze śnie zy skać nie zbęd ną agre syw ność.

Agre syw ne otwar cia
Za sta nów my się na po cząt ku, ja kie są za le ty i wa dy agre syw nych otwarć.

Za le ty agre syw nych otwarć

1) Szyb kie prze ję cie ini cja ty wy w li cy ta cji – w kon se kwen cji jej wy gra nie w stre -
fie czę ściów ki.

2) Moż li wość wy li cy to wa nia ukła do wej gry na po zio mie do gra nej na ma łej licz -
bie punk tów.

3) Zna le zie nie opła cal nej obro ny.
4) Ła twiej sze wi sto wa nie, je śli przy grze utrzy ma ją się prze ciw ni cy.
5) Utrud nie nie li cy ta cji prze ciw ni kom po przez za bra nie im prze strze ni.

Wa dy agre syw nych otwarć

1) Moż li wość do tkli wej wpad ki.
2) Uła twie nie roz gryw ki prze ciw ni ko wi, je śli ten utrzy ma się przy grze, dzię ki

do dat ko wym in for ma cjom w li cy ta cji.

Szcze gól nie ten pierw szy kontr ar gu ment po wo du je, że li mit otwarć, choć z cza -
sem ule ga ob ni że niu, to jed nak do ra cjo nal nych gra nic. 

Mo ja pro po zy cja jest na stę pu ją ca:

Wspólny Język 2010
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Sto suj my agre syw ne otwar cia z ko lo ra mi star szy mi. Tyl ko przed par tią.

Słab sze otwar cie ko lo rem star szym da je więk szą moż li wość wy blo ko wa nia prze -
ciw ni ków. Cóż nam bo wiem przyj dzie z te go, że otwo rzy my 1♣ na dzie się ciu punk -
tach, sko ro ani to otwar cie nie za bie ra prze ciw ni kom prze strze ni, ani nie wska zu -
je wi stu, ani nie umoż li wia sko ku z fi tem part ne ro wi?

Sto so wa nie słab szych otwarć tyl ko przed par tią ma za cho wać bez pie czeń stwo.
Za uważ my, że po par tii wpad ka bez dwóch lub trzech, na wet bez kon try, da je du -
żą stra tę w me czu i ka ta stro fal ny wy nik w tur nie ju. Zu peł nie ina czej ma się spra -
wa ze wpad ka mi za 50, któ re mo gą oka zać się cał kiem do brą in we sty cją.

Wspól ny Ję zyk 2010 Pro uwzględ nia za ło że nia na otwar ciu li cy ta cji. Prze cież od
daw na roz róż nia się si łę otwarć blo ku ją cych w za leż no ści od za ło żeń. Dla cze go
więc ta kiego roz róż nie nia nie stosować już na po zio mie jed ne go?

Kon struk cja otwarć ze star szy mi ko lo ra mi jest na stę pu ją ca:

Dol na gra ni ca przedpartyjnych otwarć 1♥ i 1♠ jest ob ni żo na o dwa punk ty.
Otwar cia 2♥ i 2♠ ozna cza ją si łę 4–9 i przy rze ka ją obok star szej piąt ki

co naj mniej młod szą czwór kę.
2♦ – Mul ti li cy to wa ne jest w si le 4–9. Moż na tak otwo rzyć z do brą star szą

piąt ką.
Otwar cia na wy so ko ści trzech są sła be, moc no blo ku ją ce.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz przed partią z kartą?

♠AKW108 ♥8 ♦543 ♣W1087 1♠. Karta jest za ładna na otwarcie 2♠.

♠W9765 ♥KD ♦DW ♣D762 Pas. Punkty, szmunkty.

♠8 ♥KW1087 ♦965 ♣W1087 2♥. Minimum otwarcia. Wszystkie punkty w długich kolorach –
to sprzyja blokowaniu.

♠D3 ♥D10765 ♦W3 ♣W987 Pas. Nie naciągajmy otwarć dwukolorowych z figurami 
w kolorach krótkich.

♠KDW76 ♥87 ♦53 ♣8654 2♦. Słabe dwa na pikach (trefle się tu nie liczą).

♠KD10875 ♥8 ♦A32 ♣976 1♠. Ta karta jest znacznie silniejsza od poprzedniej.

♠DW876 ♥K86 ♦W32 ♣W3 Pas. Jeśli Multi na piątce – to tylko na bardzo dobrym kolorze.

♠D1087654 ♥7 ♦W105 ♣32 3♠. Bloki przed partią są słabe – destrukcyjne.

♠6 ♥DW9876 ♦D1065 ♣32 3♥ (lub 2♦). Można pozwolić sobie na otwarcie 3 z szóstką,
jeśli kolor jest przyzwoity i podparty boczną czwórką.

♠KW987 ♥KD865 ♦3 ♣32 1♠. 9 punktów w układzie 5–5 wystarcza na otwarcie 
na wysokości jednego.

♠D10876 ♥KD865 ♦3 ♣32 2♥.
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Otwar cia 1♥ i 1♠

Zna cze nie
10–17 punk tów na li cy to wa nej piąt ce.

Dal sza li cy ta cja
Ostroż na!

Wszyst kie za sa dy li cy ta cji są po dob ne do tych z wer sji Wspól ny Ję zyk 2010 Stan -
dard. Róż ni ca po le ga na tym, że więk sza agre syw ność otwar cia po wo du je zmniej -
sze nie pre cy zji li cy ta cji. O ile w otwar ciu 12–17 moż na w dal szej li cy ta cji wy róż -
nić dwie wą skie stre fy: sła bą 12–14 i sil ną 15–17, o ty le przed par tią stre fy się po -
sze rza ją: 10–13 i 14–17.

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Partner Ty
1♠ ?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?

♠W ♥KW87 ♦D987 ♣AW72 Przed partią: 1BA. Po partii – 2♣.

♠D108 ♥87 ♦A1076 ♣A1076 Przed partią: 2♠. Po partii: 2BA – inwit do dogranej.

ZADANIE
Ty Partner
1♠ 1BA
?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?

♠AD876 ♥94 ♦ADW7 ♣K3 Przed partią: 2♦. Po partii też 2♦.

♠KD1087 ♥W3 ♦KW4 ♣A104 Przed partią: 2BA (górna strefa otwarcia). Po partii – pas
(dolna strefa otwarcia).

ZADANIE
Ty Partner
1♠ 2♥
?
Co licytujesz przed partią, a co po partii?

♠KW987 ♥D3 ♦AW8 ♣K103 Przed partią: 2BA (14–17). Po partii – 2♠ (12–14).

♠AK1076 ♥3 ♦AD1076 ♣32 Przed partią: 3♦ (14–17). Po partii – 2♠ (12–14)
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Otwar cie 2♦ – Mul ti na piąt ce

Dal sza li cy ta cja po otwar ciu 2♦ nie ule ga zmia nom. Ozna cza to, że mo że my zo -
stać zmu sze ni do roz gry wa nia kon trak tu w nasz ko lor w sy tu acji, gdy part ner ma
w nim sin gle to na! Dla te go też war to do brze za sta no wić się nad wy bo rem ta kie -
go otwar cia i sto so wać go tyl ko w sy tu acji po sia da nia na praw dę do bre go ko lo ru.

Wspólny Język 2010

Otwar cia 2♥ i 2♠ przed par tią: 5–4

Zna cze nie
Li cy to wa na piąt ka i młod sza czwór ka w si le 5–9.

Dal sza li cy ta cja
2♠ po 2♥ jest na tu ral ne, nie for su ją ce. In ne od zyw ki są iden tycz ne jak po otwar -
ciu 2♥ w sys te mie Wspól ny Ję zyk 2010 Stan dard.

Po py ta niu 2BA:

• 3♣ = czwór ka tre fli,
• 3♦ = czwór ka kar.

Po tych od po wie dziach uzgod nie nie jed ne go z ko lo rów otwie ra ją ce go jest for su -
ją ce (rów nież star sze go!) i pro si o wska za nie krót ko ści. Za li cy to wa nie dru gie go
ko lo ru star sze go jest na tu ral ne (tu taj jest róż ni ca w sto sun ku do li cy ta cji po par -
tii – po rów naj Wspól ny Ję zyk 2010 Stan dard).

• 3♥ = piąt ka tre fli,
• 3♠ = piąt ka kar.

Po tych od po wie dziach ko lor młod szy uzgad nia się na tu ral nie, a ko lor star szy –
li cy tu jąc naj bliż szy cue bid.

ZADANIE. Czy wybierasz otwarcie Multi przed partią z kartą?

♠KD1098 ♥32 ♦1087 ♣W32 Podwiązane piki skłoniłyby mnie do otwarcia 2♦ – szczególnie
w korzystnych założeniach.

♠AD1076 ♥D103 ♦876 ♣865 Ja pasuję. Przeciwwskazaniem do otwarcia 2♦ jest posiadanie
dobrej trójki kier. Być może trzeba grać w kiery, a nie w piki.
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Otwar cia na wy so ko ści trzech

Je że li zgo dzi my się, że do pusz cza my sła be blo ki na wy so ko ści trzech, to od po -
wia da ją cy mu si li cy to wać od po wied nio za cho waw czo.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja przed partią, otwiera W?

W E W E

♠43 ♠AKD97
♥AW876 ♥K3
♦W876 ♦AK3
♣54 ♣A32

2♥ 2BA
3♦ 3♠ (naturalne)
4♠ pas

♠543 ♠AKD97
♥AW876 ♥K3
♦W876 ♦AK3
♣5 ♣A32

2♥ 2BA
3♦ 3♠
4♣1 4♦2 1,2,3Cue bidy.
4♥3 4BA4 4Pytanie o 5 wartości na pikach.
5♣ 5♥5 5Pytanie o króle.
5♠ 5BA6 6„Masz coś jeszcze?”
6♠7 pas 7„Kompletnie nic”.

♠3 ♠AKD97
♥AW876 ♥K3
♦W876 ♦AK3
♣W98 ♣A32

2♥ 2BA
3♦ 3♠
3BA pas

♠W3 ♠AKD97
♥AW876 ♥K3
♦W8765 ♦AK3
♣8 ♣A32

2♥ 2BA 15 kar.
3♠1 4♦2 2Silne uzgodnienie kar.
4♥3 4BA 3Cue bid.
5♣ 5♥4 4Pytanie o damę atu.
5♠5 6♦ 5Brak.

ZADANIE. Co licytujesz po otwarciu partnera 3♠: A) po partii, B) przed partią?

♠A3 ♥KW3 ♦AD3 ♣DW98 A) 3BA. Partner powinien mieć w pikach siódmego mariasza.
B) Pas.

♠D3 ♥AD54 ♦W3 ♣ADW76 A) 4♠.
B) Pas.

♠AW3 ♥5 ♦W98 ♣K10875 A) 4♠. Być może w ataku.
B) 4♠. W obronie czterech kierów.

UWA GA!
Wie lo krot nie sta nie my przed wy bo rem: otwie rać blo ku ją co, czy spo koj nie spa so -
wać? Sil nym prze ciw wska za niem do otwie ra nia blo kiem jest li cy ta cja na dru giej
rę ce. Je śli prze ciw nik z pra wej spa so wał, to znacz nie zwięk sza się szan sa na to,
że part ner ma sil ną kar tę i to je go wy blo ku je my, a nie prze ciw ni ków. In ny mi sło -
wy: naj bar dziej opła ca się blo ko wać na rę kach pierw szej i trze ciej.
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Agre syw ne od po wie dzi
Jed na z rad, ja kiej udzie lam bry dży stom po cząt ku ją cym, brzmi tak: „Je śli part ner
otwie ra li cy ta cję ko lo rem, któ ry Ci nie pa su je, a Ty masz sła bą kar tę, to pa suj jak
naj szyb ciej”.

Eks per ci nie słu cha ją tej ra dy. Eks pert li cy tu je za wsze wte dy, gdy tyl ko ma co -
kol wiek do po ka za nia. Po rów naj my, co z po niż szy mi kar ta mi po otwar ciu part ne -
ra 1♦ za li cy tu je wy znaw ca mo jej za sa dy, a co – eks pert:

Wspólny Język 2010

Karta Co licytuje „mój czytelnik”? Co licytuje ekspert?

♠KW10765 ♥1076 ♦6 ♣1054 pas 1♠

♠6 ♥D1097654 ♦2 ♣W976 pas 1♥

♠65432 ♥KW1097 ♦2 ♣32 pas 1♥ (!)

♠65 ♥732 ♦3 ♣DW109876 pas 1BA (!)

(W sys te mie Wspól ny Ję zyk agre syw ne od po wie dzi nie mo gą oczy wi ście do ty czyć
otwar cia 1♣, kie dy to ze sła bą kar tą li cy tu je my ne ga tyw ne 1♦).

Ja kie ce le przy świe ca ją eks per to wi, gdy kon ty nu uje li cy ta cję z mar ną kar tą?

1) Zdez or ga ni zo wa nie li cy ta cji prze ciw ni ko wi, któ ry nie mo że opie rać się na
bi lan sie sto łu.
Obroń cy (tak na zwij my pa rę, któ ra nie otwo rzy ła li cy ta cji) nie mo gą sku pić się
wy łącz nie na wal ce o zna le zie nie naj lep sze go ko lo ru do gry na naj niż szej wy -
so ko ści – mu szą rów nież za dbać o zła pa nie bi lan su.
Za łóż my, że li cy ta cja prze bie ga tak:

1♦ pas 1♠ ?

Więk szość par ma usta le nie, że kon tra w tej se kwen cji jest jed no znacz na: wy -
wo łu je nie li cy to wa ne ko lo ry (tu: tre fle i kie ry). A jak li cy to wać z sil ny mi kar ta -
mi? Jesz cze nie daw no nie by ło z tym pro ble mu. Otwie ra ją ca pa ra zro bi ła bi lans
sto łu (12 punk tów na otwar cie, 7 na od po wiedź), wnio sku je my więc, że wal -
czy my tyl ko o czę ściów kę. Obec nie – gdy od po wiedź czę sto da wa na jest z kar -
tą sła bą – bi lans sto łu nie ist nie je. Eks pert żar tow niś nie pa su je na wet z rę ką
♠65 ♥732 ♦3 ♣DW109876 – ma w ra zie cze go uciecz kę na tre fle – a po co
obroń cy ma ją wie dzieć, że roz da nie na le ży do nich?
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2) Wska za nie wi stu.
Kli nicz nym przy kła dem jest rę ka ♠65432 ♥KW1097 ♦2 ♣32, z któ rą eks pert
po otwar ciu part ne ra 1♦ za li cy tu je 1♥, a nie 1♠, spo dzie wa jąc się, że to jed -
nak naj czę ściej prze ciw ni cy utrzy ma ją się przy grze.

3) Wy gra nie kon trak tu w stre fie za pi su czę ścio we go.
Kto szyb ciej li cy tu je, ma prze wa gę pierw sze go na tar cia.

4) Wy li cy to wa nie do gra nej, gdy kar ty się świet nie fi tu ją.

Je śli chce my li cy to wać po eks perc ku, to pa mię taj my przy tym, że – po dob nie jak
w przy pad ku otwarć – agre syw niej opła ca się li cy to wać przed par tią.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Partner otwiera 1♦. Co licytujesz z poniższą kartą w zależności od założeń?

♠W65 ♥K9876 ♦W2 ♣543 Pas. Zawsze. Kiery nie są na tyle silne, by ewentualny wist
partnera w ten kolor mógł się okazać kluczowy, ani na tyle
długie, by można je powtórzyć.

♠KD1097 ♥3 ♦875 ♣5432 1♠. Zawsze. Blokujemy przeciwnikom kiery, nie boimy się
misfitów (mamy fit karowy), a w skrajnym przypadku może 
nam wychodzić końcówka w piki.

♠7 ♥DW109765 ♦98 ♣1087 1♥. Zawsze. Kierów mamy tak dużo, że nie boimy się 
w nie grać, nawet gdy partner zalicytuje bardzo wysoko.

♠KW876 ♥976 ♦108 ♣W53 Karta jest graniczna, bo piki są niezłe, ale nie solidne.
Zdecydowałbym się zalicytować 1♠ przed partią, ale
spasowałbym po partii.

♠W109876 ♥108 ♦1087 ♣32 1♠, ale tylko w założeniach korzystnych. W innych założeniach
zabrakłoby mi odwagi na licytację.

Wy mie niw szy wszyst kie za le ty agre syw nych od po wie dzi trze ba jed nak wspo -
mnieć o jed nym wiel kim ALE. Ta ki styl li cy ta cji za bu rza przede wszyst kim bi lans
pa rze otwie ra ją cej i je śli nie ma ona me cha ni zmów po zwa la ją cych za trzy mać się
ni sko, to ca ła ta za ba wa jest nie war ta świecz ki.

Za da niem tej czę ści ksią żecz ki jest za pro po no wa nie me cha ni zmu, któ ry speł -
nia dwa ce le:

• umoż li wia agre syw ne od po wie dzi na wy so ko ści jed ne go,
• po zwa la unik nąć nie szczę ścia w zde cy do wa nej więk szo ści sy tu acji.

Me cha nizm ten nie da je gwa ran cji bez pie czeń stwa w 100%. Jed nak bez pod ję cia
ry zy ka zo sta nie my w ty le za bry dżo wym świa tem, któ ry obec nie od po wia da agre -
syw nie.

Naj pierw omów my kla sycz ną sy tu ację, w któ rej agre syw ne od po wie dzi wpro -
wa dzą nas w śle py za ułek. Ma ona miej sce, gdy otwie ra ją cy za li cy tu je ko lor z prze -
sko kiem, na przy kład:
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1♦ 1♥
3♦ ?

„Part ne rze, co ro bisz? Prze cież ja chcę grać w kie ry i to jak naj ni żej.” Nic z te go,
mu si my spa so wać, bo 3♥ by ło by for su ją ce. Na szczę ście w na szym ar se na le ma my
usta le nie, że 3♦ wy klu cza fit kie ro wy (patrz: Li cy ta cja z fi tem w ko lo rze od po wie dzi
po otwar ciu 1♦), więc stra ta ogra ni czy się do źle wy li cy to wa nej czę ściów ki.

1♥ 1♠
3♥ ?

Je śli za li cy to wa li śmy 1♠ „agre syw nie” i nie ma my fi tu kie ro we go, to mar nie z na mi.
Od zyw ka 3♠ by ła by for su ją ca, więc mo że my tyl ko spa so wać i się mo dlić.

1♥ 1♠
3♦ ?

Ma my sześć pi ków, dwa kie ry, sin gla ka ro i czte ry tre fle? Chcia ło by się po pra wić part -
ne ra, choć by na 3♥. Nic z te go – ta od zyw ka for su je. Pa su je my i mo dły do nie ba.

Wspólny Język 2010

Dwa check -bac ki
Od kil ku na stu lat kró lu je w Pol sce kon wen cja zwa na Ma gi ster (opi sa na w czę ści
Wspól ny Ję zyk 2010 Stan dard). W in nych sys te mach li cy ta cyj nych – jak rów nież
wśród pol skiej czo łów ki – więk szą po pu lar no ścią cie szy się jed nak roz wią za nie
„dwa check -bac ki”:

Po od po wie dzi ko lo rem star szym i re bi dzie 1BA, 2♣ i 2♦ są sztucz ne: 2♣ ozna -
cza kar tę in wi tu ją cą do do gra nej (lub sign off na ka rach), a 2♦ – for sing do do -
gra nej.

Za przy ję ciem po wyż sze go roz wią za nia prze ma wia ją na stę pu ją ce ar gu men ty:

1) W kla sycz nym Ma gi strze nie ma moż li wo ści sprze da nia rę ki in wi tu ją cej ze star -
szą czwór ką i młod szą piąt ką.

2) Li cy ta cja stre fy in wi tu ją cej po win na się róż nić tak tycz nie od li cy ta cji w stre fie
co naj mniej do gra nej. W stre fie in wi tu ją cej do do gra nej li cy tu je my na ogól ne
przy bli że nie, kie ru jąc się głów nie bi lan sem. Stra ty wy ni ka ją ce z bra ku pre cy zji
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re kom pen so wa ne są z na wiąz ką błę da mi wi stu ją cych wy ni ka ją cy mi z mniej szej
ilo ści in for ma cji po da nej im w li cy ta cji. Na to miast gdy bi lans na szych rąk prze -
wyż sza wy ma ga nia na do gra ną, po win ni śmy wię cej sta ran no ści przy ło żyć do
te go, by za grać naj lep szą moż li wą koń ców kę, względ nie wy li cy to wać grę pre -
mio wą. Szle mi ka wy pu ścić jest du żo trud niej niż koń ców kę, więc ar gu ment ka -
mu fla żu w li cy ta cji pre mio wej tra ci na mo cy.

W ja kich se kwen cjach sto su je my dwa check -bac ki?

Kon wen cję tę sto su je my we wszyst kich tych se kwen cjach, w któ rych w wer sji Wspól -
ny Ję zyk 2010 Stan dard sto su je my kon wen cję Ma gi ster.

Check -back 2♣

Zna cze nie
„Chcę grać 2♦ lub in wi tu ję do do gra nej.”

Dal sza li cy ta cja
Otwie ra ją cy obo wiąz ko wo li cy tu je 2♦ – chy ba że ma sil ne go tre fla. Od po wia da -
ją cy pa su je („chcę grać 2♦”) lub kon ty nu uje li cy ta cję w spo sób na tu ral ny („in wi -
tu ję do do gra nej”).

Usta le nia spe cjal ne
Za li cy to wa nie bez atu przez od po wia da ją ce go po prze dzo ne check -bac kiem 2♣ jest
na tu ral ne, ale przy rze ka piąt kę w ko lo rze star szym:

• 2BA jest in wi tem w ukła dzie 5332,
• 3BA pro si o wy bór koń ców ki z ukła dem 5332.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Partner Ty
1♦ 1♠
1BA ?
Jak planujesz licytację z kartą?

♠KW87 ♥D103 ♦W5 ♣KW62 2BA. Naturalnie, najnormalniej w świecie.

♠KW876 ♥D107 ♦D5 ♣K93 2♣, a po 2♦ – 2BA. Inwit z piątką pik, karta dobra do gry 
w bez atu.

♠KD1087 ♥105 ♦D5 ♣K1075 2♣, a po 2♦ – 2♠. Inwitujące z piątką pik.

♠A876 ♥96 ♦W5 ♣KDW86 2♣, a po 2♦ – 3♣. Inwitujące z piątką trefli.
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ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty Partner
1♣ 1♥
1♠ 2♣
?
Co licytujesz z kartą?

♠KD106 ♥7 ♦AD108 ♣AKW3 2BA. Zostawia miejsce na ewentualne uzgodnienie obu kolorów
młodszych.

♠AD106 ♥102 ♦3 ♣AKDW98 3♣. Chyba z tą kartę nie zgodzimy się na kontrakt 2♦. 
3♣ jest forsujące – może się zdarzyć, ze zajdziemy za wysoko,
ale zaryzykować trzeba.

♠KD103 ♥K ♦W52 ♣ADW65 2♦. Jeśli partner chce grać tylko 2♦, to nic więcej raczej 
nie wygramy. Jeśli będzie kontynuował licytację, to na pewno
przed dograną go nie wypuścimy.

♠ADW106 ♥3 ♦ADW98 ♣AW 2♠. Bezpośredni skok na 3♦ pokazałby piątkę kar, ale już nigdy
nie przekonałby partnera o posiadaniu przez nas pięciu pików.

♠A876 ♥96 ♦3 ♣DW9876 3♣ – „skoro 2♣ jest zajęte, to pozostaje tylko 3♣ jako 
sign off na treflach”.

♠DW987 ♥KW9 ♦K ♣DW97 2♣, a po 2♦ – 3BA. „Nie mam układu 5332? Przepraszam,
partnerze, trefl mi wszedł w kara”.

♠W10753 ♥KW75 ♦1075 ♣3 2♣. Partner zalicytuje 2♦, a my spasujemy. Bezpośrednie 2♦
byłoby silnym check-backiem!

♠D10976 ♥3 ♦KW86 ♣A76 2♣, a po 2♦ partnera – 3♦. Partner domyśli się, że oprócz 
fitu karo mamy pięć pików – bez piątki zainwitowalibyśmy 3♦
bezpośrednio po rebidzie 1BA.

Otwie ra ją cy ma sil ne go tre fla
W se kwen cji:

1♣ 1♥
1♠ 2♣

otwie ra ją cy mo że mieć sil ne go tre fla. In for mu je o tym, wy bie ra jąc in ną od zyw kę
niż 2♦:

• 2♥ = 18+, 3 kie ry i 5 pi ków (z czwór ką pik pa dła by od wrot ka),
• 2♠ = 5 pi ków bez trzech kie rów,
• 2BA = 18+, na tu ral ne z czwór ką pik,
• 3♣/3♦ = sil ny trefl; 4 pi ki, młod sza piąt ka.
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Check -back 2♦

Zna cze nie
Sztucz ny for sing do do gra nej.

Dal sza li cy ta cja
Na tu ral na, eko no micz na.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Partner Ty
1♦ 1♠
1BA ?
Co licytujesz z kartą?

♠KW987 ♥DW876 ♦3 ♣W5 2♥. Nieforsujące – partner wybiera między kierami i pikami 
na najniższej wysokości.

♠KW987 ♥ADW4 ♦D2 ♣K5 2♦ – forsing do dogranej.

♠KW98 ♥W ♦A1087 ♣D1053 3♦ – inwitujące bez pięciu pików.

