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WSTĘP 
 

 Każda partia szachów to szereg zagadek o nieznanej treści, ale o jednym celu, czyli 

zamatowaniu przeciwnego króla. Podczas wykonywania ćwiczeń na treningach uczeń dostaje 

podpowiedzi. Nawet treści zadania może być wskazówką, np. „zrób mata w jednym ruchu” 

sugeruje, że w danej pozycji jest możliwość wygranej w jednym posunięciu. Podczas zwykłej 

partii nie ma takich wskazówek. Każdy zawodnik musi sam zauważać i kreować swoje okazje 

do zagrania motywu matowego lub taktycznego.  

 

 Niniejsza publikacja przestawia elementy szachów, które pomagają w spostrzeganiu 

różnych kombinacji ruchowych złożonych z dwóch i więcej posunięć. Czytelnik, analizując 

takie zagrania uwzględnia odpowiedzi przeciwnika, a więc „przewiduje” ruchy. Zmusza to do 

głębszego myślenia i „liczenia” różnych wariantów gry. Każde rozwiązane zadanie poszerza 

„pole widzenia” na szachownicy, co podnosi poziom gry zawodnika. W książce są też zawarte 

partie mistrzów i różnego rodzaju analizy gier. Książka wymaga sporego nakładu pracy 

własnej i stopniowo przyzwyczaja do samodzielnego zdobywania wiedzy.  

 

 Poprzednie dwie części tej serii książek zaopatrują czytelnika w zakres umiejętności, 

który jest wystarczający do samodzielnego grania i rozwoju dzięki szachom, a opanowany 

materiał przygotowuje do czynnego udziału w turniejach.  

 

 Ucząc się gry w szachy, czy nawet grając na zawodach, warto przemyśleć oczekiwania 

wobec siebie. Na zajęciach każdy uczeń może zapracować na najwyższy stopień, ale na 

zawodach złoty medal jest tylko jeden. Choćby wszyscy grali rewelacyjnie i zasługiwali na 

wygraną, specyfika gry uniemożliwia wygraną wszystkich naraz. Przy rywalizacji liczą się nie 

tylko własne umiejętności, ale też poziom innych graczy. Aby wygrać, trzeba być lepszym od 

przeciwnika. Szanse na sukces zwiększają się przy poświęcaniu większej uwagi wybranej 

dyscyplinie. Traktując szachy jako sport, należy je trenować, jak każdą inną dyscyplinę.  

 

 

Prawidłowe odpowiedzi do zadań z książki znajdziesz na stronie www.akademia-gambit.pl. 
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ROZGRZEWKA UMYSŁU 

 

Instrukcja: 

 Wykonaj ćwiczenia z tego tematu, a następnie sprawdź prawidłowe odpowiedzi na 

stronie www.akademia-gambit.pl w zakładce „książka” i oceń swój aktualny poziom gry. Za 

każde prawidłowo zrobione zadanie postaw sobie 1 punkt. Pracuj powoli i starannie. Prędkość 

rozwiązywania nie wpływa na ocenę. 

 

 

 

PUNKTY OCENA 

16-18 pkt. 6 
13-15 pkt. 5 
10-12 pkt. 4 
7-9 pkt. 3 
4-6 pkt. 2 
0-4 pkt. 1 

 

 

Po zrobieniu ćwiczeń ze sprawdzianu policz swoje punkty i zaznacz uzyskaną ocenę. 
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ROZGRZEWKA UMYSŁU - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Znajdź i wykonaj najlepszy ruch. 
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ROZGRZEWKA UMYSŁU - Ćwiczenie 2: 

Zapisz jak doszło do tego ustawienia. Ruchy mogą być słabe, ale muszą być prawidłowe. 


 

Diagram 1: 

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 e5 

2. Gc4 Se7 
 

 








 

 

         
 


 

Diagram 2: 

 BIAŁE CZARNE 

1. d4 e6 

2. d5 e6xd5 
 

 








 

 

         
 


 

Diagram 3: 

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 d5 

2. e4xd5 Hxd5 

3. Ge2 Hxg2 
 

 








 

 

 



11 

 

 


 

Diagram 4: 

 BIAŁE CZARNE 

1. g3 d5 

2. Gh3 Gxh3 

3. Sxh3 e6 
 

 








 

 

         
 


 

Diagram 5: 

 BIAŁE CZARNE 

1. Sc3 e6 

2. Se4 He7 

3. Sg5 Hb4 
 








 

 

         
 


 

Diagram 6: 

 BIAŁE CZARNE 

1. d4 e5 

2. d4xe5 Sf6 

3. e5xf6 Gd6 

4. Hxd6 c7xd6 
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PLANOWANIE 

 

Instrukcja: 

 Mówi się, że szachiści „przewidują” ruchy przeciwnika, ale to stwierdzenie jest nieco 

niedokładne, ponieważ sugeruje, że gracze posiadają jakąś tajemną moc przewidywania 

przyszłości. Gracz w rzeczywistości „planuje” swoje posunięcia i rozważa różne opcje ruchu 

przeciwnika. Skuteczne planowanie polega na starannej kalkulacji i dobrej intuicji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja: 

 Na początku gry każda strona ma 20 różnych opcji wykonania pierwszego ruchu, co 

daje aż 400 różnych możliwości rozgrywania partii. Amerykański matematyk Claude Elwood 

Shannon wyliczył, ile może powstać różnych wariantów po kolejnych posunięciach obu stron: 

Numer ruchu Liczba opcji 

1 400 

2 197.281 

3 119.060.324 

4 84.998.978.956 

5 69.352.859.712.417 
(1.000.000 = 1 milion; 1.000.000.000 = 1 miliard; 1.000.000.000.000 = 1 bilion)  

 Człowiek nie jest maszyną i nie może dosłownie wszystkiego kalkulować. Żeby 

„przewidzieć” 5 ruchów, należałoby uwzględnić biliony opcji. Plany wymagają nie tylko 

liczenia, ale też logiki i intuicji, aby odrzucać mało prawdopodobne lub „słabe” warianty. 
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PLANOWANIE - Ćwiczenie 1: 

Nakarm „potworka głodomorka”. Pionki są nieruchome. „Zjedz je” bijąc w każdym ruchu. 
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PLANOWANIE - Ćwiczenie 2: 

Zagraj ze znajomym w szachową gierkę „Farmer i owce” (białymi i czarnymi). 

Zasady gry „Farmer i owce”: 

1. Białe „owce” chcą przejść do ostatniej 

linii, gdzie jest pole kukurydzy.  

2. Czarna bierka to „farmer”, który stara 

się złapać (zbić) jak najwięcej owiec. 

3. Zasady poruszania się bierek są takie 

same, jak w prawdziwych szachach. 

4. Figura, która jest farmerem nie może 

wejść pod bicie! 

5. W przypadku pata punkt ma farmer. 

6. Każda przeprowadzana owca to punkt 

białych. Zbite owce to punkty czarnych.  

7. Każda partia to dwie rozgrywki (raz 

białymi i raz czarnymi). Wygrywa gracz, 

który zdobył więcej punktów. 

8. Gdy owca wchodzi na linię nr 8, może 

zostać złapana przez farmera (przykład): 









 
         

 
 

 Farmer łapie owcę:  Owca jest za daleko i ucieka:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    

PLANOWANIE - Ćwiczenie 3: 

Zagraj w inne wersje gry „Farmer i owce” (białymi i czarnymi). 

Ustawienie 1: Ustawienie 2: Ustawienie 3: Ustawienie 4: Ustawienie 5: 

    Wybierz  
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RUCH PRZECIWNIKA 

 

Instrukcja: 

  Ruch przeciwnika jest pewnego rodzaju zagadką, ale posunięć można się spodziewać. 

Szczególnie w sytuacjach, gdy możliwości ruchu są ograniczone. Warto patrzeć na opcje gry 

konkurenta, jak na swoje. Najprościej postawić się na miejscu rywala i wymyślić jego ruch.  

 

Co zrobi mój przeciwnik, jeśli zagram białymi…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpierw pomyśl, potem wykonaj ruch! 

 …Kg6  …Wf8  …Ke6 











Odpowie Kh8, a ja zrobię 

mata wieżą na f8. 

 Odpowie Wh8, a ja zbiję 

wieżę za darmo. 

 Nic nie zrobi. Spatuje, a tego 

przecież nie chcę. Pomyślę 

nad innym ruchem… 
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RUCH PRZECIWNIKA - Ćwiczenie 1: 

Czarne na posunięciu. Zapisz jedyny ruch czarnych i odpowiedz białymi matem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kh8 

2. Wh6# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kc8 

2. Wa8# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Ka7 

2. Wa5# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kf8 

2. Hf7# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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Pamiętaj!  

Każdą zagadkę możesz ustawić na szachownicy i na niej szukać odpowiedzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kh8 

2. Gf6# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kb8 

2. Gd6# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kg8 

2. f7# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kxh8 

2. Wxf8# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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RUCH PRZECIWNIKA - Ćwiczenie 2: 

Czarne na posunięciu. Zapisz możliwe ruchy czarnych i na każdy odpowiedz białymi matem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Ka8 

2. Wf8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kh6 

2. Wh1# 1-0 
. 

 

1. … Kb8 

2. Wf8# 1-0 
. 

 

1. … Kh5 

2. Wh1# 1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Ke8 

2. He7# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kf8 

2. Hh8# 1-0 
. 

 

1. … Kg8 

2. Hg7# 1-0 
. 

 

1. … Kd8 

2. Hb8# 1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Ke8 

2. Wd8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Sc7 

2. Hg7# 1-0 
. 

 

1. … Kc7 

2. Gd8# 1-0 
. 

 

1. … g5 

2. Hg7# 1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kxh6 

2. Wh8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Kd5 

2. Hd7# 1-0 
. 

 

1. … g7xh6 

2. Wxf7# 1-0 
. 

 

1. … Kf5 

2. Hf7# 1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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RUCH PRZECIWNIKA - Ćwiczenie 3: 

Autor: K. Fabel. Białe zaczynają i NIE MATUJĄ w 1 ruchu. 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

    


 


    

 

RUCH PRZECIWNIKA - Ćwiczenie 4:  

Białe zaczynają i NIE MATUJĄ w 1 ruchu. 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

    


Czy uwzględniasz ruchy przeciwnika? 


    

Nie można wykluczyć, że czarne zagrały przed a7-a5, stąd możliwe jest bicie w przelocie. 
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RUCH PRZECIWNIKA - Ćwiczenie 5: 

Twój przeciwnik „kopiuje” każdy ruch, który wykonujesz. Zrób mu mata w 4 posunięciu. 

Ruchy muszą być prawidłowe. Jest kilka możliwości doprowadzenia w ten sposób do mata.  

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

 
. 

 BIAŁE CZARNE 

1. d4 d5 

2. Hd3 Hd6 

3. Hh3 Hh6 

4. Hxc8# 1-0 
. 

 

Czas rozwiązania 15 minut.  

W przypadku niepowodzenia odłóż zadanie na potem lub sprawdź podpowiedź poniżej. 

 

 

 
 

 

 

 

Podpowiedzi (nie sprawdzaj bez zastanowienia)!  
 

 

 

 

d4, Hd3, Hf5, Hxc8# / d4, Hd3, Hh3, Hxc8# / c4, Ha4, Hc6, Hxc8# 

PAPUGA! 
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MAT W DWÓCH POSUNIĘCIACH 

 

Instrukcja: 

 Zadania typu „zrób szacha mata w 2” („mat w 2” / „#2”) polegają na tym, że w danej 

pozycji jest opcja zamatowania w dwóch ruchach, niezależnie od posunięcia strony broniącej. 

 

Przykład mata w dwóch ruchach: 

 

Białe zaszachowały, więc czarne odpowiedziały najlepiej jak mogły, a następnie padł mat. 

 

Każde rozwiązanie ma taki sam schemat: 

Krok 1: Strona atakująca wykonuje posunięcie.  

Krok 2: Przeciwnik odpowiada najlepiej jak to możliwe. 

Krok 3: Atakujący wykonuje drugi ruch, który musi być szachem matem.  

Uwaga: Jeżeli drugi ruch nie jest matem, to oznacza, że atakujący źle rozwiązał zadanie. 

 

Ważne wskazówki! 

1. Nie zawsze w pierwszym ruchu musi być szach. 

2. Czasami przeciwnik może mieć kilka możliwości odpowiedzi.  

3. Jeżeli na każdą odpowiedź przeciwnika da się zrobić mata, to zadanie jest rozwiązane. 

 

Ciekawostki! 

 W szachowym żargonie można spotkać się z nazwami:  

 „Atak forsowny” (wymuszony) – konsekwentny atak z nieuchronną groźbą. 

 „Cichy ruch” – posunięcie bez szacha, z pozoru niegroźne, ale tworzy zabójczy atak. 
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MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób szacha mata w 2 ruchach. Zapisz te ruchy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gd6+ Ka8 

2. Gc6# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wb7+ Kg8 

2. Wc8# 1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wh7+ Kg8 

2. Wc7-g7# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. He8+ Wxe8 

2. Wxe8# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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. 

 BIAŁE CZARNE 

1. e7 Kg8 

2. e8=H# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. g7+ Kg8 

2. Ge6# 1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wc8+ Wxc8 

2. Wxc8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. c8=W Ka6 

2. Wa8# 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 2: 

Ruch białych. Zrób szacha mata w 2 ruchach. Zapisz wszystkie możliwe warianty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Kf6 Kg8 

2. Hg7# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wa7 Kf8 

2. Wh8# 1-0 
. 

 

1. Kf6 Ke8 

2. He7# 1-0 
. 

 

1. Wa7 Kd8 

2. Wh8# 1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. h7 Kb8 

2. h8=W 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. g8=H Ka6 

2. Ha8# 1-0 
. 

 

1. h7 Kb8 

2. h8=H 1-0 
. 

