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Atacul şi apărarea
Obiectivul lecției: În această lecție vom descrie cum să atacăm piesele adversarului şi 

cum să ne apărăm o piesă atacată de către adversar.
 
Indicații metodologice: Aceasta este una dintre primele lecții în care profesorul începe 

să-i învețe pe copii ce să urmărească în timpul unei partide de şah. În primele luni de şah, copiii 
nu îşi dau seama de faptul că pot să mute o piesă pe un câmp de unde pot să amenințe, să 
captureze o altă piesă. Ei pur şi simplu aşteaptă greşeala adversarului, aşteaptă ca adversarul să 
îşi mute piesele pe câmpuri de unde să le captureze. Pentru a implementa în partidele copiilor 
cunoştințele nou dobândite de către aceştia, profesorul trebuie să intervină mereu în timpul 
partidelor. Când se află la mutare în timpul unei partide, copiii trebuiesc îndemnați să îşi pună 
întrebări de tipul: ce piese neapărate are adversarul? pot să-i atac piesele neapărate?

Concepte folosite:  atac, apărare, captură.
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Apărarea
Copiii aflați încă în etapa de inițiere în şah 

sunt preocupați în mod exclusiv de construirea 
propriilor acțiuni de atac şi nu țin cont niciodată 
de posibilitățile adversarului. 

Începând cu această lecție, ei învață să facă 
tocmai acest lucru, extrem de important. De 
acum înainte, ori de câte ori se află la mutare, 
copiii trebuiesc îndemnați să verifice în primul 
rând mutarea adversarului, să verifice dacă 
acesta, prin ultima sa mutare, a atacat vreo 
piesă.

Am învățat până acum să atacăm piesele 
adversarului pentru a le captura. Ce putem însă 
face în situația în care adversarul tocmai ne-a 
atacat o piesă? Avem patru posibilități de 
apărare şi vom exemplifica fiecare dintre ele.

 
1.  „Fugim” cu piesa atacată pe un câmp unde 

se află în siguranță.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

apărarea prin fuga piesei atacate

În prima diagramă, calul de pe câmpul e4 este 
atacat de către regină. Pentru a nu pierde calul, 
albul are posibilitatea să „fugă” cu el, adică să îl 
mute pe unul din câmpurile unde calul este în 
siguranță. Acestea sunt: d2, f2, g3 şi g5. 

Celelalte opțiuni nu sunt bune, deoarece dacă 
ar muta pe unul din câmpurile c3, c5, d6 sau f6, 
calul ar fi capturat de către regină.

2. Apărăm piesa atacată cu o altă piesă.
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apărarea piesei atacate cu o altă piesă

În diagrama de mai sus, am adăugat față de 
diagrama anterioară un nebun pentru alb. De 
data aceasta, pe lângă posibilitatea mutării 
calului pe câmpurile unde se află în siguranță, 
albul poate să apere calul, cu nebunul. El poate 
să mute nebunul la d3 sau la g2, câmpuri de 
unde nebunul apără calul. Întrucât o regină 
valorează mai mult decât un cal, negrul nu va 
captura cu regina la e4.
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Aplicații
1.  În diagramele 1-6 mută negrul. Este şah, 

mat sau pat?
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Atacul asupra unei piese care nu poate să 
mute se numeşte legare.

La legare iau parte trei piese aflate pe aceeaşi 
linie, coloană sau diagonală. Este vorba despre pie-
sa care leagă, piesa legată şi piesa datorită căre ia 
s-a realizat legarea. Piesa care este legată nu poa te 
să mute, doarece ar rămâne neapărată o piesă.
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legare

În diagrama de mai sus, avem următoarea situ-
a ție, cu negrul la mutare: regina albului din a1 este 
piesa care leagă, calul negrului din d4 este piesa 
legată, iar turnul negrului din f6 (aflat pe aceeaşi 
diagonală cu regina şi calul) este motivul legării. 
Deşi are calul din d4 atacat şi urmează să îl piardă 
la mutarea următoare, negrul nu poate să îl mute 
deoarece ar pierde o piesă mai valoroasă, turnul.

Singurele piese care pot să efectue ze 
o legare sunt regina, turnul şi nebunul.

De reținut!

Dacă piesa care leagă este mai puțin 
valoroasă decât piesa legată, atunci partea care 

efectuează legarea câştigă material, chiar dacă 
piesa legată este apărată.
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În diagrama aceasta, regina negrului (aflat la 
mutare) este prinsă pe legătură. Regina nu are 
scăpare întrucât este legată de rege. Albul va 
câştiga o regină şi va pierde doar un turn.  

Mai jos putem vedea cum atacul pieselor lega-
te cu pionii duce de asemenea la câştig material. 
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Exerciţii 
Albul mută şi câştigă o piesă în urma unei legări.




