
PIONKI 

Dzisiaj pobawimy się pionkami.  Dobrze byłoby te 

pozycje rozegrać z realnym przeciwnikiem (brat, tato, 

mama lub poprzez komunikator z kolegą czy 

koleżanką). Te ćwiczeniowe pozycje są bez króla – 

jednak pamiętajcie, że grając końcówkę w partii 

szachów król musi być aktywny, on musi pomagać 

pionkom w awansie (czyli w doprowadzeniu pionka              

do pola przemiany) i jednocześnie powinien 

przeszkadzać pionkom przeciwnika i jego królowi (to 

walka!). 

1. Kto pierwszy dojdzie do pola przemiany? 

1. e6 fe6, 2. d6! 

(odciąga strażnika ), 3.cd6 ed6, 4. f6 gf6, 5.gf6 i wygra. 

2. Ta pozycja przypomni Ci bicie w przelocie. Niestety, 

jeśli którakolwiek ze stron zechce awansować pionka 

tzw. wolnego, to pionek będzie zbity i przeciwnik 

pierwszy dojdzie do pola przemiany. Sprawdź,  kto 

pierwszy dojdzie do pola przemiany?  

Próby: 1. e4 e5 , 1. e3 

e5, 1. e3 e6 itd. A gdy ruch przypada na czarne?  

Wiesz  w jaki sposób wymusić u przeciwnika ruch 

pionkiem pod bicie? Zablokować pionka e! 

3. Kolejne ćwiczenie uczy, w jaki sposób wyrobić tzw. 

wolnego pionka. Doprowadź jak najszybciej pionka                       

do pola przemiany: 

  Wiesz, dlaczego pola 

przemiany oznaczyłam dwoma kolorami? Tak, biały 

pionek a (oraz czarny pionek h) może zmienić linię 

marszu. Trzeba zauważyć, że w niektórych wariantach 

jedna ze stron jako pierwsza dorobi hetmana np. białe 

na polu h8 , wtedy  czarne po dorobieniu hetmana na 

a1 natychmiast go stracą… Sprawdź to! Oczywiście 

pierwszy ruch to 1. g4 lub, gdy zaczynają czarne 1. … 

b5 – dlaczego? 

4. Kolejne pozycje to propozycja ćwiczeń                                           

z  poleceniem: Wyrób białymi (czarnymi)  wolnego 

pionka – wolny pionek ma otwartą drogę do pola 

przemiany: 

 

5. Polecenie, jak wyżej (j.w.)  

 Choć zaczynają białe 

wygrywają czarne. A jeśli odwrotnie: zaczną czarne, 

czy białe wygrają? 

6. Na koniec rozegrajcie  taką pozycję, jak niżej. Tu 

wygrana białych, kiedy ruch  przypada na białe: 



 

Gdy zaczną czarne, one powinny wygrać. Spróbuj!  

Opracowała: Z. Ciechocińska – Miećko, 

 we wtorek 28 kwietnia od 14.00 zajęcia szachowe 

poprzez <messenger>, trzeba dostać się do grupy: 

Akacjowe Szachy za zgodą rodziców.  Chętnych proszę 

o kontakt tel. : 570 047 575 


