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sllbiciunile aces-

eqte din partea de

L CAte cimpuri (pitri{ele) are

tabla de gah?

a.46
b. s4
c.64

2. Care dintre urmitoarele Piese
face parte .din categoria celor
superioare (grele)?

a. nebun
b. turn
c. cal

5. Cum se mai numegte regina?

a. dami
b. prinlesi
c. contesd

{. Ce piesi rdmine intotdeauna Pe
cdmpuri de aceeasi culoare?

a. nebun
b. pion
c. rege
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JocuFi

t, Gise,ste gi incercuiegte cuvintele

inserate pe orizontali, pe verticali
folosite in jocul de gah. Ele sunt
gi pe diagonali in careul de mai jos:

2. Ce piesl trebuie plasati in spaliul liber?
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1. Care este piesa care se poate
transforma in dami?

a. regele

b. pionul
c. turnul

2. Care sunt cimpurile din zona
centrali a tablei de gah?

a. c4, c5, d.4, d5.
b. e4, e5, f4, f5.
c. e4, e5, d4, d5.

5. CAmpurile albe de pe tabla
de sah sunt:

a. egale cu cdmpurile negre
b. mai multe decAt cdmpurile negre
c, mai putine decdt cdmpurile negre

4. Care piesi nu pirisegte tabla
de joc pAni la finalul partidei?

a. dama
b. turnul
c. regele

t. Care din urmitoarele piese
are valoarea mai mare?

a. dama
b. nebunul
c. turnul

6. Pe cite cAmpuri poate muta un
cal situat in gl?

a.7
b.3
c.4

Probleme
1. Noteazi poziliile in

care poate muta calul
aflat in cimpul a8:

2. CAte mutiri trebuie
si realizeze calul din
pozi(ia e5 pentru a
da ,,s,ah"? Noteazi-le
mai jos!
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ririseqte tabla
inalul partidei?

5. Negrul este la mutare.
Ce poate captura?

4. Completeazi clsu]ele cu literele corespunzitoare qi vei descoperi

piesele de pe tabla de gah.

1,:,Ano$
Ordoneazi corect literele amestecate qi vei descoperi o formi de atac:
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loarele piese
ai mare?

i poate muta un



l. lntre ce piese este pozitionat
calul la inceputul jocului?

a. intre turn gi pion
b. intre nebun gi rege
c. intre turn gi nebun

2. Care este piesa cu cea mai mici
valoare in jocul de gah?

a. turnul
b. pionul
c. regele

3. Care sunt tipurile de rocadi?
a, rocada mici
b. rocada mijlocie ''
c, rocada mare

{. Cum se numeqte singura mutare
care permite deplasarea a doui
piese in acelaqi timp?

a. rocada
b, apirare
c. atac

J. Cdfi pioni are fiecare jucitor la
inceputul partidei?

a.8
b.6
c. 16

6. Pe ce cAmpuri poate muta un
pion din c8?

Probleme
l. Alege piesa ce corespunde simultan afirmatiilor:
a. - nu poate captura pe diagonali

- face parte din categoria pieselor ,,grele"

b. - merge numai pe coloani
- valoreazl mai pulin decdt un
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e singura mutare
plasarea a doui
timp?

Lecare jucitor la
dei?

roate muta un

c. - poate captura pe diagonali
- se poate muta de pe un cimp alb pe un cdmp negru

2. Uneqte cu o valoarea care

5, Cum se termini partida in diagrama de mai jos?

ffir
corespunde fiecirei

c
A

sigeatS,

ffiE
r
E

piese:

5

3

,il

\

I