 

1. g8=H Ka4 

2. Ha2# 1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 

 



29 

Pamiętaj! 

Po każdym ruchu, który przeciwnik mógłby zrobić, musisz dać mata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hh6 Kh8 

2. Hxf8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wf8+ Wxf8 

2. Hxf8# 1-0 
. 

 

1. Hh6 Kh8 

2. Hg7# 1-0 
. 

 

1. Wf8+ Kg7 

2. Hf7# 1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Kf8 h6 

2. Wxh6# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wb3+ Kc8 

2. Wb8# 1-0 
. 

 

1. Kf8 h5 

2. Wh6# 1-0 
. 

 

1. Wb3+ Ka7 

2. Gb8# 1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 3:  

Skomponuj na szachownicy własne zadania typu „mat w 2”. Najciekawsze narysuj poniżej.   

 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

    


RUCH BIAŁYCH, MAT W 2 


    

 

 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

    


RUCH CZARNYCH, MAT W 2 
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MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 4: 

Najszybszy możliwy mat podczas zwykłej partii może nastąpić już po 2 ruchu czarnych.  

Do tak szybkiego zwycięstwa prowadzi 8 (podobnych do siebie) kombinacji. Znajdź każdą. 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

    
 

    

(do pozycji z przykładu prowadzą dwie ścieżki) 
.SPOSÓ B 1:  

1. BIAŁE CZARNE 

1. f3 e5 

2. g4 Hh4# 
. 

 

2. BIAŁE CZARNE 

1. g4 e5 

2. f3 Hh4# 
. 

. 

3. BIAŁE CZARNE 

1. f4 e5 

2. g4 Hh4# 
. 

 

4. BIAŁE CZARNE 

1. g4 e5 

2. f4 Hh4# 
. 

. 

5. BIAŁE CZARNE 

1. f3 e6 

2. g4 Hh4# 
. 

 

6. BIAŁE CZARNE 

1. g4 e6 

2. f3 Hh4# 
. 

. 

7. BIAŁE CZARNE 

1. f4 e6 

2. g4 Hh4# 
. 

 

8. BIAŁE CZARNE 

1. g4 e6 

2. f4 Hh4# 
. 

  

 Takie zakończenie partii jest niezwykle rzadkie i zazwyczaj występuje celowo, gdy ktoś 

chce się podłożyć. Niektórzy tego mata nazywają „matem głupców”, ponieważ białe pomagają 

czarnym siebie zamatować. Zwróć szczególną uwagę na przekątną, po której hetman atakuje 

króla. Przekątna ta jest bardzo zabójcza, ponieważ żadna figura, nie może zasłonić ataku. 
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MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 5: 

Ruch czarnych. Zrób szacha mata w 2 ruchach. Zapisz rozwiązanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Hxf3+ 

2. Kg1 Hg2# 0-1 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Wf1+ 

2. Gxf1 e2xf1= H 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Hxf3+ 

2. Kg1 Hg2# 0-1 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Wh6+ 

2. Kg1 Wh1# 0-1 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 

 



33 

MAT W DWÓCH RUCHACH - Ćwiczenie 6: 

Ćwicz matowanie w 2 ruchach. Poszukaj dodatkowych zadań w literaturze i sieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Sxf7++ Kh7 

2. Wh8# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. … Hf3+ 

2. Hxf3 Wxg1# 
. 

 

Zrób notatkę z tytułami znalezionej literatury i stron z ćwiczeniami na mata w 2 ruchach: 

Lp. Tytuł literatury lub nazwa strony z zadaniami Kategoria 

1. 
M. Sroczyński (maty, kombinacje) 

1-3 krok do szach. mistrz. 
Książka 

2. 
Cz. Spisak – kurs na IV kategorię 

(jest super, tylko tytuł nieco myli) 
Książka 

3. 
P. Dobryniecki (dużo zadań) 

Szkoła Szachowej Taktyki cz. 1-4 
Książka (język obcy) 

4. 
www.zadania.szachowe.pl  

(świetna strona z zadaniami) 
Strona www lub program 

5. 
www.szachydzieciom.pl  

(ciekawa strona edukacyjna) 
Strona www lub program 

 

+kanał na youtube pt. ,,marianczello” – wiele ciekawych partii, analiz, zadań itp. 

Praktyczna porada! 

Wpisz w wyszukiwarce hasła typu „mat w 2”, „zadania szachowe” lub „taktyka szachowa”. 
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MAT W DWÓCH RUCHACH – Ćwiczenie 7: 

Sprawdź, czy potrafisz. Ruch białych. Zrób szacha mata w 2 ruchach. 

 
 
 
 
 
 
 
   1 
 
   
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PIERWSZY RUCH POWINIEN NAKIEROWAĆ CIĘ NA DOBRĄ ODPOWIEDŹ 
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Skup się! Te zadania są wymagające! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                    

 
 
 
 
 
 
 
 1  
2  
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TYPOWE MOTYWY MATOWE 
 

 

Instrukcja: 

  Motywy matowe to bardzo szeroko rozumiane pojęcie, które obejmuje zarówno 

elementarne, jak i bardzo rzadkie sposoby na zakończenie partii. Znajomość schematów 

ułatwia nie tylko atak, ale też obronę, ponieważ widząc zagrożenia, łatwiej im przeciwdziałać. 

 

Elementarne motywy matowe (są omówione w części 2 tej serii książek): 

Do wygranej potrzeba kilku lub kilkunastu ruchów. Każdy musi umieć wygrać to białymi. 

 

 Wiele motywów prowadzi do nieuchronnego mata, ale przed częścią gróźb da się 

obronić. Przykład prostego ataku i łatwej obrony (o ile w porę widzimy groźbę): 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 

 

MAT SCHODKOWY MAT HETMANEM  MAT WIEŻĄ 
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TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 1 (Mat „z tyłu szeregu”): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o obronie czarnych (zakładając, że byłby ich ruch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 2 (Mat „w pudełku”): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o obronie czarnych (zakładając, że byłby ich ruch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 
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TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 3 (Mat „w rogu”): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o obronie czarnych (zakładając, że byłby ich ruch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 4 (Mat „na haku”): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o obronie czarnych (zakładając, że byłby ich ruch). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 
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TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 5 (Mat gońcem i skoczkiem): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

Króla należy matować w narożniku kontrolowanym przez gońca. 

 

TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 6 (Mat dwoma gońcami): 

Zrób białymi mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gc4  

2.   

3.  1-0 
. 
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TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 7 (Mat z atakiem na krótką roszadę): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o własnych przykładach ataku na roszadę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

TYPOWE MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 8 (Mat z atakiem na długą roszadę): 

Zrób białymi mata w 2 ruchach. Pomyśl o własnych przykładach ataku na roszadę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 
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MOTYWY MATOWE 
 

 

Instrukcja: 

 Pozycje matowe od wieków interesowały miłośników królewskiej gry. W literaturze 

opisano wiele ciekawych matów, które powstały ze zwykłych partii oraz takich, które 

wynikały z teoretycznych analiz. Wiele motywów posiada swoje historyczne nazwy, co 

ułatwia ich rozróżnianie. Niektóre często padają w partiach, a inne rzadziej. Część motywów 

wymaga poprawnego i dokładnego wykorzystania sytuacji, a inne pomysłowości i poświęceń. 

W tej książce znajdziesz wiele pięknych matów, które podnoszą poziom gry i cieszą oko. Ten 

temat zawiera 12 motywów, zaś pozostałe są omówione osobno, z przykładową partią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

W tym temacie są zawarte maty w 2 i coś nowego: maty w 3 i w 4. Spokojnie, dasz radę!  
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 1 (Mat Anderssena): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wh8# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 2 (Mat Blackburna): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gh7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 

   
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 3 (Mat Bodena): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Ga6# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 

   
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 4 (Mat Cozio): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Ha7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gg6+ f7xg6 

2. f5xg6+ Kxg6 

3. Hf5# 1-0 

   
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 5 (Mat Damiano – wieże i hetman) : 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hh7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
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. 

 MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 6 (Mat Damiano – manewr z gońcem) : 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hf7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gxh7+  

2. Gg6+  

3. Hh7+  

4. Hxf7# 1-0 
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 7 (Mat Loli) : 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hg7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 

   
. 

 



51 

MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 8 (Mat Janowskiego) : 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wa7-g7# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 

   
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 9 (Mat M. Langego): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hg8# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. He8+  

2. Gg8+  

3. Gf7+  

4. Hg8# 1-0 
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 10 (Mat Morphiego): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.  1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wxf7+ Kg8 

2. Wg7+ Kh8 

3. Wg6+ Wf6 

4. Gxf6# 1-0 
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 11 (Mat Pillsburego): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wg1# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wg1+  

2. Gg7+  

3. Gxf6+ Hg4 

4. Wxg4# 1-0 
. 
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MOTYWY MATOWE – Ćwiczenie 12 (Mat Retiego): 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Gd8# 1-0 

   
   

. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 

3.   
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 

   
. 
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ANALIZA PARTII 
 

 

Instrukcja: 

  Analiza rozegranych gier to podstawowe narzędzie do doskonalenia praktycznych 

umiejętności. Gra w szachy opiera się na rozumieniu, dlatego po partii, zwłaszcza przegranej, 

należy ją odtworzyć, zbadać szczegóły, pomyśleć, co poszło źle i wyciągnąć wnioski. 

 

Naukę na błędach należy zacząć od rozpoznania błędów: 

Analizowanie polega na zadawaniu pytań i szukaniu właściwych odpowiedzi. 

 Co było dobre, a co było złe? Co było zagrane w porządku, a co dało się zagrać lepiej?  

 Co jest moją mocną stroną, a co słabością? Nad czym muszę popracować?  

 Kto miał lepszą pozycję po otwarciu (po 8-12 ruchach)? Czy debiut był poprawny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyczne sposoby analizy partii szachowej: 

 W pierwszej kolejności rozegranie i zapisanie partii (pamięć bywa zawodna). 

 Samodzielne odtwarzanie partii na szachownicy i szukanie nowych pomysłów. 

 Sprawdzenie teorii debiutu, który był rozegrany w partii (np. w sieci lub książkach). 

 Poznanie opinii szachisty lub szachistów z większym doświadczeniem. 

 Wpisanie partii do programu (silnika) szachowego na komputerze, który pokazuje, 

ocenia siłę danego ruchu oraz podpowiada najlepsze możliwe posunięcia. 
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ANALIZA PARTII - Ćwiczenie 1 (Partia „Operowa” Morphiego): 

Zapoznaj się z analizą sławnej partii granej w paryskiej operze i odpowiedz na zagadki. 


 

Paul Morphy (1837-1884) 

Białe, Paryż (Francja), rok 1858. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 d6 

Otwarcie: Obrona Philidora 

 

(główną zaletą wyboru 2. d6 zamiast Sc6 

jest wolna droga pionka z c7, a wadą 

blokada gońca z f8) 3. d4 Gg4 (zgodnie 

z aktualną teorią debiutową ruch Gg4 

jest słaby, lecz dawniej nie dostrzegano 

w nim błędu, czarnym poleca się grać  

3. e5xd4 lub 3. Sd7 lub 3. Sf6) 

 

4. d4xe5 Gxf3? (nie można 4. … d6xe5? 

bo 5. Hxd8+ Kxd8 6. Sxe5 +/-, ciekawym 

pomysłem jest 4. … Sd7?! 5. e5xd6 Gxd6 

+/= z ideą straty pionka za aktywność) 

5. Hxf3! d6xe5 (białe zyskały tempo 

rozwoju) 6. Gc4 (rozwój gońca z groźbą 

mata na f7) Sf6? (czarne bronią f7 ale 

błędnie – lepsze było 6. … Hf6) 7. Hb3!! 

 








 
         










 
         


Załóżmy, że czarne w tej pozycji nie 

bronią pola f7. Jak to wykorzystać? 

7. … b6?? 

8. Gxf7+ K d7 lub e7 

9. He6# 1-0 
7. … He7 (jedyne ratujące posunięcie, 

nie wolno 7. … Hd7?, ponieważ 8. Hxb7! 

Hc6? 9. Gb5!! +/-) 8. Sc3 (białe nie chcą 

8. Hxb7 Hb4+, ponieważ na wymianie 

zyskają jedynie pionka) c6 (solidny ruch, 

broni pionka b7 oraz kontroluje d5 i b5) 
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9. Gg5 (białe spokojnie rozwijają gońca, 

a czarne muszą główkować) Co grać…? 

(9. … h6? 10. Gxf6! g7xf6 11. 0-0-0! +/- 

9. … g6?? 10. Gxf6! Hxf6 11. Hxb7 +/- 

9. … Sb8-d7?? 10. Hxb7! +/- 

9. … Hc7 10. 0-0-0 +/= 

9. … Sa6 10. Gxa6 b7xa6 11. 0-0-0 +/=  

kluczowy moment w partii i niełatwy 

wybór, najlepsze było Sa6) 9. … b5?  

10. Sxb5! (poświęcenie figury za atak) 

c6xb5 (można nie bić skoczka i walczyć 

z pionkiem mniej, ale partia pozostaje 

przegrana) 11. Gxb5+ Sb8-d7 (można 

jeszcze Kd8) 12. 0-0-0! (białe zakończyły 

swój etap debiutu) Wd8 

 

13. Wxd7! Wxd7 14. Wd1! (białe chcą 

wykorzystać całą siłę, a czarne mają 

bezużyteczne figury f i h 8) He6 (wygląda 

logicznie, hetman grozi wymianą, daje 

ruch dla skoczka i uruchamia gońca, 

lecz to spory błąd) 15. Gxd7+! Sxd7?? 

