
 

Witaj moja drużyno! 

 

Myślę, że ostatnie matematyczno-szachowe zadania nie były dla Was trudne i jak 

zwykle poradziliście sobie z nimi bez problemu😊. 

Dzisiejsze zajęcia chciałabym poświęcić utrwaleniu wiadomości dotyczących 

roszady. 

Pamiętacie na pewno, że w szachach istnieją magiczne posunięcia. Jednym z nich 

jest właśnie roszada. Dlaczego jest magiczna? 

-Jest to jedyny ruch, który wykonujemy dwiema figurami na raz: królem i wieżą. 

-Jest to jedyny ruch, w którym król porusza się o dwa pola. 

Wiecie również, że na szachownicy jedna wieża stoi bliżej, a druga dalej od króla, 

dlatego też wyróżniamy dwa rodzaje roszady: 

-krótką-gdy król stoi bliżej wieży, 

-długą-gdy król stoi dalej od wieży. 

Możecie to zobaczyć na poniższej szachownicy: 

                    

Po co jest roszada? 

Celem roszady jest: 

-lepsza ochrona króla,  

-łatwiejsze wprowadzenie wieży do gry (ponieważ, jak zauważyliście, wieża stojąc                     

w rogu planszy nie ma zbyt wielu możliwości wykonania ruchu). 



Musicie pamiętać, że król podczas roszady może poruszyć się tylko o dwa pola! 

Wykonując więc dłuższą roszadę to wieża musi pokonać dłuższą drogę, żeby 

wyminąć króla. 

Król ma zawsze do pokonania taką samą drogę! 

 A oto sytuacje, kiedy nie można zrobić roszady: 

-kiedy pomiędzy królem a wieżą stoją inne figury, 

-kiedy król jest w niebezpieczeństwie, czyli jest szachowany(trzeba wtedy go 

ratować a nie robić roszadę), 

-kiedy jakieś pole, przez które musi przejść król robiąc roszadę(lub to, na którym 

stanie)jest zagrożone(szachowane), 

-kiedy wcześniej już zrobiliśmy jakiś ruch królem albo tą wieżą, którą chcemy „użyć” 

do roszady. 

Na zakończenie ważna informacja dotycząca roszady! 

Pamiętacie zasadę- „Dotknięta rusza, postawiona stoi”? W roszadzie jako 

pierwszego dotykamy króla, a później dopiero wieżę! Jeżeli zrobicie odwrotnie,                   

to wtedy roszada nie jest możliwa! 

Dużo tych informacji dzisiaj😊. Próbujcie podczas gry w szachy stosować 

roszadę(chociaż nie jest obowiązkowa). Oczywiście najpierw nauczcie jej swoich 

bliskich😊. 

   „Słuchaj, przyjacielu młody, jaką dam ci radę: 

   Zanim zaczniesz atakować, najpierw zrób roszadę!”. 

 

Na zakończenie pytanie!!! 

Kto z Was pamięta, jak inaczej nazywamy gońca? 

Odpowiedź podczas kolejnego spotkania😊. 

 

Pozdrawiam ciepło i życzę duuużo zdrowia😊. 