♠KW98 ♥W ♦AD107 ♣K1065 2♦ – forsing do dogranej; w następnym okrążeniu uzgodnimy
kara.

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty Partner
1♣ 1♠
1BA 2♦
?
Co licytujesz z kartą?

♠D6 ♥KW7 ♦W97 ♣KD1082 3♣. Najwyższa pora pochwalić się treflami.

♠D63 ♥KW7 ♦W7 ♣KD1082 2♠. Mamy do przekazania dwie istotne informacje: 
fit pikowy i piątkę trefli. Wybieramy tę na niższej wysokości
(mamy licytować naturalnie i ekonomicznie).

♠D63 ♥KW74 ♦W7 ♣KD108 2♥. Dwie informacje do przekazania: czwórka kier, trójka pik.
Ekonomia!

♠D6 ♥KW7 ♦W974 ♣KD108 2BA. Nic nowego do pokazania.

Otwie ra ją cy ma sil ne go tre fla
Stać się tak mo że w se kwen cji:

1♣ 1♥
1♠ 2♦
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Wbrew po zo rom sy tu acja zde rze nia się sil ne go tre fla z sil nym check -bac kiem przy -
tra fia się wca le nie tak rzad ko. W do dat ku nie ozna cza to, że trze ba grać szle mi -
ka. Być mo że otwie ra ją cy do li czył so bie tro chę si ły na układ, to sa mo mógł zro -
bić od po wia da ją cy, a w su mie wy cho dzi wiel ki mis fit. 

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Początkowa licytacja:
Ty Partner
1♣ 1♥
1♠ 2♦
?
Co licytujesz z kartą?

♠AD1097 ♥K4 ♦AD107 ♣A3 2♠. Powtórzenie pików oznacza piątkę i silnego trefla.

♠AD1097 ♥KW6 ♦AD107 ♣A 3♥. Pięć pików i trzy kiery; silny trefl.

♠AD109 ♥5 ♦D97 ♣AKW98 3♣. Pora pokazać trefle.

♠AKD105 ♥5 ♦86 ♣AKW75 2♠. Spokojnie, pachnie misfitem. Na razie sprzedajemy piątkę
pikową.

♠KD108 ♥5 ♦KD97 ♣AKD7 2BA. No cóż, partner nie będzie wiedział, że mamy silnego
trefla, ale czy mamy jakąś alternatywę? Jeszcze zdążymy się
objaśnić, partner spasować nie może.

Li cy ta cja po po wtó rze niu tre fli
przez otwie ra ją ce go
Omó wi my tu taj se kwen cję:

1♣ 1♥/1♠
2♣ ?

Li cy ta cja otwie ra ją ce go ozna cza kar tę od 16 punk tów bez ogra ni cze nia w gó rę.
Mo że to do pro wa dzić do pro ble mów ze zna le zie niem bi lan su – szcze gól nie wte -
dy, gdy rę ka od po wia da ją ce go jest sil na.

Le kar stwem na tę nie do god ność jest kon wen cja dru gi star szy.
Za łóż my, że od po wia da ją cy za sto so wał kon wen cję 2♦ w ce lu sfor so wa nia do

do gra nej:

1♣ 1♥
2♣ 2♦
?
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Wszyst kie od zyw ki otwie ra ją ce go są na tu ral ne i ozna cza ją si łę 16–18 – za wy jąt -
kiem od zyw ki dru gi star szy, w tym wy pad ku 2♠. Ozna cza ona kar tę od 19 punk -
tów. Da lej li cy ta cja prze bie ga na tu ral nie, a od po wia da ją cy już wie, ja ki jest bi lans.

Przyj rzyj my się te mu usta le niu w se kwen cji:

1♣ 1♠
2♣ 2♦
?
2♥ (dru gi star szy) = ozna cza si łę od 19. In ne od zyw ki są zli mi to wa ne
2♥ (dru gi star szy) = do 16–18.

Po ja wia się za tem pro blem uzgod nie nia ko lo ru kie ro we go.
Roz wią za nie jest na stę pu ją ce:

A) 1♣ 1♠
2♣ 2♦ = py ta nie for su ją ce do do gra nej, bez czte rech kie rów

B) 1♣ 1♠
2♣ 2♥ = na tu ral ne, for su ją ce na jed no okrą że nie.

ZADANIE
Partner Ty
1♣ 1♠
2♣ ?
Co licytujesz z kartą?

♠DW9763 ♥K3 ♦W32 ♣78 2♠ – nieforsujące.

♠KW976 ♥A107 ♦1087 ♣D3 2♦ – forsujące pytanie.

♠KW987 ♥A1074 ♦108 ♣D3 2♥ – naturalne, forsujące na jedno okrążenie.

♠KW987 ♥K1074 ♦108 ♣32 2♥ – naturalne, forsujące na jedno okrążenie (niestety).

18



Li cy ta cja z fi tem w ko lo rze od po wie dzi 
po otwar ciu 1♦
Jed nym z naj trud niej szych pro ble mów do roz wią za nia po otwar ciu 1♦ jest zna le -
zie nie fi tu w ko lo rze star szym, kie dy otwie ra ją cy po wta rza ka ra z prze sko kiem,
np. w se kwen cji:

1♦ 1♥/1♠
3♦

Nie któ re pa ry przyj mu ją usta le nie, że skok na 3♦ przy rze ka fit w ko lo rze part ne -
ra, a skok na 2BA ozna cza szóst kę kar bez fi tu.

Ani to na tu ral ne, ani mą dre!

Wspólny Język 2010

Co na przy kład za li cy tu je my z kar tą: ♠987 ♥6 ♦AK DW98 ♣A65 po li cy ta cji:

1♦ 1♥
?

2♦ jest zde cy do wa nie zbyt ane micz ne, a zaj mo wa nie bez atu z na szej rę ki to
grzech cięż ki – wist w każ dy ko lor za wy jąt kiem kar le piej przyj mo wać bę dzie
part ner.
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Od po wiedź 1♥

W su kurs przy cho dzi po ży tecz na ce cha Wspól ne go Ję zy ka: nie zwy kle rzad ko ma -
my kar tę, z któ rą na tu ral nie chcie li by śmy za li cy to wać w po niż szy spo sób:

1♦ 1♥
2♠

W za sa dzie nie wi dać żad ne go po wo du do ta kiej li cy ta cji: z bar dzo sil ny mi kar ta -
mi otwie ra my 1♣, a dość sil ny mi nie mu si my się oba wiać pa sa part ne ra na re bid
1♠ – na wet wte dy gdy part ner ma sła bą kar tę z fi tem w pi kach (mo że za li cy to -
wać Tani transfer 2♣, a po 2♦ – 2♠).

Pro po nu ję na stę pu ją ce usta le nie:

1♦ 1♥
2♠ = sil na kar ta z trze ma kie ra mi i sze ścio ma ka ra mi

Dzię ki ta kie mu usta le niu otwie ra ją cy mo że z szóst ką kar li cy to wać 3♦ lub 2BA –
w za leż no ści od cha rak te ru rę ki, a obie te od zyw ki wy klu cza ją fit kie ro wy.

ZADANIE
Ty Partner
1♦ 1♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠KD107 ♥8 ♦ADW765 ♣K3 1♠. Spokojnie!

♠72 ♥AW7 ♦ADW765 ♣K3 2♠. 6 kar i 3 kiery; góra otwarcia.

♠KW ♥43 ♦KD10876 ♣AD7 2BA. „Nie boję się grać bez atu z mojej ręki.”

♠K32 ♥2 ♦KDW987 ♣A54 3♦. „Jeśli grać w bez atu, to tym razem wolę dać Ci
porozgrywać, partnerze.”
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Dal sza li cy ta cja
W dal szej li cy ta cji sto su je my Ta ni trans fer: 3♣ ozna cza, że chce my grać 3♦ lub 3♥,
a in ne od zyw ki (2BA, 3♦, 3♥) for su ją.

2BA jest py ta niem o krót kość! Otwie ra ją cy po ka zu je krót kość, je śli ją po sia -
da, a w prze ciw nym wy pad ku wska zu je, czy ma do bre ka ra (3♦), czy fi gu ry w ko -
lo rze part ne ra (3♥), a mo że ho no ry po roz rzu ca ne (3BA).

Od po wiedź 1♠

Po od po wie dzi 1♠ sy tu acja jest nie co bar dziej za wi ła, gdyż trud no jest zre zy gno -
wać z na tu ral ne go re wer su 2♥. Z dru giej jed nak stro ny rzad ko przy cho dzi kar ta,
z któ rą po re wer sie 2♥ trze ba aku rat spa so wać.

Pro po nu ję więc wpro wa dze nie usta le nia, że re wers 2♥ jest dwu znacz ny:

1♦ 1♠
2♥ = dwu znacz ne:
2♥ = • re wers z kie ra mi
2♥ = • 6 kar z trze ma pi ka mi

Dal sza li cy ta cja
2♠ jest nieforsujące, 2BA jest forsujące

1♦ 1♠
2♥ 2BA = for su ją ce
?

Od po wie dzi są prak tycz nie na tu ral ne: 
• 3♣ = 4 kie ry, trzy tre fle
• 3♦ = 6 kar, 4 kie ry
• 3♥ = 4 kie ry, 3 pi ki
• 3♠ = 3 pi ki i 6 kar
• 3BA = 4 kie ry i po du blu

ZADANIE
Ty Partner
1♦ 1♠
?
Co licytujesz z kartą?

♠K3 ♥KW76 ♦D10865 ♣A2 1BA. Ręka jest za słaba na rewers 2♥.

♠3 ♥AKW7 ♦AD1096 ♣D92 2♥. Naturalny rewers lub 6 kar z fitem pik.

21



Trans fe ry po wej ściu prze ciw ni ka
Kon wen cja trans fe rów po wej ściu prze ciw ni ka zy sku je co raz więk szą po pu lar -
ność. Za wdzię cza to do kład nie tym sa mym za le tom, dla któ rych sto su je się trans -
fe ry po otwar ciu w bez atu: 

A) kon trakt gra ny jest z lep szej rę ki,
B) moż na po ka zać swój ko lor z rę ką za rów no sła bą, jak i sil ną.

Po dy sku tuj my naj pierw o aspek cie lep szej rę ki. Je śli prze ciw nik wszedł do li cy ta -
cji, a przy grze utrzy ma ła się na sza stro na, to z du żym praw do po do bień stwem ce -
lem obroń cy by ło wska za nie part ne ro wi wi stu. Zrób my więc mu na złość – niech
sam wi stu je!

Za łóż my przy pa dek kla sycz ny: wcho dzą cy ma w li cy to wa nym ko lo rze asa z da -
mą, a obroń cy ma ją w tym ko lo rze kró la. Je śli król jest za asem, to usta wie nie
pierw sze go wi stu ją ce go nie ma zna cze nia. Je śli jed nak król jest przed asem, to le -
piej że by na wi ście był wcho dzą cy.

Przy pa trz my się in nym ukła dom fi gur:

Wspólny Język 2010

♠KW3 ♥6 ♦ADW765 ♣A65 2♥. 6 kar z fitem pik lub naturalny rewers.

♠D ♥KW5 ♦ADW986 ♣DW6 2BA. Nie boję się grać bez atu z mojej ręki.

ZADANIE
Partner Ty
1♦ 1♠
2♥ ?
Co licytujesz z kartą?

♠KW9765 ♥1076 ♦W ♣W96 2♠. Do pasa.

♠DW987 ♥DW98 ♦32 ♣32 3♣. Tani transfer. Po 3♦ partnera – 3♥. Jeśli partner ma piki, 
a nie kiery, to przeniesie na 3♠.

♠ADW98 ♥D1098 ♦32 ♣32 4♥. „Pasuj lub popraw na 4♠.”

♠AK983 ♥AD109 ♦32 ♣32 3♥. Silne uzgodnienie kierów. Jeśli partner zalicytuje 3♠, 
to zmienił nam się uzgodniony kolor atutowy.

♠DW987 ♥K8 ♦1032 ♣1032 3♣. A po 3♦ – pas.

♠ADW8 ♥53 ♦A32 ♣W983 3♦. Forsujące. „Po co mam się pchać do zajmowania bez atu 
z dublem kier?”

♠DW987 ♥A3 ♦W76 ♣D93 2BA. „Dowiedzmy się, co partner ma, a potem pomyślimy”.
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Kxx
AW10xx

Dxx

KDx
AW10xx

xxx

ADx
KWxxx

xxx

W każ dym z po wyż szych ukła dów le piej, aby wi sto wał wcho dzą cy, a nie je go
part ner.

Co wię cej, na wet z do brym trzy ma niem w ko lo rze prze ciw ni ka do brze prze -
rzu cić roz gryw kę na part ne ra:

Wx
K109xx

ADx

Dx
K109xx

AWx

Wx
AD xxx

Kxx

Jak po ka żą przy kła dy, trans fe ry mo gą się przy dać rów nież do szyb kie go okre śle -
nia łącz nej licz by atu tów, co mo że być klu czo we w li cy ta cji dwu stron nej.

W sys te mie Wspól ny Ję zyk 2010 Pro za pro po nu ję za sto so wa nie trans fe rów
w naj bar dziej pod sta wo wym wa rian cie:

Prze ciw nik wcho dzi 1♦ lub 1♥.

Trans fe ry da wa ne są na ko lo ry star sze oraz na bez atu.

Oczy wi ście, za sto so wa nie kon wen cji mo że być szer sze, ale co za du żo (na raz),
to nie zdro wo.
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My Oni My
1♣ 1♦ ?

Sto su je my trans fe ry:
ktr  = co naj mniej czte ry kie ry
1♥ = co naj mniej czte ry pi ki
1♠ = trans fer na bez atu
2♦ = co naj mniej pięć kie rów
2♥ = co naj mniej pięć pi ków

In ne od zyw ki są na tu ral ne.

My Oni My
1♣/1♦ 1♥ ?

ktr = co naj mniej 4 pi ki
1♠ = trans fer na bez atu
2♥ = co naj mniej pięć pi ków

Na rzu ca się py ta nie: po co roz róż niać dwa ro dza je Tek sa sów na ko lor star szy? Od -
po wiedź brzmi: w ce lu uła twie nia part ne ro wi de cy zji w li cy ta cji dwu stron nej. Za -
łóż my, że gra my „po bo że mu”, bez Tek sa sów:

Part ner Prze ciw nik Ty Prze ciw nik
1♦ 1♥ 1♠ 3♥ (lub 4♥)

Czy part ner ma nas po przeć z fi tem trzy kar to wym?

Je śli chcesz, aby part ner prze li cy to wy wał prze ciw ni ków z trój ką w two im ko lo rze
– daj Tek sas na wy so ko ści dwóch. Je śli nie – daj Tek sas na wy so ko ści jed ne go.
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Zadanie
Partner Przeciwnik Ty
1♦ 1♥ ?
Co licytujesz z kartą?

♠KW76 ♥AD92 ♦D62 ♣84 Kontra. Czwórka pik. Na bez atu jeszcze przyjdzie pora – 
na razie nie wiemy, co z treflami.

♠K9762 ♥KW3 ♦42 ♣D76 Kontra. Co najmniej czwórka pik. Czy chcemy, aby partner
przelicytował kiery przeciwników, gdy ma tylko trzy piki? 
Na pewno nie!

♠KW1098 ♥832 ♦K32 ♣W3 2♥. Jeśli przeciwnicy skoczą kierami, a partner ma trzy piki, 
to na pewno dobrze, by je zgłosił.
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UWA GA! Trans fer na bez atu sto su je my za rów no z za trzy ma niem w ko lo rze
prze ciw ni ka – je śli uwa ża my, że le piej prze rzu cić roz gryw kę na part ne ra – jak
i bez za trzy ma nia!

Wspólny Język 2010

Zadanie
Partner Przeciwnik Ty
1♣ 1♥ ?
Co licytujesz z kartą?

♠K103 ♥AD4 ♦W102 ♣D1043 1♠. Partnerze, licytuj bez atu. Może masz w kierach waleta lub
dziesiątkę?

♠AK10 ♥75 ♦W102 ♣AD43 1♠. Partner musi zalicytować bez atu. A wtedy my zapytamy
2♥. „Partnerze, trzymasz kiera?”

♠K103 ♥D1043 ♦W102 ♣K43 1BA. Nie boję się grać bez atu ze swojej ręki, A może na wiście
wyskoczy walet kier?

♠K103 ♥K43 ♦W102 ♣D432 1♠. „Jeśli, partnerze, masz w kierach damę lub waleta, to
lepiej grać bez atu z twojej ręki. A jeśli nie, to się nie martw:
mów bez atu, a kiery trzymam ja”.

Zadanie
Partner Przeciwnik Ty
1♦ 1♥ ?
Jaki masz plan na dalszą licytację z kartą?

♠K97 ♥43 ♦D1092 ♣D1043 2♦. Mam fit, to pokazuję.

♠K97 ♥3 ♦W1092 ♣D10432 3♦. Blokujące z fitem karo.

♠K97 ♥43 ♦D1092 ♣AD43 1♠. Teksas na bez atu. W następnym okrążeniu zalicytuję 3♦,
wskazując rękę inwitującą z fitem karo.

♠A97 ♥43 ♦D1092 ♣AD43 1♠. Z tą kartą musimy przesądzić dograną. Dlatego w kolejnym
okrążeniu zalicytujemy kolor przeciwnika 2♥ – forsując do
dogranej i pytając o zatrzymanie.

♠AW1087 ♥3 ♦DW54 ♣986 2♥. Jeśli przeciwnicy zalicytują 3♥, a partner nas nie poprze 
w piki, to zalicytujemy 4♦. Przynajmniej wiadomo, że nie ma
gry w piki na ośmiu atutach.

♠DW10876 ♥3 ♦D87 ♣986 2♥. „Partnerze poprzyj mnie w pikach jeśli tylko możesz.”

♠W9876 ♥D32 ♦D65 ♣KW5 Kontra. Za słabe piki na licytację 2♥.

UWA GA! Po otwar ciu 1♦ i wej ściu prze ciw ni ka 1♥ trans fer na bez atu mo że od -
gry wać rów nież ro lę li cy ta cji z fi tem – co naj mniej in wi tu ją cej. Za uważ my bo -
wiem, że nie ma ko lo ru prze ciw ni ka (2♥ jest trans fe rem na 5 pi ków).
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Dal sza li cy ta cja

Po trans fe rze part ne ra na ko lor star szy na wy so ko ści jed ne go, je śli prze ciw nik
pa su je:

• przy ję cie Tek sa su ozna cza fit trzy kar to wy,
• przy ję cie Tek sa su z prze sko kiem ozna cza fit czte ro kar to wy,
• 2♦ po otwar ciu 1♣ jest Od wrot ką.

Po Tek sa sie na bez atu li cy ta cja kon ty nu owa na jest tro chę ina czej po otwar ciu 1♣,
a ina czej po 1♦:

• po otwar ciu 1♣ i trans fe rze na bez atu ze sła bym tre flem ma my obo wią zek za -
li cy to wać 1BA; in ne od zyw ki ozna cza ją sil ne go tre fla,

• po otwar ciu 1♦ ta kie go obo wiąz ku nie ma.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ 1♥ ktr pas
?
Co licytujesz z kartą?

♠875 ♥K32 ♦D9 ♣AKW87 1♠. Piki ustawione z dobrej ręki.

♠875 ♥AKW ♦KW3 ♣D987 1BA. Pomimo posiadania trzech pików. Cóż warte byłyby
zasady w brydżu, gdyby nie było od nich wyjątków?

♠D432 ♥A32 ♦K43 ♣KW3 2♠. Układ „kawaleryjski” nie powinien nas zmylić. 
Mamy obowiązek pokazać fit czterokartowy.

♠KD3 ♥A32 ♦K43 ♣ADW2 2♦. Odwrotka. Trzeba sprawdzić, w co tu grać.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ 1♥ ktr 2♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠D103 ♥65 ♦AW103 ♣KD65 Kontra – fit. Proponuję kontrakt na siedmiu atutach.

♠D103 ♥KW10 ♦A876 ♣KW3 Pas. Karta defensywna. Niech oni grają i leżą.

♠D103 ♥AW3 ♦A876 ♣AKW Kontra – fit. Partner pewnie zalicytuje 2♠, po których
zapowiemy 2BA. Pokażemy i siłę i fit.

♠W654 ♥K32 ♦A32 ♣A32 2♠. Obowiązek to obowiązek.
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Jak li cy to wać po trans fe rze na wy so ko ści dwóch? Je śli dru gi prze ciw nik nie in ter -
we nio wał, to za kła da my, że part ner ma rę kę sła bą i po pro stu przyj mu je my Tek -
sas. In ne od zyw ki świad czą o sil nym tre flu lub nie zwy kłym ukła dzie.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ 1♥ 1♠ pas
?
Co licytujesz z kartą?

♠K32 ♥D4 ♦D32 ♣AW1076 1BA. Z przyjemnością zajmuję bez atu. Jeśli partner ma 
w kierach króla lub asa (a nawet waleta), to kontrakt zajęty
będzie z dobrej ręki.

♠K32 ♥43 ♦D32 ♣ADW76 1BA. Nie ma wyboru. 2♣ świadczyłoby o silnej ręce.
Jeśli partner nie trzyma kiera, a chce grać wyżej, to musi
zapytać 2♥.

♠K32 ♥K4 ♦DW2 ♣AKD32 2BA. Silny trefl z zatrzymaniem kier.

♠KW2 ♥32 ♦KD2 ♣AKD32 2♥. Silny trefl bez zatrzymania kier.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♦ 1♥ 1♠ pas
?
Co licytujesz z kartą?

♠KD107 ♥W3 ♦AW987 ♣W2 1BA. Nic nowego do pokazania nie mamy. 
Pików partner nie ma. Zatrzymania nie przyrzekamy.

♠K3 ♥32 ♦AW987 ♣KD103 2♣. Opis ręki. Partner może mieć trefle.

♠K3 ♥W2 ♦KD10876 ♣D32 2♦. Pokazujemy szóstkę.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ 1♥ 2♥ pas
?
Co licytujesz z kartą?

♠32 ♥AD3 ♦KW98 ♣KW98 2♠. Mimo czternastu punktów i dobrego zatrzymania kier.
Spokojnie, partner może mieć „plażę”.

♠D32 ♥32 ♦A76 ♣AKW98 3♠. Jeśli wpadniemy bez jednej, przeproszę.

♠D2 ♥AD6 ♦AW3 ♣AD1032 2BA. Silny trefl.

♠6 ♥87 ♦KDW3 ♣AKW976 3♣. Sorry, partnerze, mam lepszy kolor. Co prawda, 3♣ jest
forsujące i może się zdarzyć, że zabrniemy za wysoko.
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Zło śli wi prze ciw ni cy ma ją złe na wy ki utrud niać nam li cy ta cję. Je śli jed nak part ner
po ka zał swój ko lor trans fe rem na wy so ko ści dwóch, to z trój ką w je go ko lo rze
i nie złym ukła dem po win ni śmy go wes przeć.
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Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♦ 1♥ 2♥ 3♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠K32 ♥D4 ♦AW10873 ♣K3 3♠. „Nadchodzę ze wsparciem, partnerze.”

♠K32 ♥KD ♦D10765 ♣D97 Pas. „Odmawiam wsparcia ze względu na miltonaż w kierach.”

♠K32 ♥2 ♦AW10873 ♣KD2 4♠. Może za ostro. Ale skoro z kartą w pierwszym wierszu
licytujemy 3♠, to przecież ta karta jest dużo lepsza.

Zadanie
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ 1♥ 2♥ 4♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠K432 ♥987 ♦KW3 ♣AW3 4♠. Wszystko wskazuje na to, że partner ma krótkość kier, 
więc mamy pełne wyłączenie. Mimo że układ nasz jest słaby,
trzeba licytować wyżej.

♠K32 ♥87 ♦A98 ♣KD1087 4♠. Ryzykowne. Ale po to właśnie partner dawał transfer 
na wysokości dwóch, żebyśmy z taką kartą przelicytowali
przeciwników.

♠DW3 ♥DW3 ♦KW ♣KW1087 Pas. I jeszcze raz pas. Grajcie sobie, przeciwnicy i leżcie.

Li cy ta cja jed no stron na
Li cy ta cja jed no stron na zo sta nie omó wio na w ko lej no ści:

• otwar cia po ko lei, po cząw szy od 1♦,
• otwar cie 1♣,
• kon wen cje w li cy ta cji jed no stron nej.
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ZADANIE. Wybierz otwarcie z podaną kartą:

♠KW108 ♥32 ♦ADW65 ♣32 1♦. Jeśli wszystkie punkty zawarte są w kolorach długich, 
to licytację można otworzyć na mniejszej liczbie punktów.

♠10754 ♥KD ♦W7654 ♣AD Pas. I na odwrót.

♠AD ♥W542 ♦KW876 ♣KW 1BA. Z układem zrównoważonym na piątce karo w sile 15–17
otwieramy 1BA. A to jest właśnie układ zrównoważony 
(popatrz na piki i trefle).

♠W3 ♥32 ♦ADW43 ♣ADW3 1♦. Otwarcie 1BA może się doskonale sprawdzić jako
blokujące kolory starsze. Przeciwwskazaniem do otwarcia 1BA
w tym przypadku jest zajęcie bez atu bez zatrzymań w kolorach
starszych.

♠W2 ♥32 ♦ADW3 ♣AD1032 1♦. A potem trefle (siła 12–15).