(porażkę odwleka  15. … Hxd7) 

 








 
         










 
         


Dokończ partię w 2 ruchach: 

16. Hb8+ Sxb8 

17. Wd8# 1-0 
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ANALIZA PARTII - Ćwiczenie 2 (Partia Kasparowa): 

Zapoznaj się z analizą i odpowiedz na zagadki. Piękne partie nie muszą być spektakularne. 


 

Garry Kasparow (ur. 1963) 

Białe, Korfu (Grecja), rok 1996. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5  

Otwarcie: Partia Hiszpańska (ang. Ruy 

López) 

 

(wbrew pozorom białym nie zależy na 

biciu skoczka i łapaniu e5 – jeśli 4. Gxc6 

to d7xc6 5. Sxe5 Hd4 odzyskuje pionka) 

3. … Sf6 (Obrona Berlińska) 4. 0-0 Gc5 

(można też na chwilę zyskać pionka Sxe4 

lub nieco defensywnie Ge7, każda opcja 

prawidłowa) 5. c3 (częste w hiszpańskiej 

przygotowanie do d4) 0-0 6. d4 (równa 

pozycja) e5xd4? (błąd, poprawnie Gb6)  

 

7. c3xd4 (białe obejmują kontrolę nad 

centrum i wymuszają ruch gońcem) Gb6 

(pionki kontrolują centrum i powinny 

atakować, by czarne nie oswobodziły się 

grając d5 lub Sxe4)  

 








 
         










 
         


8. d5!? (ciekawy ruch, polecane jest e5) 

Se7 9. d6!? (oddanie pionka za pozycję) 

c7xd6 (rekompensatą za utratę pionka 

jest słaby czarny goniec z c8, który nie 

ma wyjścia przez pionki b7 i d7)  

 

G. Kasparow był pierwszym w historii 

szachistą, który przekroczył granicę 

2800 punktów rankingowych FIDE. 

Jego rekord 2856 (z 03.03.2000r.) jak 

dotąd pobił tylko jeden zawodnik. 
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10. Sc3 (czarne mają trudną pozycję, 

mogą próbować obrony pionka d6 przy 

pomocy Gc7 lub Gc5 ale lepiej Ga5, Sg6, 

Sc6, a nawet a6 i h6) We8? 11. Gg5! 

Sg6 12. Sd5! (idealne pole dla skoczka, 

atakuje f6, kontroluje e7, c7, b6, więc ta 

pozycja jest warta więcej, niż odbicie d6) 

a6 (lepsze Wxe4) 13. Gd3 Se5? (błąd, 

należało We6) 14. Gxf6! g7xf6 15. Sh4! 

(idealne pole dla drugiego skoczka to f5, 

ruch h4 jest drogą do celu)  

 

15. … Gc5? 16. b4! Ga7 (strata tempa) 

17. Sf5! We6 18. a4!? (pomysłowy ruch 

z ideą wieży na 3 linii, można też Hh5) 

b6 (lepsze Kh8) 19. b5 a5? (błąd, figura 

zablokowana) 20. Wa3 (można też 20. f4 

Sg6 21. Sh6 i  f5) Gb7 21. Gb1 (cały czas 

grozi Hh5 i f4, ale białe kontynuują plan 

uruchomieniem wieży na 3 linii) Wc8? 

22. Wh3 Sg6?? (błąd, grozi prosty mat) 

23. Hh5 Sf8 

 








 
         










 
         


Dokończ partię w 2 ruchach: 

24. Hh6  

25. Hg7# 1-0 
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ANALIZA PARTII - Ćwiczenie 3 (Partia własna): 

Spróbuj samodzielnie przeanalizować partię. Możesz korzystać z pomocy, np. internetu. 

 

Tu przepisz swoją partię: 

1. .  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

Tu zapisuj swoje uwagi:   Gram kolorem ………………  
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25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Szachy są nauką o własnych błędach.”  

         Ksawery Tartakower 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) 
 

Instrukcja: 

 Piękny i spektakularny manewr, który zawiera poświęcenie. Atakowany król zostaje 

szczelnie otoczony przez własne bierki i „dusi się” z powodu braku wolnego pola do ucieczki.  

    


    

    


    

    


    

    


    

 

Przykład manewru, po którym powstał mat: 

 
.SPOSÓ B 1:  

 BIAŁE CZARNE 

1. Hg8+ Wxg8 

2. Sf7# 1-0 
. 

 

 Ciekawostki! 

 Manewr prowadzący do mata może być znacznie dłuższy niż tylko 2 ruchy. 

 Nazwa motywu w języku angielskim to „Smothered mate” (uduszony mat) i „Philidor’s 

mate” (mat Philidora). Obie nazwy są prawidłowe. 

 Maurycy Beniowski, którego nazwiskiem jest nazwany „Mat Beniowskiego” był 

znanym podróżnikiem, a szachy były tylko jednym z wielu jego zainteresowań. 

 Pierwszy znany opis motywu pochodzi aż z 1497 roku, z podręcznika Luisa Luceny. 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób mata w dwóch ruchach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. DA SIĘ MATA  

2. W 1 1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1.   

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) - Ćwiczenie 2: 

Ruch białych. Zrób mata w możliwie najszybszy sposób i odpowiedz na pytanie (z dołu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 

 

Co powinny zrobić czarne (w ostatnim zadaniu), jeśli białe 1. Hg8+?? Kxg8! 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) - Ćwiczenie 3: 

Ruch białych. Zrób mata w możliwie najszybszy sposób.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) - Ćwiczenie 4: 

Odtwórz i przeanalizuj partię. Rozwiąż zadanie na mata i odpowiedź na pytanie poboczne.  


 

Gioachino Greco (ok. 1600-1634)  

Czarne, rok 1620. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 e5 

2. Sf3 Sc6 

3. Gc4 Gc5 

Jak się nazywa ten debiut? 

a) obrona Alechina 

b) partia szkocka 

c) partia włoska 








 
         


 

4. 0-0 Sf6  

5. We1 0-0  
Lepsze ruchy: 

6. c3 He7? CZ: We8 

7. d4 e5xd4? CZ: Gb6 

8. e5?? Sg4! B: c3xd4! 

9. c3xd4? Sxd4! B: h3 

10. Sxd4 Hh4!  

11. Sf3?? … B: Ge3 

 








 

 

         
 


 

Zrób mata „Beniowskiego” w 2 ruchach: 

11. .…. Hf2+ 

12. Kh1 Hg1+ 

13.  Sf2# 
 

Partia „usiana” błędami, ale z pięknym 

zakończeniem. Dawniej wiedza nie była 

tak obszerna, jak teraz. Dzisiaj pomagają 

nam lata doświadczeń innych szachistów 

oraz szachowe programy komputerowe. 
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MAT BENIOWSKIEGO (MAT ZDUSZONY) - Ćwiczenie 5: 

Odtwórz i przeanalizuj partię. Rozwiąż zadanie na mata i odpowiedź na pytania poboczne.   


 

Alexander Alechin (1892-1946) 

Białe, Moskwa (Rosja), rok 1911. 

 

Jak doszło do tej pozycji: 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Gc5 4. c3 Sf6 

5. d4 e5xd4 6. 0-0 0-0? (słaby ruch, 

należało grać 6. … Sxe4) 7. c3xd4 Gb6 

 

Czyją sytuację ocenisz teraz jako lepszą? 

a) białych 

b) czarnych 








 
         


8. d5! Se7  

9. e5! Se8  
L 

10. d6! c7xd6  

11. e5xd6 Sg6  

12. Gg5! Sf6  

13. Sc3 h6  

14. Hc2 h6xg5? CZ: Kh7 

15. Hxg6! Sh7  

16. Sd5!! Kh8  

17. Se7 Hxe7  

18. d6xe7 f7xg6  

19. Se5 1-0  

 

Cofnij się o kilka posunięć i pomyśl, co 

by było, gdyby czarne 16. … f7xg6??. 

Zrób mata „zduszonego” w 2 ruchach. 

17. Se7++  

18. Sxg6# 1-0 
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MAT ANASTAZJI 
 

Instrukcja: 

 Mat jest oparty na współpracy skoczka i wieży, które razem tworzą zabójczą groźbę. 

Atak zaczyna się od poświęcenia. Ten motyw, jak i wiele innych, uderza w krótką roszadę. 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

 

Przykład manewru, po którym powstał mat: 

 
.SPOSÓ B 1:  

 BIAŁE CZARNE 

1. Hxh7+ Kxh7 

2. Wh5# 1-0 
. 

 

 

 

 Ciekawostki! 

 Nazwa mata pochodzi z książki „Anastasia und das Schachspiel” (Anastazja i Szachy) 

z 1803 roku, której autorem jest Wilhelm Heinse. 

 Istnieje ciasto Szach-mat Anastazji (polskiej zakonnicy i autorki książek kulinarnych). 
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MAT ANASTAZJI - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób szacha mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 

 

. . 

 

. 

 

. 

 

 . 
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MAT ANASTAZJI - Ćwiczenie 2: 

Odtwórz, przeanalizuj i dokończ partię. 


 

Magnus Carlsen (ur. 1990)  

Czarne, Chalkidiki (Grecja), rok 2003. 

 

1. Sf3 d6 2. d4 Sf6 

Otwarcie: Obrona Królewsko-Indyjska 

Wariant Tartakowera (ang. Indian Game 

Tartakower Defense) 

 

M. Carlsen (Norwegia) jest aktualnym 

Mistrzem Świata (od 2013r.). Uznaje się 

go za najlepszego gracza wszechczasów.  

 

3. Sb1-d2 g6 4. e5 Gg7 5. Gd3 0-0  

6. 0-0 Sc6 7. c3 e5 (dwa różne sposoby 

rozwoju figur i walki o centrum, oba  

prawidłowe) 8. h3 Sh5 (ryzykowny ruch) 

9. d4xe5 (niedokładność, lepsze było d5) 

Sf4! 10. Gb5 Sxe5 11. Sxe5? Hg5!  

12. Sg4 Hxb5 13. Sb3 Se2+ 14. Kh1 

Gxg4 15. h3xg4 Wa8-e8 (nieco lepsza 

pozycja czarnych ale można grać np. a4) 

 

Co było dalej… 

16. Ge3?? (duży błąd, chociaż wygląda 

niegroźnie) Wxe4 17. We1?? (dało się 

jeszcze przedłużać grę poprzez g3) 

 

Zrób czarnymi nieuchronnego mata: 

17. .We1??. Hh5+ 

18.  Wh4# 
 

M. Carlsen jest na I miejscu w rankingu 

FIDE od 2011 roku. Jego rekord świata 

to 2889.2 (21.04.2014). 
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MAT LEGALLA 
 

Instrukcja: 

 Mata dają same lekkie figury przy pomocy niewyprowadzonych bierek przeciwnika. 

Motyw pochodzi ze sławnej miniatury*, w której białe poświęcają hetmana już w 5 ruchu.  

 

Legall de Kermeur (François Antoine de Legall de Kermeur) 

Białe, Paryż (Francja), rok 1750. 

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

   


   

 

Przebieg partii: 
.SPOSÓ B 1:  

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 e5 

2. Sf3 d6 

3. Gc4 Gg4 

4. Sc3 g6? 

5. Sxe5! Gxd1?? 

6. Gxf7+ Ke7 

7. Sd5# 1-0 
. 

Czarne popełniły błąd bijąc hetmana. Należało zrobić 5. … d6xe5 i grać z pionkiem mniej. 

 

*Miniatura – partia wygrana przez jedną ze stron na etapie debiutu (umownie do 30 ruchu). 
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MAT LEGALLA - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób szacha mata w 2 ruchach lekkimi figurami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1-0 
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 

 

. 

 
 . 
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MAT LEGALLA - Ćwiczenie 2: 

Ruch białych. Zrób mata w możliwie najszybszy sposób.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

1. …  

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 
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MAT LEGALLA - Ćwiczenie 3: 

Odtwórz miniatury i dokończ partie matem utworzonym z lekkich figur. 


 

Mat Legalla w Partii Szkockiej 

 

Ernst Falkbeer (1819-1885) 

Białe, Wiedeń (Austria), rok 1847. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 (szkocka) e5xd4 

4. Gc4 d6 5. c3 d4xc3 6. Sxc3 Gg4  

 

Co powinny zagrać czarne na 7. Se5? 

7. Se5? Sxe5 
 








 

7. 0-0 Se5? 8. Sxe5!  

 

Co powinny zrobić czarne, aby mimo 

straty figury nadal mieć jakieś szanse? 

8. Sxe5 d6xe5 
 

Gra bez figury jest trudna, a z dobrym 

graczem niemalże nie do wyrównania. 

Jednak lepiej walczyć ze stratą, licząc 

na błąd przeciwnika, niż dostać mata. 








 


 

8. … Gxd1??  

 

Zrób mata w 2 ruchach: 

9. Gxf7+  

10. Sd5# 1-0 
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Mat Legalla w Obronie Rosyjskiej  

 

Autor nieokreślony, ale partia znana od 

wieków. Pułapka była grywana na wielu 

mistrzostwach.  

