
Pionkówki 

Kluczowe pozycje 

Król jest za pionem 

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

Ta pozycja jest remisowa niezależnie od 

tego, kto jest na ruchu. Plan gry strony 

słabszej jest prosty. Dopóki król białych 

jest za swoim pionem, to pilnuję linii piona 

(tutaj linii „e”) chodząc e6-e7. Jeśli król 

wejdzie na linię piona (d5, f5) to stajemy 

na opozycji (tj. odpowiednio na polu d7 

lub f7). Gdy przeciwnik ruszy pionem, to 

znów pilnuję linii „e” (król jest za pionem) 

i powtarzam plan. Gra może potoczyć się 

tak... 

1.Kf4 Ke7 2.Kf5 (Król wchodzi na linię piona) 

2...Kf7 (Blokuję go! Opozycja!)  

3.Ke4 (Król jest za pionem...) 

3...Ke6 (... więc blokuję linię piona) 

4.Kd4 Ke7 5.Kd5 (ponownie król wchodzi na 

linię piona)  

5...Kd7 (opozycja!) 6.e6+ Ke7 7.Ke5 Ke8 

8.Kf5 Ke7 9.Ke5 Ke8  

10.Kf6 (król wchodzi na linię piona)  

10...Kf8 (opozycja) 

11.e7+ (warto zapamiętać, jak pion daje 

szacha wchodząc na siódmą linię, to będzie 

remis) 

11...Ke8 12.Ke6 i pat! 

 

 

 

 

 

 

 

Król jest przed pionem 

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

Gdy król jest przed pionem, to wynik 

zależy od strony, która ma posunięcie. 

 

Gdy zaczynają białe, to jest remis gdyż, 

czarne mają możliwość zajęcia opozycji. 

Jedyna szansa dla białych, to posunięcie 

pionem, ale wówczas dochodzimy do 

pozycji, którą omówiliśmy wcześniej. 

Partia może potoczyć się tak: 1.Kd5 Kd7 

(opozycja) 2.Ke5 Ke7 (opozycja) 3.Kf5 

Kf7 (opozycja) 4.e5 i teraz mamy króla 

i piona na jednej wysokości. Jest to remis, 

bo czarne grająą 4...Ke6 i po 5. Ke4 Ke7 

i powstaje pozycja, wcześniej omawiana. 
 

Gdy zaczynają czarne, to białe wygrają. 

Zasada jest taka, że biały król idzie do 

przodu i szykuje drogę do pola przemiany 

swojemu pionowi, np. 1...Ke8 2. Ke6 

(ważny ruch, nie pozwalamy rywalowi na 

złapanie opozycji) 2...Kd8 3. Kf7 (i 

uceikamy w drugą stronę biorąc pod 

kontrolę pola e6-e7-e8) 3...Kd7 4. e5 

i biały pion bez problemu dojdzie do pola 

przemiany. 

Jeśli czarne zagrają 1...Kf7 to zasada jest 

podobna. zdobywamy przestrzeń ruchem 

2. Kd6 i jednocześnie uniemożliwiamy 

rywalowi złapanie opozycji. 2... Ke8 (król 

powinien pilnować pola przemiany - e8) 

3. Ke6 Kf8 4. Kd7 Kf7 5. e5 1-0. 



Zadanie 1 (białe zaczynają) 

Jaki będzie wynik tej partii? 

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

 

 

Zadanie 2 (białe zaczynają) 

Jaki będzie wynik tej partii? 

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

 

 

Zadanie 3 (białe zaczynają) 

Czy białe mogą wygrać tę partię? 

 ABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-mk-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-mKP+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Zadanie 4 (białe zaczynają) 

Jaki będzie wynik tej partii? 

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

 
 

Zadanie 5 (białe zaczynają) 

Jaki będzie wynik tej partii? 

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

 

 
Zadanie 6 (białe zaczynają) 

Jaki będzie wynik tej partii? 