♠K32 ♥3 ♦ADW3 ♣AD1032 1♣. Z siłą od 16 punktów otwieramy 1♣, a potem powtarzamy
trefle.

♠3 ♥AD103 ♦ADW3 ♣K1032 1♦. Układ 4441 z czwórką karo.

♠ADW3 ♥AD103 ♦3 ♣K1032 1♣. Układ 4441, ale bez czwórki karo.

♠32 ♥A873 ♦ADW3 ♣K32 1♣. Nie otwieramy 1♦ z czwórki na układzie zrównoważonym.

Otwar cie 1♦

Zna cze nie
Otwar cie 1♦ ma na stę pu ją ce zna cze nia:

A) 5 kar w si le 12–17,
B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12–17,
C) układ 4 ka ra, 5 tre fli w si le 12–15.

Wspólny Język 2010

Od po wie dzi 1♥ i 1♠
„Od po wie dzi 1♥ i 1♠ są na tu ral ne. Ozna cza ją z za sa dy si łę od sied miu punk tów i co naj -
mniej czte ry kar ty w li cy to wa nym ko lo rze.”

Dal sza li cy ta cja po od po wie dziach 1♥ i 1♠

1♦ 1♥ (1♠)
2♣

Otwie ra ją cy po sia da jed ną z dwóch kart:
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1) 5 kar, 4 tre fle, si ła 12–17,
2) 5 tre fli, 4 ka ra, si ła 12–15.

Z si łą od 16 punk tów na ukła dzie 5 tre fli i 4 ka ra otwie ra my 1♣ i po wta rza my tre fle.

ZADANIE
Partner Ty
1♦ 1♥
2♣ ?
Co licytujesz z kartą?

♠KW108 ♥DW65 ♦W65 ♣W2 2♦. Negatywny wybór koloru.

♠KW8 ♥DW65 ♦W65 ♣W32 2♦. Z równymi fitami wybieramy kara (jednak częściej partner
ma więcej kar niż trefli).

♠K84 ♥DW653 ♦W6 ♣W32 Pas. Za słabe kiery, by je móc powtórzyć. Nawet jeśli partner 
ma 5 kar i 4 trefle, 2♣ nie musi być gorszym kontraktem niż
2♦. A na pewno będzie lepszym, gdy partner ma 5 trefli.

♠KW108 ♥DW65 ♦K4 ♣W103 2BA. Inwit do 3BA.

♠A65 ♥DW95 ♦D1065 ♣D3 3♦. Inwitujące z fitem w karach. Może partner zapowie 3BA 
ze swojej ręki.

♠AW4 ♥AW876 ♦AD3 ♣W2 2♠. Czwarty kolor. Na razie nie wiadomo jeszcze, w jaki kolor
grać.

Li cy ta cja po Czwar tym ko lo rze (patrz rów nież: kon wen cja Czwar ty ko lor):

1♦ 1♠
2♣ 2♥
?

W po wyż szej se kwen cji czwar ty ko lor py ta mię dzy in ny mi o to, gdzie otwie ra ją -
cy ma piąt kę.

Przyj mij my, że z piąt ką tre fli od po wia da ją cy po wta rza tre fle. In ne od zyw ki w za -
sa dzie wy klu cza ją pięć tre fli.

ZADANIE
Ty Partner
1♦ 1♠
2♣ 2♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠D4 ♥53 ♦KD986 ♣AD43 2♠. Odzywka ta nie jest jednoznaczna. Może oznaczać również
trzy piki przy minimalnej sile. Partner może dalej pytać przez
2BA (forsujące po Czwartym kolorze). Odpowiemy wtedy 3BA.

♠W32 ♥3 ♦KD986 ♣AD43 2♠. Partner nie jest pewny, czy posiadamy trzy piki. 
Może o to zapytać, kontynuując licytację poprzez 2BA.
Odpowiemy wtedy 3♦.

Wspólny Język 2010
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Usta le nia po od po wie dziach 1♥ i 1♠
Zbierz my w tym miej scu usta le nia po od po wie dziach 1♥/1♠:

1♦ 1♥/1♠
2♣/2♦ 2BA = nie for su ją ce

1♦ 1♠
2♥ 2BA = for su ją ce (bo po re wer sie)

1♦ 1♠
2♠ 2BA = py ta nie o układ; part ner po ka zu je trój kę

1♦ 1♠
3♠ 3BA = py ta nie o sin gla

1♦ 1♥
3♥ 3♠ = py ta nie o sin gla

1♦ 1♠
2BA 3♦ = nie for su ją ce; in ne od zyw ki na wy so ko ści trzech for su ją

1♦ 1♥
3♣ 3♦ = nie for su ją ce; in ne od zyw ki na wy so ko ści trzech for su ją

1♦ 1♥ (1♠)
3BA = peł ny ko lor ka ro wy i sto per po za pi ka mi

♠W32 ♥3 ♦KD98 ♣AD432 2♠. Po ewentualnym 2BA partnera odpowiemy 3♣.

♠KW2 ♥3 ♦KD986 ♣ADW3 3♠. Piękna karta z trzema pikami i piątką karo 
(z piątką trefli otworzylibyśmy 1♣).

♠94 ♥D5 ♦KD986 ♣AD43 2BA. Gdy pokazaliśmy 9 kart w dwóch kolorach, 
to drugą damę należy traktować jak zatrzymanie.

♠94 ♥53 ♦KD98 ♣ADW87 3♣. Piątka trefli. Liczba kar nieznana.

♠94 ♥5 ♦KD985 ♣ADW87 3♣. Piątka trefli. Liczba kar nieznana.

♠9 ♥W53 ♦KD985 ♣ADW8 2BA. Przyjmujemy, że trzeci walet kier „trzyma kolor”.

♠A4 ♥53 ♦KD985 ♣ADW8 3♥. Ta odzywka nie mówi o kierach (z czwórką kier licytujemy
po 1♠ – 1BA), lecz o silnej ręce bez zatrzymania kier!
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Od po wiedź 1BA
Od po wiedź 1BA ozna cza si łę (7)8–10(11) punk tów w ukła dzie zrów no wa żo nym bez
star szej czwór ki. Z rę ka mi nie zrów no wa żo ny mi ma my po otwar ciu 1♦ al ter na ty wę
w po sta ci od po wie dzi 2♦ i 3♦ (patrz ni żej).

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 1BA
Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 1BA jest na tu ral na. Re bid otwie ra ją ce go 3♣ jest for -
su ją cy na jed no okrą że nie, ale moż na jesz cze za trzy mać się w 3♦. Re bid 3♦ jest in -
wi tu ją cy do 3BA, ale nie for su ją cy.

Od po wiedź 2♣
Od po wiedź 2♣ jest ab so lut nie na tu ral na i ozna cza po sia da nie co naj mniej pię ciu
tre fli (w skraj nym przy pad ku czte rech) w si le for su ją cej do do gra nej (od 12 PC)
lub sze ściu tre fli w si le in wi tu do do gra nej (9–11 PC). Ten dru gi wa riant od po wie -
dzi sprze da je my po przez po wtó rze nie tre fli w na stęp nym okrą że niu li cy ta cji.

Wa ru nek po sia da nia pię ciu tre fli (w prze ci wień stwie do od po wie dzi 2♣ po
otwar ciach 1♥ lub 1♠) spo wo do wa ny jest tym, że po otwar ciu 1♦ od po wia da ją cy
ma moż li wość sko rzy sta nia z szer sze go wa chla rza in nych for su ją cych od po wie dzi
(1♥, 1♠, 2♦).

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 2♣
Dal sza li cy ta cja róż ni się nie co od tej za pro po no wa nej we Wspól nym Ję zy ku 2005,
a to dla te go że wró ci li śmy do otwarć z piąt ki ka ro (z czwór ki tyl ko w nie zrów no -
wa żo nych ukła dach).

• 2♦ ozna cza dół otwar cia (po dob nie jak w se kwen cji 1♥ – 2♣ – 2♥),
• 2♥ i 2♠ ozna cza ją kar tę w si le re wer su (15–17) z li cy to wa ną czwór ką,
• 2BA ozna cza układ 4441 z sin glem trefl w si le 12–14,
• 3BA ozna cza układ 4441 z sin glem trefl w si le 15–17,
• 3♣ jest nad wyż ko we z czwór ką tre fli,
• 3♥ i 3♠ to Splin te ry na uzgod nio nych tre flach.

Wspólny Język 2010
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1♦ 2♣
2♦ 3♦ = for su ją ce

Z rę ką in wi tu ją cą na tre flach i ka rach od po wia da ją cy mógł za li cy to wać 1♦ – 2♦.

Od po wiedź 2♦
Od po wiedź 2♦ jest for su ją ca na jed no okrą że nie. Ozna cza co naj mniej czte ry ka -
ra, brak star szych czwó rek i si łę od 10 PC.

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 2♦
Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 2♦ jest na tu ral na ze stro ny otwie ra ją ce go i se mi -
na tu ral na (wska zy wa nie za trzy mań) ze stro ny od po wia da ją ce go.

W dal szej li cy ta cji:

• od zyw ka 3♦ ozna cza chęć za prze sta nia li cy ta cji na tym kontr ak cie,
• 2BA ze stro ny od po wia da ją ce go jest for su ją ce.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠KW76 ♠AD105
♥D3 ♥74
♦AW1076 ♦D5
♣W3 ♣AD1075

1♦ 2♣ 1Trzeci kolor (patrz: Trzeci kolor).
2♦ (12–14) 2♠1

3♠ 4♠

♠K976 ♠AD105
♥K3 ♥74
♦AW1075 ♦D6
♣W3 ♣AD1075

1♦ 2♣ 1Trzeci kolor.
2♦ (12–14) 2♠1 2Cztery piki i zatrzymanie kier
3BA2 4♠ (patrz: Trzeci kolor).

♠K976 ♠A105
♥K3 ♥74
♦AW1095 ♦D6
♣W3 ♣AD1075

1♦ 2♣
2♦ (12–14) 2♠1 1Trzeci kolor.
3BA2 pas 2Cztery piki i zatrzymanie kier

(patrz: Trzeci kolor).

♠KW76 ♠AD105
♥A3 ♥74
♦AW1076 ♦D6
♣K3 ♣AD1075

1♦ 2♣ 1Gdy jedna z rąk wskazała 9 kart 
2♠ (15–17) 3♠ w dwóch kolorach, to jej pierwszy 
3BA1 4♣2 cue bid jest krótkościowy, a 3BA 
4♦3 4♠4 oznacza brak krótkości.
4BA (o asy) 5♠5 2,3Cue bidy.
5BA (o króle) 6♣ (brak) 4Brak cue bidu kier.
6♠ 5Dwie wartości + dama pik.

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠W6 ♠432
♥D32 ♥K4
♥AD1076 ♥K1075
♣K95 ♣A1074

1♦ 2♦
3♦ pas
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Od po wie dzi 2♥, 2♠, 3♣
Patrz: Od po wiedź z prze sko kiem w części Konwencje.

Od po wie dzi 2BA, 3BA
Od po wie dzi 2BA (11–12 PC) i 3BA (13–15 PC) wska zu ją skład zrów no wa żo ny bez
star szych czwó rek. Od po wia da ją cy po wi nien czuć się zo bo wią za ny do po sia da nia
za trzy mań w obu star szych ko lo rach (bo wist pój dzie ra czej w ko lor star szy). Bez
któ re goś z za trzy mań od po wia da ją cy mo że za li cy to wać 2♣ (lub 2♦). Dal sza (ewen -
tu al na) li cy ta cja jest na tu ral na.

Od po wiedź 3♦
Od po wiedź 3♦ jest blo ku ją ca i ozna cza si łę 5–9 punk tów z co naj mniej czwór ką
ka ro. Otwie ra ją cy kon ty nu uje li cy ta cję (na tu ral nie) tyl ko z wy jąt ko wo cie ka wy mi
rę ka mi.

Od po wie dzi 3♥, 3♠, 4♣
Splin te ry (patrz: Od po wie dzi na otwar cie 1♥ oraz Stre fa szle mo wa). Po 3♥ i 3♠ moż -
li we jest jesz cze za gra nie kon trak tu 3BA.

Od po wiedź 4♦
Li cy ta cja blo ku ją co -tak tycz na. Otwie ra ją cy pa su je pra wie z każ dą kar tą.

♠6 ♠532
♥AD32 ♥K4
♦AD1076 ♦K1075
♣K95 ♣A1074

1♦ 2♦ 1Trzymanie trefl, brak trzymania pik 
2♥ 3♣1 (gdy partner ma kiery, to karta 
4♣ 5♦ nabiera rumieńców, dlatego 

nie licytujemy 3♦).

♠6 ♠532
♥AD32 ♥K4
♦AD10763 ♦K1075
♣K9 ♣A1074

1♦ 2♦
2♥ 3♣
4♦ 4♥ (cue bid)
4BA 5♥
6♦

♠AD32 ♠532
♥62 ♥K4
♦AD1076 ♦K1075
♣K9 ♣A1074

1♦ 2♦ 1Gdy partner ma piki, to wartość 
2♠ 3♦1 karty spada; licytujemy 3♦ do pasa.
3♠2 3BA3 2„Nie mam zatrzymania w kierach”.

3„A ja mam”.

Wspólny Język 2010
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Otwar cie 1♥

Zna cze nie
Otwar cie ozna cza si łę 12–17 PC i co naj mniej piąt kę kier.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz z kartą?

♠KW98 ♥DW1065 ♦A5 ♣32 1♥. Masz tylko 11 punktów, ale aż 9 kart w kolorach
starszych. Warto!

♠3 ♥KW1087 ♦ADW6 ♣432 1♥. Masz tylko 11 punktów, ale wszystkie w najdłuższych
kolorach. Warto!

♠DW ♥DW653 ♦K97 ♣DW3 Pas. Punkty, szmunkty.

♠D3 ♥DW965 ♦AW8 ♣AD9 1BA. Układ równy, zatrzymania we wszystkich kolorach.

♠KD9 ♥KDW95 ♦KW8 ♣97 1♥. To jest karta do gry kolorowej!

♠3 ♥KD1098 ♦AW1076 ♣95 1♥. 10 punktów, ale piękna karta: wszystkie punkty 
w długich kolorach, kolory podwiązane. Karta jest za silna 
na dwukolorowe otwarcie 2♥.

♠3 ♥KD1086 ♦DW1076 ♣D5 2♥. Bez przesady!

ZADANIE
Partner Ty
1♥ ?
Jak planujesz licytację z kartą?

♠K1087 ♥D97 ♦52 ♣K987 2♥. Mamy osiem kierów, czego jeszcze szukać przy małej
sile?

Od po wiedź 1♠
Przy po mnę naj waż niej sze usta le nia, któ rych do kład niej sze omó wie nie moż na zna -
leźć w sys te mie Wspól ny Ję zyk 2005.

1♥ 1♠
2♣ 3♥

Od po wia da ją cy wska zał rę kę in wi tu ją cą (9–11 PC) na co naj mniej czte rech pi kach
i trzech kie rach.

1♥ 1♠
2♣ 2♥

Od po wia da ją cy do ko nał ne ga tyw ne go wy bo ru ko lo ru, naj czę ściej z du blem (!)
w kie rach.
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Wspólny Język 2010

♠KDW7 ♥D97 ♦52 ♣K987 1♠. A po rebidzie partnera – inwitujący skok na 3♥. 
Pokażemy fit kierowy, a przy okazji – gdzie leży nasza siła.

♠KDW87 ♥975 ♦52 ♣W76 1♠. A po rebidzie partnera – 2♥.

♠KD86 ♥KW97 ♦D2 ♣765 2BA. Inwit do dogranej z fitem kier. Mamy 9 kierów –
zgłaszanie pików w tej sytuacji może tylko zamieszać.

1♥ 1♠
3♣ ?

3♦ = Czwar ty ko lor
3♥ = fit kier, for su ją ce

1♥ 1♠
3♦ 3♥ = for su je, ale nie przy rze ka pełnego fi tu kier
3♦ 3♥ = (brak miej sca na Czwar ty ko lor)

1♥ 1♠
3♣ 3♠ = for su ją ce

1♥ 1♠
3♠ 3BA = py ta nie o sin gla

1♥ 1♠
2♥ 2BA = nie for su ją ce! Uwa ga! W wer sji 2005 po wyż sza se kwen cja
2♥ 2BA = by ła for su ją ca.

Od po wiedź 1BA
Si ła od po wie dzi jest mniej wię cej ta ka jak po otwar ciu 1♦ (7–11 PC). 1BA wy klu cza
po sia da nie czte rech pi ków oraz fi tu kier.

ZADANIE
Partner Ty
1♥ ?
Jaką odpowiedź wybierzesz z kartą?

♠K102 ♥2 ♦AW87 ♣K9654 1BA. Gdybyśmy zapowiedzieli 2♣, to po rebidzie 2♥
nie mielibyśmy jak się wycofać (2BA i 3♦ byłyby odzywkami
forsującymi).

♠K102 ♥2 ♦W87 ♣AK9654 2♣. A w następnym okrążeniu nieforsujące 3♣.

♠32 ♥2 ♦KD1032 ♣KW432 1BA. „Partnerze, proszę, nie pasuj.”

♠32 ♥3 ♦W1032 ♣KDW432 1BA. „Partnerze, błagam, zalicytuj coś. Ja zapowiem 3♣, 
a ty spasujesz.”
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Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 1BA
Od po wiedź 1BA (po otwar ciu ko lo rem star szym) nie rzad ko da na jest z bra ku lep szej
al ter na ty wy i nie ko niecz nie ozna cza chęć gry w bez atu. Dla te go otwie ra ją cy po wi -
nien pod trzy mać li cy ta cję, je śli tyl ko ma coś cie ka we go do po wie dze nia.

Otwie ra ją cy nie ma nic do do da nia z do łem otwar cia (12–14) i ukła dem 5332.
Wte dy pa su je. Z sil niej szą rę ką w rów nym skła dzie li cy tu je 2BA.

Po sia da jąc bocz ną czwór kę, otwie ra ją cy po wi nien ją zgło sić.

1♥ 1BA
2♣ = 5 kie rów, 4 tre fle, si ła 12–17

Prze skok no wym ko lo rem przy rze ka w nim pięć kart:

1♥ 1BA
3♣ = układ pięć kie rów i pięć tre fli (15–17)

1♥ 1BA
2♥ 2BA = nie for su ją ce! We Wspól nym Ję zy ku 2005 po wyż sza
2♥ 2BA = sekwencja by ła for su ją ca.

Od po wie dzi two -over one (2♣ i 2♦)
Przez od po wiedź two -over -one ro zu mie się od po wiedź no wym ko lo rem na wy so -
ko ści dwóch bez prze sko ku. Od po wiedź two -over -one for su je do do gra nej za wy -
jąt kiem sy tu acji po wtó rze nia ko lo ru przez od po wia da ją ce go.

Za li cy to wa nie no we go ko lo ru – in ne go niż tre fle – na wy so ko ści dwóch ozna -
cza ko lor pię cio kar to wy. Wy ni ka z te go, że od po wiedź 2♣ mo że być od zyw ką
tzw. przej ścio wą – bez swo je go ko lo ru.

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Partner Ty
1♥ ?
Co licytujesz z kartą?

♠10987 ♥A3 ♦532 ♣AKD4 1♠. Mając czwórkę pik bez młodszej piątki licytujemy 1♠.

♠10987 ♥A3 ♦53 ♣AKD43 2♣. Teraz można pokazać trefle mimo posiadania czwórki pik.

♠ADW5 ♥6 ♦KD9 ♣W9876 1♠. Nie ma po co pokazywać trefli – i tak nie będziemy w nie
grali – są za słabe (chyba że zgłosi je patner).

♠5432 ♥2 ♦W8 ♣KDW976 1BA. To jest najbardziej realna możliwość zagrania nisko 
w trefle. (Po odpowiedzi 1♠ możemy się już nie wyplątać).

♠KW3 ♥987 ♦DW6 ♣W1054 2♥. „Mam fit, to go zgłaszam. Są jednak w brydżu pewne
zasady!”
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Dal sza li cy ta cja po od po wie dziach two -over -one
Pod nie sie nie tre fli (po od po wie dzi 2♣) przez otwie ra ją ce go mó wi o czte rech tre -
flach. Ka ra (po od po wie dzi 2♦) moż na pod nieść z trze cią fi gu rą w tym ko lo rze. Pod -
nie sie nie ko lo ru od po wie dzi świad czy o pew nej nad wyż ce i for su je do do gra nej.

Po wtó rze nie ko lo ru otwar cia (1♥ – 2♣ – 2♥) ozna cza naj słab sze otwar cie (12–14)
i nie mó wi nic o ilo ści kie rów (w dal szym cią gu mi ni mum pięć).

Od po wiedź no wym ko lo rem z prze sko kiem po ni żej ko lo ru otwar cia (np. 1♥ –
2♣ – 3♦) wska zu je układ 5–5 i gó rę otwar cia. Od po wiedź no wym ko lo rem z prze -
sko kiem po wy żej ko lo ru otwar cia (np. 1♥ – 2♣ – 3♠) to Splin ter (patrz rów nież:
Stre fa szle mo wa).

Z ukła dem 6–4 w ko lo rze otwar cia i ko lo rze bocz nym o niż szej ran dze (np. po
otwar ciu 1♥ i od po wie dzi 2♣: z ukła dem 6 kie rów i 4 ka ra), otwie ra ją cy za wsze li -
cy tu je naj pierw bocz ną czwór kę (uwa ga: we Wspól nym Ję zy ku 2005 pro po no wa łem
in ne roz wią za nie).

Od po wiedź 2♥
Zna cze nie: 6–10 PC z co naj mniej trze ma kie ra mi. Bar dziej szcze gó ło we omó wie -

Od po wie dzi 2♠, 3♣, 3♦
Patrz: Od po wiedź no wym ko lo rem z prze sko kiem w części Konwencje.

Od po wiedź 2BA

Od po wiedź 3♥
Od po wiedź 3♥ jest blo ku ją ca i przy rze ka czte ry atu ty. U pod staw te go usta le nia
le ży pra wo lew cał ko wi tych: „Je śli ma my co naj mniej dzie więć atu tów, to opła ca
się li cy to wać na wy so ko ści trzech. Gdy kon trakt prze gra my, to naj praw do po dob -
niej prze ciw ni cy mie li coś do wy gra nia”.

Wspólny Język 2010

♠10987 ♥32 ♦53 ♣AKD43 1♠. Trefle są dobre, ale karta za słaba na odpowiedź 2♣.

♠K98 ♥A3 ♦AD43 ♣W987 2♣. 2♦ oznaczałoby piątkę kar.

♠K98 ♥A3 ♦AKD4 ♣W987 2♣. Jak wyżej.

♠32 ♥AD3 ♦AD43 ♣K987 2♣. A potem dalej eksplorujemy rękę partnera 
(np. przez Forsujące 2BA).

♠32 ♥AD3 ♦K43 ♣AKW98 2♣. A w kolejnym okrążeniu 3♥ – w ten sposób pokazujemy fit
kierowy i naturalne trefle z aspiracjami szlemikowymi.

In wit do do gra nej z fi tem kie ro wym. Patrz: Konwencje. .

nie tej se kwen cji, patrz:  Konwencje..
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Od po wie dzi po otwar ciu trze cio ręcz nym
Od po wiedź 2♣ part ne ra bę dą ce go po pa sie jest kon wen cją Dru ry (patrz: Dru ry).

Od po wiedź 2♦ (2♥ po 1♠) po pa sie mo że być słab sza niż przed pa sem (od 8
punk tów, ale na do brym ko lo rze i bez fi tu).

Od po wie dzi 3♣ i 3♦ ozna cza ją 9–11 punk tów na do brej szó st ce bez fi tu w ko -
lo rze otwar cia. 

Otwar cie 1♠

Zna cze nie
Zna cze nie otwar cia i dal sza li cy ta cja jest ana lo gicz na do otwar cia 1♥. Z dwie ma
star szy mi piąt ka mi otwie ra my 1♠.

Se kwen cją, któ rą war to omó wić po otwar ciu 1♠, gdyż nie wy stę pu je ona po
otwar ciu 1♥, jest se kwen cja: 1♠ – 2♥.

Od po wiedź 2♥
Zna cze nie: od 9 PC na 6 kie rach lub od 11 PC na pię ciu kie rach.

Wspólny Język 2010

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi 2♥

1♠ 2♥
3♥ = dół otwar cia, trzy kie ry; moż na spa so wać

1♠ 2♥
4♥ = lep sze otwar cie, fit 3- lub 4- kar to wy w kie rach bez krót ko ści

Z sil ny mi rę ka mi i fi tem kier otwie ra ją cy ma na stę pu ją ce moż li wo ści li cy ta cji:

a) kon wen cja Splin te ra z fi tem czte ro kar to wym w kie rach,

 że niu 4♥ – z ukła demza li cy to wa nie młod sze go ko lo ru, a w na stęp nym okrą
pięć pi ków, trzy kie ry i młod sza czwór ka.

1♠ 2♥
2BA/3BA = naturalne)

b)

39



Otwar cie 1BA

Zna cze nie
Otwar cie 1BA ozna cza si łę 15–17 punk tów w ukła dzie zrów no wa żo nym.

Wspólny Język 2010

Stay man 2♣
Od zyw ka 2♣ jest py ta niem o star sze czwór ki. Od po wie dzi na Stay ma na są na stę -
pu ją ce:

• 2♦ – brak star szych czwó rek,
• 2♥ – czte ry kie ry (moż li we czte ry pi ki),
• 2♠ – czte ry pi ki (bez czte rech kie rów).