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 (rosyjska)  

 

3. Sxe5 Sc6?! 4. Sxc6 d7xc6 5. d3 Gc5 

6. Gg5? Sxe4! 








 

Zrób mata w 2 ruchach: 

7. Gxd8?? Gxf2+ 

8. Ke2 Gg4# 
 

Ciekawostka debiutowa! 

Prosta pułapka oparta na niewiedzy 

czarnych: 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 

Sxe4 4. He2 Sf6?? 5. Sc6+!! +/- 








 

 

Zadanie dodatkowe: 


 

Cofnij się do pozycji po 6. … Sxe4! 

Białe widzą groźbę mata, więc nie biją 

hetmana, tylko skoczka. Jak możesz to 

wykorzystać? 

 

Znajdź najlepszą kontynuację: 

7. d3xe4? Gxf2+ 

8. Ke2 Gg4+ 

9. Kxf2 Hxd1 -/+ 
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MAT GRECO 
 

Instrukcja: 

 Pułapkę matową najczęściej robi goniec, skoczek i hetman. Manewr Greco zazwyczaj 

prowadzi do uzyskania przewagi, ale opiera się na groźbie mata (czasem jest on nieuchronny). 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

 

Przykład manewru, który nieuchronnie prowadzi do mata: 

 
.SPOSÓ B 1:  

 BIAŁE CZARNE 

1. Sg5 h6 

2. Gxf7+ Kh8 

3. Hg6! h6xg5 

4. Hh5# 1-0 
. 

 BIAŁE CZARNE 

1. … … 

2. … … 

3. … Wxf7 

4. Hh7# 1-0 
 

Zazwyczaj ratunkiem jest oddanie wieży za gońca na f7 lub nawet hetmana za skoczka na g5. 

 

 Ciekawostka! 

 Michaił Botwinnik (wieloletni mistrz świata w połowie XX wieku) uważał Gioachino 

Greco za pierwszego profesjonalnego (zawodowego) szachistę w historii. 
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MAT GRECO - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Hg6! h6xg5 

2. Hh5# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.  1-0 
. 

 

   

   
. 

 

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.  1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1.   

2.   

3.   

4.  1-0 
. 

 

. . 

 

. 

 

. 

 

 . 
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MAT GRECO - Ćwiczenie 2: 

Odtwórz, przeanalizuj i dokończ partię. 


 

Nigel Short (ur. 1965)  

Białe, Londyn (Anglia), rok 1995. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5 

Otwarcie: Partia Hiszpańska (ang. Ruy 

López) 

 

3. … a6 4. Ga4 Sf6 5. 0-0 Ge7 (pozycja 

równa) 6. He2 b5 7. Gb3 0-0 8. c3 d5  

9. d3 Gb7 10. Sb1-d2 We8 11. We1 Gf8 

(pozycja nadal wyrównana) 

 








 
         


12. a3 Sa5? (lekka niedokładność, lepsze 

było d4) 13. Ga2 c5 14. b4 Sc6 (czarne 

niechcący wpędziły się w straty ruchów) 

15. e4xd5 Sxd5? (błąd, trzeba było Se7) 

16. Se4! c5xb4? 17. Sf3-g5 f6? 18. Hh5! 

(białe poświęcają figurę za atak) f6xg5 

19. Sxg5 h6 20. Hf7+ Kh8 21. Gxd5 

(grozi mat, w tym motyw Greco) Gc5  

 








 
         


Znajdź (wymyśl) brakujący ruch, który 

zmusił czarne do oddania hetmana: 

22. Hg6! Gxf2+ 

23. Kh1 .Hxg5. 

24. Gxg5 1-0 
Czarne poddały się. 
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MAT EPOLETOWY 
 

Instrukcja: 

 „Epolet” to dawna nazwa naramienników wojskowych. Zrozumienie nazwy tego mata 

wymaga nieco wyobraźni. Ustawienie figur w motywie epoletowym przypomina żołnierza 

widzianego z góry, który stoi na baczność w mundurze z epoletami. Zamatowany król jest 

„głową”, a sojusznicze figury „ramionami”. Do takiego mata często wystarcza sam hetman. 

    


    

    


    

    


    

    


    

    


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady różnych matów epoletowych: 
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MAT EPOLETOWY - Ćwiczenie 1: 

Ruch białych. Zrób mata w najszybszy możliwy sposób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. błąd w zadaniu 

2. Gxb6+ Wc7… 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Sh6+ g7xh6 

2. Hxh7# 1-0 
. 

 

   

   
. 

 

2.  1:0 
. 

 

. 
. 

 
 . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

. 

 BIAŁE CZARNE 

1. Wf8+  

2. Wf8+  

3. Hxg6# 1-0 
. 

 

 BIAŁE CZARNE 

1. Ha8+  

2. Sc5+  

3. Hc6# 1-0 
. 

 

. . 

 

. 

 

. 

 

 . 
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MAT EPOLETOWY - Ćwiczenie 2: 

Odtwórz, przeanalizuj i dokończ partię. 


 

Magnus Carlsen (ur. 1990)  

Białe, Wijk aan Zee (Holandia), r. 2004. 

 

1. e4 c6 2. d4 d5 (Obrona Caro-Kann)  

 

3. Sc3 d5xe4 4. Sxe4 Gf5 5. Sg3 Gg6 

(żadna strona nie straciła tempa) 6. h4 

h6 7. Sf3 Sd7 8. h5 Gh7 9. Gd3 Gxd3  

10. Hxd3 e6 11. Gf4 Sg8-f6 12. 0-0-0 

Ge7 13. Se4 Ha5 14. Kb1 0-0 15. Sxf6 

Sxf6 16. Se5 Wa8-d8 17. He2 c5 

 








 
         


18. Sg6! f7xg6? (błąd, należało Wf8-e8) 

19. He6+ Kh8 20. h5xg6! Sg8?? (duży 

błąd, ratowało Hb6) 21. Gxh6!! g7xh6 

(jeżeli skoczek bije h6, to po 22. Wxh6+! 

g7xh6 23. Hxe7! jest nieuchronny mat) 

22. Wxh6+! Sxh6 23. Hxe7! Sf7 (ratuje 

przed Hh7#) 24. g6xf7 Kg7? 25. Wd3! 

Wd6? (czarne bronią się z pułapką He1, 

ale lepsze byłoby Hb6 z poświęceniem na 

g6 i próbą gry WW vs. H) 26. Wg3+! 

Wg6 27. He5+! Kxf7 








 
         


Zrób mata w 2 ruchach: 

28. Hf5+ Wf6? 

29. Hd7# 1-0 
 

Zadanie dodatkowe: 

Czarne mogły przedłużyć grę, uciekając 

28. … Ke7, ale białe i tak wygrałyby po 

kilkunastu ruchach. Najważniejszy jest 

pierwszy z nich 29. Wd3+!. Zagraj partię 

do końca (mata białymi) robiąc (w miarę 

możliwości) jak najlepsze ruchy. 
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DRZEWKO DEBIUTOWE 
 

 

Instrukcja: 

 „Drzewko debiutowe” to metafora odnosząca się do setek otwarć szachowych i ich 

wszelkich wariantów głównych i pobocznych. Pierwsze ruchy są jak pień, który rozchodzi się 

na wiele zgrubiałych gałęzi, symbolizujących warianty główne, a dalsze wychodzące z nich 

twarde gałęzie i miękkie gałązki, to dobre i słabe warianty poboczne. Schemat możliwości 

ruchów w szachach wyglądem przypomina raczej dąb niż palmę, a każde drzewko żyje i ciągle 

wypuszcza nowe gałązki. Tak naprawdę nie da się wyuczyć żadnego drzewka od startu do 

końca partii, ale im lepiej szachista zna debiut, tym mniejsza szansa, że stanie na kruchą gałąź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Który ruch wybrać?  

 Białe zaczynają, co daje im początkową inicjatywę, a czarne bronią się, dążąc do 

wyrównania i kontry. Tak naprawdę każdy pierwszy ruch z 20 możliwych jest grywalny, ale 

najczęściej widuje się e4, d4, Sf3, c4, a rzadziej g3, f4, b3, Sc3 i inne. Ważne, aby w wybranym 

otwarciu spełniać główne cele wszystkich debiutów, czyli kontrola centrum, szybki rozwój 

figur i obrona króla. Każdy sam wybiera swój własny repertuar debiutowy. 
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DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 1: 

 Ustaw na szachownicy wszystkie warianty główne i jeśli chcesz – poboczne. 


 

Debiuty „otwarte”, czyli „1. e4 e5”. 

Ruchem 1. e4 białe walczą o kontrolę 

nad centrum oraz dają wyjście figurom. 

Czarne odpowiadają e5 i mają „prawie” 

równą walkę. Prawie, ponieważ białe 

ciągle mają prawo do pierwszego ruchu, 

ale to nie oznacza, że czarnymi gra się 

gorzej. Jest wiele osób, które wolą grać 

jako czarne. Białe często kontynuują grę 

ruchem 2. Sf3, który rozwija lekką figurę  

i atakuje pionka. Powstaje groźba, na 

którą trzeba jakoś zareagować. 

Nieprawidłowa obrona 2. … f6? 

Czarne mogły łatwo obronić się Sc6 oraz 

d6, a nawet skontrować atak przez Sf6. 

Jednak obrona f6 jest nieprawidłowa. 

Dlaczego? Co odróżnia pionka d6 od f6? 

Przede wszystkim „f6” niebezpiecznie 

odsłania króla po „przekątnej śmierci”. 

Są otwarcia, które na to pozwalają, ale 

nie tym razem. Czarne zostają szybko 

ukarane, a to może być dopiero początek 

kłopotów, ponieważ król narażony na 

ataki potrafi być ogromnym problemem. 

Białe poświęcają skoczka 3. Sxe5! 

Czarne tracą pionka i teraz stoją przed  

wyborem wzięcia lub odrzucenia figury 

białych. Pobicie skoczka da przewagę 

materialną, ale czy na długo? 

 

Praktyczna porada! 

Używaj do nauki dwóch szachownic. Na 

jednej ustawiaj wariant główny, a na 

drugiej sprawdzaj poboczne i analizuj 

własne pomysły.  
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3. … f6xe5??  

4. Hh5+! 

4. … g6? 5. Hxe5+ He7 6. Hxh8 Sf6 7. d3 Kf7 8. Gg5 Sc6 9. Gxf6 +/- 

4. … Ke7? 5. Hxe5+ Kf7 6. Gc4+ 

6. … Kg6?? 7. Hf5+ Kh6 8. d3+ g5 9. h4! d5? 10. Hf7! (nieuchronny mat h4xg5) 

6. … d5 7. Gxd5+ Kg6 8. h4!  

8. … Sf6?? 9. Hg5# 

8. … Hf6?? 9. He8+! Kh6 10. d4+! g5 11. h4xg5+ Kg7 12. g5xf6+ Kxf6 (lub 

Sxf6) 13. Hf7# 

8. ... Ge7? 9. Hg3+! Kh6? 10. Hf4+ g5 11. h4xg5+ Kg6 12. Hf7+ Kxg5 13. d4+ 

Kg4 14. Hf3# 

8. … h5 9. Gxb7! 

9. … Gxb7?? 10. Hf5+ Kh6 11. d4+! g5 12. Hf7! Gb4+ 13. c3 Gxc3+ 14.  Sxc3 

Sd7 15. h4xg5+ Hxg5 16. Wxh5#  

9. … Sc6? 10. Gxc6 Wb8 11. Ge8+ Kh7 12. Hxh5+ Sh6 13. Gg6+ +/-  

9. … Hf6? 10. He8+ Kh7 11. Hxc8 Se7 12. Hh3 Sb8-c6 13. Gxa8 +/- 

9. … Gd6 10. Ha5! 

10. … Gxb7?? 11. Hf5+! Kh6 12. d3+! g5 13. Hf7!! Gf4? 14. h4xg5+! Hxg5 

15. Gxf4 Sf6 16. Gxg5+ Kxg5 17. Hg7+ Kf4 18. Hg3# 

10. … Sc6 11. Gxc6! Wb8 12. e5! He7 13. Ge4+ Kf7 14. f4! Sf6 15. Sc3 +/- 

3. … He7 

4. Hh5+? g6! 5. Sxg6 Hxe4+! 6. Ge2 Hxg6 -/+ 

4. Sc4!  

4. … d5 5. Hh5+ g6 6. Hxd5 +/= 

4. … Hxe4+ 5. Se3!  

5. … Gc5? 6. Hh5+ +/- 

5. … d5? 6. Sc3! +/- 

5. … d6 6. Sc3 He7 (6. … He5 7. d4 +/-) 7. Ge2 Ge6 8. d4 +/= 

5. … Sc6 6. Sc3! He5 7. Gc4 +/= 

5. … Se7 6. Sc3 Hd4  

7. Sb5!? Hb6 8. Sc4!? Hxb5?? (8. … Hc6 +/=) 9. Sd6+! c7xd6 10. Gxb5 +/- 

7. b3! d6 8. Gb2 Gd7 9. Gd3  

9. … Sc6? 10. Sb5! Hb6 (10. … Hxb2 11. Sc4! Hxa1 12. Hxa1 +/-) 11. Sc5! 

Hxb5 12. Sxd6+ c7xd6 13. Gxb5 +/-  

9. … Sa6 10. Hh5+  

10. … Sg6? 11. Gxg6+ +/- 

10. … g6 11. He2  

11. … Sb4? 12. Wb1! Sxd3+ 13. c2xd3 0-0-0? 14. Se4 Hb4 15. Gxf6 +/-  

11. … 0-0-0 12. Gxa6 b7xa6 13. 0-0-0 +/- 

3. … Se7! 