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

 



Reguła kwadratu 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-zP$ 
3+-mk-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1mK-+-+-+-! 
xabcdefghy 

Kwadratem piona nazywamy pole 

wyznaczane przez wolnego piona. Jeśli 

będący na ruchu król przeciwnika zdoła 

na swoim ruchu wejść w kwadrat, to 

dogoni piona. Jeśli nie zdoła, to pion 

bezpiecznie dotrze do pola przemiany. 

Zadanie 1 (posunięcie czarnych) 

Czy czarny król zdoła zatrzymać piona? 

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

Zadanie 2 (posunięcie białych) 

Czy białe zdołają doprowadzić piona do 

pola przemiany? 

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

 

Przełom pionowy 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-+-+& 
5zP-+-+-+-% 
4-zP-+-+-+$ 
3+-+-+-+k# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

Przełomem nazywamy poświęcenie 

piona (lub kilku pionów), by inny mógł w 

łatwy sposób dojść do pola przemiany. 

Przełom jest możliwy najczęściej wtedy, 

gdy król rywala jest oddalony od pionów 

(poza kwadratem). 

Zadanie 1 (posunięcie białych) 

Czy białe mają szansę wygrać partię? 

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

Zadanie 2 (posunięcie białych) 

Czy białe mogą wygrać tę partię? 

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



Jak ćwiczyć końcówki? 

 

Etap 1 
XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7+-+-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-+-mK-+-! 
xabcdefghy 

Partia towarzyska 

Plan gry: 

 Król do centrum 

 Marsz pionem „a” 

 Blokada skrzydła królewskiego 

 Ofiara piona „a” i marsz króla na 

skrzydło królewskie po piony rywala 

 

Przykładowa partia: 
 

1.Kd2 Kd7 2.Kd3 Kd6 3.Kc4 Kc6 (króle są 

już w centrum) 4.a4 Kb6 5.Kb4 Ka6 

(spychamy czarnego króla na linię „a” 

– z dala od skrzydła królewskiego) 6.f4 f5 

7.h4 h5 8.g3 g6 (blokujemy skrzydło 

królewskie, dzięki temu łatwiej będzie 

zbierać piony) 9.a5 Kb7 10.Kc5 Ka6 

(ofiarujemy piona „a” w zamian za kilka 

temp) 11.Kd5 Kxa5 12.Ke5 Kb6 13.Kf6 Kc6 

14.Kxg6 Kd5 15.Kxf5 (zdobyliśmy kluczowe 

punkty i dalsza realizacja przewagi jest już 

formalnością). 1-0 

 

Etap 2 
 

Kolejny krok – utrudniamy zadanie, ale 

plan w zasadzie zostaje taki sam. Jedyne 

utrudnienie, to konieczność wymiany 

piona na skrzydle hetmańskim. 
 

 

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

Zaczynamy analogicznie. Idziemy królem 

do centrum, kierując się jednocześnie na 

skrzydło hetmańskie... 

1.Kd2 Kd7 2.Kd3 Kd6 3.Kc4 Kc6 (króle są 

już w centrum, centralnie ustawiony król 

to podstawowa zasada gry w końcówce, 

taki król może zaatakować w dowolną 

stronę szachownicy) 4.b4 a6 5.a4 (druga 

ważna zasada, z reguły atakuję tam, 

gdzie mam przewagę) 5...h5 6.b5+ axb5+ 

7.axb5+ (no i udało się, partia jest 

sprowadzona na znane tory) 7...Kb6 

8.Kb4 Kb7 9.Kc5 Kc7 (król rywala jest 

odepchnięty od mojego „wolniaka”) 

10.h4 f6 11.f4 g6 12.g3 f5 (zgodnie z 

zaleceniami blokuję skrzydło królewskie) 

13.Kd5 (i ofiaruję piona w zamian za 

udany rajd na skrzydło królewskie) 

13...Kb6 14.Ke6 Kxb5 15.Kf6 Kc6 16.Kxg6 

Kd7 17.Kxf5 Ke7 18.Kg5 1-0 

 

Etap 3 (trochę trudniejszy) 
XABCDEFGHY 
8-+-+k+-+( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1+-+-mK-+-! 
xabcdefghy 

 

 

 


