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SZACH MAT 

Szach mat to sytuacja, w której jeden z królów jest szachowany i nie może obronić się przed tym 

atakiem: czyli nie może się nigdzie ruszyć (każde pole, na które mógłby iść jest atakowane), nie może 

się niczym zasłonić oraz nie może zbić figury, która atakuje króla.  

1. Zapoznanie z nowym pojęciem: szach mat 

a) Przypomnienie zasad dotyczących ruchu królem ze szczególnym naciskiem na to, że król musi 

stać na bezpiecznym polu. 

b) Przypomnienie pojęcia szach oraz sposobów obrony przed szachem 

c) Pokazanie szacha, przed którym nie da się obronić i pytamy dzieci co teraz zrobić 

d) Wyjaśnienie, że szach, przed którym nie można się obronić to szach mat 

e) Wyjaśnienie skutków szacha mata: gra się kończy, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. 

2. Wspólne ćwiczenia na szachownicy demonstracyjnej:  

a) Maty w jednym ruchu – ustawianie zadań na szachownicy demonstracyjnej, w których można 

dać mata w jednym ruchu, wspólne rozwiązywanie zadań 

b) Mat, czy nie mat?  - ustawienie różnych zadań na szachownicy demonstracyjnej. Część zadań 

to zwykły szach, część mat. Dzieci powinny potrafić odróżnić te dwie sytuacje i potrafić obronić 

króla przed szachem matem 

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

rozwiązywać zadania wspólnie) 

3. Sprawdzenie i omówienie ćwiczeń na szachownicy demonstracyjnej 

 

 

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

„CHCĘ PORADNIK” na stronie głównej gramywszachy.pl 

Pozostałe lekcje znajdziesz w odpowiadających im artykułach. 
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ĆWICZENIA: DAJ SZACHA MATA 

Zaznacz strzałką (lub zapisz jeśli potrafisz) jak dać szacha mata. W małej kratce zaznaczono, 

czy ruszają białe, czy czarne. Białe kółko = białe robią ruch. Czarne kółko = czarne robią ruch.  

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

XABCDEFGHY 
8-+-mK-+k+( 
7+q+-+-zp-' 
6-+-+-zp-+& 
5+-zplsnP+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

    
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+Q+-+R+-' 
6-+-zp-+pmk& 
5+-+N+-+p% 
4-+-+KzP-+$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+-+Pvl" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+KzP-+-+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+-+-zp-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+Q+-+-+-! 
xabcdefghy 

    
XABCDEFGHY 
8-+k+-+-+( 
7+-+-+-+Q' 
6-+-+-+R+& 
5+-+-+PzP-% 
4-+-+K+-+$ 
3sn-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5zp-+-+-+-% 
4P+-+-+qzp$ 
3+-+-mk-+-# 
2-+-+-+P+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 
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ĆWICZENIA: SZACH, czy MAT? 

Zakreśl w kółeczko prawidłową odpowiedź. Jeśli zaznaczysz, że jest szach – to zaznacz ruch 

obronny. Tak jak w pierwszym przykładzie. 

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

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

 SZACH          SZACH MAT SZACH          SZACH MAT  
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-mk& 
5+-+-+p+p% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-tr" 
1+r+-+-mK-! 
xabcdefghy 

XABCDEFGHY 
8-+rmk-vl-+( 
7+-zpR+p+-' 
6pzp-+-sN-zp& 
5+-+-zP-tr-% 
4-+-+-+-zp$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 SZACH          SZACH MAT SZACH          SZACH MAT  
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-+k+p' 
6-zp-+-+-+& 
5+-+l+p+-% 
4-+p+-+-+$ 
3zP-+-zp-+P# 
2-+P+-zP-tR" 
1+-+r+-mK-! 
xabcdefghy 

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

 SZACH          SZACH MAT SZACH          SZACH MAT  
 


