
                                                 

 
 
Quiz wiedzy szachowej 

 

1. Ile pól ma szachownica? 
    A) 65 
    B) 32 
    C) 64 
    D) 99 
 
2. Jak nazywa się sytuacja, w której zawodnik nie 
jest w stanie obronić swojego króla przed 
atakiem przeciwnika? 
    A) Szach 
    B) Szachomat 
    C) Szach-szach 
    D) Szach-mat 
 
3. Najszybszego mata można dać w...: 
    A) 2 ruchy 
    B) 1 ruch 
    C) 3 ruchy 
    D) 4 ruchy 

4. Co oznacza wyrażenie „szach mat”/„shah mat” 
w języku perskim? 
    A) Król jest sam 
    B) Król jest w beznadziejnej sytuacji 
    C) Król potrzebuje pomocy 
    D) Król umarł 
 
5. Która z gier jest najwcześniejszym znanym 
poprzednikiem szachów? 
    A) Warcaby 
    B) Ludo 
    C) Chaturanga 
    D) Go 

6. Jak stara (w przybliżeniu) jest gra w szachy? 
    A) Ma około 1500 lat 
    B) Ma około 300 lat 
    C) Ma ponad 5000 lat 
    D) Ma około 600 lat 

 
7. Kto był pierwszym oficjalnym mistrzem 
świata? 
    A) Wilhelm Steinitz 
    B) Garry Kasparov 
    C) Bobby Fischer 
    D) Paul Morphy 
 
8. Jaki skrót ma międzynarodowa federacja 
szachowa? 
    A) FIA 
    B) WCF 
    C) IFC 
    D) FIDE 

9. Poza tytułem mistrza świata, jaki jest 
najwyższy tytuł szachowy, jaki może zdobyć 
szachista? 
    A) Super mistrz 
    B) Ekstra mistrz 
    C) Mistrz Wielkego Szlema 
    D) Arcymistrz 
 
10. Co decyduje o tym, który zawodnik rozpocznie 
partię szachów? 
 
    A) Rzut monetą 
    B) Kto pierwszy usiądzie przy szachownicy 
    C) Zawsze zaczyna gracz, który ma czarne 
bierki 
    D) Zawsze zaczyna gracz, który ma białe bierki 
 
11. Kto wymyślił składaną szachownicę? 
 
    A) Pracownik biblioteki 
    B) Ksiądz 
    C) Księgowy 
    D) Prawnik 
 
  



                                                 
 
Odpowiedzi 
 
1. Ile pól ma szachownica?  
C. Nie mniej, nie więcej. Szachownica ma osiem linii poziomych i osiem pionowych, co łącznie daje 64 pola. 
 
2. Jak nazywa się sytuacja, w której zawodnik nie jest w stanie obronić swojego króla przed atakiem przeciwnika?  
D. To szach-mat! Zamatowanie przeciwnika to nadrzędny cel gry w szachy. 
 
3. Najszybszego mata można dać w...  
A. Rzeczywiście, do najszybszego rozstrzygnięcia partii szachowej wystarczą jedynie 2 ruchy. Takiego mata nazywa 
się również matem głupca. 
 
4. Co oznacza wyrażenie “szach-mat”/“shah mat” w języku perskim?  
D. W języku perskim określenie “shah” oznacza “króla”, a “mat” oznacza “śmierć,” - mamy więc zdanie: Król umarł. 
 
5. Która z gier jest najwcześniejszym znanym poprzednikiem szachów? 
C. Uważa się, że Chaturangę wymyślono około 1500 lat temu i jest ona najwcześniejszym znanym poprzednikiem 
szachów. 
 
6. Jak stara (w przybliżeniu) jest gra w szachy?  
A. Istnieją dowody na to, że najwcześniejsza poprzedniczka szachów powstała około 1500 lat temu w Indiach,  
a następnie powędrowała do Persji. 
 
7. Kto był pierwszym oficjalnym mistrzem świata?  
A. W 1886 roku odbył się mecz pomiędzy Wilhelmem Steinitzem a Johannesem Zukertortem. Był to pierwszy oficjalny 
mecz o mistrzostwo świata. Steinitz wygrał 12,5-7,5 (10 wygranych, 5 porażek, 5 remisów) i został pierwszym 
oficjalnym mistrzem świata w szachach. 
 
8. Jaki skrót ma międzynarodowa federacja szachowa?  
D. Skrót pochodzi z języka francuskiego i oznacza Federation International des Echecs. FIDE została założona  
w Paryżu, 20 lipca 1924 r. 
 
9. Poza tytułem mistrza świata, jaki jest najwyższy tytuł szachowy, jaki może zdobyć szachista?  
D. Pozostałe odpowiedzi nie są nazwami tytułów szachowych. Arcymistrz (w skrócie GM - Grandmaster) to tytuł, który 
jest przyznawany szachistom dożywotnio. Tytuł arcymistrzowski nadano po raz pierwszy w 1950 r. 27 zawodnikom.  
Od tamtej pory wymagania dotyczące uzyskania tego tytułu bardzo się zmieniły. 
 
10. Co decyduje o tym, który zawodnik rozpocznie partię szachów?  
D. Partię szachów zawsze rozpoczyna gracz, który gra białymi. 
 
11. Kto wymyślił składaną szachownicę?  
B. Podobno na taki pomysł wpadł pewien ksiądz, któremu nie wolno było grać w szachy. Wymyślił on składaną planszę, 
która wyglądała jak dwie książki leżące obok siebie, dzięki czemu nadal mógł rozgrywać partie. 
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