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Poznaj  i   ! 

 Motywy  Taktyczne Gry w szachy ! 

 

Zaawansowany pionek 

Groźba promocji zaawansowanego pionka jest częstym źródłem kombinacji. Figury 

zaangażowane w przeciwdziałanie promocji nie mogą skutecznie działać w innych częściach 

szachownicy, co często stwarza możliwości taktyczne. 

Zaciągnięcie 

Zaciągnięcie polega na zmuszeniu figury przeciwnika (zwykle za pomocą ofiary) do zajęcia 

pola, na którym stanie się obiektem ataku. 

 

Mat na ostatniej linii 
Mat na ostatniej linii następuje, kiedy król jest uwięziony na niej przez własne piony, a żadna 

figura nie może zasłonić króla bądź zabić szachującej figury (hetmana lub wieży). 

 

Blokada 
Blokada następuje, kiedy jedna z bierek musi zablokować inną. W przesłonie blokowane jest 

oddziaływanie jednej figury na drugą, w blokadzie chodzi o odcięcie poprzednio dostępnej 

drogi ucieczki. 

Unieszkodliwienie obrońcy 

Unieszkodliwienie obrońcy następuje, kiedy zbicie broniącej figury pozwala na atak 

poprzednio bronionej figury lub pola. Motyw różni się od odciągnięcia tym, że w tym drugim 

obrońca jest odciągany, a nie likwidowany. 

 

 

http://www.intermapa.pl/mapa.php?kod2=44_85968
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(109,97,99,105,101,106,107,95,97,64,112,111,99,122,116,97,46,111,110,101,116,46,112,108)+'?'
http://s-kksprzemysl.pl/


2 

 

 

 

2/2010 
 

Zwolnienie pola/linii 
Uwolnienie ma dwie wersje. W pierwszej gracz odchodzi jedną figurą, żeby zwolnić pole dla 

innej. W drugiej przeciwnik jest zmuszany do odejścia swoją figurą (zwykle za pomocą 

ofiary) i otwarcia w ten sposób linii. Podobny motyw, w którym gracz odchodzi własną 

figurą, żeby otworzyć linię dla drugiej, to atak z odsłony. 

 

Atak z odsłony 
Atak z odsłony następuje, kiedy figura odchodzi, odsłaniając stojącą za nią figurę. Atakowana 

może być figura lub ważne pole. 

 

Odciągnięcie 
Odciągnięcie zmusza przeciwnika do odejścia figurą, która poprzednio broniła innej figury 

bądź ważnego pola. 

  

Odsłonięty król 
Nie jest to motyw taktyczny, ale określenie sytuacji, kiedy odsłonięta pozycja króla pozwala 

na atak matowy albo inny motyw taktyczny. 

Widełki/podwójne uderzenie 

Widełki/podwójne uderzenie polegają na ataku na kilka figur (lub ważnych pól). Przeciwnik 

nie może odeprzeć wszystkich gróźb i traci materiał. 

 

Niebroniona figura 
Nie jest to motyw taktyczny, ale określenie sytuacji, kiedy przeciwnik zostawił figurę pod 

biciem. 

Interferencja 

Przesłona polega na wstawieniu bierki (własnej lub przeciwnika) między figurę przeciwnika 

a bronioną przez nią bierkę lub pole. Różnica między przesłoną a blokadą polega na tym, że 

przesłona uniemożliwia komunikację między figurami, zaś blokada odcina drogę ucieczki. 

 

Przeciążenie 
Przeciążenie to sytuacja, kiedy jedna bierka ma kilka funkcji obronnych, ale jest w stanie 

wypełnić tylko jedną. Przeciążenie niemal zawsze polega na odciągnięciu obrońcy. 
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Związanie 

Związanie figury uniemożliwia (lub ogranicza) jej poruszanie się, bo osłania ona inną figurę 

lub ważne pole. 

Ofiara 

Ofiara to ruch, który celowo oddaje przeciwnikowi przewagę materialną. Ofiary taktyczne 

mają często na celu odzyskanie materiału z naddatkiem, albo atak matowy. 

Uproszczenie 

Uproszczenie polega na wymianie figur w celu zrealizowaniu dotychczasowej przewagi. Jest 

to częsty motyw końcówkowy, służący promocji piona. 

Szpila 
Szpila to sytuacja, kiedy atakowana figura osłania inną figurę o niższej wartości. 

Mat Beniowskiego 

Mat Beniowskiego to sytuacja, w której skoczek matuje króla zablokowanego własnymi 

figurami, najczęściej pionami i wieżą. 

Złapana figura 

Figura jest złapana, kiedy nie ma bezpiecznego odejścia. Taką figurę łatwo zdobyć. 

 

Słabość ostatniej linii 
W niektórych sytuacjach mata na ostatniej linii można uniknąć, ale kosztem strat 

materialnym. 

Rentgen 
Rentgen ma miejsce, kiedy figura atakuje pole lub figurę poprzez inną figurę.  

W przeciwieństwie do szpili, wzajemna wartość figur nie ma tu znaczenia. 

 

Zugzwang 
Zugzwang (niemieckie słowo oznaczające przymus ruchu) odnosi się do sytuacji, w której 

każdy możliwy ruch pogarsza sytuację. 

 

Wtrącony ruch 
Wtrącenie to motyw taktyczny, w którym gracz poprzedza zaplanowany ruch innym, który 

zwiększa jego siłę. Taki wtrącony ruch przeciwnik łatwo może przeoczyć. 