Dal sza li cy ta cja jest na tu ral na. Ko lej na od zyw ka od po wia da ją ce go na wy so ko ści
dwóch jest nie for su ją ca, a na wy so ko ści trzech for su ją ca (po pa sie – in wi tu ją ca).

Trans fer Try bu ły
Po od po wie dzi na Stay ma na ko lo rem star szym za li cy to wa nie ko lo ru bez po śred nio
niż sze go na wy so ko ści trzech jest for su ją cym uzgod nie niem ko lo ru star sze go:

1BA 2♣
2♥ 3♦ = si lne uzgod nie nie kie rów

1BA 2♣
2♠ 3♥ = sil ne uzgod nie nie pi ków

ZADANIE. Co otwierasz z kartą?

♠KD4 ♥D10765 ♦32 ♣AKW 1♥. Za otwarciem 1BA przemawia zrównoważony układ 
i słabe kiery. Przeciwko – niechroniony dubel karo.

♠D10765 ♥KD3 ♦W2 ♣AKW 1BA. Dodatkowym argumentem za otwarciem 1BA jest
posiadanie trzech kierów. Po otwarciu 1BA kiery rozłożone 
5 do 3 uzgadnia się łatwiej (Teksasem) niż po otwarciu 1♠.

♠D4 ♥K3 ♦AK1093 ♣KW98 1BA. Otwarcie to blokuje przeciwnikom kolory starsze.
Spełniony jest warunek posiadania figur w kolorach starszych,
w innym przypadku lepiej byłoby przenieść bez atu na partnera.

♠K1076 ♥AD ♦KW ♣D10543 1BA. Jeśli otworzymy na przykład Precisionem, to 3BA będzie
grane z ręki partnera. A lepiej by było grane z naszej.
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Otwie ra ją cy w pierw szej ko lej no ści usto sun ko wu je się do moż li wo ści za gra nia
3BA po mi mo po sia da nia fi tów 4 do 4. 

Tek sa sy 2♦ i 2♥
2♦ i 2♥ to tzw. Tek sa sy, czy li trans fe ry na ko lor wyż szy od za li cy to wa ne go – przy -
rze ka ją co naj mniej pięć kart w ko lo rze bez po śred nio wyż szym od li cy to wa ne go
(2♦ ozna cza za tem piąt kę kie rów, a 2♥ piąt kę pi ków), w si le do wol nej.

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi Tek sa sem
Dal szą li cy ta cję prze śledź my na przy kła dzie se kwen cji:

1BA 2♥

Z więk szo ścią rąk otwie ra ją cy li cy tu je 2♠. Od tej re gu ły są wy jąt ki:

1BA 2♥
2BA = bar dzo do bra rę ka z do brym fi tem pi ko wym, ale kar tą su ge ru ją cą
2BA = grę w bez atu

Po tej se kwen cji 3♥ od po wia da ją ce go jest po wtór nym Tek sa sem na pi ki (otwie ra -
ją cy mu si za li cy to wać 3♠).

1BA 2♥
3♠ = bar dzo do bra rę ka z do brym fi tem pi ko wym, z kar tą dobrą do gry
3♠ = w ko lor partnera.

Po tej se kwen cji kon trakt 3BA jest wy klu czo ny. Od po wia da ją cy wska zu je krót kość,
je śli ją ma i wi dzi szan sę gry pre mio wej, a licytuje 3BA z aspi ra cja mi szle mi ko wy -
mi, ale bez krót ko ści.

1BA 2♥
2♠ 3♣ =czwór ka tre fli, for sing do do gra nej

1BA 2♥
2♠ 2BA = (in wit, si ła 7–9) – nie ko niecz nie z ukła dem 5332

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Partner Ty
1BA ?
Jak planujesz licytację z kartą?

♠976543 ♥432 ♦32 ♣32 2♥. A po 2♠ partnera – pas.
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♠DW9765 ♥K32 ♦D102 ♣3 2♥. A po 2♠ partnera – 3♠: inwit do dogranej na sześciu
pikach.

♠DW743 ♥K32 ♦DW2 ♣32 2♥. A po 2♠ partnera – 2BA: inwit do 3BA na pięciu pikach.

♠DW743 ♥K3 ♦D1032 ♣32 2♥. A po 2♠ partnera – 2BA: skład nie jest idealny, 
ale 3♦ byłoby forsujące do dogranej.

♠DW743 ♥K3 ♦AD102 ♣32 2♥. A po 2♠ partnera – 3♦ – forsujące do dogranej.

♠ADW743 ♥3 ♦A102 ♣D32 2♥. A po 2♠ partnera 4♥(!) – Autosplinter: krótkość kier, 
dobre piki; zachęcające do gry premiowej.

♠ADW74 ♥KW3 ♦D102 ♣K32 2♥. A po 2♠ – 4BA: inwit do szlemika.

♠AD10743 ♥52 ♦KD10 ♣K2 2♥. A po 2♠ – 4♠: 6 pików, inwit do szlemika bez krótkości.

♠KD10853 ♥10754 ♦A3 ♣2 4♥. Tzw. Duży Teksas – patrz: Wspólny Język 2005.

♠ADW743 ♥3 ♦KD105 ♣K2 4♥. A po 4♠ partnera 4BA: Blackwood na pięć wartości
na pikach.

Li cy ta cja z ko lo ra mi star szy mi po otwar ciu 1BA

• Li cy ta cja z ukła dem 4–4 w ko lo rach star szych.
Ze sła bą (na wet bar dzo sła bą) kar tą mo że my za li cy to wać 2♣, by spa so wać na
ko lor star szy lub za li cy to wać 2♥ po 2♦.

• Li cy ta cja z ukła dem 5–4 w ko lo rach star szych.
Z kar tą sła bą (do 7 PC): z do brą piąt ką li cy tu je my Tek sas na ko lor pię cio kar to -
wy (i pa su je my na przy ję cie Tek sa su), z do brą czwór ką i sła bą piąt ką, li cy tu je -
my 2♣, a po 2♦ – 2♥.
Z kar tą w si le in wi tu:
– 5 kie rów i 4 pi ki: da je my tek sas (2♦), a po tem li cy tu je my 2♠. Li cy ta cja ta -

ka for su je na jed no okrą że nie (od 8(7) punk tów w gó rę), ale nie for su je do
do gra nej,

– 5 pi ków i 4 kie ry: li cy tu je my 2♣; po od po wie dzi 2♦ li cy tu je my 2♠ – in wit
(7–9) na pię ciu pi kach i czte rech kie rach.

• Li cy ta cja z ukła dem 5–5 w ko lo rach star szych.
Z kar tą sła bą li cy tu je my 2♣ (a po 2♦ – 2♥).
Z kar tą sil ną sto su je my trans fer We so łow skie go: naj pierw da je my trans fer na kie ry!

1BA 2♦
2♥ 2♠
2BA 3♠ = pięć pi ków

W ten spo sób na wy so ko ści trzech uda ło się sprze dać układ 5–5 (za czy na jąc od
trans fe ru na kiery, układ 5–5 sprze da my do pie ro na wy so ko ści 4♥). Mo że my te -
raz i wy brać naj lep szy kon trakt (być mo że 3BA), i po roz ma wiać o szle mi ku.
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2♠ – trans fer na tre fle

1BA 2♠ = trans fer na tre fle
?
2BA = do bre uzu peł nie nie tre flo we (fit w tre flach trzy kar to wy z co naj mniej
2BA = jed ną star szą fi gu rą) i do bre otwar cie
3♣ = po zo sta łe rę ce

W ko lej nym okrą że niu od po wia da ją cy mo że wska zać krót kość z kar tą for su ją cą
do do gra nej.

1BA 2♠
2BA 3BA

Od po wia da ją ce go ucie szy ła po zy tyw na od po wiedź i na jej pod sta wie zde cy do wał
się za ry zy ko wać kon trakt 3BA.

1BA 2♠
3♣ 3BA

Od po wia da ją cy ma kar tę prze są dza ją cą do gra ną na wet po ne ga tyw nej od po wie -
dzi part ne ra bez krót ko ści. Wska zu jąc po dro dze tre fle chciał po roz ma wiać o grze
pre mio wej.

2BA – in wit do 3BA
Na tu ral ne zna cze nie od zyw ki 2BA prze zwy cię ży ło kon cep cję Tek sa su na ka ra. Cho -
dzi o to, że li cy tu jąc in wit w in ny spo sób (np. po przez 2♠ lub Stay ma na), uła twia -
my wi sty prze ciw ni kom, dając im możliwość skontrowania tych odzywek.

3♣ – Tek sas na ka ra: sła by lub sil ny
Po tej od zyw ce otwie ra ją cy ma obo wią zek za li cy to wać 3♦. Ze sła bym wa rian tem
od po wia da ją cy pa su je, z sil nym (for su ją cym do do gra nej) wska zu je krót kość lub
lek ko in wi tu je wyż szą grę od zyw ką 3BA.

3♦ – in wit do 3BA na ka rach

Od po wie dzi 3♥ i 3♠ – kon wen cja 5431
Od po wie dzi te ozna cza ją krót kość w li cy to wa nym ko lo rze i układ co naj mniej 5–4
w ko lo rach młod szych.

Do kład ne omó wie nie tej kon wen cji moż na zna leźć we Wspól nym Ję zy ku 2005.

Wspólny Język 2010
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Otwar cie 2♣

Zna cze nie
2♣ otwie ra my z si łą 12–15 PC z ukła dem pięć tre fli–star sza czwór ka lub sześć tre fli.

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Wybierz otwarcie z kartą:

♠AD76 ♥43 ♦D3 ♣AD875 2♣.

♠K976 ♥K2 ♦D2 ♣KW865 1♣. Gdy figury są porozrzucane po wszystkich kolorach, 
to z układem 5422 proponuję otwarcie 1♣. Mamy szansę
zatrzymać się w 1BA.

♠D32 ♥32 ♦42 ♣AKD865 2♣. Na dobrych sześciu treflach można otworzyć 
na 11 punktach.

♠3 ♥AD76 ♦W54 ♣KW865 Pas. Otwieranie na 11 punktach w układzie 5–4 jest bardzo
niebezpieczne. A to dlatego, że po relayu 2♦ trudno się
zatrzymać przed dograną.

♠D3 ♥KW ♦AW5 ♣W87643 1♣. A po 1♥/1♠ partnera – 1BA. Te sześć trefli jest tak
słabych jak piątka.

♠AD ♥KW ♦A105 ♣W87643 1BA. Słabe trefle, dobre boki.

Od po wiedź 2♦ – re lay

2♣ 2♦
2♥ ?

2♠ = 5 pi ków; for su ją ce
2BA = dal sze py ta nie
3♣ = 9–11 z fi tem tre flo wym (nie mu si być star sza czwór ka)
3♦ = na tu ral ne for su ją ce
3♥ = in wit do do gra nej

2♣ 2♦
2♠ ?

2BA = dal sze py ta nie
3♣ = 9–11 z fi tem tre flo wym
3♦/3♥ = na tu ral ne, for su ją ce
3♠ = in wit do do gra nej
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2♣ 2♦
?
2BA = 6 tre fli, chęć gry bez atu ze swo jej rę ki; wy klu cza krót kość
3♣ = 6 tre fli; pozostałe ręce

2♣ 2♦
3♣ 3♦ (py ta nie o sin gla)
?
3♥/3♠ = krót kość w li cy to wa nym ko lo rze
3BA = brak krót ko ści w ko lo rze star szym (mo że być krót kość ka ro wa)

Od po wie dzi 2♥ i 2♠
Od zyw ki te są nie for su ją ce na co naj mniej pię cio kar to wym ko lo rze (si ła 6–11 PC).

Otwie ra ją cy po pie ra part ne ra z fi tem czte ro kar to wym, pa su je lub po pie ra (w za -
leż no ści od oce ny kar ty) z fi tem trzy kar to wym. Bez fi tu otwie ra ją cy mu si zde cy do -
wać, czy le piej spasować, czy li cy to wać da lej.

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Ty Partner
2♣ 2♥
?
Co licytujesz z kartą?

♠AD76 ♥43 ♦D3 ♣AD875 Pas. Partner nie ma czterech pików (zalicytowałby 2♦).

♠ADW8 ♥4 ♦1043 ♣ADW75 2♠. Wolę grać w swoje kolory.

♠AD83 ♥4 ♦104 ♣ADW975 3♣. Wolę grać w trefle niż w kiery.

♠K83 ♥W ♦D104 ♣AKD975 2BA. „A może 3BA, jeśli partnerze posiadasz szybkie lewy?”

♠D3 ♥KW3 ♦D5 ♣KW8764 Pas. Mimo fitu zbyt mała jest szansa na wygranie końcówki.

♠3 ♥KW3 ♦AW5 ♣DW8764 3♥.

♠3 ♥KW3 ♦AW5 ♣AW8764 4♥. „Może wyjdzie?”

Od po wiedź 2BA

Zna cze nie:

1) trans fer na 3♣ – sła ba kar ta (5–8) z fi tem tre flo wym;
2) dwu ko lo rów ka bez tre fli, kar ta for su ją ca do do gra nej.
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W wa rian cie 2) po obo wiąz ko wym 3♣ otwie ra ją ce go dwu ko lo rów ka po ka zy wa na
jest na stę pu ją co:

3♦ = ka ra i kie ry
3♥ = kie ry i pi ki
3♠ = pi ki i ka ra

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠2 ♠AK7654
♥W83 ♥4
♦KD7 ♦AW10653
♣AK7432 ♣6

2♣ 2BA
3♣ 3♠
4♦ 4♥ (cue bid)
4BA 5♥
6♦ pas

♠K5 ♠AD762
♥A3 ♥K2
♦KD7 ♦AW10765
♣W109532 ♣–

2♣ 2BA
3♣ 3♠
4♦ 4♥
4♠ 6♣ (renons trefl)
7♦ pas

♠W5 ♠K10732
♥W4 ♥AKD32
♦AD4 ♦5
♣KD9765 ♣W4

2♣ 2BA
3♣ 3♥
3BA pas

♠D8 ♠K10732
♥93 ♥AKD642
♦D94 ♦5
♣AK9765 ♣4

2♣ 2BA
3♣ 3♥
3♠1 4♥ 1Nie obiecuje pełnego fitu 
pas pikowego.

♠AW85 ♠KD1032
♥94 ♥AKW32
♦1054 ♦2
♣AK9765 ♣D4

2♣ 2BA 1Nie obiecuje pełnego fitu.
3♣ 3♥ 2„Jeśli masz pełny fit i moja 
3♠1 4♦2 krótkość ci pasuje, to możemy 
4BA 5♠3 porozmawiać o szlemiku.”
6♠ 32 wartości na pikach i dama atu.

In ne od po wie dzi
3♣ = in wi tu ją ce (9–11).
3♦/3♥/3♠ = in wit na swo im ko lo rze.

Li cy ta cja po in ter wen cji prze ciw ni ka
No wy ko lor jest nie for su ją cy na wy so ko ści dwóch i for su ją cy na wy so ko ści trzech.
Kon tra jest ne ga tyw na. Otwie ra ją cy z do brą czwór ką w li cy to wa nym ko lo rze mo -
że na nią spa so wać.
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Otwar cie 2♦ – Mul ti

Zna cze nie
6–10 punk tów na nie złym star szym ko lo rze sze ścio kar to wym.

Wspólny Język 2010

Odpowiedź Znaczenie i dalsza licytacja

3♣ Góra otwarcia na dowolnym kolorze. Po tej odzywce 3♦ jest
pytaniem o kolor: 3♥ oznacza piki, a 3♠ – kiery.

3♦ Słaby na kierach.

3♥ Słaby na pikach.

ZADANIE. Jakie otwarcie wybierasz z kartą?

♠KW9765 ♥1076 ♦K2 ♣97 2♦.

♠AKW976 ♥1076 ♦K2 ♣97 1♠. Karta jest za silna na otwarcie 2♦.

♠KD10876 ♥4 ♦32 ♣AW87 1♠. Z układem 6–4 i wszystkimi honorami w kolorach długich
karta jest za dobra na otwarcie 2♦.

♠D97543 ♥KW3 ♦W3 ♣D43 Pas. Za słabe piki.

♠AW7654 ♥K1032 ♦3 ♣43 Pas. Nie poleca się otwierać Multi z drugą starszą czwórką…

♠KDW654 ♥9732 ♦3 ♣W3 2♦. …chyba że jest bardzo słaba.

Od po wie dzi 2♥ i 2♠
Od po wie dzi te ozna cza ją: „Pa suj, je śli masz za li cy to wa ny prze ze mnie ko lor. Li -
cy tuj w prze ciw nym wy pad ku”.

Od po wiedź 2BA
Py ta nie o ko lor i si łę. Możliwe od po wie dzi:

Od po wiedź 3♣
3♣ to sztucz na sil na od po wiedź – gdy od po wia da ją cy chce po ka zać swój ko lor,
a nie py tać o ko lor part ne ra. Po od po wie dzi 3♣ otwie ra ją cy li cy tu je obo wiąz ko wo
3♦, a od po wia da ją cy po ka zu je swój ko lor na tu ral nie: 3♥, 3♠, 4♣, 4♦ (3BA mo że
ozna czać rę kę na peł nym ko lo rze młod szym) i od zyw ka ta ka jest for su ją ca.
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Od po wiedź 3♦
3♦ ozna cza kar tę in wi tu ją cą do koń ców ki z fi ta mi w obu ko lo rach star szych.

Od po wiedź 3♥
Od po wiedź ta ma zna cze nie tak tycz ne: „pa suj z kie ra mi, li cy tuj 3♠ z pi ka mi”. Naj -
czę ściej li cy tu je my tak ze sła bą kar tą z fi ta mi w obu ko lo rach star szych w ce lu za -
blo ko wa nia prze ciw ni ka.

Od po wiedź 3♠
„Pa suj z pi ka mi, prze noś z kie ra mi”.

Od po wiedź 4♣
„Zgłoś swój ko lor Tek sa sem (4♦ z kie ra mi, 4♥ z pi ka mi).”

Od po wiedź 4♦
„Zgłoś swój ko lor na tu ral nie”.

Od po wie dzi 4♥ i 4♠
Do pa sa – z wła sne go ko lo ru.

Li cy ta cja po in ter wen cji
Po in ter wen cji prze ciw ni ka kon try są kar ne.

My Oni My
2♦ 3♣/3♦ 3♥ = li cy ta cja do ko lo ru part ne ra

My Oni My
2♦ 3♣/3♦ 4♥/4♠ = li cy ta cja ze swo je go ko lo ru

My Oni My
2♦ 3♣/3♦ 4♣ = „za li cy tuj swój ko lor Tek sa sem”

Otwar cia 2♥ i 2♠

Zna cze nie
Otwar cia 2♥ i 2♠ ozna cza ją si łę po ni żej otwar cia (6–10), piąt kę w li cy to wa nym
ko lo rze i dru gą piąt kę: w przy pad ku otwar cia 2♥ mo że być ona do wol na, w przy -
pad ku otwar cia 2♠ mu si to być piąt ka młod sza.

Wspólny Język 2010
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Wspólny Język 2010

ZADANIE
Partner Ty
2♥ ?
Jak planujesz licytację z kartą?

♠A42 ♥AD76 ♦K7 ♣D1043 4♥. Nie pytaj, nie zbłądzisz. A może na wiście zbłądzą
przeciwnicy?

♠85 ♥AD76 ♦76 ♣97542 4♥. Przeciwnicy nie wiedzą, czy to licytacja w obronie, 
czy w ataku.

♠AK3 ♥AD92 ♦854 ♣AW 2BA. Po odpowiedzi 3♣ licytujemy 3♠ (silne uzgodnienie
kierów) i pilnie słuchamy, czy padnie cue bid krótkościowy 4♦. 
Po 3♦ licytujemy 4♥ – szanse na uniknięcie oddania dwóch
lew karowych są zbyt nikłe. Po 3♥ (kiery i piki) uzgadniamy
kiery cue bidem 4♣ i słuchamy, czy partner zalicytuje 4♦.

♠KW3 ♥KW32 ♦432 ♣ADW7 2BA. Po 3♣ lub 3♥ wrzucimy 4♥. Po 3♦ – tylko 3♥.

ZADANIE. Wybierz otwarcie z kartą:

♠KW976 ♥KW1076 ♦976 ♣– 2♥.

♠AW1076 ♥AW1076 ♦976 ♣– 1♠. Karta jest za silna na otwarcie 2♥.

♠KW3 ♥W8765 ♦A9765 ♣– Pas. Ta karta może się lepiej nadawać do gry w piki niż w kiery.

♠– ♥W8765 ♦A9765 ♣KW3 2♥. Nie grozi nam przegapienie gry w piki.

♠D10762 ♥D2 ♦KW765 ♣3 2♠. Kolory są przeciętne, ale bywało gorzej i też chwalili.

♠D9765 ♥D2 ♦W9654 ♣A Pas. Za dużo figur w kolorach krótkich.

Przy po mnij my ze staw od po wie dzi:

Od po wiedź 2♠ (po otwar ciu 2♥)
2♠ = „Pa suj z pi ka mi lub li cy tuj swój ko lor młod szy”.

Od po wiedź 2BA
Od po wiedź 2BA jest py ta niem o drugą piąt kę. Po otwar ciu 2♥ piąt kę pik otwie -
ra ją cy po ka zu je po przez od zyw kę 3♥.

W dal szej li cy ta cji obo wią zu je za sa da: je śli chce my sfor so wać li cy ta cję, to ko -
lor młod szy uzgad nia my na tu ral nie, ko lor star szy – cue bi dem.

Od zyw ka 2BA jest po zy tyw na – obie cu je otwie ra ją ce mu przy naj mniej za sta -
nie do bre go fi tu. Otwie ra ją cy mo że od po wie dzieć na nią z prze sko kiem. Z kar tą
ne ga tyw ną nie na le ży py tać 2BA, lecz li cy to wać ne ga tyw ne 2♠ lub 3♣.

In ne sztucz ne od po wie dzi
3♣ – do ko lo ru: „pa suj z tre fla mi, li cy tuj bez tre fli”.
3♦ – in wit do do gra nej z fi tem w ko lo rze star szym.
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Li cy ta cja po in ter wen cji prze ciw ni ka
Po in ter wen cji prze ciw ni ka kon try są kar ne, a no wy ko lor – „pa suj lub po praw”.

Otwar cie 2BA – na młod szych

Zna cze nie
Otwar cie 2BA ozna cza si łę 6–10 PC i układ co naj mniej 5–5 w ko lo rach młod szych.
Po rów naj za da nie przy otwar ciu 2♥, by od po wie dzieć so bie na py ta nie, z ja ką kar -
tą wy bie rać otwar cie 2BA.

Dal sza li cy ta cja po otwar ciu 2BA
Od po wia da ją cy naj czę ściej li cy tu je swój lep szy ko lor młod szy na wy so ko ści trzech.
Od po wiedź na wy so ko ści czte rech w ko lor młod szy ma cha rak ter blo ku ją cy.

Sztucz ną od zyw ką jest 3♥ – py ta nie o układ. W od po wie dzi otwie ra ją cy li cy -
tu je swój dłuż szy ko lor star szy (3♠ z du blem pik, 3BA z du blem kier, 4♥ z trze -
ma kie ra mi, 4♠ z trze ma pi ka mi) lub wska zu je na tu ral nie ko lor sze ścio kar to wy
(4♣, 4♦).

Otwar cia na wy so ko ści trzech

Zna cze nie
Otwar cia są na tu ral ne. Po par tii ozna cza ją ko lor sied mio kar to wy, a przed par tią 3
w ko lor młod szy mo że być opar te na ko lo rze sze ścio kar to wym. Si ła otwar cia za -
le ży od sty lu gra cza i usta leń w pa rze. W przy pad ku bra ku ta ko wych pro po nu ję
sto so wać me to dę 4-3-2-2. Ozna cza ona, że do za po wie dzia ne go kon trak tu bra ku -
je nam „na rę ku”: czte rech lew, je śli je ste śmy w za ło że niach ko rzyst nych, trzech
lew w za ło że niach przed par tyj nych, dwóch lew je śli je ste śmy po par tii (nie za leż -
nie od za ło żeń prze ciw ni ka).

W wer sji sys te mu Wspól ny Ję zyk 2010 Pro pro po nu ję nie co bar dziej agre syw ny
wa riant otwarć blo ku ją cych.

Wspólny Język 2010

♠K97 ♥D832 ♦KW3 ♣AW4 3♦. Drugi kolor partnera jest nam prawie obojętny. Inwitujemy
dograną, a przeciwnicy nie wiedzą, jakie kolory ma partner.

♠AD1072 ♥2 ♦K765 ♣D32 3♣. (!). Do koloru partnera. Spodziewamy się, że partner
zapewne spasuje na tę odzywkę Gdyby jednak jakimś cudem
przeniósł na 3♥, to oczywiście licytujemy 4♠!

♠D9 ♥2 ♦KW965 ♣AD876 2♠. „Wolę grać w piki niż w kiery (a jeszcze lepiej w młodszy,
jeśli go masz, partnerze)”.
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Otwar cie 3BA – Gambling

Zna cze nie
Peł ny sied mio kar to wy ko lor młod szy bez doj ścia.

