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Zasady

TWOJE ULUBIONE GRY KARCIANE 

NAJPOPULARNIEJSZE 
GRY KARCIANE 

I PASJANSE

PL
rodzina

lat graczy min.
1–8 5+7+
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WIST ANGIELSKI 
WERSJA KRÓTKA  
4 graczy 

talia 52 karty 

Tradycyjna talia 52 kart  ranking kart  
A, K, D, W, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 

ROZDANIE
Każdy otrzymuje po 13 kart na 
raz, ułożone wizerunkiem w dół by 
nikt nie widział tych kart, ostatnia 
pięćdziesiąta druga karta trafia do 
rozdającego, który odsłania ją ta karta 
wyznacza kolor atutowy. 

ZAGRANIA 
Gracze siedzący naprzeciwko siebie 
są partnerami. Partia jest wygrana 
przez tę stronę, która wygra dwa 
rozdania ( dwie gry). Grę wygrywa ta 
strona, która zdobędzie 5 punktów, 
co może zająć jedno lub więcej 
rozdań. Przedmiotem gry jest 
wygranie większości z 13 lew (lewę 
tworzą karty zrzucone na stół po 
kolei przez każdego z graczy * przyp. 
tłumacza ) na przykład 7 lub więcej. 
Partnerzy zdobywają 1 punkt za każdą 
lewę zdobytą powyżej sześciu. ( 6 
lew stanowi tzw. księgę, wszystkie 
powyżej 6 to tzw. lewy dziwne). 
Punkty są także zdobywane w tzw. 
honorach to jest As, Król, Dama, 
walet w kolorze atutowym. Strona 
zdobywa 4 punkty za wylosowanie 
4 honorów lub 2 punktów za 
wylosowanie jakichkolwiek trzech, ale 
te nie są przyznawane aż do momentu 
rozegrania rozdań i dlatego trzeba o 
nich pamiętać. 

GRA 
Pierwszy gracz po lewej stronie 
rozdającego rozpoczyna grę i 

wychodzi ze swoją kartą. Pozostali 
gracze muszą dokładać obowiązkowo 
po jednej karcie w tym samym 
kolorze, chyba że akurat takiej nie 
mają, wówczas mogą dołożyć atu lub 
dowolną kartę. Lewę zdobywa gracz, 
który dał najwyższą kartę w danym 
kolorze bądź atu. Osoba, która wzięła 
(zebrała) lewę, wychodzi pierwsza do 
następnej. 

PUNKTACJA 
Ta ze stron, która zdobyła więcej 
lew otrzymuje 1 punkt za każdą lewę 
powyżej sześciu - za tzw. dziwne lewy. 
Ta strona, która wylosowała trzy 
lub cztery atutowe honory, w jednej 
ręce - to jest przez jednego gracza 
lub pomiędzy dwoma zdobywa 2 
punkty jeżeli para wylosowała Asa, 
Króla, Damę i Waleta w tym samym 
kolorze atutowym, przyznaje jej się 
cztery punkty. Jedynym wyjątkiem 
jest sytuacja w której para zdobyła 
już cztery punkty i do wygrania partii 
brakuje jej tylko jednego. Wtedy 
punkty za honory nie są zaliczane. 
Sytuacja, w której obie strony mają 
po dwa honory także nie przynosi 
punktów żadnej ze stron.  

PUNKTY KARNE 
Jeśli gracz nie jest w stanie dołożyć 
do koloru otrzymuje 3 punkty karne. 
Mogą być one doliczane do punktów 
przeciwników lub odjęte od wyniku 
strony ukaranej. Przy podliczaniu 
wynik niedołożenie do koloru żadnej 
karty ma priorytet w punktach 
karnych w stosunku do wyniku lew. 