4. Sf3! 

4. … d5 5. e4xd5 Sxd5 6. Sc3 Sc6 7. Ge2 +/= 

4. … Sb8-c6 5. Gc4  

5. … Sa5?! 6. Gd3 d5 7. Sc3 d5xe4 7. Gxe4 +/- 

5. … d5 6. e4xd5 Sxd5 7. 0-0 Ge7 +/= 

(+/- przewaga białych; -/+ przewaga czarnych; +/= lub =/+ lekka przewaga) 
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DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 2: 

 Ustaw na szachownicy wszystkie warianty główne i jeśli chcesz – poboczne. 


 

„Obrona dwóch skoczków” 

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 e5 

2. Sf3 Sc6 

3. Gc4 Sf6 

Obrona jest podobna do partii włoskiej 

(1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Gc5), ale 

różni się 3 ruchem czarnych. Białe mogą 

teraz przyjąć bardzo różne strategie, od 

rozwijania figur z 4. d3, po agresywne, 

ale bardzo silne 4. d4!, a nawet 4. 0-0.  

A może 4. Sg5?!…? 

Ogólnie polecane są oba warianty ruchu 

pionkiem z d2, ale warto zobaczyć atak 

4. Sg5, choćby po to, aby umieć się 

przeciw niemu bronić. Dwa posunięcia 

tą samą figurą w debiucie nie wyglądają 

za dobrze, ale szachy to gra wyjątków.  

Pomimo ciekawych pozycji, niektórzy 

uznają ten ruch za „obalony”,  ponieważ 

najlepsza kontynuacja gry prowadzi do 

lekkiej przewagi czarnych. Jednak nawet 

wtedy bronienie się wcale nie jest proste.  








 









 

 

4. Sg5?!  

4. … h6? 5. Sxf7! He7 6. Sxh8 +/- 

4. … Se7?? 5. Gxf7# 

4. … He7? 5. Gxf7+ Kd8 6. Gb3! +/- 

4. … Sxe4? 5. Gxf7+ Ke7 6. d3! Sxg5?? 7. Gxg5+! +/- 

4. … Gc5?! („gambit Traxlera”) 5. Gxf7+ Ke7 6. Gb3 +/= 

4. … d5! 

5. Gxd5? Sxd5! 6. e4xd5 Hxg5! 7. d5xc6 Hxg2! 8. Wf1 Gh3! -/+ 

5. e4xd5 (od teraz debiut dzieli się na 2 główne warianty: 5. … Sxd5!? i Sa5!) 

5. … Gg4? 6. Sxf7! Gxd1? (6. … Kxf7? 7. d5xc6+) 7. Sxd8 Sxd8 8. Kxd1 +/- 

5. … Sd4?! 6. c3 Sf5 7. He2 +/=  

5. … Sa5!  

6. Gb5+ c6 7. d5xc6 b7xc6  

8. Ga4? h6! 9. Sf3 e4! 10. He2 Ge6 11. Se5 Hd4! 12. Gxc6+ Sxc6 13. Sxc6 

Hc5! 14. Sxa7 Wxa7 -/+ 
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8. Ge2? h6! 9. Sf3? e4! 10. Se5 Gc5 11. c3 0-0! 12. b4 Gd6! -/+ 

8. Hf3!? Wb8! 9. Gxc6+ Sxc6 10. Hxc6+ Sd7! 11. Sf3 Gb7 12. Hc3? Gc5! =/+  

8. Gd3 Sd5 

9. Se4 Sf4 10. 0-0 Sxd3 11. c2xd3 Ga6 =/+ 

9. Sf3 Gd6 10. 0-0 0-0 11. We1 =  

5. … Sxd5?!  

6. Sxf7!? („Fegatello”/„Fried liver”) Kxf7 7. Hf3+  

7. … Ke8? 8. Gxd5 Hf6 (8. … Gd7?? 9. Hf7#) 9. Gxc6+ +/- 

7. … Kg8?? 8. Gxd5+ Hxd5 9. Hxd5+ Ge6 10. Hxe6# 

7. … Ke6! 8. Sc3! 
8. … Sc6-e7 9. d4! c6 10. d4xe5 Kd7 11. Gg5 h6 12. Gxd5 h6xg5 13. 0-0-0! +/-  

8. … Sc6-b4 9. He4!  

9. … b5!? 10. Gb3 c5 11. d3 Gb7 12. a3 Sxc2 13. Gxc2 +/= 

9. … c6 10. a3! Sa6 11. d4!  

11. … Gd6? 12. Sxd5 c6xd5 13. Hxd5! Kd7 (13. … Ke7?? 14. Hf7#; 13. … 

Kf6?? 14. Hf7#; 13. … Kf5?? 14. Hf3+ Kg6 15. Hf7#) 14. d4xe5 He7 15. Gf4! 

Sc7 16. Hxd6+ Hxd6 17. e5xd6 +/-  

11. … Hd6? 12. Gf4! Kd7 13. d4xe5 Hg6 (13. … Hc5? 14. 0-0-0 +/-) 14. Gxd5 

c6xd5 15. Hxd5+ +/- 

11. … Sa6-c7 12. f4! Hh4+ 13. g3 Hg4 14. 0-0! +/= 

14. … b5?? 15. f5+!! 

„Fegatello”/„Fried liver” tłumacząc na język polski to „smażona wątroba”, 

czyli danie, które wymaga ogrzania z każdej strony. Nazwa jest metaforą, 

odnoszącą się do czarnego króla, który schodząc do środka planszy, znajduje 

się pod stałym ogniem atakujących bierek. 

 

DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 3: 

 Przeanalizuj partię z atakiem „Fegatello”, a następnie dokończ ją jak najlepiej dla obu stron. 


 

John Cochrane (1798-1878) 

Białe, Kalkuta (Indie), rok 1854. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Sf6 4. Sg5 d5 

5. e4xd5 Sxd5 6. Sxf7 Kxf7 7.Hf3+ Ke6 

8. Sc3 Sc6-e7 9. 0-0 c6 10. d4 e5xd4  

11. We1+ Kd7 12. Sxd5 c6xd5 13.Gxd5 

Sxd5 14. Hxd5+ Kc7 15. Gf4+ Gd6 

16. H_c5_+! Kb8 

17. Hxd6+  

18. Gxd6# 1-0 
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DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 4: 

 Ustaw na szachownicy wszystkie warianty główne i jeśli chcesz – poboczne. 


 

„Atak Maksa Langego” 

 BIAŁE CZARNE 

1. e4 e5 

2. Sf3 Sc6 

3. Gc4 Gc5 

4. 0-0 Sf6 

Debiut zazwyczaj zaczyna się od partii 

włoskiej, ale możliwe są inne otwarcia, 

które prowadzą do tej pozycji. Białe 

mają różne dobre zagrania typu 5. Sc3, 

5. We1, 5. d3, a nawet 5. c3, który byłby 

przygotowaniem dla ruchu d4.  

A gdyby od razu zagrać 5. d4?!...? 

Takie rozwiązanie zaproponował Max 

Lange w 1854 roku. Na pierwszy rzut 

oka białe tracą pionka i to na 3 sposoby, 

ale Lange przygotował odpowiedzi na 

każde możliwe bicie. Czy to oznacza, że 

czarne powinny zrezygnować z bicia? 

Oczywiście, że nie! Trzeba go zbić, 

tylko pytanie… czym? Czarne muszą 

uważać i grać bardzo dokładnie, aby nie 

złapać się na czyhające pułapki. 








 









 

 

5. … Gd6?  

6. d5 Sa5 7. Gd3 0-0 +/=  

6. c3 Sxe4? 7. d4xe5! Sxe5 (lub Gxe5) 8. We1! +/- 

6. d4xe5 

6. … Sxe5? 7. Sxe5! Gxe5 8. f4! Gd6 9. e5! Gc5+ 10. Kh1 Sg8 (10. … Se4? 

11. Hd5!) 11. Gxf7+! Kxf7 12. Hd5+ +/- 

6. … Gxe5 7. Sxe5 Sxe5 8. Ge2 d6 9. Gg5 0-0 10. Sc3 h6 11. Gxf6 Hxf6  

12. Sd5 Hd8 13. f4 +/= 

5. … Sxd4?  

6. Sxe5! 

6. … Se6? 7. Gxe6 f7xe6 8. Sd3 Sxe5? 9. Sxc5 Sxc5 10. Hh5+ g6 11. Hxc5 +/- 

6. … He7? 7. Sd3 Sxe4? 8. We1! f5 9. Sxc5 Hxc5 10. Hh5+! g6 11. Wxe4+! 

Se6 12. Wxe6+! d7xe6 13. He2 +/- 

6. … d5? 7. e4xd5! Gf5 8. Sa3 Gxa3? 9. Hxd4 Gd6 10. Gb5+ Kf8 11. Gg5 +/- 

6. … 0-0 7. Ge3!  
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7. … He7? 8. Gxd4 Gxd4 9. Hxd4 c5 10. Hc3 Sxe4 11. He3 Hxe5 12. Sc3! +/- 

7. … Se6 8. Gxe6 Gxe3 9. Gxf7+ Wxf7 10. Sxf7 Kxf7 11. f2xe3 

11. … d6?? 12. e5! 

11. … Kg8? 12. e5! Se4 13. Hd5+! 

11. … Kg8? 12. e5! Se8?? 13. Hd5! Kh8 14. Wf8# 

11. … He7 12. Sc3 +/- 

5. … e5xd4  

6. e5!  

6. … Se4? 7. We1! Sxf2 8. Kxf2 d3+? 9. Ge3! +/- 

6. … Se4? 7. We1! d5 8. e5xd6 f5 (8. … Gf5 9. Sg5) 9. d6xc7 Hxc7 10. Sb1-d2 

Ge7 11. Sxe4 f5xe4 12. Wxe4 Gf5 13. Sg5! Gxe4? 14. Gf7+! +/-  

6. … Sg4? 7. Gf4! 0-0 8. h3 Sh6 9. Gxh6 g7xh6 +/- 

6. … Sg4? 7. c3?! d4xc3? 8. Gxf7+ Kxf7 9. Hd5+! +/- 

6. … d5! 7. e5xf6 d5xc4  

8. f6xg7? 9. Wg8! = 

8. We1+! Ge6 9. Sg5  

9. … g7xf6?? 10. Sxe6! f7xe6 11. Hh5+ Ke7 12. Hxc5 +/- 

9. … Hxf6?? 10. Sxe6! f7xe6 11. Hh5+! Hf7 12. Hxc5 +/- 

9. … Hd6? 10. Se4! Hd5 (10. … Hf8? 11. f6xg7) 11. f6xg7 Wg8 12. Sf6 +/- 

9. … 0-0?? 10. f6xg7! We8 (10. … Kxg7?? 11. Wxe6+!) 11. Hh5! +/- 

9. … Gf8? 10. Wxe6! f7xe6 11. Sxe6! Hxf6 12. Sxc7! +/- 

9. … Gf8? 10. Wxe6! f7xe6 11. Sxe6! Hd7? 12. f6xg7! Gxg7 13. Hh5+! Hf7 

14. Sxg7+! +/- 

9. … Hd5! 10. Sc3!  

10. … d4xc3?? 11. Hxd5! +/- 

10. … Hf5 11. Sc3-e4  

11. … g7xf6? 12. g4! Hxg4+ 13. Hxg4 Gxg4 14. Sxf6++ Kf8 15. Sxg4 +/- 

11. … g7xf6? 12. g4! Hg6 13. Sxe6! f7xe6 14. Sxc5 +/-  

11. … g7xf6? 12. g4! He5 13. Sf3!! Hd5 14. Sxf6+! +/- 

11. … Gf8? 12. Sxf7! Kxf7 (12. … Gxf7? 13. Sd6++!) 13. Sg5+ Kg8 14. g4 

Hxg4+?? 15. Hxg4! Gxg4?? 16. f7# 

11. … 0-0-0 12. g4  

12. … Hxg4+? 13. Hxg4 Gxg4 14. Sxf7 +/- 

12. … Hd5? 13. f6xg7 Wh8-g8 14. Sf6 Hd6 15. Sg5-e4! He5 (15. … He7  

16. Sxg8) 16.  14. f4! d3+ 15. Kh1 Hd4 16. c3! +/- 

12. … Hg6? 13. Sxe6! f7xe6 14. Sxc5 +/-  

12. … He5 13. f6xg7  

13. … Hxg7? 14. Sxe6 f7xe6 15. Sxc5 +/- 

13. … Wh8-e8? 14. Sxc5 Hxc5 15. Sxh7! Wg8 16. Gh6 +/- 

13. … Wh8-g8 14. Sxe6 f7xe6 15. Gh6 = 

15. … Gb4? 16. f4! Hb5 17. Sf6! Gxe1 18. Hxe1 +/- 

5. … Gxd4!  