Dal sza li cy ta cja po otwar ciu 3BA
Od po wie dzi 4♣ i 5♣ to li cy ta cje do ko lo ru – part ner pa su je z tre fla mi, a zno si w 5♦,
je śli ma ka ra. Od po wie dzi 4♥ i 4♠ są na tu ral ne.

Od po wiedź 4♦ jest sztucz na – py ta nie o krót kość. Otwie ra ją cy li cy tu je ko lor
swo jej krót ko ści w ko lo rze star szym, na to miast krót kość w ko lo rze młod szym li -
cy tu je po przez 4BA. 5♣, 5♦ ozna cza ją brak krót ko ści.

Uwa ga: Po kontrze na 3BA pas od po wia da ją ce go ozna cza ak cep ta cję kon trak -
tu 3BA z kontrą (re kon ra zresz tą też – na wet bar dzo...).

Otwar cia 4♣ i 4♦ – na tu ral ne

Otwar cia są ukła do we i su ge ru ją, że z ja kichś po wo dów (sła by ko lor, du ży układ)
kar ta nie na da je się do kon trak tu 3BA.

Otwar cia 4♥ i 4♠

Si ła otwar cia i dłu gość ko lo ru atu to we go za le żą od sty lu gra cza i usta leń w pa rze.
W przy pad ku bra ku ta ko wych pro po nu ję sto so wać me to dę 4-3-2-2.

Ko lej ne od zyw ki od po wia da ją ce go są cue bi da mi (rów nież 4♠ po otwar ciu 4♥).
Za sa da ta od no si się rów nież do sy tu acji, gdy do li cy ta cji wkra cza prze ciw nik.

Otwar cie 1♣

Zna cze nie

Otwar cie 1♣ ma w sys te mie WJ trzy moż li we zna cze nia:

a) wa riant przy go to waw czy: 12–14 punk tów, bez star szej piąt ki, sze ściu tre fli i ukła -
du: pięć tre fli z bocz ną czwór ką;

b) wa riant na tu ral ny: 16–17 punk tów, układ nie zrów no wa żo ny z tre fla mi;
c) wa riant sil ny: 18 i wię cej punk tów, układ do wol ny.

Wspólny Język 2010
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Szcze gó ło we omó wie nie se kwen cji po otwar ciu 1♣ za war te jest w opi sie systemu
Wspól ny Ję zyk 2005. Tu taj usta le nia z wer sji 2005 zo sta ną przed sta wio ne w for mie
stresz czo nej. Bar dziej szcze gó ło wo przed sta wio ne zo sta ną te se kwen cje, w któ -
rych wy stę pu ją róż ni ce w sto sun ku do wer sji z ro ku 2005.

Od wrot ka

1♣ 1♥/1♠
2♦

Zna cze nie
Sil ny trefl z fi tem co naj mniej trzy kar to wym w ko lo rze od po wie dzi. Li cy ta cja jest
sfor so wa na do do gra nej.

1♣ 1♥/1♠
2♦ ?

Do usta le nia są na stę pu ją ce dwie kwe stie:

1) Ja ka jest gra ni ca od po wie dzi mię dzy sła by i sil ny?
2) Kie dy li cy to wać Od wrot kę z czwór ką pik po od po wie dzi 1♥?

Mo ja pro po zy cja jest na stę pu ją ca:

Usta le nie to nie sie na stę pu ją ce ko rzy ści. Po od po wie dzi: „sil ny” wia do mo, że
kar ta jest nad wyż ko wa w sto sun ku do do gra nej i „krę ci się” w oko li cach gry pre -
mio wej. W ta kiej sy tu acji na le ży li cy to wać pre cy zyj nie, ni cze go nie ukry wa jąc (dla
kon tra stu w stre fie nie pew nej do gra nej zbyt du ża pre cy zja mo że tyl ko po móc
prze ciw ni kom w zna le zie niu lep szych wi stów).

Wspólny Język 2010

2♥ = sła by z czwór ką w li cy to wa nym star szym ko lo rze
2♠ = słaby z piątka w licytownym starszym kolorze
2BA = silny  na czworce
3♣ = sil ny kolor i 4
3♦ = silny kolor i 4
3♥ = sil ny na 5+

Ad. 1) Od po wia da my „sil ny” z kar tą, z któ rą otwo rzy li by śmy li cy ta cję.
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Ad. 2) Po od po wie dzi 1♥ nie po le cam li cy to wa nia Od wrot ki z kar ta mi:
• 5 pi ków i 3 kie ry,
• 4 pi ki, 3 kie ry i młod sza piąt ka – po wy ja śnie nie tej su ge stii od sy łam do omó -

wie nia stre fy szle mo wej „Ucz się na błę dach mi strzów”, za da nie 12.

Li cy ta cja rąk bez a tu to wych po otwar ciu 1♣

1♣ 2BA = in wit do 3BA bez star szych czwó rek, 11–12 punk tów
1♣ 3BA = 13–15, układ 4333; kar ta bez a tu to wa (ni skie ho no ry)

W tej sy tu acji bez a tu to we rę ce for su ją ce do do gra nej tra fia ją do od po wie dzi 1♦:

1♣ 1♦

W od po wie dzi 1♦ miesz czą się wszyst kie rę ce bez a tu to we bez star szych czwó -
rek for su ją ce do do gra nej, za wy jąt kiem kar ty od po wied niej do od po wie dzi 3BA.
W po wyż szej se kwen cji otwie ra ją cy ze sła bym tre flem pod no si do 3BA.

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Partner Ty
1♣ ?
Co licytujesz z kartą?

♠KW3 ♥DW6 ♦DW76 ♣AW3 3BA. Układ 4333, niskie honory.

♠A32 ♥KD3 ♦K103 ♣D1095 1♦ (patrz niżej). 14 punktów, ale ani jednego waleta. 
Ta karta rokuje szlemikowo, gdy partner ma silnego trefla!

♠KW3 ♥DW6 ♦ADW7 ♣AW3 1♦. Karta za silna punktowo na odpowiedź 3BA.

♠KW3 ♥DW6 ♦D1076 ♣K93 2BA. Inwit do 3BA.

♠D3 ♥KW4 ♦DW743 ♣D73 2BA. Odpowiedź 2♦ forsowałaby do dogranej.

♠KD3 ♥KW4 ♦DW743 ♣D7 2♦. Forsuje do dogranej, nie ma powodu by licytować 3BA.

♠D3 ♥KW ♦D9765 ♣K1087 2BA. Figury w krótkich kolorach zachęcają do zalicytowania
bez atu, a na forsing do dogranej nie mamy.

♠32 ♥W2 ♦AD975 ♣KW87 1♦. Po 1♥ partnera – 2♠. Po 1♠ – 2♦ lub 3♦ (nie ma opcji 5–4).

1♥/1♠ 2BA = 13+, układ bez a tu to wy
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Od po wiedź 3BA jest ostrze że niem: „Part ne rze, mam kar tą sil ną punk to wą, któ ra
do gry pre mio wej się nie na da je”. Po 3BA otwie ra ją cy mo że spa so wać na wet z sil -
nym tre flem! Je śli jed nak zde cy du je się kon ty nu ować li cy ta cję, to part ner nie mo -
że spa so wać.

1♣ 3BA
4♣/4♦/4♥/4♠ = „Wiem, że nie dasz mi prze bi tek, ale mi mo to po każ
4♣/4♦/4♥/4♠ = naj bliż szy cue bid”

Wspólny Język 2010

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠AD5 ♠KW3
♥K92 ♥DW8
♦AW5 ♦K103
♣A832 ♣DW75

1♣ 3BA
pas

♠AD964 ♠KW3
♥K92 ♥DW8
♦D102 ♦KW3
♣AK ♣DW75

1♣ 3BA
pas

♠105 ♠KW3
♥AK8542 ♥DW7
♦A2 ♦K103
♣AK2 ♣DW75

1♣ 3BA
4♥ 4♠ (obowiązkowy cue bid)
6BA pas

♠105 ♠DW3
♥AK8542 ♥DW7
♦A2 ♦KW3
♣AK2 ♣DW75

1♣ 3BA
4♥ 5♦ (obowiązkowy cue bid)
5♥

We współ cze snym bry dżu ol brzy mią ro lę przy kła da się do gra nia bez atu z wła ści -
wej rę ki. Dla te go z kar tą nie na da ją cą się do za ję cia bez atu trze ba przy jem ność
roz gryw ki prze ka zać w rę ce part ne ra:

1♣ 1♦
1♥ 3♠ = 13–15, układ bez a tu to wy: „part ne rze, li cy tuj 3BA”

1♣ 1♦
1♠ 3♥ = 13–15, układ bez a tu to wy: „part ne rze, li cy tuj 3BA”
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Po od po wie dzi „sil nym ka rem” otwie ra ją cy nie za wsze li cy tu je 1♥ lub 1♠. Jak so bie
ra dzić w przy pad ku in nych re bi dów?

1♣ 1♦
1BA ?

4BA = in wit do szle mi ka (13–14)
5BA = wy bierz szle mi ka w młod szy ko lor

1♣ 1♦
2♣ 2♦ = se mi na tu ral ne; for su ją ce na jed no okrą że nie

W po wyż szej se kwen cji wa chlarz si ły od zyw ki 2♦ jest bar dzo sze ro ki. Od po wia -
da ją cy mo że mieć si łę 5–11 na ka rach, więc otwie ra ją cy i tak nie mo że spa so wać.
Dla te go z sil ny mi wa rian ta mi od po wie dzi 1♦ (13+) moż na rów nież „przej ścio -
wo” za li cy to wać 2♦. Li cy ta cja jest sfor so wa na do 3♣ lub 3♦:

1♣ 1♦
2♣ 2♦ = se mi na tu ral ne; for su ją ce na jed no okrą że nie
3♣ pas
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ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠KW54 ♠32
♥D3 ♥A87
♦D109 ♦KW87
♣KW82 ♣AD75

1♣ 1♦
1♠ 3♥ („licytuj 3BA”)
3BA

♠W4 ♠632
♥K954 ♥A8
♦A109 ♦KW87
♣KW82 ♣AD72

1♣ 1♦
1♥ 3♠
3BA (mówi się trudno)

♠AK976 ♠32
♥K2 ♥A87
♦A3 ♦KW87
♣KW102 ♣AD75

1♣ 1♦
1♠ 3♥
3♠1 3BA 1Silny trefl na pięciu pikach.
4♣ 4♦2 2Cue bid na treflach.
4BA 5♠3 32 wartości + dama trefl.
7♣

♠K2 ♠A87
♥AK976 ♥32
♦A3 ♦KW87
♣KW102 ♣AD75

1♣ 1♦ 1Dwuznaczne: 5 kierów, 4 trefle, 
1♥ 3♠ lub 4 kiery, 5 trefli.
4♣1 4♦2 2Cue bid uzgadniający trefle 
4BA 5♠3 (ostatni licytowany kolor).
7♣ 32 wartości + dama trefl.
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1♣ 1♦
2♣ 2♦ = se mi na tu ral ne; for su ją ce na jed no okrą że nie
3♣ 3♦ = 5–7 na sze ściu ka rach
pas

Po re bi dach 2♥/2♠ na le ży wpro wa dzić usta le nie, że 2BA for su je na jed no okrą że nie:

1♣ 1♦
2♥ 2BA = for su ją ce na jed no okrą że nie (4–7) lub in ne rę ce

To usta le nie jest nie zbęd ne z wie lu po wo dów: od po wia da ją cy mo że mieć kar tę
z obo ma ko lo ra mi młod szy mi i chce spró bo wać uzgod nie nia jed ne go z nich, od -
po wia da ją cy z gó rą ne ga tu mo że mieć pro blem, czy grać w kie ry, czy w bez atu
i wresz cie od po wia da ją cy mo że mieć sil ny wa riant ka ra.

Moż na za trzy mać się jesz cze w 3♥, na przy kład:

1♣ 1♦
2♥ 2BA = for su ją ce na jed no okrą że nie (4–7) lub in ne rę ce
3♣ 3♥ = pro po zy cja kon trak tu
pas
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56



Sil ny trefl na rę ce dwu ko lo ro wej
Szcze gó ło we usta le nia po tej se kwen cji są nie co zmie nio ne w sto sun ku do wer sji
WJ 2005.

1♣ 1♦
?
3♥ = dwu ko lo rów ka z kie ra mi (+ młod szy lub pi ki)
3♠ = dwu ko lo row ka z pi ka mi (+młod szy)
4♣ = dwu ko lo rów ka na młod szych

Dal sza li cy ta cja jest ana lo gicz na do li cy ta cji po otwar ciach 2♥ i 2♠

Po 3♥:
• 3♠ = lep sze pi ki niż kie ry,
• 3BA = py ta nie o ko lo ry (od po wiedź 4♥ to kie ry i pi ki),
• 4♣/4♦ = po zy tyw ne do kie rów (wska za nie cue bi du).

Po 3♠:
• 3BA = po zy tyw ne py ta nie o ko lor młod szy (su ge ru je nie złą kar tę),
• 4♣ = ne ga tyw ny wy bór ko loru (wo lę młod szy niż pi ki z dwoj ga złe go),
• 4♦/4♥ = po zy tyw ne do pi ków (wska za nie cue bi du).

Po 4♣:
• 4♦ = uzgod nie nie kar,
• 4♥, 4♠ = cue bi dy na tre flach,
• 4BA = po zy tyw ne na tre flach bez cue bi du.

Au ten tycz ne roz da nie (Mi strzo stwa USA, San Die go, 2009):
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Martens Jassem Martens Jassem

♠W96 ♠3
♥3 ♥AKD7654
♦D743 ♦AK1082
♣106542 ♣–

1♣
1♦ 3♥1 1Kiery i inny, co najmniej 5–5.
3♠2 4♦3 2Piki lepsze niż kiery.
4BA4 6♦ 3Kiery i kara.
pas 4Dobry fit karowy, bez cue bidu.
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Na drugim stole Holendrzy zagrali 4♥.

„Dwu ko lo ro we sko ki” nie do ty czą sy tu acji, gdy prze ciw nik wcho dzi do li cy ta cji:

1♣ pas 1♦ 1♠
?
3♥ = bar dzo sil ny trefl na kie rach
2♠ = dwu ko lo rów ka z kie ra mi

Od po wiedź 1♦

Zna cze nie

2) Karta niezrównoważona na kolorzemłodszym lub kolorach młodszych (7-11).
3) 13+ bez star szych czwó rek i młod szych pią tek.

Po ni żej ze bra ne są istot ne se kwen cje po od po wie dzi 1♦:

1♣ 1♦
?

Z si łą 12–14 otwie ra ją cy li cy tu je swój lep szy star szy ko lor, a mo że to być w skraj -
nym przy pad ku trój ka.
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1) Ne gat (0–7).
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1♣ 1♦
1♥ 2♠ = 5 kar, 4 tre fle, 8–11 (cho dzi o to, aby nie za grać 2♦
1♥ 2♠ = na sze ściu atu tach, gdy ma my 8 tre fli)

1♣ 1♦
1BA = sil ne bez atu, 18–20 – w dal szej li cy ta cji Stay man i Tek sa sy

1♣ 1♦
2♣ = 5+ tre fli, 16+; wy klu cza star sze czwór ki

1♣ 1♦
2♦ = for sing do do gra nej na do wol nym ukła dzie po za ukła da mi 5–5 –
2♦ = part ner naj czę ściej li cy tu je 2♥: wy cze ku ją ce, nic do po ka za nia

1♣ 1♦
2♥ = 5+ kie rów, 21–23

1♣ 1♦
2BA = bar dzo sil ne bez atu, 21–23 – w dal szej li cy ta cji Stay man i Tek sa sy

1♣ 1♦
3♣/3♦ = sil ny trefl na tre flach/ka rach

1♣ 1♦
3♥/3♠/4♣ = dwu ko lo rów ki

Od po wie dzi 1♥ i 1♠

Zna cze nie
Li cy to wa na co naj mniej czwór ka, si ła od 7 PC.

Po ni żej ze bra no cie kaw sze se kwen cje wy stę pu ją ce po od po wie dzi 1♥.

1♣ 1♥
1♠ = for su ją ce

W po wyż szej se kwen cji otwie ra ją cy mo że po sia dać:

• 12–14 z czwór ką pik,
• 16+ z czwór ką pi ki i piąt ką tre fli,
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• 18+ z czwór ką pik w skła dzie zrów no wa żo nym lub nie zrów no wa żo nym (np.
z piąt ką ka ro),

• 18+ z piąt ką pik.

Dal sza li cy ta cja:

1♣ 1♥
1♠ 1BA
?
2♣ = 16+, 4 pi ki, 5 tre fli, for su ją ce
2♦ = 18+, 4 pi ki, 5+ kar, 18+
2♠ = 5 pi ków, 18+
3♣/3♦ = 5 pi ków i li cy to wa na piąt ka

1♣ 1♥
1♠/1BA ?

2♣ = Check-back 
2♦ = Check-back 

1♣ 1♥
2♣ = 16+; wy klu cza 4 pi ki

1♣ 1♥
2♣ ?

2♦ = sztucz ny for sing do do gra nej
2♥/2BA/3♣ = nie for su ją ce
2♠ = na tu ral ne, for su ją ce, wska za nie oba wy o ka ra

1♣ 1♠
2♣ ?

2♦ = sztucz ny for sing do do gra nej
2♥/2♠/2BA/3♣ = nie for su ją ce
3♦/3♥ = 5–5,  for sing do do gra nej
3♠ = naturalne, for su ją ce

1♣ 1♥
2♠ = 6 pi ków lub pięć bar dzo do brych, 18+

Uwa ga, no wość!

1♣ 1♥
3♣ = 5+ kar, 4+ tre fle, 18+
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Po wyż sze usta le nie jest ko niecz ne, gdyż ina czej ukła du dwu ko lo ro we go na młod -
szych nie moż na sprze dać.

Z kar tą: 5+ tre fli i 4 ka ra mo że my li cy to wać: 1♣ – 1♥ – 2♣. Tak sa mo li cy tu je -
my z sil nym (na wet bar dzo sil nym) tre flem na tre flach. 

1♣ 1♥
3♦ = 5+ kar, wy klu cza 4 tre fle i 4 pi ki, 18+

1♣ 1♥
3♥ = 15–17 PC, układ nie zrów no wa żo ny, nie for su ją ce

1♣ 1♥
3♥ 3♠ = py ta nie o krót kość
?
3BA = krót kość pik
4♣/4♦ = li cy to wa na krót kość
4♥ = brak krót ko ści

Od po wiedź 1BA

Zna cze nie

Dal sza li cy ta cja

1♣ 1BA
?
2♣ = 4+ tre fli, 16+, for su je do do gra nej
2♦ = 4+ ka ra, 18+
2♥/2♠ = li cy to wa na piąt ka, 18+

Od po wie dzi 2♣ i 2♦
Od po wie dzi 2♣ i 2♦ ozna cza ją co naj mniej piąt kę w li cy to wa nym ko lo rze i for -
sing do do gra nej. Mi ni mal ną si łę ta kiej od po wie dzi moż na przy jąć ja ko 12 PC.

Po od po wie dzi 2♣ lub 2♦ otwie ra ją cy zgła sza swo ją star szą czwór kę (kie ry, je -
śli ma obie).

Z sil nym tre flem otwie ra ją cy nie stosuje prze sko ku, bo li cy ta cja i tak jest sfor -
so wa na do do gra nej. 

Pod nie sie nie ko lo ru od po wie dzi przez otwie ra ją ce go wska zu je fit i brak star -
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8–10 punk tów na skła dzie zrów no wa żo nym, bez star szej czwór ki.- 
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szych czwó rek – nie obie cu je nad wy żek. 
Po wtó rze nie ko lo ru przez od po wia da ją ce go jest for su ją ce, np.

1♣ 2♣
2♥ 3♣

Otwierający nie może spasować. Wiąże się to z ustaleniem, że z inwitującą kartą 
na kolorze młodszym  przechodzi  się przez 1♦.

Od po wie dzi 2♥ i 2♠
Patrz: Od po wiedź no wym ko lo rem z prze sko kiem w części Konwencje.

Od po wiedź 2BA
11–12; in wit do 3BA. Patrz: Li cy ta cja rąk bez a tu to wych po otwar ciu 1♣.

Wspólny Język 2010
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Odpowiedzi 3♣,3♦,3♥, 3♠
Od zyw ki te ozna cza ją li cy to wa ny sied mio kart z dwo ma star szy mi ho no ra mi, nic 
z bo  ku.

Part ner z trze ma „go ły mi” asa mi (w tym jed nym w na szym ko lo rze) ma peł ne pra -
wo wrzu cić 3BA i naj czę ściej wy gra ten kon trakt na 17 punk tach, ...chy ba, że zro bi -
li śmy od stęp stwo, np. w na szym ko lo rze ma my „ma łe go ma ria sza” (da mę z wa le -
tem) – wte dy le ży my bez kil ku.

Od po wiedź 3BA
Patrz: Li cy ta cja rąk bez a tu to wych po otwar ciu 1♣.

Kon wen cje w li cy ta cji jed no stron nej

Od po wiedź no wym ko lo rem z prze sko kiem
Za li cy to wa nie no we go ko lo ru z po je dyn czym prze sko kiem ozna cza kar tę for su -
ją cą do do gra nej na bar dzo do brym ko lo rze, wska zu ją cą na moż li wo ści szle mi ko -
we. Przez bar dzo do bry ko lor na le ży ro zu mieć ta ki, że sin glo wa fi gu ra part ne ra
roz wią zu je pro blem ko lo ru atu to we go.

Zadanie. Partner otwiera 1♦. Co licytujesz z kartą?

♠AD9765 ♥A3 ♦K4 ♣K32 1♠. Kolor jest za słaby na przeskok. Singlowa figura w pikach 
u partnera nie zamyka problemu koloru atutowego.

♠K7 ♥A3 ♦D4 ♣AD108743 3♣. Jeśli partner ma w treflach singlowego króla lub 
singlowego waleta, to problem koloru atutowego można uznać
za zamknięty. W przypadku singlowego waleta mamy jedną
przegrywającą, ale sprawdzimy to łatwo za pomocą
Blackwooda na 5 wartości.

♠K7 ♥A3 ♦32 ♣AD108743 2♣. Karta jest trochę za słaba honorowo na przeskok. 
Wymaga zbyt wiele od partnera, aby można było realnie
pomyśleć o grze premiowej.

♠ADW104 ♥A3 ♦KD2 ♣432 2♠. A następnie uzgodnimy kara. Jeśli partner ma króla pik, to
łatwo będzie mu policzyć lewy do gry premiowej. Karta partnera:
♠K3 ♥432 ♦A107654 ♣A5 oznacza 13 lew na bez atu.

♠ADW976 ♥AKW3 ♦2 ♣D3 1♠. Nie dajemy przeskoku z bocznym dobrym kolorem. 
Być może lepiej będzie się grało w kiery!

♠AKDW72 ♥A ♦32 ♣D932 2♠. Jeśli partner zalicytuje 2BA, pochwalimy się treflami. 
Ale nie po to, by w trefle grać! Po to tylko, by pokazać
partnerowi boczny kolor, w którym potrzebujemy uzupełnienia.

Uwa ga: Od po wie dzi 2♦, 3♣, 3♦ po otwar ciu 1♣ nie są ob ję te tą kon wen cją i ma -
ją in ne zna cze nie. 
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Blac kwo od zwy kły oraz Blac kwo od wy łą cze nio wy (patrz: Stre fa szle mo wa) uzgad nia ją
ko lor prze sko ku.

Po wtó rze nie ko lo ru prze sko ku rów nież uzgad nia ten ko lor.

Czwar ty ko lor
Czwar ty ko lor to od zyw ka w je dy ny nie li cy to wa ny przez part ne rów ko lor, na naj -
niż szej wy so ko ści.

Czwar ty ko lor nie jest od zyw ką na tu ral ną, nie obie cu je ani fi gur, ani dłu go ści
w tym ko lo rze.

Ce lem za li cy to wa nia Czwar te go ko lo ru mo że być:

1) spraw dze nie, czy part ner ma w tym ko lo rze za trzy ma nie do bez atu,
2) za py ta nie part ne ra o dal sze in for ma cje co do ukła du i si ły,
3) for su ją ce uzgod nie nie ko lo ru part ne ra,
4) for su ją ce uzgod nie nie wła sne go ko lo ru.

Przy kła dy:

1♦ 1♥
1♠ 2♣

2♣ 2♦

1♠ 2♣
2♦ 2♥
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ZADANIE
Ty Partner
1♦ 2♠
?
Co licytujesz z kartą?

♠D32 ♥W3 ♦AD876 ♣K32 3♠. Fit w pikach, karta zachęcająca.

♠D3 ♥A3 ♦AW876 ♣K987 3♠. Druga dama to jak fit. I te asy, króle – tego właśnie
partnerowi potrzeba do szlemika.

♠W87 ♥DW ♦KW865 ♣KW65 4♠. Minimum otwarcia, nie ma co za bardzo partnera nęcić.

♠103 ♥2 ♦ADW87 ♣KD654 3♣. Oczywiście nie zgodzimy się na 3BA partnera –
przeniesiemy go na piki.

♠3 ♥AW3 ♦ADW876 ♣W65 3♦. A może jednak w kara partnerze?

♠D ♥KW3 ♦A108765 ♣D65 2BA. Wyczekujące. Kara są za słabe na powtórzenie. 
Jeśli partner z boku ma kiery, to możemy w przyszłości
zareagować pozytywnie, jeśli trefle – to raczej nie.