WYNIK GRY 
Strona, która jako pierwsza osiągnie 
lub przekroczy 5 punktów, wygrywa 
grę ( i jeśli ma to zastosowanie, 
uniemożliwia drugiej stronie zdobycie 
honoru). Zwycięska strona liczy jeden 
punkt w grze, jeśli druga uzyskała 
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3 lub 4 punkty, podwaja punkt jeśli 
druga strona uzyskała tylko 1 lub 2 
punkty, potraja jeśli druga strona nie 
uzyskała żadnego punktu. Strona, 
która jako pierwsza wygrywa dwie 
partie gry, dodaje dwa punkty do 
wyniku. Margines zwycięstwa to 
różnica między sumą punktów obu 
par ( w odróżnieniu od punktów lewy 
i honoru) Zatem najwyższy, możliwy 
wynik  to 8 - 0, para zwycięska 
wygrała dwa potrojenia plus 2 punkty 
za wygranie dwu następujących po 
sobie partii. Dwie zwycięskie partie to 
rober. 

WARIANT GRY 
WIST AMERYKAŃSKI
Pierwsza para, która zdobędzie 
lub przekroczy 7 punktów za lewy, 
wygrywa. Jej wartością jest różnica 
między wynikami dwu stron. Honory 
nie liczą się. 

UWAGI DOTYCZĄCE GRY 
Normalna strategia polega na tym, że 
każda ze stron wygrywa lewy w swoim 
najdłuższym kolorze - tym, w którym 
ma najwięcej kart. Po pierwsze, 
każdy partner stara się wskazać swój 
najlepszy (zwykle najdłuższy) kolor, 
prowadząc go przy najbliższej okazji 
lub odrzucając z niego niską kartę, 
gdy nie jest w stanie podążać za tym 
kolorem na prowadzonej karcie. 
Następnie gracze starają się ustalić 
swój kolor, pozbywając się kart, które 
w tym kolorze posiadają przeciwnicy 
z wysokimi figurami, aby nie mogli 
wygrać, gdy ten kolor jest stale 
prowadzony. Po ustanowieniu tego 
muszą jednak najpierw spróbować 
usunąć atuty z gry, aby przeciwnicy 
nie mogli pokonać ustalonego koloru 
przez blefowanie i w ten sposób 
dostać się na prowadzenie z własnym 
najlepszym kolorem lub kolorami.

Zwykle właściwe jest iż osoba, która 
wykłada jako druga, by zdobyć lewę, 
grała niską kartą, aż do momentu, gdy 
ów gracz jest pewien wygranej lewy, 
lub ma dwie potwierdzające kolor 
(jak jest wyjaśnione poniżej). Trzeci 
gracz powinien zwykle grać wysoko, 
próbując wygrać, chyba że przewaga 
partnera nie jest do pobicia. Czwarty 
jest na najbardziej komfortowej 
sytuacji, może grać bowiem  jak uważa 
za stosowne. 
Gracz, który zagrywa do pierwszej 
lewy, ma tę przewagę, że oprócz 
ustalania tempa może najlepiej 
przekazywać partnerowi informacje 
o stanie kart jakie trzyma w ręce, 
ponieważ wybór karty jest całkowicie 
wolny. Musi zatem wyjść ze swoim 
longerem (najliczniejsze kart 
jednego koloru, co najmniej 4), 
aby pokazać swojemu partnerowi, 
który według niego ma dobrą szansę 
na zagranie, a jego partner z kolei 
zwykle oczekuje, że zagra tym 
samym kolorem, jak tylko dostanie 
szansę - chyba że czuje, że sam ma 
lepszy. Ostrożnie wybierając rangę 
pierwszej zagranej karty, możliwe 
jest przekazanie partnerowi, z jakiego 
rodzaju prowadzenia zagrywa się, 
czy to silna, czy słaba karta. W 
tym celu opracowano kilka bardzo 
skomplikowanych sygnałów lub 
„konwencjonalnych wskazówek”. 
Pochodzą one z okresu gdy gra była 
najbardziej popularna, a wiele z nich 
przeniesiono następnie do brydża. 
Można je skondensować i uprościć w 
następujący sposób.
Wyjdź swoją  najdłuższą sekwencją 
zwykłego koloru (bez atutów), w 
którym masz cztery lub więcej kart. 
Z dwóch równych długości zagraj tą, 
która ma najwyższe karty.
Jeśli górne karty koloru otwierającego 
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tworzą jeden z następujących wzorów, 
należy prowadzić do pierwszej i 
drugiej lewy, jak wskazano poniżej:
 AKDW: wyjdź K, a następnie W
AKD-: wyjdź K, a następnie D
AK-W: wyjdź K, a następnie A A-DW: 
wyjdź A, a następnie D
-KDW: wyjdź W
Przy każdym innym Asie, zagraj 
Królem, jeśli go posiadasz; jeśli nie, 
wyjdź najpierw Asem, a następnie 
czwartą najlepszą kartę tego koloru 
(tak jak było przed wyprowadzeniem 
Asa). Nie mając ani Asa, ani Króla, 
zagraj swoją czwartą najlepszą kartą  
w tym kolorze.
 Przykład: od D9873, wyjdź 7.
 Atuty mogą być zagrane, jeśli 
masz pięć lub więcej, przy czym 
odpowiednie sygnały to:
AKDW: wyjdź W, a następnie D
AKD: wyjdź D, a następnie K.
AK: wyjdź K, a następnie A, jeśli 
masz przynajmniej siedem atutów. 
W przeciwnym razie i bez tych 
wszystkich wzorów wyjdź swoim 
czwartym najlepszym atutem.
Wychodzenie czwartą najlepszą 
kartą pozwala partnerowi uzyskać 
dobre wyobrażenie o kłamstwie 
kart przeciwko niemu za pomocą 
obliczeń zwanych „regułą jedenastu”. 
Jeśli twój partner zagra czwarty 
najlepszy wynik, odejmij wartość tej 
karty od jedenastu, a wynik pokaże 
Ci, ile wyższych kart brakuje z jego 
ręki. Odejmując od tej sumy, jaką 
posiadasz, dowiadujesz się, ilu leży 
po drugiej stronie. Na przykład: 
twój partner zagrywa Siódemkę, a 
ty trzymasz Króla i Waleta koloru. 
Siedem z jedenastu oznacza cztery 