6. Sxd4  

6. … e5xd4? 7. e5! d5 8. e5xf6! d5xc4 9. f6xg7 Wg8 10. Hh5 Wxg7? 11. We1+ 

Se7? 12. Sa3! +/- 

6. … Sxd4 7. f4!  
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7. … e5xf4?? 8. Hxd4! +/- 

7. … Sxe4?? 8. Gxf7+! Kxf7 9. f4xe5+ Sf5 10. Hd5+! +/- 

7. … Sc6? 8. Gxf7+! Kxf7 9. f4xe5 Sxe5 10. Hd5+! +/- 

7. … d5? 8. f4xe5! d5xc4 9. e5xf6 g7xf6 10. Sc3 c6 11. Ge3 Se6 12. He1 Sf8 

13. Wd1 He7 14. Gd4 Sd7 15. Hh4 +/-  

7. … d6! 8. f4xe5 d6xe5 9. Gg5 

9. … Ge6 10. Sa3 Gxc4 11. Sxc4 He7 12. Gxf6 g7xf6 13. c3 Se6 14. Ha4+ c6 

15. b4 b5? 16. Ha6! +/= 

9. … h6 10. Gxf6 g7xf6 +/=  

9. … He7  

10. Gxf6? g7xf6 11. c3 Se6! 12. Sa3 Wg8 13. Kh1 (13. Hf3? Sf4! 14. g3 Gh3! 

15. We1 h5!) Gd7 14. Hf3 Wg6 15. Sc2 0-0-0 -/+ 

10. Sa3 Gd7 11. c3 Se6 12. Gxf6 g7xf6 13. Hf3 Wg8 14. Hxf6 Hxf6 =  

 

DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 5: 

 Przeanalizuj partię i odpowiadaj na pytania poboczne. 


 

Kacper Piorun (ur. 1991) 

Białe, Polanica Zdrój (Polska), rok 2009. 

 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gc4 Gc5 4. 0-0 Sf6 

5. d4 e5xd4 6. e5 d5 7. e5xf6 d5xc4  

8. We1+ Ge6 9. Sg5 Hd5 10. Sc3 Hf5  

11. g4!?  

 

Po tym ruchu czarne popełniły błąd. Jak 

prawidłowo powinny zagrać czarne? 

11. g4!? Hg6 
11. … Hxf6? 12. Sd5! Hd8 13. Wxe6! 

f7xe6 14. Sxe6! 

 

Jak trzeba zagrać, gdyby 14. … Hxd5? 

15. Sxc7+ +/- 

 

14. … Hd7 15. Sd5xc7+ Kf7 16. Sg5+ 

Kg6? 17. Hf3! Wa8-d8? 18. Sc7-e6 

Czarne poddały się. 
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DRZEWKO DEBIUTOWE - Ćwiczenie 6: 

Zagraj poznane debiuty i zapisz początkową fazę partii. Grając, nie zerkaj na podpowiedzi.  

Po zakończeniu przeanalizuj swoje partie. Możesz je zagrać kilka razy różnymi kolorami. 

1. e4 e5 1. e4 e5 1. e4 e5 

2. Sf3 f6? 2. Sf3 Sc6 2. Sf3 Sc6 

3. Sxe5  3. Gc4 Sf6 3. Gc4 Gc5 

4.   4. Sg5  4. 0-0 Sf6 

5.   5.   5. d4  

6.   6.   6.   

7.   7.   7.   

8.   8.   8.   

9.   9.   9.   

10.   10.   10.   

11.   11.   11.   

12.   12.   12.   

13.   13.   13.   

14.   14.   14.   

15.   15.   15.   

16.   16.   16.   

17.   17.   17.   

18.   18.   18.   

19.   19.   19.   

20.   20.   20.   
 

Jeśli chcesz zapisać więcej partii znajdź czystą kartkę lub wydrukuj blankiet do zapisu. 
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MISTRZOWIE ŚWIATA 
 

ODPOWIEDZI SĄ ZAPISANE NA DOLE STRONY (ODWRÓCONY TEKST) 

 Mistrzostwa świata w szachach są rozgrywane w różnych formach od końca XIX wieku. 

Obecnie zdobycie tytułu MŚ wymaga przejścia przez kilka etapów. Najpierw pretendent musi 

zakwalifikować się do „turnieju pretendentów”, którego zwycięzca zmierzy się w pojedynku 

z aktualnym mistrzem. System zmieniał się na przestrzeni lat i nadal może ulegać zmianom. 

 

Wiodący szachiści (lata przybliżone) i Nieoficjalni Mistrzowie Świata (NMŚ): 

Luis Ramírez de Lucena 1465-1530 Hiszpania  od 1497  

Pedro Damiano 1480-1544 Portugalia (ur. Odemira) od 1512 

Ruy López de Segura 1530-1580 Hiszpania (ur. Zafra) od 1559 

Leonardo Di Bona da Cutri 1542-1597 Neapol/Włochy (ur. Cutro) od 1575 

Alessandro Salvio 1570-1640 Neapol/Włochy (ur. Neapol) od 1600 

Gioachino Greco 1600-1634 Neapol/Włochy (ur. Kalabria) od 1620 

Legall de Kermeur 1702-1792 Francja (ur. Wersal) 1730-1755 

François André Philidor   1755-1795 Francja (ur. Dreux) 1755-1795 

Alexandre Deschapelles 1780-1847 Francja (ur. Ville d'Avray) NMŚ 1800-1821  

Louis de la Bourdonnais 1795-1840 Francja (ur. Reunion) NMŚ 1821-1840  

Howard Staunton 1810-1874 Anglia (ur. Westmoreland) NMŚ 1843-1851  

Adolf Anderssen 1818-1879 Prusy/Niemcy (ur. Wrocław) NMŚ 1851-1858  

Paul Morphy 1837-1884 USA (ur. Nowy Orlean) NMŚ 1858-1884*  

Wilhelm Steinitz 1836-1900 Austro-Węgry (ur. Praga) NMŚ 1866*-1886  

Johannes Zukertort 1842-1888 Prusy/Niemcy (ur. Lublin) 1878-1886 

 

Ciekawostki! 

 W 1575 roku Król Filip II zorganizował w Madrycie pierwszy międzynarodowy turniej. 

 *W 1860 niepokonany Morphy skończył karierę. Tytuł NMŚ miał do śmierci (1884). 

 Od XVIII wieku do mistrzostw organizowanych przez FIDE (1948), szachista, który 

uważał się za silniejszego od aktualnego MŚ, wyzywał go na pojedynek. Aktualny 

mistrz decydował, czy mecz się odbędzie.  Przez to wielu wybitnych graczy (m.in. 

polski arcymistrz Akiba Rubinstein), którzy aspirowali do tytułu MŚ, nie mieli szansy 

gry. 

 W latach 1993-2005 mistrzostwa świata były rozgrywane dwoma systemami, ponieważ 

ówczesny MŚ Garri Kasparow i pretendent Nigel Short założyli własną organizację, 

alternatywną wobec FIDE, Stowarzyszenie Zawodowych Szachistów (PCA).  
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 1. Wilhelm Steinitz (Austro-Węgry/USA): 

. 

 Wilhelm Steinitz (ur. 1836 w Pradze, zm. 1900 w Nowym Jorku) – pierwszy oficjalny 

Mistrz Świata w szachach (1886-1894). Miał duży wkład w rozwój teorii szachowej.  

 

Wilhelm Steinitz (białe) 1882r.: 

 Pozycja po 23. … Sxd4: 1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gb5 Sf6  

4. d3 d6  

5. c3 g6  

6. Sb1-d2 Gg7  

7. Sf1 O-O  

8. Ga4 Sd7  

9. Se3 Sc5  

10. Gc2 Se6  

11. h4 Se7  

12. h5 d5  

13. h5xg6 f7xg6  

14. e4xd5 Sxd5  

15. Sxd5 Hxd5  

16. Gb3 Hc6 

17. He2 Gd7  

18. Ge3 Kh8  

19. O-O-O Wa8-e8  

20. Hf1 a5  

21. d4 e5xd4  

22. Sxd4 Gxd4  

23. Wxd4 Sxd4  

24. Wxh7+! Kxh7  

25. Hh1+ Kg7  

26. Gh6+ Kf6 

27. Hh4+ Ke5 Jak grać dalej? 

28. _______ (czarne poddały partię) 










 


 

 

 

 

 

. 

28. Hxd4+ (dalej 28. … Kf5 29. g4#) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 2. Emanuel Lasker (Niemcy): 

. 

 Emanuel Lasker (ur. 1868 w Barlinku, zm. 1941 w Nowym Jorku) – najdłużej panujący 

MŚ (1894-1921). Tytuł zachował przez 27 lat (najdłużej w historii) aczkolwiek między rokiem 

1910 a 1921 nie stoczył pojedynku. Jednym z powodów był wybuch I Wojny Światowej. 

 

Emanuel Lasker (białe) 1889r.: 

 Pozycja po 14. … Sxh5: 1. f4 d5  

2. e3 Sf6  

3. b3 e6  

4. Gb2 Ge7  

5. Gd3 b6  

6. Sc3 Gb7  

7. Sf3 Sb8-d7  

8. O-O O-O  

9. Se2 c5  

10. Sg3 Hc7  

11. Se5 Sxe5  

12. Gxe5 Hc6  

13. He2 a6  

14. Sh5 Sxh5  

15. Gxh7+! Kxh7  

16. Hxh5+ Kg8  

17. Gxg7 Kxg7  

18. Hg4+ Kh7  

19. Wf3 e5  

20. Wh3+ Hh6  

21. Wxh6+ Kxh6 Jak grać dalej? 

22. _______ (przewaga białych, partia 

trwała jednostronnie do 38 ruchu, 1-0)  

 










 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Hd7 +/- (później plan Wf1, f4xe5 i nacisk na f7) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 3. José Raúl Capablanca (Kuba): 

. 

 José Raúl Capablanca (ur. 1888 w Hawanie, zm. 1942 w Nowym Jorku) – Mistrz Świata 

(1921–1927). Był uważany za szachowe genialne dziecko. Pierwszy znaczący sukces osiągnął 

w wieku 12 lat, pokonując mistrza Kuby (1901r.). Jest uważany za jednego z najbardziej 

utalentowanych szachistów w historii. Jednak nie jest jednoznacznie uznawany za najlepszego 

szachistę swoich czasów, bo zagrał tylko dwa pojedynki o tytuł. Żądał zbyt wysokich 

wynagrodzeń za start, by którykolwiek z pretendentów mógł z nim grać, (tym samym nie 

ryzykował porażki). Przewidział, że w przyszłości remisy zdominują poziom mistrzów.  

 

José Raúl Capablanca (białe) 1933r.: 

 Pozycja po 16. …d6xe5: 1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Sc3 Sf6  

4. Gb5 Gb4  

5. O-O O-O  

6. d3 d6  

7. Gg5 Gxc3  

8. b2xc3 Se7  

9. Sh4 c6  

10. Gc4 Ge6  

11. Gxf6 g7xf6  

12. Gxe6 f7xe6  

13. Hg4+ Kf7  

14. f4 Wg8  

15. Hh5+ Kg7  

16. f4xe5 d6xe5  

17. Wxf6! Kxf6  

18. Wf1+ Sf5  

19. Sxf5 e6xf5  

20. Wxf5+ Ke7  

21. Hf7+ Kd6  

22. Wf6+ Kc5  

23. Hxb7 Hb6 Jak grać dalej? 

24. _______|_______ 

25. _______ 1-0 










 


 

 24. Wxc6+ Hxc6 25. Hb4# 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 4. Alexandr Alechin (Rosja/Francja): 

. 

 Aleksandr Alechin (ur. 1892 w Moskwie, zm. 1946 w Estoril) – Mistrz Świata w latach 

1927-1935 i 1937-1946, znany ze swojego ofensywnego stylu gry. Stracił tytuł, przegrywając 

z Maxem Euwe, ale zrewanżował się mu 2 lata później. Tytuł posiadał dożywotnio, ale nie 

miał wielu okazji do meczów z pretendentami, głównie z powodu II Wojny Światowej. 

 

Alexandr Alechin (białe) 1941r.: 

 Pozycja po 9. … Hxf6: 1. e4 e5  

2. d4 e5xd4  

3. c3 d4xc3  

4. Sxc3 Gb4  

5. Gc4 He7  

6. Se2 Sf6  

7. O-O O-O  

8. Gg5 He5  

9. Gxf6 Hxf6  

10. Sd5 Hd6  

11. e5 Hc5  

12. Wc1 Ha5  

13. a3! Gxa3  

14. b2xa3 c6  

15. Se7+ Kh8  

16. Hd6 Hd8  

17. Sd4 b6  

18. Wc3 c5  

19. Sd3-f5 Ga6 Jak grać dalej? 

20. _______ (czarne poddały partię) 

 










 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

20. Hg6!! (nieuchronny mat) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 5. Max Euwe (Holandia): 

. 

 Max Euwe (ur. 1901 w Amsterdamie, zm. 1981 w Amsterdamie) – piąty Mistrz Świata 

(1935–1937). Tytuł uzyskał wygrywając pojedynek z Alechinem, jednak po dwóch latach 

przegrał w rewanżu. Czynnie uczestniczył w życiu szachowym: grał, pisał, tworzył, a w latach 

1970-1978 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. 

 

Max Euwe (białe) 1927r.: 

 Pozycja po 8. … Gxc3: 1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 Gc5  

4. c3 Sf6  

5. d4 e5xd4  

6. c3xd4 Gb4+  

7. Sc3 Sxe4  

8. O-O Gxc3  

9. d5 Gf6  

10. We1 O-O  

11. Wxe4 Se7  

12. d6 c7xd6  

13. Hxd6 Sf5  

14. Hd5 d6  

15. Gg5 Gxg5  

16. Sxg5 Hxg5 Jak grać dalej? 

17. _______ (czarne poddały partię) 










 


 

 

Zadanie dodatkowe (Max Euwe): 

Ruch białych. Mat w 2 posunięciach. 

BIAŁE CZARNE 

Ka7 

Hh2 

Wd1 

Kc8 

Wd8 

c7 

d7 

 

 

 

 

17. Hxf7+! Wxf7 18. We8# / 1. Hd6! (nieuchronny mat) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 6. Michaił Botwinnik (ZSRR/Rosja): 

. 

