Állatos feladatgyűjtemény
Róka szint- 1. Feladatsor
Szervusz! Róka Rudolf vagyok. Ebben a
szintben én leszek a segítőd 10 feladatsoron
keresztül. Mivel most már egész ügyesen
bánsz a figurákkal, kicsit nehezebb feladatok
következnek, de ne ijedj meg, biztos ügyes
leszel! Készen állsz?

1. Az alábbi kezdőlépések közül melyek jók, és melyek a rosszak?
a) Tegyél egy piros pontot azok mellé, amelyek jónak számítanak a megnyitás szempontjából
és tegyél egy feketét azokhoz, amelyekkel nem tanácsos kezdeni. Amiről úgy gondolod,
hogy bár nem a legjobb lépés, de nem is tesz rosszat vele világos, annak egyszerűen ne adj
pontot.
b) Rajzolj egy szívecskét amellé a tábla mellé, amelyik lépéssel Te szoktál kezdeni! Ha nincs a
felsoroltak között, akkor írd ide, mivel kezdenél:
c) Írd az állások alá a lépéseket, amiket léptem. Néhánynál odaírtam, arról vehetsz mintát,
ha nem tudod, hogy kell leírni.
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2. Az alábbi állásban világos rosszul kezelte a megnyitást. Mely bábui állnak kifejezetten
rosszul? Karikázd be, mely bábuk helyzetén lenne fontos mielőbb javítani!

Kukuccs! Bújócskázok
egy kicsit Rezsővel, a
kistestvéremmel.
Valahol itt bújt el az
oldalon.
Segítesz
megkeresni?
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3. A következő állásban sötét nem ismerte a megnyitás aranyszabályait. Mely figurái állnak
rosszul? Karikázd be!

Meg tudsz nevezni néhány
megnyitási
alapszabályt?
Mondd hangosan!

4. Az alábbi játszmában világos és sötét is követett el hibákat a megnyitásban. Játszd le a
sakktábládon az itt leírt játszmakezdést, és karikázd be azokat a lépéseket, amelyek szerinted
hibásak voltak. Írd mellé, hogy te mit lépnél helyettük!

_______________1.e4

Ha6_____________

_______________2.d4

d6_____________

______________3. Hf3

Fg4 ____________

______________4.Vd3

g6______________

______________5.Hc3

Fh6_____________

_____________6.Fxh6

Hxh6____________

_______________7.a3

0-0_____________

______________8.Ve3

c5______________

Világos lép. Mit lépnél most? _____________
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5. Nem mindig ragaszkodunk (vagy nem mindig tudunk ragaszkodni ) hozzá, hogy a
megnyitás mindegyik aranyszabályát betartsuk.
Vannak izgalmas kezdések, amelyek úgy tűnik, hogy felrúgják a megnyitás aranyszabályait,
valójában azonban épp ellenkezőleg, nagyon is figyelnek rá. A cseljátékokban pl. az egyik fél korán
föláldoz egy, vagy akár több gyalogot annak érdekében, hogy sokkal gyorsabban tudjon kifejlődni
könnyűtisztjeivel, sokkal nagyobb helyet szerezzen magának a centrumban, mint ellenfele. Tedd
fel sakktábládra az alapállást, és az alábbi Királycsellel kezdődő játszmát lejátszva látni fogod,
mire is gondolok!

1. e4 e5 2. f4
Ezt a kezdést hívjuk Királycselnek. Világod feláldozza az f gyalogját. Mit gondolsz, hogyan
segíti ez őt hozzá, hogy nagyobb helye legyen a centrumban?

Ha leüti most sötét ezt a gyalogot, melyik világos figura fog tudni később a szokványosnál
jobban részt venni a támadásban?

2 … exf4
így „elfogadott Királycselnek” nevezzük. Mely lépésekkel lehetett volna elhárítani a Királycselt?
pl.:
3. Hf3 nem csak a könnyűtisztek fejlesztése miatt fontos, hanem egy kellemetlen sakkot is
kivédtünk. Melyiket?
3. … g5 sötét ragaszkodik a megszerzett gyalogjához, de ez a lépés nem kedvez a megnyitása
szempontjából. Miért?
4. Fc4 g4 sötét még mindig nem a fejlődéssel foglalkozik, hanem az ellenfél bábuját támadja.
Hová léphet el biztonságosan, a megnyitás szabályai szerint sem hátrányosan a huszár?