karty przeciwko niemu, z których 
posiadasz dwie. Gdyby wyszedł z 
Asa przeciwnik musi go trzymać. 
Więc jego pierwotnym posiadaniem 
musiały być dowolne cztery karty z 
D10,9,8,7(niezależnie od wszystkiego, 
co niższe), a przeciwnicy trzymają 
między sobą Asa i którykolwiek z 
D10,9,8.
Jeśli jesteś trzecim graczem, a twój 
przeciwnik po prawej stronie gra 
wyżej niż twój partner w kolorze, 
w którym masz Asa i Damę, warto 
spróbować wygrać lewą, mając 
nadzieję, że przeciwnik po lewej 
stronie nie trzyma Króla (szanse 
są równe, że on lub twój partner 
go posiada). Ta próba wygrania 
lewy kartą, która nie jest najwyższa 
w swoim kolorze, nazywa się 
”impasem”. Jeśli Dama wygra, 
impasem wygrywa z Królem, a twoja 
kombinacja As / Dama wygrywa dwie 
lewy zamiast jednej. Tę samą zasadę 
można rozszerzyć na inne kombinacje 
kart i inne sytuacje w grze. Z natury 
impas stanowi ryzyko i dlatego nie 
powinien być stosowany, w sytuacji 
porażki prawdopodobnie straci więcej 
niż zyska. Zasada ta ma zastosowanie 
do wszystkich gier karcianych 
polegających na podejmowaniu lew.
Z wyjątkiem sytuacji, w których 
próbujesz wygrać lewę, zawsze graj 
najniższą możliwą kartą z możliwych 
kolorów. Ale jeśli pozostały tylko 
dwie karty w kolorze, należy najpierw 
zagrać wyższą, a niższą do kolejnej 
lewy. To konwencjonalne zagranie jest 
sposobem na wskazanie partnerowi, 
że odtąd nie masz kart w danym 
kolorze i jesteś w stanie przebijać 
go, jeśli zostaniesz poprowadzony. 
Co więcej, każda gra niepotrzebnie 
wysokiej karty przed niższą kartą w 
tym samym kolorze jest sygnałem 
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(znanym jako Niebieski Piotr), że 
chcesz, aby prowadził atuty przy 
najbliższej okazji.
Przewagę można uzyskać z koloru, 
w którym już nie grasz (nie ma go 
już). Jeśli grany jest jakiś, możesz 
albo spróbować wygrać lewę przez 
blefowanie, albo zrezygnować z gry 
kartą innego koloru. Renons, to jest 
brak karty w danym kolorze, może 
być użyty do jednego z dwóch celów. 
Na początku gry, jeśli masz silny 
kolor, ale jeszcze nie podjąłeś lewy, 
możesz odrzucić niskie karty  z tego 
koloru, aby zwrócić uwagę partnera 
na najlepszy kolor. Lub, ponieważ 
prawie zawsze masz jedną lub więcej 
kart, które są pewnymi przegranymi, 
skorzystaj z okazji, aby rzucić na nią 
przegrywającą kartę, być może w celu 
unieważnienia kolejnego zwykłego 
koloru. Gdy obaj partnerzy nie mają 
kart w danym kolorze, mogą ograć 
przeciwnika poprzez następujące 
zagranie: kartą atutu na lewę,  jeden 
gracz zagrywa do koloru swojego 
partnera,który nie ma już kart w tyle 
co zagranym kolorze i dzięki temu 
partner wygrywa lewę, a następnie 
prowadzi do nieważnego koloru 
pierwszego partnera ... i tak dalej.
W sytuacji renonsu - braku karty 
w danym kolorze, staraj się nie 
rozpoczynać od koloru,  tylko jedną 
kartą (singlem) lub dokładnie dwiema 
(dublem). Chodzi o to, aby stworzyć 
jak najszybciej brak kart w danym 
kolorze i wychodzić atutem.. Takie 
zagranie uniemożliwia dokonanie 
rozpoczynającego wyłożenia kart, 
co ma zniweczyć silną przewagę. 
Po drugie, krótki kolor zostanie 
ostatecznie rozegrany z dokładnie 
takim samym skutkiem, więc nic się 
nie zyska.

