
           Klasa 1a uczy się gry w szachy.                                                      

Oprócz tradycyjnej nauki w szkole, odbywa się nauka przez zabawę, wielozmysłowowo. Nie tylko świetnie się bawimy, 

ale uczymy się szacunku dla swojego przeciwnika, koncentracji, przewidywania ruchów i najważniejszego myślenia 

logicznego. 

Szachy – rodzina strategicznych gier planszowych rozgrywanych przez dwóch graczy na 64-polowej szachownicy, za 

pomocą zestawu bierek (pionów i figur).  Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje szachy za dyscyplinę sportu. 
Szachy należą do gier z doskonałą informacją. 

Oto historia. 

Za kolebkę szachów uznawane są Indie. Według źródeł pisanych gra ta była już znana w Persji na dworze 

szacha Chosrowa I Anoszirwana w latach 70. VI wieku naszej ery, gdzie przywieziona została w darze od indyjskiego 

radży. Indyjska czaturanga została w Persji przekształcona w czatrang, a po opanowaniu tego kraju przez Arabów uległa 

kolejnym przemianom, po których powstał szatrandż. Kolejna ewolucja nastąpiła po pojawieniu się gry w Europie, 

nastąpiły wówczas zmiany najbardziej przypominające współczesną grę w szachy (zmieniono reguły gry, dopracowano 

zasady poruszania się bierek, pojawiły się dodatkowo roszada, mat, promocja, itp).  

Pierwszy wielki międzynarodowy turniej rozegrano w 1851 r. w Londynie, a jego zwycięzcą został Adolf Anderssen. W 

1924 r. powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa i od tego też roku rozgrywane są szachowe olimpiady. Od 1927 

r. odbywają się mistrzostwa świata kobiet (pierwszą mistrzynią była Vera Menchik). W kolejnych latach pojawiły się 

mistrzostwa świata juniorów, studentów, w szachach korespondencyjnych, zaczęto organizować mistrzostwa 

kontynentów, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W drugiej połowie XX wieku można już było zagrać w szachy z 

komputerem, a później – również poprzez Internet. W dniu 13 sierpnia 2008 r. rozegrano pierwszą partię szachową 

pomiędzy szachistą przebywającym w przestrzeni kosmicznej oraz jego kolegami na Ziemi. Partia ta zakończyła się 

zwycięstwem pracującego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej amerykańskiego astronauty, Grega Chamitoffa. 

W dniu powstania Międzynarodowej Federacji Szachowej – 20 lipca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień 

Szachów. 
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