Világos most mégsem a biztonságos menekülést választja, hanem egy sokkal
izgalmasabbat: a gyors fejlődés érdekében beáldozza a huszárját, ezzel időt nyer.
Most a királya biztonságával foglalkozik. Mit gondolsz, mit lép? Írd be és lépd is
meg!
5.

gxf3

6. Vxf3 (mit gondolsz, melyik pontot veszik már most célba világos figurái?
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Így állunk most, ellenőrizd magad, és javítsd, ha szükséges!
Sikerült hibátlanul
kiraknod ezt az állást?

6. … Vf6 sötétnek megint nincs lehetősége a könnyűtisztjeivel foglalkozni, meg kellett védenie a
gyengeségét. Az f4 gyalogot, bár látszólag egyedül nem védheti meg a vezér, de világosnak most
mégsem ajánlott leütni azt. Miért?
7. e5! Vxe5 Világos újból áldoz, most azért, hogy a sötét vezért elcsalja a védő pozícióból.
8. Fxf7+! Kxf7 Ezzel a futó áldozattal mi lehetett a célja világosnak?

Most tempóra (értsd: úgy, hogy közben megtámad valamit) tudja kiszabadítani a fejletlen
futóját. Ismét egy áldozattal. Hogyan folytatja ezek szerint a fejlődést most világos? Írd le a
lépést, és lépd is meg!
9.
!
+ Sötét is elfogadta az újabb áldozatot is, sőt sakkra üthette azt le,
mégsem ő nyer időt vele, hanem megint világos, aki tempóra, fejlődve tud közbehúzni:
10. Fe3 Miért nem ütheti most ezt le az f gyalog?
Miért nem ütheti ezt le a vezér?
10. … Vf6 11. Fxf4 Ke8 12. Hc3 s most (ellenőrizd alább) láthatod, hogy világos befejezte a
fejlődést, minden könnyűtisztje kint van, királya biztonságban, bábui a centrumot támadják,
sőt a bástyáit is összekötötte. Míg sötét SEMMIT nem ért el! Igaz, ez sokba került. Mennyi
anyagi előnye van sötétnek? (Azaz mennyivel érnek többet az ő általa leütött bábuk?)
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Ez elég nagy előny, mégis azt mondhatjuk, világosnak akkora fejlődési előnye van, hogy ezt az
állást egyenlőnek tekinthetjük! Több ismert játszma is folytatódik ebből az állásból. Két erős
mesterjelölt sakkozó (Zajarnyi, Anatoly 2339 – Geru, Victor 2112) között pl. így alakult 2001-ben
egy Kishinevben játszott versenyen a folytatás:
12. …Fc5 13. Kh1 d6 14. Hd5 Vg7 15. Bae1 Kd7 16. b4 Hc6 17. bxc5 Hge7 18. Hxc7 Kxc7 19.
cxd6+ Kd8 20. dxe7+ Hxe7 21. Fe5 Vg8 22. Ff6 Fe6 23.Vxb7 Fd5

és most hogyan lesz 3 lépésben matt? Le tudod írni?
24.

+

25.

+

26.

#
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Hm, ez a 3 lépéses
matt nem is volt
olyan
könnyű.
Bevallom,
én
először csak a 4
lépésest találtam
meg.
Neked
sikerült elsőre a 3
lépéses?

6.

Az alábbi állásokban világos indul és két lépésből mattot ad! Figyelj oda, hogy sötét is mindig
lép, és ha hagysz neki lehetőséget, kivédi a tervedet. De segítek egy kicsit: Ezekben a
feladatokban érdemes sakkot adni az első lépésben, így csak egy-két válaszlehetősége marad
sötétnek, így könnyen megtalálod a mattot! (A megoldást írd az állások alá!)

Megoldás:

Megoldás:

Megoldás:

Megoldás:

Megoldás:

Megoldás:
Na, hogy tetszett az első feladatsor velem?

A RÓKA szint feladatsorainak sokszorosítása kizárólag a szerző engedélyével lehetséges!
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