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Odpowiedzi do testu nr 1

(1)

5+ pików z co najmniej 2 figurami, brak krótkości

(2)

forsujące, 5+pików

(3)

Lebensohl, teksas na 3♣  i prośba o wyłączenie się z
licytacji, gdy ktr. była wyw. a nie obj.

(4)

negat Herberta po ktr. wyw. na 2♥ , lub z bilansu

(5)

otwarcie 1BA w ręce

(6)

czwórka kier, próba uzgodnienia starszego

(7)

forsujące, 5+kierów, bez fitu pik

(8)

10+PC, z fitem (co najmniej inwit)

(9)

Szurig, inwit do końcówki z dowolną krótkością
(potem pytanie 3♣)

(10)

pytanie o singla

(11)

5+ trefli, dokł. 4 piki, inwit

(12)

inwitujące na dwóch starszych piątkach (dobre
kolory)

(13)

14..15PC, 4 kier, brak 3 pik

(14)

do pasa, przedłużenie bloku

(15)

5+trefli, 5+kierów, 12..15PC

(16)

uzg. kar, pytanie o krótkość

(17)

ktr. wyw. na otw. 3♠

(18)

Staymann

(19)

propozycja częściówki na 7 atutach, partner z
dublem znosi na 2♠

(20)

5 kierów, 4 trefle, 14+PC (Wspólny Język)

(21)

10+PC, 4+kara, brak fitu pik

(22)

skład 4441 z singlem kier, potem 2♥  pytanie o siłę

(23)

pyt. o asy na uzg. pikach

(24)

negat Herberta po ktr. wyw. na 2♥ , lub z bilansu

(25)

jak wywoławcza na otw. 2♠

(26)

SOS, na czerwonych kolorach

(27)

blok

(28)

negatywna (często z czwórką ♥ )

(29)

inwit z czwórką kier

(30)

do pasa (sign off), po Lebensohlu

(31)

forsujące, pytanie o singla

(32)

inwit atutowy do szlemika

(33)

wywołanie końcowe, tzn. texas na 4♥  i zmuszenie
partnera do wył. się z licytacji

(34)

brak 3 pik, może być 4 kier z 11..13PC
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(35)

Szurig, 14..16PC, bez krótkości, inwit metodą
uzupełnień

(36)

9..15PC, w układzie 4432 lub 4333 z czwórką pik,
bez czwórki kier

(37)

5+ pików, 9..12PC

(38)

na 4 ręce – wywoławcza!

(39)

5+pików, 4+kiery, pełny zakres siły 11..18PC

(40)

brak fitu pik, 4+kiery, 10+PC

(41)

neg. powtórzenie, 11..14PC, dalej 5+

(42)

trójkolorówka z renonsem (silne)

(43)

jak Wilkosz (bez kar i kombinacji ♥ -♣)

(44)

skład 6+trefli, 4 piki

(45)

zniesienie z dublem kier

(46)

1 lub 4 asy

(47)

3♦ ktr...

(48)

skład 5332 z piątką trefli i dublem pik

(49)

konstruktywna karta na pozostałych (tu młodszych)
kolorach

(50)

otwarcie 1BA w ręku


