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Szachy-opis gry
• Szachy to gra, w której 

udział biorą dwie osoby. 

Rozgrywa się ją na planszy 

nazywanej szachownicą, 

gdzie rozstawia się 32 bierki 

(sześciu rodzajów, w tym po 

8 pionów i 8 figur, łącznie 16 

dla każdego z graczy). Celem 

gry jest danie mata, tzn. 

zagrożenie króla przeciwnika 

usunięciem z dalszej 

rozgrywki („zbiciem”), 

którego nie sposób uniknąć. 



• Na szachownicy znajdują się 64 na 

przemian ułożone białe i czarne pola. 

Szachownicę można podzielić na linie 

pionowe (kolumny), jak i linie poziome 

(wiersze), mają one po 8 pól.

• Gra w szachy rozgrywana jest 

pomiędzy dwoma zawodnikami. Na 

początku, każdy z nich dysponuje 16 

figurami szachowymi.

• Jeden gracz ma bierki białe, drugi –

czarne. Ruch zaczyna biały kolor. 

Każda z figur szachowych ma inne 

możliwości ruchu.



Symbole i wartość punktowa 

poszczególnych figur

• K - król

• H – hetman-9

• W – wieża-5

• G – goniec-3

• S – skoczek-3

• pionek nie posiada symbolu-1



Zasady gry

Każda bierka porusza się we właściwy sobie sposób. Ruchy 

wykonuje się na wolne pola. Z wyjątkiem skoczków bierki 

nie mogą przeskakiwać innych. Bicie bierki przeciwnika to 

ruch bierki na pole, na której stoi bierka przeciwnika. Król 

może być szachowany, tzn. może być zagrożony zbiciem, 

lecz nie może być zbity.



Król może ruszać się o jedno pole w poziomie, pionie lub na ukos. 

Najwyżej raz w grze każdy z króli może wykonać specjalny ruch 

zwany roszadą.

Wieża porusza się o dowolną liczbę wolnych pól w poziomie i 

pionie; porusza się ona również podczas roszady.

Goniec może ruszać się o dowolną liczbę wolnych pól po 

przekątnych.

Hetman porusza się o dowolną liczbę wolnych pól w poziomie, 

pionie i na ukos (łączy w ten sposób w sobie ruchy wieży i gońca).

Skoczek rusza się na najbliższe pole nie znajdujące się w tym samym 

rzędzie, kolumnie lub przekątnej; poruszają się one o dwa pola na 

kształt wieży, a następnie jedno pole prostopadle do tego kierunku. 

Ruch skoczka nie jest blokowany przez inne bierki, tzn. „skacze” on 

na nowe pole. Ruchy skoczka opisuje się także porównując je do 

litery „L” lub cyfry „7” , przy czym wykonuje on dwa kroki w danym 

kierunku, 90° zwrot w jednym z kierunków i krok w nowo 

wybranych kierunku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_(szachy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_(szachy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Goniec_(szachy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hetman_(szachy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoczek_(szachy)


Pion

– Pion może poruszyć się o jedno pole naprzód, o ile nie 

jest ono zajęte. Jeżeli nie wykonano danym pionem 

posunięcia, to w pierwszym ruchu ma on możliwość 

wykonania ruchu o dwa pola naprzód, o ile żadne z tych 

pól nie jest zajęte. Pion nie może ruszać się do tyłu.

– Piony są jedynymi bierkami, które biją inaczej niż się 

poruszają. Mogą one zbić wrogą bierkę, jeśli znajduje 

się ona na jednym z dwóch pól sąsiadujących w 

poziomie z polem przed nimi (tzn. z pól na ukos przed 

nimi), lecz nie mogą się tam ruszyć, jeśli pola te są 

wolne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pion_(szachy)


Gramy w szachy



Cieszymy się, że miałyśmy 

możliwość poznania 

tajników gry w szachy, 

które uczą logicznego 

myślenia,

rozwijają aktywność 

twórczą, poprawiają: 

pamięć, koncentrację, 

wyobraźnię przestrzenną i 

podzielność uwagi,

kształtują osobowość, 

wyrabiając pozytywne 

cechy: systematyczność, 

odpowiedzialność, 

pracowitość, 

samodyscyplinę,

• uczą poszanowania 

współgracza.


