KONSPEKT LEKCJI nr 1
TEMAT LEKCJI: Szachowa notacja.
PROWADZĄCY: mgr Dariusz Maciorowski
CELE LEKCJI:
Cel ogólny: Umiejętność zapisywania kolejnych posunięć lub zanotowania pozycji bierek na
szachownicy.
Cele szczegółowe:
umie zapisać kolejne posunięcia w partii.
wie jak zapisać pozycję bierek na szachownicy
kształtuje postawę szacunku do każdego partnera.
METODY: pokazowo – oglądowa, problemowa, praktyczna, fragmenty gry.
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: plansza szachowa, szachownice bierki szachowe, zeszyt,
długopis.

Zadania nauczyciela

Zadania ucznia

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 10’
Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
Podanie i omówienie tematu, wskazanie celu Uczniowie dobierają się parami i siadają
zajęć.
twarzami do siebie w ławkach.
Motywacja do aktywnego udziału w lekcji.
1. Pokaz na planszy szachowej literowego i
Każdy z graczy stara się zatopić okręty
cyfrowego oznaczenia rzędów.
przeciwnika, w jednej kolejce mogą strzelać
2. Gra w „okręty”. Uczniowie rysują w
trzykrotnie. :Strzał” plaga na podaniu
zeszycie dwie plansze o wymiarach 8 na 8 współrzędnych pola. W razie trafienia należy
pól. Pasy poziome oznaczamy cyframi od
o nim rzetelnie poinformować przeciwnika i
1-8 , a pasy pionowe – małymi literami od podać typ namierzonego okrętu.
„a” do „h” Przez połączenie liter i cyfr,
leżących na skrzyżowaniu odpowiednich
pasów, otrzymujemy oznaczenie każdego
pola. Na jednej planszy rysujemy własną
flotę, która składa się z jednego hetmana
(zajmującego 4 pola), dwóch wież (po trzy
pola), skoczka (dwa pola), gońca (dwa
pola) pionek (jedno pole.)

II CZĘŚĆ GŁÓWNA 35’
król - K; hetman – H; goniec – G; skoczek –
S; wieża – W; pion – p; piony – pp.

3. Zapisać skrócone nazwy figur.
Rysunek
Nazwa

pionek

wieża

skoczek

goniec

hetman

król

4. Wykonać pełny zapis początkowej
pozycji bierek:
Białe: Ke1, Hd1, Wa1, Wh1, Ge1, Gf1,
Sb1, Sg1, p.: a2,b2,c2, d2, e2, f2, g2. h2.
Czarne: Ke8, Hd8, Wa8, Wh8, Ge8, Gf8,
Sb8, Sg8, p.: a7,b7,c7, d7, e7, f7, g7. h7.

Przykład:
1.e2-e4
e7-e5
biały pion na z e2
na e4, czarny z e7 na e5.
Zapisać tekst partii w pełnej notacji:
2.Sg1-f3
Sb8-c6
biały skoczek z
Bicie oznaczamy wstawiając znak " : " lub "
g1 na f3 i czarny skoczek z b8 na c6
x " zamiast " - "np. 22.Hb6:b8 ... .
3.Gf1-b5!
d7-d6
biały goniec na
Roszady: " 0-0-0 " - długa i " 0-0 " - krótka.
b5 - oceniam to jako dobre posunięcie
Mat to " X " lub " ++ ".
4.Gb5:c6+ b7:c6
biały goniec bije
Szach - " + "
na c6 – szach
5.Sf3:e5? ...
biały skoczek bije
na e5 - oceniam jako złe posunięcie, itd.
Zapisać tekst partii w skróconej notacji:
W notacji skróconej zapisujemy tylko pole
Dla zaoszczędzenia miejsca używamy
docelowe bierki, jednak w przypadku
notacji skróconej: 1.e4 e5, 2.Sf3 Sc6, 3.Gb5!
wątpliwości, gdy dwie jednakowe bierki
d6, 4.G:c6+ bc6, 5.S:e5? ...
mogą zająć dane pole, oznaczamy także pole
wyjściowe np. 18.de5 Wae8, 19.Sbd3 itd.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA 5’
Podsumowanie i praca domowa

Opracował:
mgr Dariusz Maciorowski

1. Określić z pamięci kolor pól: b2, d5, e1, f7
itd.
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