1♥ 1♠
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1♠ 2♣
2♥ 3♦

Czwar ty ko lor nie for su je do do gra nej po od po wie dzi one -over -one.
W dal szej li cy ta cji spa so wać przed do gra ną mo że tyl ko ten part ner, któ ry za -

dał Czwar ty ko lor.
Czwar ty ko lor for su je do do gra nej po od po wie dzi two -over -one.

Dal sza li cy ta cja po od po wie dzi Czwar tym ko lo rem
W od po wie dzi na Czwar ty ko lor:

• li cy ta cja z prze sko kiem ozna cza więk szą si łę;
• otwie ra ją cy wska zu je fit trzy kar to wy w ko lo rze part ne ra, je śli go po sia da;
• z ukła dem 5–5 otwie ra ją cy po wta rza swój dru gi ko lor;
• z ukła dem 5–4 bez fi tu w ko lo rze part ne ra otwie ra ją cy li cy tu je:

– 2BA = dół otwar cia z co naj mniej „pół za trzy ma niem” (np. dru ga da ma)
w Czwar tym ko lo rze,

– po wtó rze nie ko lo ru otwar cia = dół otwar cia bez pół za trzy ma nia w Czwar -
tym ko lo rze,

– 3BA = gó ra otwar cia z za trzy ma niem w czwar tym ko lo rze,
– trzy w ko lor Czwar te go ko lo ru = gó ra otwar cia bez pół za trzy ma nia w Czwar -

tym ko lo rze.

ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja partnerów z następującymi kartami?

W E W E

♠AD1087 ♠W3
♥KD876 ♥AW3
♦32 ♦1054
♣2 ♣AD986

1♠ 2♣
2♥ 3♦ (Czwarty kolor)
3♥ 4♥
pas

♠AD1087 ♠W3
♥KD87 ♥AW3
♦D32 ♦1054
♣2 ♣AD986

1♠ 2♣
2♥ 3♦ (Czwarty kolor)
3BA pas

♠AD1087 ♠W3
♥KD87 ♥AW3
♦32 ♦1054
♣W2 ♣AD986

1♠ 2♣
2♥ 3♦1 1Czwarty kolor.
3♠2 4♠ 2Nie mówi o sześciu pikach.

♠AD1087 ♠W3
♥KD87 ♥AW3
♦2 ♦1054
♣W102 ♣AD986

1♠ 2♣
2♥ 3♦ (Czwarty kolor)
4♣ 5♣
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ZADANIE
Partner Ty
1♥ 1♠
2♣ ?
Jak planujesz licytację z kartą?

♠AD432 ♥K97 ♦W97 ♣W7 3♥. Inwit do dogranej z fitem kier.

♠AD432 ♥K97 ♦A97 ♣K7 2♦. W następnym okrążeniu uzgodnimy kiery, 
będzie to forsowało do dogranej.

♠ADW987 ♥6 ♦K32 ♣W32 3♠. Inwit do 4♠.

♠AD9876 ♥6 ♦AK2 ♣K32 2♦. W następnym okrążeniu powtórzymy piki, 
będzie to forsowało do dogranej.

ZADANIE. Czy w poniższych sekwencjach ostatnia odzywka jest Trzecim kolorem?

1♥ 2♣
2♥ 2♠

Tak. Odpowiadający wcale nie musi mieć czterech pików.

1♦ 1♥
2♣

Nie. 2♣ jest tutaj odzywką naturalną. Konwencję Trzeci kolor
stosuje odpowiadający, a nie otwierający.

1♣ 2♦
2♥ 2♠

Tak. Odzywki 1♣ nie traktujemy jako naturalnej.

1♦ 1♠
2♦ 2♥

Tak. Odpowiadający ma albo pięć pików i cztery kiery, albo
chce sforsować licytację, nie przekraczając szczebla dwóch.

1♦ 1♥
1♠ 2♣

Nie. Ostatnia odzywka odpowiadającego to Czwarty kolor.

1♥ 1♠
2♥ 3♣

Tak. 3♣ jest odzywką forsującą – nie wskazuje jednoznacznie
trefli.

Trze ci ko lor
Trze ci ko lor to kon wen cyj na od zyw ka od po wia da ją ce go w je den z dwóch do tych -
czas nie li cy to wa nych ko lo rów.

Li cy tu jąc Trze ci ko lor od po wia da ją cy nie zo bo wią zu je się do po sia da nia w nim
czte rech kart.

Trze ci ko lor jest od zyw ką for su ją cą.

Po co sto su je my kon wen cję Trze cie go ko lo ru?

1) Aby spraw dzić moż li wość za gra nia w ten ko lor.
2) Aby wska zać oba wę o nie li cy to wa ny ko lor.
3) Aby for su ją co uzgod nić ko lor part ne ra.
4) Aby for su ją co uzgod nić wła sny ko lor.
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For su ją ce 2BA
For su ją ce 2BA do ty czy dru giej od zyw ki od po wia da ją ce go, któ ra for su je do do gra -
nej. W sys te mie Wspól ny Ję zyk 2010 For su ją ce 2BA sto su je się po pierw szej od po -
wie dzi na wy so ko ści dwóch (two -over -one) oraz po re wer sie.

Zadanie. Jak powinna przebiegać licytacja partnerów z kartami?

W E W E

♠KW107 ♠AD65
♥A1095 ♥W6
♦K2 ♦AD1087
♣W54 ♣32

1♣ 2♦
2♥ 2♠1 1Trzeci kolor.
3♠2 4♠ 2Cztery piki bez zatrzymania trefl
pas dobrego do bez atu.

♠KW107 ♠AD6
♥A1095 ♥DW6
♦K2 ♦AD1087
♣W54 ♣32

1♣ 2♦ 1Trzeci kolor.
2♥ 2♠1 2Cztery piki bez zatrzymania trefl
3♠2 4♥3 dobrego do bez atu.
pas 3A może w kiery?

♠KW107 ♠AD6
♥A1095 ♥DW6
♦K2 ♦AD1087
♣KW4 ♣32

1♣ 2♦ 1Trzeci kolor.
2♥ 2♠1 2Cztery piki z dobrym zatrzymaniem
3BA2 pas trefl (!).

♠K10 ♠AD7
♥A1095 ♥DW6
♦W32 ♦AD1087
♣KW104 ♣32

1♣ 2♦
2♥ 2♠1 1Trzeci kolor.
2BA2 3BA 2Obiecuje zatrzymanie w treflach.
pas

ZADANIE. Czy w poniższych sekwencjach ostatnia odzywka oznacza Forsujące 2BA?

1♥ 2♣
2♥ 2BA

Tak.

1♥ 1♠
2♥ 2BA

Nie. Pierwsza odzywka odpowiadającego padła na wysokości
jednego. W systemie WJ 2010 Standard 2BA jest w tej
sekwencji nieforsujące.

1♥ 2♣
2BA

Nie. Konwencja Forsujące 2BA dotyczy odzywki
odpowiadającego, a nie otwierającego.

1♠ 2♦
2♥ 2BA

Tak. Odpowiadający chce się dowiedzieć czegoś więcej o ręce
otwierającego.

1♦ 1♠
2♥ 2BA

Tak. Po rewersie 2BA jest forsujące.

1♥ 1♠
2♣ 2BA

Nie. 2♣ nie było rewersem.
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Po co sto su je my kon wen cję For su ją ce 2BA?

1) Aby do wie dzieć się cze goś wię cej o rę ce part ne ra, za nim po dej mie my de cy -
zję, ja ki ko lor uzgod nić.

2) Aby do wie dzieć się cze goś wię cej o rę ce part ne ra na naj niż szej moż li wej wy -
so ko ści, na wet gdy już zna my ko lor atu to wy.

Wspólny Język 2010

Zadanie
Partner Ty
1♥ 2♣
2♥ ?
Co licytujesz z kartą?

♠A103 ♥W2 ♦K62 ♣AW1087 2BA. Jeśli partner ma 6 kierów, to zagramy w kiery. 
Jeśli ma czterokartowy fit treflowy, to być może w trefle. 
A w przeciwnym wypadku zagramy 3BA.

♠AK3 ♥W3 ♦642 ♣AW1087 2♠. Trzeci kolor. Nie będziemy grali w bez atu, jeśli partner 
nie trzyma kar.

♠A65 ♥D4 ♦K32 ♣AKW83 2BA. Możemy realnie pomyśleć o szlemiku, 
jeśli tylko znajdziemy z partnerem ośmiokartowy kolor. 
Ucieszy nas odpowiedź 3♥ lub 3♣.

♠AW3 ♥32 ♦AK3 ♣AW9865 2BA. Odzywka 3♣ byłaby nieforsująca.

♠1087 ♥3 ♦AK3 ♣AK9765 3♦. Trzeci kolor. „Partnerze, trzymasz piki?”

♠75 ♥KW3 ♦AD52 ♣AKW5 2BA. Nie musimy przejmować się brakiem zatrzymania 
w pikach, skoro i tak nie będziemy grać w bez atu 
(mamy uzgodnione kiery). Licytując 2BA liczymy na to, 
że dowiemy się czegoś więcej o układzie karty partnera.

ZADANIE
Ty Partner
1♥ 2♣
2♦ 2BA
?
Co licytujesz z kartą?

♠32 ♥AD765 ♦KDW86 ♣7 3♦. Piąte karo.

♠32 ♥AD765 ♦KDW8 ♣32 3BA. Nie przejmujemy się słabym pikami. To partner powinien
zadbać o zatrzymanie.

♠KW3 ♥AD654 ♦K1087 ♣2 3♠. Partner chce znać nasz układ.

♠K3 ♥AW6542 ♦K1087 ♣2 3♥. No, słabe te kiery, ale chyba trzeba pokazać szóstkę.

♠K2 ♥ADW87 ♦KD102 ♣D5 4BA. Tego się partner po nas nie spodziewał! Jeśli przegra bez
jednej (bo chodziło mu tylko o sprawdzenie, czy nie mamy
sześciu kierów), to grzecznie przeprosimy.

Dal sza li cy ta cja po For su ją cym 2BA
Przyj mu je my, że dal sza li cy ta cja jest na tu ral na.
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ZADANIE. Jak powinna przebiegać licytacja z kartami?

W E W E

♠2 ♠KD10
♥AKW65 ♥D7
♦K542 ♦AD3
♣W42 ♣A7653

1♥ 2♣
2♦ 2BA1 1Forsujące 2BA.
3♣2 3BA 2Trzy trefle.
pas

♠2 ♠KD10
♥AKW652 ♥D7
♦KW54 ♦AD3
♣32 ♣A7654

1♥ 2♣
2♦ 2BA1 1Forsujące 2BA.
3♥2 3♠3 2Sześć kierów.
4♦4 4♥ 3Cue bid przy uzgodnionych kierach.
pas 4Cue bid karo, brak cue bidu trefl.

♠32 ♠KD10
♥AKW652 ♥D7
♦KW54 ♦AD3
♣3 ♣A7654

1♥ 2♣ 1Forsujące 2BA.
2♦ 2BA1 2Sześć kierów.
3♥2 3♠3 3Cue bid przy uzgodnionych kierach.
4♣4 4BA5 4Cue bid treflowy.
5♥6 6♥ 5Pytanie o 5 wartości na kierach.
pas 62 wartości bez damy atu.

♠W32 ♠KD10
♥AK652 ♥D7
♦KW54 ♦AD93
♣3 ♣A765

1♥ 2♣ 1Forsujące 2BA.
2♦ 2BA1 2Trzy piki.
3♠2 4♦3 3Uzgodnienie kar.
4♥4 4BA5 4Cue bid.
5♥6 6♦ 5Pytanie o 5 wartości na karach.
pas 62 wartości bez damy atu.

Dru ry
Kon wen cją Dru ry na zy wa my sztucz ną od po wiedź 2♣ gra cza bę dą ce go po pa sie,
po otwar ciu part ne ra 1♥ lub 1♠. Od zyw ka ta ka przy rze ka fit co naj mniej trzy kar -
to wy w ko lo rze part ne ra i si łę od ład nych dzie wię ciu punk tów.

Kon wen cję tę sto su je my rów nież w li cy ta cji dwu stron nej po wej ściu part ne ra
ko lo rem star szym. Wte dy wa ru nek uprzed nie go pa sa nie jest ko niecz ny.

Dal sza li cy ta cja po Dru ry
Otwie ra ją cy ko lo rem star szym ma do dys po zy cji na stę pu ją ce od po wie dzi:

• 2♦ = kar ta tro chę lep sza niż ne ga tyw ny po wrót na ko lor,
• po wrót na swój ko lor = rę ka po ni żej nor mal ne go otwar cia – nie ro ku ją ca żad -

nych wyż szych gier,
• in ne ko lo ry = ko lor do uzu peł nie nia.

Oso bi ście – w od po wie dzi na Dru ry – po le cam li cy ta cję jak naj mniej in for ma cyj ną:
po wrót na ko lor ze sła bą kar tą, li cy to wa nie do gra nej z do brą kar tą i enig ma tycz -
ne 2♦ – z kar tą nie pew ną.
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Li cy to wa nie ko lo ru do uzu peł nie nia ma za le ty i wa dy – z jed nej stro ny po zwa la
bar dziej pre cy zyj nie wy li cy to wać do gra ną, z dru giej po ma ga wi sto wać obroń com.

Stre fa szle mo wa – konwencje
Stre fa szle mo wa zo sta ła opi sa na dość do kład nie w sys te mie Wspól ny Ję zyk 2005.

W sys te mie Wspól ny Ję zyk 2010 Stan dard opis stre fy szle mo wej skła da się z dwóch
czę ści. W pierw szej w ogól nym za ry sie przy po mnia ne są ogól ne za sa dy li cy ta cji szle -
mo wej – nie zmie nio ne w sto sun ku do wer sji z ro ku 2005. W dru giej czę ści pro po nu -
ję me to dę Ucz się na błę dach mi strzów. Przed sta wio ne są roz da nia z me czów: ćwierć -
fi na ło we go, pół fi na ło we go i fi na ło we go z udzia łem Po la ków z Olim pia dy w Ma -
astricht, 2000. W każ dym z tych roz dań co naj mniej jed na pa ra po peł ni ła błąd i wy li -
cy to wa ła nie po praw ny kon trakt. Za da niem Czy tel ni ka bę dzie zna le zie nie błę du i za -
pro po no wa nie li cy ta cji wzor co wej we Wspól nym Ję zy ku. Na stęp nie swo ją pro po zy cję
moż na po rów nać z za pro po no wa ną prze ze mnie i Krzysz to fa Mar ten sa.

Roz da nia zo sta ły wy se lek cjo no wa ne przez Krzysz to fa Mar ten sa, któ re mu dzię -
ku ję za udo stęp nie nie ma te ria łów słu żą cych mu do szko leń na szcze blu re pre zen -
ta cyj nym. Mar tens zwe ry fi ko wał po nad to li cy ta cje pro po no wa ne prze ze mnie ja -
ko wzor co we dla Wspól ne go Ję zy ka – wie lo krot nie słusz nie zwra ca jąc mi uwa gę na
po bież ność ana li zy. W wer sji fi nal nej zna la zły się roz wią za nia wspól nie przez nas
za ak cep to wa ne.

4BA – Blac kwo od 1430 (Blac kwo od od wró co ny)

Blac kwo od na pięć war to ści jest py ta niem o liczbę war to ści z pię ciu: czte ry asy i król
w ko lo rze atu to wym. Ja ko ko lor atu to wy przyj mu je się al bo ko lor uzgod nio ny, al -
bo – gdy ko lo ru nie uzgod nio no – ko lor ostat nio zgło szo ny.

Do daj my jesz cze, że Blac kwo od 1430 zwa ny jest rów nie czę sto Blac kwo odem 102.
Dys ku sję na te mat Blac kwo oda 1430 moż na zna leźć w wer sji Wspól ny Ję zyk 2005.
W sys te mie Wspól ny Ję zyk 2010 mo że my do dat ko wo za pro po no wać na zwę, któ -

ra mo że po móc w za pa mię ta niu od po wie dzi: „Ru dy Blac kwo od”. „Dla cze go Ru dy?”
„Bo Ru dy 102”.

Py ta nie o da mę atu to wą i o kró le

Po od po wie dzi na Blac kwo oda ko lej ny szcze bel jest py ta niem o da mę atu to wą. Od -
po wie dzi są na stę pu ją ce:

Wspólny Język 2010
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• naj bliż szy szcze bel = nie mam da my atu to wej,
• ko lej ny szcze bel = mam da mę atu to wą.

Py ta niem o kró le jest wo bec te go ko lej ny ko lor po za uzgod nio nym. Na przy kład:

Uzgod nio nym ko lo rem są pi ki.

4BA 5♣ (1 lub 4)
?
5♦ = Czy masz da mę atu to wą?
5♥ = Ile masz kró li?

Po przy kła dy za sto so wa nia tej kon wen cji za chę cam do za miesz czo ne go dalej omó -
wie nia stre fy szle mo wej Ucz się na błę dach mi strzów.

Blac kwo od wy łą cze nio wy

Po uzgod nie niu ko lo ru za li cy to wa nie no we go ko lo ru z prze sko kiem na wy so ko -
ści pię ciu lub prze skok na 4♠, gdy uzgod nio no kie ry, jest Blac kwo odem wy łą cze -
nio wym – ozna cza re nons w li cy to wa nym ko lo rze i py ta o liczbę war to ści – z czte -
rech (trzy asy i król atu to wy) – z wy łą cze niem asa w ko lo rze re non su.

5BA – Blac kwo od 1430

Je śli w fer wo rze li cy ta cji dwu stron nej (lub w „cue bi do wym opę ta niu”) za wę dru je -
my na wy so kość pię ciu, py ta niem o war to ści sta je się 5BA. Od po wie dzi są ana lo -
gicz ne do od po wie dzi na py ta nie 4BA (6♣ = 1 lub 4).

5BA – atu to wa

Je śli 5BA nie jest Blac kwo odem, to jest kon wen cją atu to wą. Od po wie dzi:

• 6♣ = 0 star szych fi gur w ko lo rze atu to wym,
• 6♦ = jed na fi gu ra,
• 6♥ = dwie fi gu ry,
• 7 w ko lor uzgod nio ny = 3 fi gu ry w ko lo rze atu to wym.
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In wit atu to wy

In wi tem atu to wym jest za li cy to wa nie z prze sko kiem uzgod nio ne go ko lo ru star sze -
go na wy so ko ści pię ciu. Zna cze nie ta kiej od zyw ki jest na stę pu ją ce: „Part ne rze, pa -
suj ze sła by mi atu ta mi, li cy tuj szle mi ka z do bry mi”.

Cue bi dy

Cue bid jest od zyw ką stre fy szle mo wej ma ją cą na ce lu po in for mo wa nie part ne ra
o in ten cji gry pre mio wej oraz wska za nie za trzy ma nia pierw szej lub dru giej kla sy.

Cue bid pierw szej i dru giej kla sy
Cue bid w ko lo rze asa lub re non su na zy wa się cue bi dem pierw szej kla sy. Cue bid w ko -
lo rze kró la lub sin gla na zy wa się cue bi dem dru giej kla sy.

Cue bid ho no ro wy i krót ko ścio wy
Cue bid w ko lo rze, w któ rym po sia da my asa lub kró la, na zy wa się cue bi dem ho no -
ro wym. Cue bid w ko lo rze, w któ rym po sia da my sin gla lub re nons, na zy wa się cue
bi dem krót ko ścio wym.

Splin ter

Splin ter to li cy ta cja z nie na tu ral nym prze sko kiem na wy so ko ści trzech lub czte rech
(rza dziej pię ciu). Wska zu je licytowaną właśnie krót kość i uzgad nia ostat nio zgło szo -
ny ko lor. Opis tej kon wen cji moż na od na leźć przy omó wie niu otwar cia 1♥.

Kon wen cja Sześć w ko lor Splin te ra

Kon wen cja ta jest py ta niem o re nons w ko lo rze Splin te ra. Sto su je my ją po przez
za li cy to wa nie sze ściu w ko lor Splin te ra. Są tyl ko dwie od po wie dzi: szlem w ko lor
uzgod nio ny = mam re nons, szle mik w ko lor uzgod nio ny = nie mam re non su.
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1♥ - ? 

2♠ - 4+♥, 6-8PC (mini) lub 9-11PC (midi) splinter 
2NT - 3♥, 10-11PC  
3♣ - 9+PC kolor+fit
3♦ - 9+PC kolor+fit
3♥ - 4+♥, blok
3♠ - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♠ 
3NT - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♦ 
4♣ - 4+♥, 12-14PC, krótkość ♣ 
4♦ - 3+♥, 12-14PC, bilansowe podniesienie 
4♥ - 5+♥, blok 

1♥ -  2♠  - 2BA  -  ?

3♣ - 6-8PC, krótkość ♣  
3♦ - 6-8PC, krótkość ♦ 
3♥ - 6-8PC, krótkość ♠ 
3♠ - 9-11PC, krótkość 
4♣ - (7)8 -10PC, renons ♣, 
4♦ - (7)8-10PC, renons ♦,  
4♥ - (7)8-10PC, renons ♠, 

1♥ -  2♠  - 2BA   -  3♠ - ?

3NT - pytanie o krótkość (z ręką dającą szansę na szlemika przy wyłączeniu) 
4♥ - brak szans na szlemika 

1♥ -  2♠  - 2BA   -  3♠ - 3BA - ?

4♣ - 9-11PC, krótkość ♣
4♦ - 9-11PC, krótkość ♦ 
4♥ - 9-11PC, krótkość ♠ 

1♥ - 2BA - ?

3♥ - do pasa
3♠- 6+♥, 15-17PC, autosplinter 
3BA - 15-17PC, 2♠-5♥-3♦-3♣, (może być słaba 6♥)
4♣ - 6+♥, 15-17PC, autosplinter
4♦ - 6+♥, 15-17PC, autosplinter
4♥ - sign-off   

Inwity po otwarciu 1♥/ ♠

Wspólny Język 2010
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1♠ - ?
2NT - 4+♠, 6-8PC (mini) lub 9-11PC (midi) splinter 
3♣ - 9+PC kolor fit
3♦ - 9+PC kolor fit
3♥ - 3♠, 10-11PC

3♠ - 4+♠, blok
3NT - 4+♠, 12-14PC, krótkość ♥
4♣ - 4+♠, 12-14PC, krótkość ♣
4♦ - 3+♠, 12-14PC, krótkość ♦
4♥ - 3+♠, 12-14PC, bilansowe podniesienie 
4♠ - 4+♠, blok

1♠  -  2NT - 3♣ - ?

3♦ - 6-8PC, krótkość ♦ 
3♥ - 6-8PC, krótkość ♥ 
3♠ - 6-8PC, krótkość ♣ 

3NT - 9-11PC, krótkość 
4♣ - (7)8-10PC, renons ♣, 
4♦ - (7)8-10PC, renons ♦,
4♥ - (7)8-10PC, renons ♥,

4♣ - pytanie o krótkość (ręką dającą szansę na szlemika przy wyłączeniu) 
4♠ - brak szans na szlemika

1♠ - 2NT - 3♣ - 3NT - 4♣ - ?

1♠ - 2NT - 3♣ - 3NT - ?

4♦ - 9-11PC, krótkość ♦ 
4♥ - 9-11PC, krótkość ♥ 

4♠ - 9-11PC, krótkość ♣

3♠- do pasa

3NT - 15-17PC, 5♠332 (może być słaba 6♠) -

4♣ - 6+♠, 15-17PC, autosplinter

4♦ - 6+♠, 15-17PC, autosplinter

4♥ - 6+♠,15-17PC, autosplinter

1♠ - 3♥ - ?

Wspólny Język 2010
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Au to splin ter

Au to splin ter jest od mia ną Splin te ra, w któ rej au tor od zyw ki nie na tu ral nie ska czą cej
uzgad nia nie ko lor part ne ra, lecz swój wła sny. Sy tu acja ta ka ma miej sce wy łącz nie
w przy pad ku, gdy part ner nie po ka zał żad ne go ko lo ru.

Prze ciw nik wtrą ca się do na szej stre fy szle mo wej

Po Blac kwo odzie
Je śli po na szym Blac kwo odzie prze ciw nik śmie wtrą cić się do li cy ta cji, to sto su je się
me to dę szcze bel ko wą, ta ką sa mą jak bez wej ścia prze ciw ni ka (pierw szy szcze bel =
jed na war tość), z tym że nie łą czy się sy tu acji: je den lub czte ry oraz ze ro lub trzy:

a) pas = jed na war tość,
b) kon tra = ze ro war to ści,
c) na stęp ny ko lor = dwie war to ści,
d) ko lej ny ko lor = trzy war to ści, itd.

Je śli na przy kład po Blac kwo odzie prze ciw nik wkro czył 5♦, to 5♥ ozna cza dwie war -
to ści, 5♠ trzy war to ści, a 5BA czte ry war to ści.

Przy czy ną, dla któ rej nie łą czy my od po wie dzi: 0 lub 3 (oraz 1 lub 4), jest ta ka,
że part ner mo że nie zgad nąć, któ ra z moż li wo ści ma miej sce. (W li cy ta cji jed no -
stron nej ta kiej groź by nie ma – gdy py ta ją cy nie jest pew ny, to przyj mu je sy tu ację
pe sy mi stycz ną, a od po wia da ją cy po pra wia kon trakt z wa rian tem opty mi stycz nym).

Prze ciw nik kontr uje od po wiedź na Blac kwo oda
Re kon tra = kar na („Pro szę się nie wy głu piać”).
Po zo sta łe od zyw ki = tak jak by kon try nie by ło (od zyw ka „pas” od pa da).

