
 

Witaj szachowa drużyno!  

  Dzisiaj kolejne nasze spotkanie z szachami. Niestety nie możemy się jeszcze spotkać                            

i bardzo mi smutno z tego powodu☹. Mam jednak nadzieję, że wkrótce to się zmieni😊. 

 Teraz postaram się wytłumaczyć Wam, w jaki sposób pokonać przeciwnika mając                          

na planszy tylko dwie wieże. 

   Wiecie, że aby wygrać partię szachową, nie wystarczy wcale pozbijać przeciwnikowi                    

jak najwięcej bierek. Grę kończy mat, czyli taki szach, przed którym nie można się już 

obronić. Sposobów na to, żeby dać mata, jest wiele, a wszystko zależy od tego, jaka sytuacja 

jest na szachownicy i jakie bierki zostały nam i przeciwnikowi. 

  Jedną z możliwości, która może pojawić się na planszy jest sytuacja kiedy zostają nam dwie 

wieże. 

   Stosujemy wówczas metodę, która nazywana jest „przekładanką” lub matem 

schodkowym, ponieważ stopniowo odbieramy królowi linie do momentu, w którym nie 

będzie miał dokąd uciec. 

  Aby dobrze Wam to wytłumaczyć, proponuję, abyście wzięli swoje szachy i postępowali 

zgodnie z moimi wskazówkami. Będę mówić, na które pole trzeba przestawić bierki(znacie 

już sposób w jaki oznacza się pola).Zobaczycie wtedy, jak wygląda mat dwiema wieżami. 

Jeżeli nie czujecie się na siłach, namówcie kogoś starszego, aby pomógł Wam w tej walce☺. 

Przeczytajcie, w jaki sposób można dać mata przeciwnikowi: 

Ustawcie czarnego króla na polu a5; białego króla na polu e1; białe wieże na polach-g1                   

i h2. 

1.Teraz musimy „zmusić” króla przeciwnika do tego, aby uciekł w takie miejsce, z którego 

nie będzie mógł wykonać żadnego ruchu. Wybieramy więc bok szachownicy, do którego 

będziemy „zaganiać” króla przeciwnika, np. górny bok. 

2.Następnie jedną wieżą ograniczamy królowi drogę na środek szachownicy. 



Przestawcie wieżę z g1 na g4.W ten sposób zablokowaliśmy drogę czarnemu królowi                          

i nie może już „zejść” na dół. 

3.Czarny król broni się, uciekając ze skraju szachownicy do centrum(czyli do środka planszy). 

Przestawcie czarnego króla z pola a5 na pole b5.  

4.Teraz drugą biała wieżą dajemy królowi szacha. 

Przestawcie wieżę z h2 na h5. 

5.Król nie może uciec na środek szachownicy, ponieważ nasza pierwsza wieża odcina mu 

drogę. Musi się cofnąć w stronę boku(końca)szachownicy, który sobie wybraliśmy, czyli iść 

w górę. 

Przestawcie czarnego króla na c6. 

6.Następnie drugą wieżę, którą daliśmy szacha, pozostawiamy, by teraz ona odcinała linię,          

a szacha dajemy pierwszą wieżą. 

Przestawcie wieżę z g4 na g6. Widzicie? Czarny król musi uciekać do góry. 

7.Król znowu musi się cofnąć, a my go znowu szachujemy. Gramy wieżami na przemian, raz 

jedną, raz drugą i w ten sposób spychamy króla, na koniec szachownicy. 

Przestawcie czarnego króla na d7,a białą wieżę z h5 na h7. 

8.Gdy czarny król znajduje się już na ostatniej linii, znowu jedna wieża odcina mu drogę 

ucieczki i król nie może zejść w dół. Drugą wieżą dajemy mu szacha i zarazem mata, bo teraz 

nie ma już dokąd uciec. 

Przestawcie czarnego króla z d7 na e8, a białą wieżę z g6 na g8. 

 

Uwaga! Może się zdarzyć, że czarny król w trakcie tej metody podejdzie za blisko naszej 

wieży i zagrozi, że ją zbije. Wówczas, odsuńcie ją na drugi brzeg szachownicy (do rzędu a). 

Mam nadzieję, że zrozumieliście ten sposób walki😊. Pamiętajcie o tym, żeby ruszać 

wieżami na przemian-raz jedną, raz drugą! 

Na zakończenie podam odpowiedź na pytanie, które zadałam tydzień temu.  

Jak inaczej nazywamy gońca? LAUFER! 

 

Pozdrawiam Was ciepło i życzę zdrówka😊! 