 Michaił Botwinnik (ur. 1911 w Kuokkali, zm. 1995 w Moskwie) – szósty Mistrz Świata, 

pierwszy zwycięzca turnieju pretendentów. Po II Wojnie Światowej i śmierci Alechina został 

najlepszym szachistą globu, wygrywając turniej zorganizowany przez FIDE. Tytuł dzierżył 

długo ale z przerwami (1948-1957, 1958-1960 i 1961-1963). Dwukrotnie przegrał pojedynki 

z pretendentami z jego rodzinnego kraju, ale po każdej przerwie wracał na szachowy tron, 

rewanżując się oponentom. Zapoczątkował erę dominacji radzieckiej w szachach, która trwała 

nieprzerwanie od 1948 roku, aż do zwycięstwa sławnego Fishera w roku 1972. 

 

Michaił Botwinnik (białe) 1936r.: 

 Pozycja po 19. … Hd6: 1. c4 e6  

2. Sf3 d5  

3. d4 Sf6  

4. Sc3 Ge7  

5. Gg5 O-O  

6. e3 Sb8-d7  

7. Gd3 c5  

8. O-O c5xd4  

9. e3xd4 d5xc4  

10. Gxc4 Sb6  

11. Gb3 Gd7  

12. Hd3 Sb6-d5  

13. Se5 Gc6  

14. Wa1-d1 Sb4  

15. Hh3 Gd5  

16. Sxd5 Sb4xd5  

17. f4 Wc8  

18. f5 e6xf5  

19. Wxf5 Hd6  

20. Sxf7 Wxf7  

21. Gxf6 Gxf6  

22. Wxd5 Hc6  

23. Wd6 He8 Jak grać dalej? 

24. _______ (czarne poddały partię) 










 


 

 24. Wd7! (grozi bicie na f7) 



108 

MISTRZOWIE ŚWIATA - 7. Wasilij Smysłow (ZSRR/Rosja): 

. 

 Wasilij Smysłow (ur. 1921 w Moskwie, zm. 2010 w Moskwie) – Mistrz Świata w latach 

1957–1958. Na turnieju pretendentów w 1948 roku zajął drugie miejsce tuż za Botwinnikiem. 

Później zagrał z nim 3 pojedynki. Pierwszy skończył się remisem, co oznaczało obronę tytułu 

przez MŚ, drugi wygrał Smysłow zdobywając tytuł, a rok później przegrał w rewanżu. 

 

Wasilij Smysłow (białe) 1946r.: 

 Pozycja po 17. … Sd7: 1. e4 c5  

2. Sf3 d6  

3. d4 c5xd4  

4. Sxd4 Sf6  

5. Sc3 a6  

6. Ge2 e6  

7. O-O b5  

8. Gf3 Wa7  

9. He2 Wc7  

10. Wd1 Sb8-d7  

11. a4 b5xa4  

12. Sxa4 Gb7  

13. e5 Sxe5  

14. Gxb7 Wxb7  

15. Hxa6 Hb8  

16. Sc6 Sxc6  

17. Hxc6+ Sd7  

18. Sc5 d6xc5  

19. Gf4 Gd6  

20. Gxd6 Wb6 Jak grać dalej? 

21. _______ (czarne poddały partię) 










 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

21. Hxd7+! (wygrana figura) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 8. Michaił Tal (ZSRR/Łotwa): 

. 

 Michaił Tal (ur. 1936 w Rydze, zm. 1992 w Moskwie) – Mistrz Świata (1960-1961). 

Wygrał mecz z Botwinnikiem, a po roku przegrał z nim w rewanżu. Jego styl gry był bardzo 

nietypowy, z wieloma poświęceniami, dzięki czemu zyskał pseudonim „Czarodziej z Rygi”.  

 

Michaił Tal (białe) 1969r.: 

 Pozycja po 15. … Wxh1: 1. e4 c5  

2. Sf3 d6  

3. d4 c5xd4  

4. Sxd4 Sf6  

5. Sc3 g6  

6. Ge3 Gg7  

7. f3 Sc6  

8. Hd2 Gd7  

9. O-O-O Ha5  

10. Kb1 Wc8  

11. g4 h6  

12. h4 a6  

13. Ge2 Se5  

14. g5 h6xg5  

15. h4xg5 Wxh1  

16. g5xf6 Wxd1+  

17. Sxd1 Hxd2 Jak grać dalej? 

18. _______ (czarne poddały partię) 










 



 

Michaił Tal (białe) 1963r.: 

(pozycja z partii lub analizy)  

1. Wd6 Gxd6  

2. Hxe6+ Kf8  

3. Gc4 b5xc4  

4. Wf1+ Sf6 Jak grać dalej? 

5. _______|_______ 

6. _______ 1-0 








 

 18. f6xg7! (zdobyty hetman) / 5. Wxf6+! g7xf6 6. Gh6#  
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 9. Tigran Petrosjan (ZSRR/Armenia): 

. 

 Tigran Petrosjan (ur. 1929 w Tbilisi, zm. 1984 w Moskwie) – MŚ w latach 1963-1969,  

zaczął grać w szachy na poważnie dopiero w wieku 13 lat. Preferował mało widowiskowy styl 

gry, oparty na starannej obronie i powolnym systematycznym poprawianiu swojej pozycji. Był 

przeciwieństwem Tala lubiącego poświęcenia i ryzyko, ponieważ wybierał takie warianty, 

które eliminowały możliwość taktycznego uderzenia. Zostając MŚ, pokazał wyższość solidnej 

gry nad efektownymi „fajerwerkami”. Wybitni szachiści po przegranej często nie potrafili 

wskazać jednego błędu, który był przyczyną porażki z mistrzem, ponieważ ten wykorzystywał 

drobne niedoskonałości i budował przewagę, którą nieraz zwieńczał pięknymi kombinacjami.  

 

Tigran Petrosjan (białe) 1961r.: 

 Pozycja po 18. … Wd8: 1. Sf3 c5  

2. g3 Sc6  

3. Gg2 g6  

4. O-O Gg7  

5. d3 e6  

6. e4 Sg8-e7  

7. We1 O-O  

8. e5 d6  

9. e5xd6 Hxd6  

10. Sb1-d2 Hc7  

11. Sb3 Sd4  

12. Gf4 Hb6  

13. Se5 Sxb3  

14. Sc4 Hb5  

15. a2xb3 a5  

16. Gd6 Gf6  

17. Hf3 Kg7  

18. We4 Wd8  

19. Hxf6+ Kxf6  

20. Ge5+ Kg5 Jak grać dalej? 

21. _______ czarne poddały partię) 










 


 

 

 

 

. 

21. Gg7! (nieuchronny mat) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 10. Boris Spasski (ZSRR/Rosja/Francja): 

. 

 Boris Spasski (ur. 1937 w Leningradzie [Petersburgu]) – Mistrz Świata (1969-1972). 

Jego sposób gry łączył wszystkie dotąd poznane style, przez co Spasski był uniwersalnym 

graczem. Dzięki swojej wszechstronności, wybierał taką strategię, w której przeciwnik czuł 

się najsłabiej. Mimo to przegrał swój pierwszy pojedynek z Petrosjanem. Tytuł zdobył po 

emocjonującym rewanżu, ale zwycięstwo zamiast szczęścia, przyniosło mu presję. Spasski nie 

chciał angażować się w politykę, ale w jego ojczystym kraju, szachy stały się wielkim sportem 

narodowym, a wieloletnia dominacja ZSRR w szachach sprawiła, że nikt nie wyobrażał utraty 

najwyższego tytułu. Jednak na arenie międzynarodowej pojawił się fenomenalny Amerykanin, 

który przewyższył wszystkich arcymistrzów i odebrał Rosjanom tytuł. Przez napiętą sytuację 

polityczną pomiędzy ZSRR a USA pojedynek mistrzów był nie tylko partią dwóch ludzi, lecz 

wojną ideologiczną skrajnie przeciwnych ideologicznie mocarstw. Winą za porażkę w Rosji 

obarczono przegranego, czyli Spasskiego. Jego dokonania niesprawiedliwie przyćmił feralny 

mecz. Co ciekawe, pojedynek mógł skończyć się zwycięstwem Rosjanina już po 2 partiach, 

ponieważ przeciwnik początkowo spierał się z organizatorami i poddał rundę walkowerem. 

Spasski nie chciał takiej wygranej, przeczekał napięcia i zagrał mecz do końca. 

 

Boris Spasski vs. Robert James Fischer (runda 1) 1972r.: 

Pozycja przed 29. … Gxh2: Od tej partii zaczęła się historia, która 

wstrząsnęła szachowym światem.  

30. g3! h5  

31. Ke2 h4  

32. Kf3 Ke7  

33. Kg2 h4xg3  

34. f2xg3 Gxg3  

35. Kxg3 Kd6  

Fischer w równej pozycji zrobił prosty 

błąd przez (jak tłumaczył) rozpraszające 

kamery. Możliwe jednak, że oddał figurę 

celowo, ponieważ liczył na przełomowy 

wynik. Spasski wygrał po poddanej, 

dopiero 20 ruchów później. 

Zagraj i wygraj końcówkę białymi. 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 11. Robert James Fischer (USA): 

. 

 Robert James Fischer (ur. 1943 w Chicago, zm. 2008 w Reykjavíku) znany też jako 

Bobby Fischer, Mistrz Świata w latach 1972-1975, zwycięzca „meczu stulecia” z 1972 roku. 

Miał nietypowy sposób bycia, sprawił wiele problemów organizacji FIDE, ale też przyczynił 

się do jej rozwoju. Jeszcze zanim został mistrzem, zwracał uwagę na wiele kwestii, które miały 

wpływ na poprawny przebieg rozgrywek, np. kontrast kolorów między polami szachownicy. 

Po zdobyciu tytułu MŚ Fischer zrezygnował z udziału w oficjalnych rozgrywkach. Nie zagrał 

meczu broniącego tytuł w 1975 roku, oddając go walkowerem. Dopiero w 1992 roku zgodził 

się na nieoficjalny rewanż za mecz stulecia ze Spasskim, który też wygrał. Zwracał uwagę na 

problem otwarć szachowych, w których dominuje gra pamięciowa. Uważał, że przez rozwój 

teorii debiutowej, początkowa faza partii jest grana zbyt odtwórczo, na co lekarstwem mogą 

być różne ustawienia początkowe, czyli „szachy losowe” (znane też jako „szachy Fischera”).  

 

Boris Spasski vs. Robert James Fischer (runda 13) 1972r.: 

 Pozycja po 54. Kxd2: W pierwszej partii Fisher tracąc figurę 

za pionki, nie zdołał wygrać. Przewaga 

materialna Spasskiego była szacowana 

na zaledwie pionka. Różnica powtórzyła 

się w 13 partii. Fischer ponownie oddał 

gońca za pionki ale tym razem to on miał 

przewagę. Materialnie sytuacja wygląda 

na remis, ale czarne pionki były blisko  

przemiany, co faworyzowało Fischera. 

54. … b4  

55. h4 Kb5 

56. h5 … 

Fischer wygrał po poddanej dopiero 20 

ruchów później, jednak drobne błędy 

mogły spowodować remis. Obaj gracze 

podołali zadaniom i wygrali na pozór 

łatwe, a jednak ciężkie końcówki.  

Zagraj i wygraj końcówkę czarnymi. 










 


 

 

O „meczu stulecia” powstał pełnometrażowy film „Pionek” (2004) (ang. „Pawn Sacrifice”). 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 12. Anatolij Karpow (ZSRR/Rosja): 

. 

 Anatolij Karpow (ur. 1951 w Złatoust) – oficjalny Mistrz Świata w latach 1975-1985. 

Zdobył tytuł poprzez walkower, ponieważ Fischer nie przystąpił do meczu, jednak jego droga 

do uzyskania mistrzostwa nie była prosta. Zanim dotarł do meczu o mistrzostwo musiał 

pokonać innych kandydatów, w tym byłego mistrza Borisa Spasskiego i niesamowitego 

Wiktora Korcznoja (wynikiem 12½-11½). Mimo tego początkowo był uznawany za „mistrza 

z nadania”, jednak szybko wyrobił sobie renomę pobijając wiele rekordów. W przeciwieństwie 

do Fischera nie przejmował się odtwórczą rolą debiutów. Dopracował swój repertuar otwarć, 

w których unikał niepotrzebnego ryzyka, następnie solidnie przechodził przez grę środkową, 

czasem kończąc ją śmiałym atakiem, a potem mistrzowsko rozgrywał końcówki. Oprócz 

wielkich umiejętności szachowych miał też sporo szczęścia. Najpierw został Mistrzem Świata 

po walkowerze, później w 1984 roku zachował tytuł z pomocą kontrowersyjnej decyzji FIDE, 

która przerwała grę z Kasparowem, a następnie od 1993 roku ponownie cieszył się tytułem  

(kwestionowanym) bez gry z ówczesnym MŚ (wtedy Kasparowem). Co ciekawe, w 1993 roku 

Karpow nie zakwalifikował się do meczu o mistrzostwo, jednak po odłączeniu się Kasparowa 

i Shorta (pretendenta) od struktur FIDE, zorganizowano inny mecz, który wygrał Karpow. 