Prze ciw nik kontr uje cue bid
Je śli prze ciw nik kontr uje cue bid za li cy to wa ny przez part ne ra, to:
a) re kon tra ozna cza asa w tym ko lo rze,
b) za li cy to wa nie in ne go cue bi du ozna cza, że nie bo imy się, że prze ciw ni cy we zmą

c) pas jest py ta niem o „pod gry wal ność” cue bi du.
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Kon tra ne ga tyw na

Kontrę ne ga tyw ną sto su je my po otwar ciu part ne ra na wy so ko ści jed ne go i wej -
ściu prze ciw ni ka do wy so ko ści 4♦. Ce lem kon try ne ga tyw nej jest zna le zie nie ko -
lo ru atu to we go po za ko lo ra mi li cy to wa ny mi przez prze ciw ni ka i part ne ra.

Z za ło że nia kon tra ne ga tyw na wy klu cza po sia da nie fi tu w ko lo rze part ne ra.
Ce lem kon try ne ga tyw nej mo że być:

• Sprzedanie możliwości gry w dwa spośród nie licytowanych dotychczas ko lo

rów 1♣ −1♦ − ktr = 4♥ wyjątek gramy transfery

• Po ka za nie nie li cy to wa nej star szej czwór ki

1♦ 1♠ ktr = 4 kie ry, nic nie mó wi o tre flach

1♣ 2♥ ktr = 4 pi ki

• For su ją ce sprze da nie ko lo ru pię cio kar to we go

1♣/1♦ 1♠ ktr pas
1BA pas 2♥ = 5 kie rów, for su ją ce

1♥ 2♣ ktr pas
2♥ pas 2♠ = 5 pi ków, for su ją ce

W obu przy pad kach za li cy to wa nie ko lo ru star sze go po uprzed niej kontrze ozna -
cza for sing na co naj mniej jed no okrą że nie z ko lo rem pię cio kar to wym.

• Kon tra ja ko in wit do 3BA

1♥ 1♠ ktr pas
2♣ pas 2BA

Bezpośrednie zgłoszenie 2BA oznaczałoby inwit z fitem kierowym. 2BA poprze 
dzone kontrą oznacza naturalny inwit do 3BA.

Wspólny Język 2010
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Kon tra – fit

Kontrę – fit sto su je my po na szym otwar ciu na wy so ko ści jed ne go, od po wie dzi part -
ne ra ko lo rem star szym i wej ściu prze ciw ni ka ko lo rem po ni żej po zio mu dwa w ko -
lor part ne ra. Kon tra ta ka ozna cza fit do kład nie trzy kar to wy w ko lo rze part ne ra
oraz ofen syw ną kar tę.
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ZADANIE. Czy w poniższej licytacji kontra oznacza kontrę – fit?

My Oni My Oni
1♥ pas 1♠ 2♦
ktr

Tak.

My Oni My Oni
1♥ pas 1♠ pas
1BA 2♦ ktr

Nie. Kontra jest karna, nie mówi nic o ficie kierowym.
Kontra – fit dotyczy licytacji otwierającego!

My Oni My Oni
1♥ pas 1♠ 2♦
pas pas ktr

Nie. To jest kontra wznawiająca: mówi o nadwyżkach
punktowych, raczej bez krótkości karo.

My Oni My Oni
1♣ pas 1♥ 2♦
ktr

Tak. Kontra przyrzeka fit (patrz: Prawy przeciwnik interweniuje
po otwarciu 1♣).

ZADANIE
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♣ pas 1♥ 2♦
?
Co licytujesz z kartą?

♠KW7 ♥W32 ♦KD97 ♣A87 Pas. Nie licytuj kontry – fit z opozycją w kolorze przeciwnika.

♠A107 ♥K97 ♦32 ♣KW1076 Kontra. Kontra – fit. Nie mówi o nadwyżkach punktowych, 
tylko o karcie dobrej do własnej gry.

♠A107 ♥KW7 ♦3 ♣AKW1076 Kontra – fit. Miejmy nadzieję, że partner nie spasuje.

♠A107 ♥KW7 ♦AD3 ♣KW103 Kontra – fit. Niedobry przeciwnik zabrał nam odwrotkę.
(patrz: Prawy przeciwnik interweniuje po otwarciu 1♣).

Pas wcią ga ją cy

Kon wen cja Trap ping pas na zy wa na po pol sku pa sem wcią ga ją cym jest kon se kwen cją
sto so wa nia kon try wy wo ław czej oraz kon try ne ga tyw nej. Z kar tą, z któ rą chcie li by -
śmy skar cić prze ciw ni ka, zmu sze ni je ste śmy pa so wać. Part ner zda je so bie spra wę,
że nasz pas jest co naj mniej dwu znacz ny: ozna cza al bo sła bość, al bo chęć kon tro -
wa nia (nie kie dy spa so wać zmu sze ni je ste śmy rów nież w sy tu acji, gdy ma my punk -
ty, a nie ma my co za li cy to wać) i z tą świa do mo ścią po dej mu je dal sze kro ki.
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Trap ping pas po otwar ciu prze ciw ni ka

1♥ pas pas ktr
pas ?

pas = pas wcią ga ją cy – si ła nie okre ślo na
2♥ = 13–16, nie mam opo zy cji w ko lo rze kon tro wa nym; kon try
2♥ = wy wo ław czej nie da łem, bo nie mia łem trzech pi ków.

1♥ pas pas ktr
rktr pas

Pas po re kon trze ozna cza chęć gry kie ra z re kon trą („mam Trap ping pa sa”).

Pas po re kon trze jest kar ny ze stro ny gra cza sie dzą ce go za kon tro wa nym ko lo rem.
Przed kon tro wa nym ko lo rem pas po re kon trze ozna cza: „Nie mam ko lo ru do li cy ta cji”.

Trap ping pas po wej ściu prze ciw ni ka
Trap ping pa sa po wej ściu prze ciw ni ka sto su je my do wy so ko ści dwóch w ko lor
otwar cia.
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ZADANIE
Partner Przeciwnik Ty
1♠ 2♦ ?
Jaki masz plan na dalszą licytację?

♠7 ♥5432 ♦KW975 ♣432 Pas. Jeśli partner wznowi licytację kontrą, spasuję. 
Miejmy nadzieję, że przegrają – choćby bez jednej.

♠7 ♥AW32 ♦KW975 ♣KD2 Pas. Jeśli partner wznowi kontrą – spasuję. Powinni leżeć
wysoko. Miejmy nadzieję, że ich wpadka będzie droższa niż
nasza gra własna.

♠KW97 ♥3 ♦KW975 ♣D32 4♠. Doświadczenie uczy, że z dużym fitem w kolorze partnera
nie opłaca się dybać na przeciwników.

♠W6 ♥AW73 ♦A1032 ♣W103 Kontra. Negatywna. Gra własna wydaje się bardziej kusząca 
niż wpadka przeciwników.

ZADANIE. My po partii, oni przed.
Partner Przeciwnik Ty
1♥ 3♦ ?
Jaki masz plan na dalszą licytację?

♠7 ♥5432 ♦KW975 ♣432 Pas. Jeśli partner wznowi licytację kontrą, spasuję. 
A jeśli nie wznowi, to trudno – będą wpadać bez kontry.

♠7 ♥AW92 ♦KW975 ♣KD2 3BA. Nie mamy żadnej pewności, że partner wznowi licytację.
Nie ma takiego obowiązku, bo przeciwnik zalicytował powyżej
poziomu dwa w kolor otwarcia. A bez kontry ich wpadki będą
nic nie warte.
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Wy wiad bez a tu to wy

Wy wiad bez a tu to wy jest od zyw ką w ko lor li cy to wa ny przez prze ciw ni ka w ce lu
spraw dze nia, czy part ner po sia da za trzy ma nie w tym ko lo rze. W od po wie dzi na
tę od zyw kę part ner li cy tu je bez atu, je że li po sia da za trzy ma nie w ko lo rze py ta nia,
a od zyw kę ko lo ro wą w prze ciw nym wy pad ku. Przy kład:

My Oni My Oni
1♦ 1♥ ktr pas
2♦ pas 2♥

Od zyw ka 2♥ jest py ta niem o za trzy ma nie w kie rach.

Przyj rzyj my się sy tu acji, gdy prze ciw ni cy wska zu ją w li cy ta cji dwa ko lo ry, np:

My Oni My
1♦ 2♦1 ? 1Starsze.

a) 2♥ (ko lor prze ciw ni ka na niż szym szcze blu) – „Part ne rze, czy trzy masz kie ry,
bo ja nie?”. Z za trzy ma nia mi w obu star szych otwie ra ją cy li cy tu je bez atu.
Z za trzy ma niem kier, ale bez za trzy ma nia pik, mo że za li cy to wać tak:
2♠ = „Trzy mam kie ry, ale nie trzy mam pi ków. A ty jak sto isz z pi ka mi?”

b) 2♠ (ko lor prze ciw ni ka na wyż szym szcze blu) – „Part ne rze, czy trzy masz pi ki?
Kie ry trzy mam ja.”
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ZADANIE
Ty Przeciwnik Partner Przeciwnik
1♠ 2♦ pas pas
?
Jaki masz plan na dalszą licytację?

♠AD1087 ♥KD64 ♦6 ♣DW3 Kontra. Nie mówi nic o nadwyżce punktowej.

♠AD1087 ♥KD6 ♦62 ♣DW3 Kontra. Dubel w karach to jeszcze jest podstawa 
do wznowienia licytacji.

♠AD1087 ♥K4 ♦1063 ♣AW3 Pas. Bez krótkości w kolorze kontrowanym nie wznawiamy
(jeśli partner ma Trapping pasa, to pech).

♠KDW87 ♥KDW32 ♦6 ♣43 2♥. Znaczna przewaga wartości ofensywnych nad defensywnymi
powoduje, że alternatywna kontra jawi się mało atrakcyjnie.

♠AD1087 ♥KW3 ♦– ♣KD1072 3♣. Być może lepiej było wznowić kontrą, ale z renonsem
lepiej szukać alternatywy.

♠AD1087 ♥KW32 ♦– ♣K1087 Kontra. Renons karo jest przeciwwskazaniem, ale za to kontra
daje możliwość zagrania w oba nielicytowane kolory.
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Li cy ta cja po wy wia dzie bez a tu to wym i kontrze prze ciw ni ka
Je że li prze ciw ni cy skon tro wa li wy wiad bez a tu to wy, to ist nie je moż li wość do kład -
niej sze go zo rien to wa nia się w ro dza ju za trzy ma nia:

• re kon tra ozna cza asa w in te re su ją cym nas ko lo rze bez in nej fi gu ry,
• za li cy to wa nie bez atu ozna cza za trzy ma nie in ne niż „go łym asem”,
• odzywka kolorowa oznacza krót kość w ko lo rze prze ciw ni ka,
• pas ozna cza co naj mniej dwie kar ty w ko lo rze prze ciw ni ka.

Pół za trzy ma nia
Pół za trzy ma niem na zy wa my układ w ko lo rze, któ ry sa mo dziel nie nie za po bie ga
ścią gnię ciu lew w tym ko lo rze, na to miast sta no wi za po rę w po łą cze niu z pół za -
trzy ma niem ze stro ny part ne ra.

Gdy mó wi my o pół za trzy ma niach do bez atu ma my na my śli na stę pu ją ce ukła dy
kart:

• K,
• Dx,
• Wxx,
• 10xxx.

Układ kart part ne rów: pół za trzy ma nie do pół za trzy ma nia sta no wi peł ne za trzy -
ma nie – unie moż li wia ścią gnię cie lew w ko lo rze, np.

K K Dx Dx
Dx Wxx Wxx 10xxx

Ist nie ją dwa spo so by zło że nia dwóch pół za trzy mań do bez atu:

1) Z po mo cą prze ciw ni ka, któ ry kontr uje py ta nie o za trzy ma nie, np.

W N E S
1♥ 2♣ pas 3♣
pas 3♥ ktr pas
pas rktr pas 3BA

Pa su jąc na kontrę S wska zał, że nie ma krót ko ści w kie rach. N – li cy tu jąc re kon -
trę – wska zał po sia da nie pół za trzy ma nia (za uważ my, że re kon tra ozna cza po sia -
da nie asa tyl ko bez po śred nio po kontrze). S li cy tu jąc 3BA po twier dził po sia da nie
dru gie go pół za trzy ma nia.
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2) Bez po mo cy prze ciw ni ka.
Ta ka sy tu acja mo że mieć miej sce tyl ko wte dy, gdy ko lo rem prze ciw ni ka nie są
pi ki, np.

W N E S
1♥ 2♣ pas 3♣
pas 3♥ pas 3♠
pas 3BA

N za py tał o za trzy ma nie kier, a S nie wy klu czył za gra nia 3BA – od zyw ką 3♠ (w tym
wy pad ku je dy ną od zyw ką po ni żej 3BA) wska zu jąc pół za trzy ma nie w kie rach. N po -
twier dził po sia da nie dru gie go pół za trzy ma nia od zyw ką 3BA.

Wspólny Język 2010

POJEDYNEK LICYTACYJNY, Świat brydża”, nr 9-10, 2009

♠KW63 ♠D
♥W2 N ♥10965
♦K106 W E ♦A7
♣9853 S ♣AKDW42

Licytacja proponowana przez redakcję ŚB:

W N E S
1♥ 2♣ pas

3♣ pas 3♦ pas
3♠ pas 4♣

Z tą pro po zy cją trud no się zgo dzić. 3♦ po win no być od zyw ką na tu ral ną. Je śli E
chciał spraw dzić za trzy ma nie w kie rach, to po wi nien za li cy to wać 3♥. Au tor ko men -
ta rza stwier dza:

W Pol sce więk szość par gra jed nak ina czej, dla nich ko lor prze ciw ni ka to wy wiad bez -
a tu to wy. O dzi wo, ta kie po dej ście spraw dzi ło by się w pro ble mo wym roz da niu du -
żo le piej, a mia no wi cie:

W N E S
1♥ 2♣ pas

3♣ pas 3♥ pas
3♠ pas 3BA pas

Ro zu mo wa nie po wyż sze jest nie co na cią gnię te. Mia no wi cie, dru gi wa let nie sta no -
wi pół za trzy ma nia i rów nie do brze za po mo cą ta kiej sa mej li cy ta cji osią gnię to by
3BA ma jąc w kie rach dru gie go wa le ta do dru giej da my. Ale gdy by W miał w kie rach
dru gą da mę, to wszyst ko od by ło by się zgod nie z ka no na mi sztu ki.
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Li cy ta cja po kontrze wy wo ław czej prze ciw ni ka

Oma wia ne tu taj se kwen cje do ty czą sy tu acji, gdy li cy ta cję otwo rzył part ner, a prze -
ciw nik za in ter we nio wał kontrą wy wo ław czą. W wer sji Wspól ny Ję zyk Stan dard 2010
nie pro po nu je my zna czą cych róż nic w sto sun ku do wer sji 2005, dla te go po ni żej
przy po mnia ne zo sta ną tyl ko ogól ne za sa dy.

Za sa dy ogól ne li cy ta cji po kontrze prze ciw ni ka
Po in ter wen cji prze ciw ni ka kontrą na na sze otwar cie od po wie dzi na wy so ko ści
jed ne go są for su ją ce, a na wy so ko ści dwóch – nie for su ją ce.

Po in ter wen cji prze ciw ni ka kontrą na na sze otwar cie li cy ta cja no we go ko lo ru
z po je dyn czym prze sko kiem ozna cza kon wen cję ko lor + fit.

1♥ ktr 3♣ = tre fle + fit co naj mniej trzy kar to wy w kie rach,
1♥ ktr 3♣ = for su ją ce do 3♥

1♦ ktr 2♠ = pięć pi ków i fit w ka rach; for su ją ce do 3♦

Po in ter wen cji prze ciw ni ka kontrą na na sze otwar cie li cy ta cja no we go ko lo ru z po -
dwój nym prze sko kiem ozna cza kon wen cję Splin te ra:

1♥ ktr 4♣ = krót kość trefl

Uwa ga: Po kontrze prze ciw ni ka nie roz róż nia my mi ni Splin te ra i sil ne go Splin te ra.
Waż niej sze jest od ra zu wska za nie ko lo ru krót ko ści na wy pa dek, gdy by prze ciw -
ni cy ze chcie li to wa rzy szyć nam w li cy ta cji:

1♥ ktr

1♥ ktr

3♠ = krótkość pikowa

3BA = krótkość karo a 4♦ bilansowe 4♥

Celem licytacji 4 ♦ po kontrze jest stworzenie sytuacji forsującego pasa, jeśli 
przeciwnicy nas przelicytują.

1♣ ktr 2♣ = na tu ral ne, nie for su ją ce do 10 PC

1♣ ktr 2♥/2♠ = na tu ral ne na piąt ce, 9–11
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Po in ter wen cji prze ciw ni ka kontrą na na sze otwar cie 1BA li cy tu je my tak, jak by
kon try nie by ło.

Po in ter wen cji prze ciw ni ka kontrą na na sze otwar cie 1♣ – 1♦ jest od zyw ką na -
tu ral ną, nie for su ją cą, bez dol ne go ogra ni cze nia si ły.

Re kon tra
Re kon tra ozna cza rę kę od 10 punk tów. W sto sun ku do wer sji 2005 pro po nu ję pew -
ną zmia nę.

My Oni My Oni
1♠ ktr rktr 2♦
pas pas ?

2♠ oznacza siłę ok. 10 PC z co najmniej dublem pik 
3♠ oznacza forsing do dogranej z fitem pik 
3♦ = forsing do do granej bez fitu pik
3♦ = (pytanie o zatrzymanie)

Li cy ta cja po re kon trze
Po re kon trze part ne ra li cy ta cja jest sfor so wa na (tzn. po od zyw ce prze ciw ni ka je -
ste śmy zo bo wią za ni li cy to wać jesz cze raz).

Bez po śred nia li cy ta cja otwie ra ją ce go po prze ciw ni ku do wy so ko ści dwóch
w ko lor otwar cia świad czy o do le otwar cia.

Bez po śred nia li cy ta cja otwie ra ją ce go po prze ciw ni ku po wy żej wy so ko ści dwóch
w ko lor otwar cia świad czy o nad wyż ce, co naj mniej ukła do wej.

Przy kład:

1♠ ktr rktr 2♦
?
2♥ = dół otwar cia, 5 pi ków, 4+kie ry
2♠ = dół otwar cia, 6 pi ków
3♣ = 5 pi ków, 4+ (ra czej pięć) tre fli, nad wyż ka

1♠ ktr rktr 2♥
pas pas 3♣ = for su ją ce

W po wyż szej se kwen cji od zyw ka 3♣ jest for su ją ca (ze słab szą kar tą na le ża ło w po -
przed nim okrą że niu za li cy to wać 2♣).

Wspólny Język 2010

83



Wspólny Język 2010

Li cy ta cja z fi tem po otwar ciach 1♥, 1♠ i kontrze

ZADANIE. Wyjaśnij znaczenie poszczególnych odzywek w sekwencji:
My Oni My
1♥ ktr ?

Odzywka Znaczenie

rekontra Jeśli z fitem to:
• albo od 10 na układzie zrównoważonym; potem popieramy

partnera na najniższej wysokości,
• albo forsing do dogranej z fitem; potem popieramy partnera

z przeskokiem.

1BA 7–11 z fitem trzykartowym.

2♥ 4–7 z fitem trzykartowym.

2BA Inwit do dogranej z fitem czterokartowym.

3♣/3♦ Kolor + fit (co najmniej trzykartowy).

3♥ Blokujące z fitem czterokartowym.

3♠/4♣/3ΒΑ Splintery.

4♦ Silne podniesienie z fitem (tworzy sytuację pasa forsującego).

4♥ Blokujące.

Li cy ta cja po in ter wen cji ko lo rem

W czę ści Wspól ny Ję zyk 2010 Pro pro po nu ję me to dy li cy ta cji trans fe ra mi, któ re sta ją
się co raz bar dziej po pu lar ne. Mam na dzie ję, że wkrót ce sta ną się one stan dar dem.

Tu taj przy po mnij my ogól ne za sa dy li cy ta cji po in ter wen cji, po szcze gó ło wą dys -
ku sję od sy ła jąc do wer sji 2005.

No wy ko lor for su je na wy so ko ści jed ne go i trzech; nie for su je na wy so ko ści
dwóch, na przy kład:

My Oni My
1♣ 1♥ ?

1♠ = for su ją ce
2♣/2♦ = nie for su ją ce
3♣/3♦ = for su ją ce

Ska czą ce po par cie w ko lor part ne ra na wy so ko ści trzech jest blo ku ją ce, na przy kład:

My Oni My
1♥ 2♣ 3♥ = blo ku ją ce
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Sil na li cy ta cja z fi tem w ko lo rze part ne ra
Ko lor prze ciw ni ka ozna cza in wit z fi tem. 2BA ozna cza for sing z fi tem.
Przy kład:

My Oni My
1♥ 2♣ ?

Po otwar ciu 1♣ ko lor prze ciw ni ka na wy so ko ści trzech to trans fer na 3BA, na
przy kład:

1♣ 1♠ 3♠ = „li cy tuj 3BA; ja trzy mam pi ki, ale wo lę grać
1♣ 1♠ 3♠ = bez atu z Two jej rę ki”

Li cy ta cja po wej ściu prze ciw ni ka na otwar cie 1BA

Po kontrze li cy tu je my tak, jak by kon try nie by ło.

Po wej ściu na tu ral nym na po zio mie dwóch lub trzech:
• od zyw ki są na tu ral ne – na po zio mie dwóch nie for su ją ce, na po zio mie trzech

for su ją ce,
• Le ben sohl,
• kon tra jest ne ga tyw na.

Po wej ściu sztucz nym:
• od zyw ki są na tu ral ne – na po zio mie dwóch nie for su ją ce, na po zio mie trzech

for su ją ce,
• kon tra ozna cza punk ty i two rzy sy tu ację sfor so wa ną na jed no okrą że nie.

Po wej ściu ozna cza ją cym oba ko lo ry star sze:
• 2♥ i 2♠ to wy wia dy bez a tu to we,
• 4♦/4♥ to Tek sa sy na kie ry/pi ki.

Prze ciw nik wcho dzi po na szym otwar ciu na wy so ko ści dwóch

Po otwar ciu 2♣ i wej ściu prze ciw ni ka ko lo rem, no wy ko lor jest nie for su ją cy na
wy so ko ści dwóch i for su ją cy na wy so ko ści trzech. 2BA jest na tu ral ne, kon tra jest
ne ga tyw na.

Wspólny Język 2010

3♣ = wywiad lub forsing z fitem
2BA = Inwit z fitem
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Po otwar ciach 2♦, 2♥ i 2♠ i wej ściu prze ciw ni ka kon try są kar ne.
Po otwar ciach 2♥ i 2♠ no wy ko lor jest od zyw ką „do ko lo ru” – „pa suj, je śli

masz ten ko lor, po praw, je śli go nie masz.

Prze ciw nik wcho dzi po otwar ciu 2BA lub wyż szym

Kon try są kar ne.

Li cy ta cja na po zy cji re -open

Kon tra wzna wia ją ca po ni żej dwóch w ko lo rze otwar cia nie mó wi o nad wyż kach:

My Oni My Oni
1♥ 2♣ pas pas
ktr

W po wyż szej se kwen cji kontr ują cy ma mak sy mal nie du bla trefl, ale nie mu si po -
sia dać nad wy żek.

Kon tra wzna wia ją ca po wy żej dwóch w ko lo rze otwar cia przy rze ka nad wyż ki:

My Oni My Oni
1♥ 2♠ pas pas
ktr = mak sy mal nie dwa pi ki i nad wyż ka

Za li cy to wa nie bez atu świad czy o nad wyż kach.

My Oni My Oni
1♥ 1♠ pas pas
1BA = 15–17

My Oni My Oni
1♣ 1♠ pas pas
1BA = 18–20

Li cy ta cja po in ter wen cji dru gie go bro nią ce go

Mo wa jest tu o sy tu acji, gdy do li cy ta cji wtrą ca się obroń ca sie dzą cy po pra wej
stro nie otwie ra ją ce go.

Wspólny Język 2010

86



Li cy ta cja po od po wie dzi 1BA
Przy kła do wa li cy ta cja:

My Oni My Oni
1♣/♦/♥/♠ pas 1BA 2♣/♦/♥/♠

Kon tra jest kar na po wej ściu ko lo rem star szym.
Kon tra jest nad wyż ko wa po wej ściu ko lo rem młod szym.
Wy ja śnie nie ta kie go usta le nia jest na stę pu ją ce: Po od po wie dzi 1BA spo dzie -

wa my się, że od po wia da ją cy ma ko lo ry młod sze. Ma jąc kar tę nad wyż ko wą bez
spe cjal ne go ukła du otwie ra ją cy da je kontrę si ło wą, aby nie za prze pa ścić sy tu acji,
gdy part ner ma w ko lo rze kon tro wa ne go opo zy cję. 

Po wej ściu ko lo rem star szym to otwie ra ją cy jest głów nym za gro że niem – mo -
że po sia dać opo zy cję atu to wą za wcho dzą cym. W ta kiej sy tu acji nie ma co cze kać
na part ne ra, któ ry naj czę ściej nie bę dzie miał nic wię cej do po wie dze nia: trze ba
kon tro wać bez po śred nio.