PIEKIEŁKO
3 - 7 graczy (najlepiej 4 - 5 
graczy)

1 talia klasyczna (52 karty)

CEL/PRZEDMIOT GRY
Gra składa się z kilku rozdań, 
kolejka rozdań przechodzi w lewo. 
W pierwszym rozdaniu każdy gracz 
otrzymuje jedną kartę; w drugim 
dwie; w trzecim trzy; i tak dalej, 
karty są gromadzone i tasowane 
na końcu każdego rozdania.Trwa 
to do momentu, gdy nie będzie 
wystarczającej liczby kart, aby przejść 
do kolejnego rozdania, więc ich liczba 
w grze zależy od ilości graczy. Przy 
każdej rozdaniu celem każdego gracza 
jest zebranie dokładnie tylu lew, ile 
licytował - ani więcej, ani mniej.

GRA 
Rozdaj odpowiednią liczbę kart 
odwróć następną kartę, aby 
ustalić kolor atutowy. Jeśli nie 
pozostały żadne karty, graj bez 
atutu. Zaczynając od lewej strony 
rozdającego, każdy gracz licytuje  
liczbę lew, które zamierza wygrać 
- tj. żadną lub jedną w pierwszym 
rozdaniu; żadną, jedną lub dwie, 
w drugim itd. Rozdający zapisuje 
swoją ofertę na przyszłość: Istnieje 
obowiązek dorzucania karty do koloru 
wyjścia, jeśli to możliwe. Tylko gdy 
gracz nie ma karty w kolorze wyjścia 
może zgrać dowolną kartę w innym 
kolorze. W sytuacji braku kart u 
gracza w jednym kolorze mamy do 
czynienia z sytuacją zwaną renonsem. 
Grę rozpoczyna najstarszy gracz. 
Zwycięzca jednej lewy zaczyna 
następną.



Instrukcje do tej oraz ponad 20 innych gier 

znajdziesz w zestawie. 