 

Anatolij Karpow (białe) 1978r.: 

 Pozycja po 25. … Wg7: 1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gb5 a6  

4. Ga4 Sf6  

5. O-O Sxe4  

6. d4 b5  

7. Gb3 d5  

8. d4xe5 Ge6  

9. Sb1-d2 Sc5  

10. c3 g6  

11. He2 Gg7  

12. Sd4 Sxe5  

13. f4 Sc4  

14. f5 g6xf5  

15. Sxf5 Wg8  

16. Sxc4 d5xc4  

17. Gc2 Sd3  

18. Gh6 Gf8  

19. Wa1-d1 Hd5  

20. Gxd3 c4xd3  

21. Wxd3 Hc6  

22. Gxf8 Hb6+  

23. Kh1 Kxf8  

24. Hf3 We8  

25. Sh6 Wg7  

26. Wd7 Wb8  

27. Sxf7 Gxd7  

28. Sd8+ (grozi mat) 










 

Dograj partię białymi, jeśli 28. … Gf5. 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 13. Garri Kasparow (ZSRR/Rosja/Chorwacja): 

. 

 Garri Kasparow (ur. 1963 w Baku) – oficjalny Mistrz Świata (1985-1993), a następnie 

nieoficjalny („nielegalny” z punktu widzenia FIDE) MŚ (1993-2000). Zdobył tytuł w wieku 

22,5 lat, ustanawiając niepobity dotąd rekord, a niewiele brakowało, aby wynik był jeszcze 

lepszy. W ustanowieniu lepszego rekordu przeszkodził mu kontrowersyjny mecz z Karpowem 

w 1984 roku. Regulamin przewidywał 6 zwycięstw jednego z graczy, bez ograniczenia liczby 

rund. Początkowo mecz przebiegał pod dyktando Karpowa, który wygrał 4 gry z 9. Jednak 

kolejne 17 partii zakończyło się remisem. W 27 rundzie ponownie wygrał Karpow, będąc już 

o krok od obrony tytułu. Jednak po 4 kolejnych remisach Kasparow niespodziewanie wygrał. 

Po kolejnej serii 14 remisów, Kasparow wygrał 47 i 48 rundę. W tym momencie FIDE 

niespodziewanie zakończyło mecz, uznając go za nierozstrzygnięty, co wzbudziło ogromne 

kontrowersje. Prezydent FIDE tłumaczył swoją decyzję troską o zdrowie zawodników, jednak 

obaj wyrażali chęć kontynuowania meczu. Szczególnie Kasparow czuł się pokrzywdzony, 

ponieważ pomimo niekorzystnego wyniku 3:5 stał się faworytem. To zrodziło niechęć 

Kasparowa do FIDE, który w 1993 roku otwarcie odłączył się od organizacji. Rozłam (1993) 

spowodował rozgrywanie dwóch równoległych mistrzostw, spośród których oba nie są w pełni 

uznawane przez szachistów. Dopiero po 13 latach, w 2006 roku, nastąpiło połączenie. 

 

Garri Kasparow (białe) 1977r.: 

 Pozycja po 10. … Sd7: 1. e4 c5  

2. Sf3 Sf6  

3. Sc3 e6  

4. d4 c5xd4  

5. Sxd4 Gb4  

6. e5 Sd5  

7. Gd2 Sxc3  

8. b2xc3 Gf8  

9. Gd3 d6  

10. He2 Sd7  

11. Sxe6 Hb6 Jak grać dalej? 

12. _______ (czarne poddały partię) 










 

 

. 12. Sc7+! (zdobyta wieża lub hetman) 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 14. Władimir Kramnik (ZSRR/Rosja): 

. 

 Władimir Kramnik (ur. 1975 w Tuapse) – oficjalny MŚ (2006-2007), a wcześniej MŚ 

organizacji „Braingames” (następcy PCA) w latach 2000-2006. Tytuł „nielegalny” zdobył 

pokonując Kasparowa. W tym czasie tytuły FIDE zdobywali inni gracze, a gdy po 13 latach 

od rozłamu doszło do unifikacji, FIDE zorganizowało mecz ówczesnego MŚ FIDE Topałowa 

i MŚ Braingames. Mecz wygrał Kramnik, zostając oficjalnym MŚ, ale w trakcie meczu doszło 

do nietypowego problemu. Już w 1996 roku silniki szachowe zaczęły przeganiać umiejętności 

ludzkie, a niesamowicie szybki rozwój technologii sprawił, że w 2006 roku programy były już 

poważnym zagrożeniem oszustwa. Gdy po 4 partiach Kramnik prowadził wynikiem 3:1, jeden 

z członków zespołu Topałowa rzucił podejrzenie wspomagania się silnikiem komputerowym. 

Podobno Kramnik miał w trakcie partii często wychodzić do toalety, gdzie rzekomo mógł 

korzystać z podpowiedzi maszyny. Oskarżenia nie pozostały bez echa. Napięta sytuacja mogła 

przedwcześnie zakończyć mecz, a urażony Kramnik nie przyszedł na 5 rundę. Na szczęście 

sprawę załagodził ówczesny prezydent FIDE, który pełniąc rolę mediatora i sędziego, uznał, 

że 5 partia została oddana walkowerem i namówił zawodników do kontynuowania meczu. 

Cała sprawa zyskała żartobliwą nazwę „Toiletgate” (nawiązującą do afery „Watergate”).  

 

Władimir Kramnik (czarne) 1996r.: 

 Pozycja po 26. Hxc5: 1. d4 d5  

2. c4 c6  

3. Sc3 Sf6  

4. Sf3 e6  

5. e3 Sb8-d7  

6. Hc2 Gd6  

7. g4 Gb4  

8. Gd2 He7  

9. a3 Gxc3  

10. Gxc3 b6  

11. Gd3 Ga6  

12. Ha4 d5xc4  

13. Hxa6 c4xd3  

14. Hxd3 O-O 

15. g5 Sd5  

16. Gd2 f5  

17. O-O-O c5  

18. Kb1 b5  

19. Hxb5 Wa8-b8  

20. Ha5 Wb3  

21. Ka2 Wf8-b8  

22. Wb1 e5  

23. Wh1-c1 He6  

24. Ka1 e5xd4  

25. Wxc5 Sxc5 

26. Hxc5 Sc3!  

27. Sxd4 Wxb2!  

28. Wxb2 Co grać? 










 
         

28. … _______ (białe poddały partię) 
 28. … Ha2+! 29. Wxa2 Wb1# 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 15. Viswanathan Anand (Indie): 

 

 Viswanatchan „Vishy” Anand (ur. 1969 w Mayiladuthurai) – oficjalny Mistrz Świata 

(2007-2013), a wcześniej MŚ FIDE (2000-2002). Od wczesnych lat 90, Anand jest w ścisłej 

czołówce mistrzów, którzy poziomem zdecydowanie przegonili poprzedników. Współcześni 

arcymistrzowie mają do dyspozycji nie tylko lata doświadczeń wcześniejszych graczy, ale też 

silniki komputerowe. Anand jako jeden z pierwszych wykorzystał potencjał komputerowy do 

rozwoju. Jego styl gry, a w zasadzie styl „współczesny”, to uniwersalność, oparta na dobrym 

repertuarze debiutowym, solidnej grze środkowej i silnych końcówkach, ale niedoskonałości 

człowieka w kalkulacjach sprawiają, że w grze liczy się też dobra intuicja. 

 

Viswanathan Anand (czarne) 2013r.: 

 Pozycja po 15. e3xd4: 1. d4 d5  

2. c4 c6  

3. Sf3 Sf6  

4. Sc3 e6  

5. e3 Sb8-d7  

6. Gd3 d5xc4  

7. Gxc4 b5  

8. Gd3 Gd6  

9. O-O O-O  

10. Hc2 Gb7  

11. a3 Wc8  

12. Sg5 c5  

13. Sxh7 Sg4  

14. f4 c5xd4  

15. e3xd4 Gc5! 

16. Ge2 Sd7-e5!! 

17. Gxg4 Gxd4+  

18. Kh1 Sxg4  

19. Sxf8 f5  

20. Sg6 Hf6  

21. h3 Hxg6  

22. He2 Hh5  

23. Hd3? Ge3! (białe poddały partię) 










 


 

Sprawdź czy potrafisz samodzielnie zdobywać wiedzę i znajdź wartościową analizę w sieci. 
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MISTRZOWIE ŚWIATA - 16. Magnus Carlsen (Norwegia): 

. 

 Magnus Carlsen (ur. 1990 w Tønsbergu) – aktualny Mistrz Świata (od 2013), najlepszy 

szachista w historii świata. Jego styl gry jest kwestią sporną i trudną do rozstrzygnięcia. Jest 

prawdziwym wirtuozem szachów, ale jak to osiąga? Mówi się, że Carlsen, tak jak inni, gra 

styl „współczesny”, ale to zbyt ogólnikowe stwierdzenie. Pomimo wspólnego nurtu każdy 

zawodnik w jakiś sposób wyróżnia się swoim niepowtarzalnym charakterem. Carlsen łączy 

wielką siłę gry, a jednocześnie jest nieprzewidywalny i potrafi zagrać nowinkę lub coś wręcz 

niepoprawnego pokroju „1. a3 … 2. h4” czy prostego „szewczyka”. Potrafi grać perfekcyjnie, 

wykonując przez całą partię wyłącznie najlepsze możliwe posunięcia, a czasem ryzykuje 

własną pomyłkę, licząc na większy błąd przeciwnika. Posiada prawidłowy wachlarz 

debiutowy, chociaż nie opiera się na grze z pamięci. Czasem toczy pojedynki w sposób mało 

ciekawy, którego efektem są długie serie remisów (jak przy obronie tytułu w 2018 roku), ale 

potrafi też „czarować” na szachownicy. Carlsen to prawdziwy geniusz, ale tak jak każdy 

popełnia błędy, które wynikają ze stresu, presji czy chwilowego braku pewności siebie. Jego 

naturalny talent sprawdza się najlepiej, gdy podchodzi do partii z psychicznym luzem i gra po 

swojemu, czyli kalkulacyjno-intuicyjnie.  

 

Bill Gates (2 min) vs. Magnus Carlsen (30 s) 2014r. (towarzyska partia w TV): 

 Pozycja po 7. h3: 1. e4 Sc6 

2. Sf3 d5 

3. Gd3 Sf6 

4. e4xd5 Hxd5 

5. Sc3 Hh5 

6. 0-0 Gg4 

7. h3 Se5? 

8. h3xg4 Sf6xg4 

9. Sxe5?? _______ 0-1  

Gra zajęła Carlsenowi 12 s, a debiut nie 

mieści się w żadnym repertuarze. Jego 

przeciwnik nie gra profesjonalnie, więc 

Mistrz Świata podjął ryzyko, aby zdążyć 

z matem przed końcem czasu.  










 

 

 

O Magnusie Carlsenie powstał pełnometrażowy film dokumentalny „Magnus” (2016). 
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DALSZA KARIERA SZACHOWA 
 

Co chcesz osiągnąć w szachach?  

 czy szachy to wyłącznie wartościowe narzędzie do rozwoju umysłu?  

 czy szachy to ciekawe hobby na całe życie, które warto poznawać lepiej?  

 czy szachy to tak wielka pasja, że chcesz zajmować się nimi zawodowo? 

 

„300 dni w roku pracuję nad szachami po 6 godzin dziennie, 60 dni w roku gram  

w turniejach, a 5 dni w roku odpoczywam.” 

        Akiba Rubinstein 

 

Propozycje polecanych książek i materiałów znajdziesz na www.akademia-gambit.pl. 

 

Ucz się mądrze! 

 Podczas gry turniejowej bywa, że brakuje czasu na zegarze, więc trzeba podejmować 

decyzje szybko i intuicyjnie. Gracze w niedoczasie popełniają liczne błędy, ponieważ nie mają 

czasu do namysłu, ale to nie oznacza, że grają byle jak. Kończący się czas może motywować 

lub wprawiać w panikę. Radzenia sobie z szybkim tempem gry można nauczyć się grając partie 

błyskawiczne (np. na 1 minutę na zegarku). Trzeba jednak uważać, aby z takim treningiem nie 

przesadzić. Niektórzy szachiści grają szybkie partie zbyt często, zwłaszcza przez internet, na 

luzie, bez większych starań. Stopniowo przyzwyczajają się do ruszania „od ręki”, czyli 

wykonywania pierwszego zauważonego ruchu, który wydaje się być w porządku. Granie od 

ręki odzwyczaja od głębokiego myślenia, przestawia umysł na grę z pamięci i odruchów. 

Zawodnik staje się niecierpliwy, nawet przy rozwiązywaniu zadań. W skrajnych przypadkach 

każda zagadka jest „rozwiązywana” po jednym spojrzeniu, często błędnie, a w przypadku 

niepowodzenia, taki gracz szybko rezygnuje i sprawdza gotową odpowiedź. To bardzo krótka 

droga, by zatrzymać swój prawdziwy rozwój, dlatego trzeba świadomie kontrolować własny 

proces uczenia się, pracować z rozwagą i zawsze się starać. Błędy się zdarzają, to normalne, 

ale brak starań to błąd, który przewyższa wszystkie inne, ponieważ całkowicie stopuje rozwój. 

 

          Łukasz Suchowierski 
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 Łukasz Suchowierski 

 Licencjonowany Instruktor Szachowy Polskiego Związku Szachowego. 

 Magister Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 

 Sędzia Szachowy (II k.) Polskiego Związku Szachowego. 

 Pasjonat i zawodnik szachowy II kat. (ranking PZSzach 1800). 

 Twórca autorskich programów zajęć szachowych i publikacji „Szachy w edukacji 

wczesnoszkolnej” oraz „Szachy w przedszkolu”. 

 Autor wielu udanych i mniej udanych partii szachowych. 

 Wieloletni praktyk nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Nauczyciel z powołania, uczeń z ciekawości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowe odpowiedzi do zadań z książki znajdziesz na stronie www.akademia-gambit.pl. 