Li cy ta cja po od po wie dzi 2 over 1
Po od po wie dzi two-over-one li cy ta cja jest sfor so wa na do 3 w ko lor od po wie dzi. Wy -
ni ka ją stąd na stę pu ją ce usta le nia:

Po wej ściu prze ciw ni ka na wy so ko ści dwóch pas jest for su ją cy, a kon tra jest
kar na.

Po wej ściu na wy so ko ści po wy żej trzy w ko lor od po wie dzi pas jest nie for su -
ją cy, a kon tra jest nad wyż ko wa.

Przy kład:

My Oni My Oni
1♥ pas 2♦ 2♠
?
ktr = kar na
pas = for su ją cy

My Oni My Oni
1♠ pas 2♦ 3♥
?
pas = nie for su ją cy
ktr = „mam coś eks tra, li cy tuj part ne rze”

Wspólny Język 2010
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Li cy ta cja po otwar ciu 1♣ i od po wie dzi 1♦

My Oni My Oni
1♣ pas 1♦ 1♥
?
1♠ = sil ny trefl na 5 pi kach
ktr = wy wo ław cza (w tym kar ty for su ją ce do do gra nej)
1BA = 18–20
2♣ = na tu ral ne, 16+
2♦ = na tu ral ne – sil ny trefl na ka rach
2♥ = cue bid Mi cha el sa, sil ny trefl na pię ciu pi kach i młod szej piąt ce
2♠/3♣/3♦ = „bli sko do gra nej na bar dzo do brym ko lo rze”
2BA = 21–23

Li cy ta cja po otwar ciu 1♣ i od po wie dzi 1♥/1♠
Na wet za awan so wa ne pa ry ma ją pro ble my z ogar nię ciem li cy ta cji po otwar ciu 1♣
i wej ściu dru gie go bro nią ce go. Po ni żej pro po no wa ne są jed no znacz ne za sa dy,
któ rych sto so wa nie uła twi ży cie.

Za sa dy ogól ne
Je śli prze ciw nik wcho dzi na wy so ko ści dwóch po ni żej ko lo ru od po wie dzi, to kon -
tra przy rze ka fit w ko lo rze part ne ra – w sła bym lub sil nym wa rian cie tre fla.

2♦ jest Od wrot ką.
Ko lor prze ciw ni ka do wy so ko ści 3♥ ozna cza sil ne go tre fla bez fi tu w ko lo rze

part ne ra, a ko lor prze ciw ni ka od wy so ko ści 3♠ ozna cza Splin te ra: krót kość w li cy -
to wa nym ko lo rze i fit czte ro kar to wy.

Przy kła dy:

My Oni My Oni
1♣ pas 1♥ 1♠
?
ktr = trzy kie ry; 12–17 (od 18 – Od wrot ka)
2♣ = 5 tre fli, 16+
2♦ = Od wrot ka
2♠ = sil ny trefl bez fi tu kier
3♣ = 5 kar, 4 tre fle (jak bez wej ścia)
3♠/4♣/4♦ = Splin te ry

My Oni My Oni
1♣ pas 1♠ 2♣
?
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ktr = trzy pi ki; 12–17 (od 18 = Od wrot ka)
2♦ = Od wrot ka
3♣ = sil ny trefl bez fi tu
4♣/4♦ = Splin te ry

My Oni My Oni
1♣ pas 1♥/1♠ 2♦
?
ktr = przy rze ka fit co naj mniej trzy kar to wy, trefl sła by lub sil ny
ktr = (rów nież 18+ punk tów z fi tem czte ro kar to wym)
2NT = na tu ral ne, sil ny trefl
3♦ = sil ne, bez fi tu
3♠/4♣/4♦ = Splin te ry

My Oni My Oni
1♣ pas 1♠ 2♥
?
ktr = z fi tem, w ca łej stre fie si ły
3♥ = sil ny trefl bez fi tu pik
4♣/4♦/4♥ = Splin te ry

Po wy żej dwóch w ko lo rze od po wie dzi nie obo wią zu je kon wen cje kon tra – fit. Kon -
tra ozna cza sil ne go tre fla i nie mó wi nic o fi cie:

My Oni My Oni
1♣ pas 1♥ 2♠
?
ktr = sil ny trefl – z fi tem (na wet czte ro kar to wym) lub bez
2BA = sil ny trefl
3♠/4♣/4♦ = Splin tery

My Oni My Oni
1♣ pas 1♠ 3♣
?
ktr = sil ny trefl– z fi tem (na wet czte ro kar to wym) lub bez
4♣/4♦ = Splin te ry

My Oni My Oni
1♣ pas 1♠ 3♥
?
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ktr = sil ny trefl (moż li we czte ry pi ki bez krót ko ści kier)
4♥ = Splin ter

Pas for su ją cy

Pas for su ją cy to kon wen cja o zna cze niu: „Nie wiem, czy war to prze li cy to wać
prze ciw ni ków. De cy zję po zo sta wiam part ne ro wi, któ re mu nie wol no jed nak
spa so wać”.

W ostat nich la tach za uwa żyć moż na ten den cję do ogra ni cza nia za się gu se -
kwen cji for su ją ce go pa sa. Wy ni ka to chy ba stąd, że w do bie roz dań ge ne ro wa -
nych kom pu te ro wo czę ściej zda rza ją się roz da nia, gdy na ma łej ilo ści punk tów
moż na zre ali zo wać wy so ki kon trakt dzię ki war to ściom ukła do wym – nie war to
zatem ta kich kon trak tów kon tro wać.

Obec nie co raz czę ściej przyj mu je się usta le nie, że pas w li cy ta cji dwu stron nej
ozna cza nie pew ność, co li cy to wać, ale nie wy mu sza dal szej li cy ta cji od part ne ra.

Tym nie mniej wciąż przyj mu je się, że w pew nych okre ślo nych se kwen cjach
pas jest for su ją cy. Spró buj my ze brać te se kwen cje:

1) Je ste śmy po par tii, a prze ciw ni cy przed par tią. Po nad to w li cy ta cji dwu stron -
nej prze ciw ni cy li cy tu ją na wy so ko ści pię ciu, na przy kład w se kwen cjach:

Oni My Oni My
A) 3♣ 4♥ 5♣ pas
B) 3♣ 3♥ 5♣ pas
C) 3♣ ktr 5♣ pas

We wszyst kich po wyż szych se kwen cjach pas jest for su ją cy.

2) Po dro dze do do gra nej stwo rzy li śmy sy tu ację pa sa for su ją ce go po przez li cy ta -
cję bocz ne go ko lo ru lub bez atu:

My po par tii, oni przed:
Oni My Oni My
1♥ pas 2♥ 2♠
?
4♥ = tak tycz ne; dal sze pa sy nie są for su ją ce
2BA/3♣/3♦ (i in ne) = na tu ral ne; two rzy sy tu ację pa sa for su ją ce go,
2BA/3♣/3♦ (i in ne) = je śli na sza koń ców ka zo sta nie prze li cy to wa na
2BA/3♣/3♦ (i in ne) = przez prze ciw ni ków
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My po par tii, oni przed:
Oni My Oni My
1♥ pas 2BA1 3♠ 1Inwit z fitem.

?
4♥ = tak tycz ne; dal sze pa sy nie są for su ją ce
4♣/4♦ = na tu ral ne; two rzy sy tu ację pa sa for su ją ce go, je śli na sza koń ców ka
4♣/4♦ = zo sta nie prze li cy to wa na przez prze ciw ni ków

3) Pas jest for su ją cy na po zio mie dwóch po na szym two -over -one

My Oni My Oni
1♥ pas 2♦ 2♠
?
pas = for su ją cy
kon tra = kar na

4) Prze ciw ni cy nie chcie li grać koń ców ki, a uczy ni li to do pie ro, gdy my ją za li cy -
to wa li śmy, np.:

My Oni My Oni
1♣ 1♠ pas 2♠
3♥ pas 4♥ pas
pas 4♠

Prze ciw ni cy by li skłon ni dać nam grać 3♥, a po 4♥ po szli ewi dent nie w obro nę.
To ostat nie usta le nie mo że do pro wa dzić do nie po ro zu mień. Przy kła dem niech

bę dzie roz da nie z Mi strzostw USA w San Die go, 2009:

Mistrzostwa USA w San Diego, 2009; NS po partii

♠D83
♥75
♦D986532
♣3

♠AK1076 ♠W954
♥92 N ♥AW63
♦W107 W E ♦K4
♣1072 S ♣A94

♠2
♥KD1084
♦A
♣KDW865

W N E S
1♣ 1♥

1♠ pas 2♠ 4♣
pas 4♥ pas pas
4♠ pas pas 5♣
pas pas ktr pas
pas pas
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S uwa żał że pas part ne ra po 4♠ był for su ją cy, gdyż prze ciw ni cy nie chcie li sa mi
grać 4♠ (W spa so wał na 4♣, któ re mo gło za koń czyć li cy ta cję), a za po wie dzie li je
do pie ro, gdy NS za po wie dzie li 4♥ – uczy ni li to więc w ce lach obron nych.

N, jak wi dać, był od mien ne go zda nia.
Prze pro wa dzo ny wśród pol skich eks per tów pa nel dał wy nik za ska ku ją cy: Po -

ło wa eks per tów uwa ża ła, że pas gra cza N jest for su ją cy, a po ło wa, że nie! Naj czę -
ściej róż ni ce uwi dacz nia ły się we wnątrz pa ry.

Wnio sek z te go jest ta ki, że każ da pa ra po win na jed no znacz nie usta lić so bie
sy tu acje, kie dy pas jest for su ją cy i tyl ko tych sy tu acji się trzy mać.

W po wyż szym roz da niu mo im zda niem pas po wi nien być for su ją cy – w myśl
za sa dy 4).

Li cy ta cja w obro nie
Dru ry

Po wej ściu part ne ra ko lo rem star szym i pa sie prze ciw ni ka 2♣ jest kon wen cją Dru ry
– py ta niem o ja kość wej ścia.

Oni My Oni My
1♥ 1♠ pas ?

2♣ = Dru ry – przy rze ka fit w pi kach

Za sa dy li cy ta cji są ta kie sa me jak w przy pad ku sto so wa nia kon wen cji w li cy ta cji
jed no stron nej (patrz: Kon wen cje w li cy ta cji jed no stron nej).

Z sil ną kar tą bez fi tu na le ży li cy to wać ko lor prze ciw ni ka – 2♥.
Po otwar ciu prze ciw ni ków 1♣ od zyw ka 2♣ przy rze ka fit, ale tyl ko gdy za da -

ją cy Dru ry jest po pa sie:

Oni My Oni My
pas

1♣ 1♠ pas 2♣ = Dru ry – przy rze ka fit w pi kach

Oni My Oni My
1♣ 1♠ pas 2♣ = ogól ny for sing, nie przy rze ka fi tu
1♣ 1♠ pas 2♣ = w pi kach
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Cue bid Mi cha el sa i dwu ko lo ro we 2BA

Cue bi dem Mi cha el sa na zy wa my za li cy to wa nie ko lo ru, któ ry li cy to wał prze ciw nik
na naj niż szej moż li wej wy so ko ści, w ce lu po ka za nia ukła du dwu ko lo ro we go co
naj mniej 5–5 po za ko lo rem prze ciw ni ka.

Oni My
1♥ 2♥ = 5 pi ków i młod sza piąt ka

Oni My
1♠ 2♠ = 5 kie rów i młod sza piąt ka

Oni
1♦

My
2♦ = z pikami a 2BA kiery i trefle

Oni
1♣

My
2♦ = Wilkosz

Po dys ku sję na te mat, z ja ką kar tą wcho dzić cue bi dem Mi cha el sa, od sy łam Czy tel -
ni ka do wer sji 2005.

Dal sza li cy ta cja po cue bi dzie Mi cha el sa
Prze ana li zuj my ją na przy kła dzie se kwen cji:

Oni My Oni My
1♥ 2♥ pas ?

2♠ = sła ba li cy ta cja, być mo że z du blem pik
2BA = py ta nie o młod szy ko lor wej ścia,
2BA = któ re obie cu je pew ne po zy tyw ne
2BA = war to ści
3♣ = li cy ta cja do ko lo ru („part ne rze pa suj
3♣ = z tre fla mi”), sła ba kar ta

Wej ście 2BA po otwar ciu na wy so ko ści jed ne go ozna cza oba ko lo ry młod sze, a po
otwar ciu 1♦ – tre fle i kie ry.

Si ła wej ścia 2BA jest ta ka jak cue bi du Mi cha el sa (a nie ta ka jak otwar cia 2BA)
i za le ży od za ło żeń.
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Le ben sohl

Le ben sohl po na szym otwar ciu 1BA
Se kwen cja do ty czy sy tu acji po na szym otwar ciu 1BA i wej ściu prze ciw ni ka 2♥ lub
2♠. Prze ana li zuj my ją dla wej ścia 2♥:

My Oni
1BA 2♥

My
?
ktr = ne ga tyw na (ra czej z czwór ką pik) w stre fie wal ki 
ktr = o cz ę ściów kę
2♠ = na tu ral ne, nie for su ją ce
2BA = nie forsujące na własnym kolorze, albo forsing 
2BA = do dogranej z czwórką pik
3♣, 3♦ = na tu ral ne, for su ją ce
3♥ = py ta nie o za trzy ma nie bez czwór ki pik
3♠ = for su ją ce na pi kach

Po od zyw ce 2BA otwie ra ją cy zo bo wią za ny jest za li cy to wać 3♣.

My Oni My Oni
1BA 2♥ 2BA pas
3♣ pas ?

pas = nieforsujące na treflach
3♦ = nieforsujące na karach
3♥ = czwórka pik bez trzymania kier, forsujące 
3♥ = do dogranej
3♠ = pięć pików, inwit do dogranej
3BA = czwór ka pik z za trzy ma niem kier

Le ben sohl po otwar ciu prze ciw ni ka 2♥ lub 2♠ i kontrze
Kon wen cja do ty czy sy tu acji, gdy prze ciw nik otwo rzył li cy ta cję 2♥ lub 2♠, a je den
z part ne rów dał kontrę (za rów no na po zy cji bezpośredniej, jak i re -open).

Oni My Oni My
2♠ ktr pas ?

2BA = 0–7 punk tów lub for sing do do gra nej
2BA = z czwór ką kier
3♣, 3♦, 3♥ = na tu ral ne wska za nie najdłuż-
3♣, 3♦, 3♥ = sze go ko lo ru z si łą 8–11
3♠ = py ta nie o za trzy ma nie w pi kach bez
3♠ = bez czwór ki kier, forsing do dogranej
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Wej ście ko lo rem na wy so ko ści jed ne go

Zna cze nie
8–16 punktów na kolorze pięciokartowym.

Wspólny Język 2010

ZADANIE
Przeciwnik Ty
1♦ ?
Co licytujesz z kartą?

♠W8765 ♥K3 ♦DW7 ♣KW7 Pas. Nie ma powodu do zgłaszania pików. Kolor słaby.
Przewaga lew defensywnych nad ofensywnymi. 
A te kara – okropność!

♠ADW87 ♥10 ♦976 ♣10976 1♠. Napisałem, że wejścia są od 8 punktów? 
Musiałem się pomylić.

♠D9765 ♥3 ♦AD76 ♣976 1♠. Może się zdarzyć, że trzeba pikami bronić kierów. 
A karta partnera: ♠KW95 ♥865 ♦32 ♣KD104 znienacka 
może dać wygraną końcówkę.

♠D9765 ♥ADW8 ♦3 ♣K103 Kontra. Wywoławcza. Mam punkty na kontrę, mogę 
grać świetnie we wszystkie kolory poza karami. 
Wejście 1♠ źle by pokazało wist partnerowi.

Dal sza li cy ta cja po wej ściu part ne ra na wy so ko ści jed ne go

• No wy ko lor jest for su ją cy na wy so ko ści jed ne go.
• No wy ko lor bez prze sko ku jest nie for su ją cy na wy so ko ści dwóch.
• No wy ko lor z prze sko kiem jest for su ją cy.
• 1BA ozna cza si łę 9–12, a 2BA ozna cza si łę 13–15.
• Li cy ta cja w ko lor prze ciw ni ka ozna cza sil ną kar tę bez fi tu.
• 2♣ ozna cza co naj mniej in wi tu ją cą kar tę z fi tem (kon wen cja Dru ry).

Wej ścia na wy so ko ści dwóch

Wej ścia na wy so ko ści dwóch po win ny być so lid ne, od oko ło 11 punk tów na szó st -
ce lub oko ło 13 punk tów na piąt ce, i obie cy wać do bry ko lor, szcze gól nie po par tii.

ZADANIE
Przeciwnik Ty
1♠ ?
Co licytujesz z kartą?

♠8 ♥76 ♦W865 ♣AKD976 2♣. W każdych założeniach. Świetny kolor, dobry układ.

♠D97 ♥DW3 ♦K3 ♣KD654 Pas. Słaby kolor, mało lew.
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Bez atu na po zy cji re -open

Po otwar ciu prze ciw ni ka na wy so ko ści jed ne go i dwóch pa sach:

• 1BA ozna cza 12–15 punk tów w skła dzie zrów no wa żo nym i nie przy rze ka za -
trzy ma nia w ko lo rze prze ciw ni ka, ale wy klu cza w nim krót kość (z krót ko ścią
– kon tra);

• 2BA ozna cza si łę 19–21 w skła dzie zrów no wa żo nym i przy rze ka za trzy ma nie
w ko lo rze prze ciw ni ka;

• z si łą 16–18 da je my kontrę i li cy tu je my bez atu w na stęp nym okrą że niu.

ZADANIE
Przeciwnik Partner Przeciwnik Ty
1♦ pas pas ?
Jak planujesz licytację?

♠KW8 ♥A4 ♦W75 ♣K10765 1BA.

♠KW8 ♥AW43 ♦75 ♣K1076 Kontra. Wywoławcza. 7 kart w kolorach starszych przemawia 
za wywoływaniem kolorów.

♠KW8 ♥A4 ♦AW5 ♣K10765 Kontra. A następnie 1BA po odpowiedzi partnera. 
Karta jest za silna na wznowienia odzywką 1BA.

♠KW8 ♥A4 ♦AD5 ♣KD765 2BA. 19–21 z zatrzymaniem karo.

Dal sza li cy ta cja po wzno wie niu 1BA
Li cy ta cja prze bie ga iden tycz nie jak po otwar ciu 1BA. Trans fer na ko lor prze ciw -
ni ka jest py ta niem o za trzy ma nie.

Oni My Oni My
1♥ pas pas 1BA
pas ?

Wej ście 1BA

Przyjmujemy wejście 1BA jako 54  6–16 PC . Po 1 trefl naturalne
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2♣ = py ta nie o star sze czwór ki
2♦ = py ta nie o za trzy ma nie kier
2♥ = trans fer na pi ki, itd.

Wej ścia z prze sko kiem

Wej ścia z prze sko kiem ozna cza ją rę ce jed no ko lo ro we na dłu gim ko lo rze.
Na przy kład:

1♣ 2♠ = sześć pi ków, si ła 6–10

Wej ście róż nią się więc od otwarć (któ re w sys te mie WJ 05 ozna cza ją rę ce dwu -
ko lo ro we). Wej ście z prze sko kiem – szcze gól nie po par tii – po win no przy rze kać
do bry ko lor.

In ter wen cja kontrą

In ter wen cja kontrą na otwar cie prze ciw ni ka ma jed no z dwóch moż li wych zna -
czeń: al bo kon tra wy wo ław cza, ozna cza ją ca kar tę w si le otwar cia bez do bre go ko -
lo ru do li cy ta cji, al bo kon tra ob ja śnia ją ca, wska zu ją cą kar tę za sil ną na in ne wej ście,
czy li od 17 punk tów.

Wy czer pu ją cą dys ku sję na te mat kon try wy wo ław czej i ob ja śnia ją cej moż na
zna leźć w opi sie sys te mu Wspól ny Ję zyk 2005.

W N E S
1♦ ktr 1♥/1♠ ?

ktr = kar na

Li cy ta cja po kontrze na 1♣

W N E S
1♣ ktr pas ?

1♦ = ne gat
1♥/1♠ = 7+ PC, for su je na jed no okrą że nie

W N E S
1♣ ktr 1♥ ?

ktr = ne ga tyw na, bez czte rech pi ków
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W N E S
1♣ ktr 1♠ ?

ktr = Sput nik, czte ry kie ry

Kon tra od po wiedź

Jest to kon tra na ko lor uzgod nio ny przez prze ciw ni ka. Kon tra ta ka wy ma ga za li -
cy to wa nia od part ne ra naj bliż szej czwór ki.

Przy kła dy:

Oni My Oni My
A) 1♥ ktr 2♥ ktr
B) 1♠ ktr 3♠ ktr

Kon tra wzna wia ją ca (na po zy cji re -open)

Kontrę na po zy cji re -open da je my z si łą od 9 punk tów.
Przy kła do wa dal sza li cy ta cja:

Oni My Oni My
1♥ pas pas ktr
pas ?

1BA = 7–11 z za trzy ma niem w ko lo rze prze ciw ni ka
2BA = 12–14 z do brym za trzy ma niem w ko lo rze prze ciw ni ka
3BA = do gry

Kon tra po otwar ciu na wy so ko ści dwóch
Kon tra na otwar cie na wy so ko ści dwóch ma do kład nie ta kie sa mo zna cze nie, jak po
otwar ciu na wy so ko ści jed ne go. Po ni żej wy róż nio ne są pew ne do dat ko we aspek ty.

Li cy ta cja po otwar ciu 2♥, 2♠

Po tym otwar ciu i kontrze wy wo ław czej sto su je się kon wen cję Le ben sohl (patrz:
Kon wen cje w li cy ta cji w obro nie).

Li cy ta cja po otwar ciu 2♦: Mul ti lub Wil kosz

Kon tra na otwar cie sztucz ne 2♦ (Wil kosz lub Mul ti) ma ta kie sa mo zna cze nie jak
kon tra na na tu ral ne otwar cie 2♠. Z kontrą wy wo ław czą do kie rów trze ba pa so wać:
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Oni My
2♦ ktr = kon tra wy wo ław cza do pi ków

Oni My Oni My
2♦ pas 2♥ pas
pas ktr = kon tra wy wo ław cza do kie rów

Oni My Oni My
2♦ pas 2♥ pas
2♠ ktr = kon tra wy wo ław cza do kie rów (!)

Dal sza li cy ta cja:

Oni My Oni My
2♦ ktr 2♥ ktr = mam punk ty, bez krót ko ści kier

Oni My Oni My
2♦ ktr 3♥ ktr = mam punk ty, bez wła sne go ko lo ru

Oni My Oni My
2♦ ktr 2♠ ktr = kar na; mam pi ki

Li cy ta cja ko lo rem prze ciw ni ka z prze sko kiem

Li cy ta cja ta ka mo że mieć na stę pu ją cy prze bieg:

Oni My
1♥ 3♥

Za li cy to wa nie ko lo ru prze ciw ni ka z prze sko kiem ma na stę pu ją ce zna cze nie:

1) py ta nie o za trzy ma nie na peł nym ko lo rze młod szym,
2) for sing do do gra nej na sa mo dziel nym ko lo rze młod szym lub star szym.

Za łóż my, że prze ciw nik otwo rzył 1♥. 3♥ za li cy tu je my z przy kła do wy mi kar ta mi:

• ♠W32 ♥2 ♦A2 ♣AK D5432
• ♠AKW10432 ♥– ♦AD2 ♣AW10
• ♠AW ♥2 ♦KDW109432 ♣AK
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Li cy ta cja po otwar ciu prze ciw ni ka 1BA

• 2♣ = oba ko lo ry star sze → 2♦ jest py ta niem o dłuż szy ko lor star szy,
• 2♦ = je den ko lor star szy (dal sza li cy ta cja jak po otwar ciu Mul ti),
• 2♥, 2♠ = li cy to wa ny ko lor star szy + młod sza co naj mniej czwór ka,
• 3♣/3♦ = na tu ral ne.

Plu sem w sto sun ku do wer sji z ro ku 2005 (tam 2♣ ozna cza ło re kę jed no ko lo ro wą,
a 2♦ – oba star sze) jest moż li wość zna le zie nia lep sze go fi tu w ko lo rze star szym
dzię ki py ta niu 2♦. Mi nu sem jest nie moż ność od róż nie nia blo ku ją cych i kon struk -
tyw nych wejść na ko lo rze młod szym.

Obro na po otwar ciu sła bym bez atu

• Kon tra = 13+ na skła dzie zrów no wa żo nym.
• 2♣ = oba ko lo ry star sze → 2♦ jest py ta niem o dłuż szy ko lor star szy.
• 2♦ = ko lor star szy sze ścio kar to wy w si le 7–11 (Mul ti).
• 2♥/2♠ = na tu ral ne, 13+.
• 3♣/3♦ = na tu ral ne, kon struk tyw ne.

Li cy ta cja po otwar ciach na więk szych wy so ko ściach

Kon tra na wy so ko ści trzech jest ści śle wy wo ław cza.
Kon tra na wy so ko ści czte rech jest bar dziej „si ło wo -wy wo ław cza”. Od nie sie -

nie kon try na kon trakt na wy so ko ści pię ciu ma cha rak ter kon struk tyw ny: li cy tu -
ją cy uwa ża, że ma szan sę wy grać za po wie dzia ny kon trakt (nie li cy tu je w obro nie).
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• kontra= 5 młodsza i starsza 4.
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