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GONIEC 

Goniec w szachowym świecie jest figurą, która na początku szachowej drogi uczniów z niczym się nie 

kojarzy. Właśnie dlatego warto tę lekcję zacząć od opowieści o dwóch braciach gońcach, którą można 

znaleźć na naszej stronie.  

Goniec jest jedyną figurą na szachownicy, która może poruszać się tylko po polach jednego koloru. 

1. Zapoznanie z nową figurą: goniec 

a) Opowieść o dwóch gońcach 

b) Zapoznanie dzieci z ruchem gońca 

c) Podkreślenie, że goniec porusza się tylko po polach jednego koloru i nie może jechać z białego 

pola na czarne i odwrotnie.  

d) Zademonstrowanie, że goniec nie może przeskakiwać i omijać figur i pionków 

e) Pokazanie w jaki sposób zbijać gońcem.  

2. Wspólne ćwiczenia na szachownicy demonstracyjnej:  

a) Wybijanka gońcami: Poukładanie figur i pionków jednego koloru oraz dwóch gońców koloru 

przeciwnego. Zadaniem uczniów jest taka gra gońcami, aby zbić wszystkie figury poukładane 

na szachownicy. Uwaga: w tym ćwiczeniu uczniowie nie muszą zbijać w każdym ruchu. Mogą 

atakować figury.  

Każdy z uczniów wykonuje jeden ruch, figury przeciwnego koloru się nie ruszają. Celem grupy 

jest zbicie wszystkich figur. 

W trudniejszej wersji tego ćwiczenia dokładamy figury z tej samej drużyny, aby były 

przeszkodami w zbiciu wszystkich bierek.  

b) Przekazanie dzieciom ćwiczeń do samodzielnej pracy (w przypadku trudności można również 

wykonywać ćwiczenia na szachownicy demonstracyjnej, zaznaczając pola np. magnesami, 

pionkami) 

3. Sprawdzenie i omówienie ćwiczeń na szachownicy demonstracyjnej 

 

Jeśli nie masz pierwszej części poradnika, możesz go bezpłatnie otrzymać klikając  

„CHCĘ PORADNIK” na dole artykułu. 

Pozostałe lekcje znajdziesz w odpowiadających im artykułach. 
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ĆWICZENIA: GONIEC 

Pokoloruj lub zaznacz krzyżykiem wszystkie pola, na które mogą ruszyć się gońce 

XABCDEFGHY 
8l+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1vL-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+L+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

    

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6L+-+-+-vL& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+PzP-+& 
5+-+-+L+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+P+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1vL-+-+-+-! 
xabcdefghy 

    

XABCDEFGHY 
8l+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+p+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+L! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-vl( 
7+-+-+p+l' 
6-+-+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-zp-+-+-+$ 
3+-zpp+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+L+-+-! 
xabcdefghy 
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XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5zp-+pzpp+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-vL-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-zpPzP-zppzp$ 
3+-+-+-+-# 
2L+-vL-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

    
XABCDEFGHY 
8-+-+-+L+( 
7+-zp-+-+-' 
6-+-zp-+-+& 
5+-+-zpp+-% 
4-vL-+-vl-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-zPP+-+" 
1+-+-+l+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+l+-+( 
7+P+-+-+-' 
6-+L+-tr-+& 
5+-+-+-+P% 
4n+-+-+-+$ 
3+-+-snq+-# 
2-+-+-+r+" 
1+-vL-+-+-! 
xabcdefghy 

    

XABCDEFGHY 
8-+-+-vl-+( 
7zp-+-+-+N' 
6-zp-zpP+-sN& 
5+nzp-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zPl# 
2PzPPzP-zP-zP" 
1+-vL-+L+-! 
xabcdefghy 

L 
  

Brawo!  
Możesz pokolorować gońca 

 

 

 


