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PoniŜej prezentuje system (moduł) oceny pozycji który nazywa się „DEMOP”. Dzięki niemu będzie nam nieco
łatwiej ocenić dowolną pozycję na szachownicy. Pamiętajmy jednak, Ŝe nauka oceny pozycji nie jest łatwym
zadaniem i nauczenie się poprawnej oceny pozycji (a co za tym idzie w dalszej kolejności wyboru planu gry)
jest dość trudnym zadaniem. Polega ono na stałym doskonaleniu naszego zasobu wiedzy oraz doświadczenia i
dzięki temu umiejętności porównywania elementów wpływających na ocenę pozycji, a w konsekwencji
zrozumienia tego, które elementy pozycji są bardziej istotne od innych i z jakiego powodu – co daje nam w
rezultacie ocenę końcową pozycji.

DEMOP – Demoniczny Moduł Oceny Pozycji
Aby móc ocenić dowolną pozycję szachową naleŜy uwzględnić następujące elementy:
1) Materiał (MATERIAL) – w tym przypadku jeśli dana strona ma przewagę (tzn. większą ilość punktów
jako suma wszystkich bierek) wówczas ma lepszą pozycję. Przykład: białe mają K+H+2p (w sumie 11
punktów), natomiast czarne mają K+W+4p (w sumie 9 punktów). Punktacja standardowo opisywana:
H=9, W=5, G=3, S=3, p=1.
2) Przestrzeń (SPACE) – tutaj powinno być takŜe prosto: naleŜy zsumować wszystkie bierki i ich łączną
moŜliwość wykonania wszystkich dowolnych (prawidłowych) posunięć: zarówno bez bicia jak i z biciem.
Przewagę (lepszą pozycję) ma ta strona, która kontroluje więcej pól na szachownicy.
3) Bezpieczeństwo króla (SAFETY of the KING)– kolejny dość łatwy element do oceny: jeśli król nie ma
dostatecznej osłony, wówczas jest duŜo większa szansa, Ŝe moŜe zostać zamatowany – albo takŜe – z
uwagi na jego słabość zostanie stracony materiał przez stronę mającą „słabego króla”. WaŜne jest takŜe
to, aby potrafić ocenić bezpieczeństwo króla w kontekście jego moŜliwego zaatakowania i strat z tego
wynikających. W przypadku bowiem końcowej fazy gry, gdy zostanie kilka pionków i po 1-2 lekkie
figury zwykle bardzo rzadko bywa tak, aby król był zagroŜony matem czy teŜ (dzięki słabości króla)
stratami materialnymi dzięki jego słabej pozycji.
4) Łańcuch pionowy (PAWN STRUCTURE), zwany takŜe strukturą pionową czy teŜ szkieletem pionowym.
W tym wypadku przewagę ma ta strona, która ma piony będące w jak największym połączeniu między
sobą, z tzw. wysepkami pionowymi. Strona, która ma więcej wysp pionowych ma gorszą pozycję. Jest to
najbardziej widoczne wtedy, gdy dochodzi do końcowej fazy gry i wówczas Król strony silniejszej moŜe
bez problemu zaatakować słabe piony i w konsekwencji zdobywa przewagę dzięki której najczęściej
przechodzi do wygranej końcówki.
5) Przewaga sił na danym terenie (FORCE) – tutaj z kolei chodzi o sytuację w której na danym (waŜnym)
obszarze szachownicy mamy przewagę w liczbie (jakości) posiadanego (atakującego) wojska.
Najprostszym (i chyba najłatwiej zrozumiałym) przykładem takiej pozycji jest ta, w której 4-5 figur
atakuje obcego króla natomiast do jego obrony są jedynie dwie. Wówczas najczęściej dochodzi do
kluczowego rozstrzygnięcia – mata lub zysku materiału strony aktywnej (tej, która posiada przewagę sił w
danym waŜnym obszarze szachownicy).

6) Współpraca i koordynacja figur (PIECE COORDINATION AND COOPERATION) – waŜny element,
który wpływa na ocenę pozycji to współpraca figur. Przy czym nie chodzi jedynie o ich mechaniczne
ustawienie (np. G+H na jednej linii), lecz raczej na tym, aby ustawienie figur było optymalne pod tym
względem, aby jak najlepiej mogły atakować (ale i bronić zarazem, gdy zachodzi taka potrzeba!) waŜne
punkty na szachownicy. Czasem goniec stojący na polu c1, który pozornie wydaje się być nic nie
znaczącym i dodatkowo jeszcze nie wyprowadzonym („nierozwiniętym”) moŜe znakomicie
współpracować z innymi figurami.
7) Słabości pozycji (WEAKNESSES of the POSITION) w naszej pozycji – słabości pozycji takŜe odgrywają
waŜną rolę przy prawidłowej ocenie pozycji. Jeśli mamy kilka słabości w naszej pozycji i nie ma
moŜliwości szybkiego ich naprawienia (tzn. pozbycia się), wówczas nasza pozycja będzie gorsza
(trudniejsza do obrony). Słabości mogą być róŜnego rodzaju: odstały pion, niebroniona czy teŜ
ograniczona (pionami) figura, brak współpracy figur (zwykle „losowo” ustawione).
8) Kontrola (opanowanie) centrum (CONTROLLING of the CENTER) – bardzo często okazuje się, Ŝe
strona, która opanowała centrum ma lepsze moŜliwości zarówno do atakowania jak i obrony czy podjęcia
waŜnych manewrów.
9) Kontrola (opanowanie) otwartych linii (pionowych, poziomych lub przekątnych) (CONTROLLING
LINES: horizontal, vertical or diagonal) – zwykle oceny dokonuje się poprzez porównanie tego, kto (w
jakim zakresie) kontroluje wolne (otwarte) linie. Przy czym sama kontrola tych linii nie jest jeszcze w
pełni przewagą, lecz moŜliwość ich wykorzystania. Jednak moŜemy dla uproszczenia przyjąć, Ŝe ten, kto
lepiej (w większym zakresie) kontroluje linie ten ma przewagę.
10) Kontrola (opanowanie) waŜnych punktów na szachownicy (CONTROLLING IMPORTANT POINTS)
– waŜne punkty to bardzo często te, które u przeciwnika stanowią jego słabości. Przy czym nie chodzi o
kontrolę i zajęcie dowolnych punktów na szachownicy, lecz jedynie tych dzięki którym będzie moŜliwe
wykorzystanie słabości przeciwnika. Często jest to tak zwana placówka dla skoczka (skoczek, który jest
broniony pionem, a nie moŜe zostać zaatakowany – a w konsekwencji pozbawiony placówki) czy teŜ
wolny (broniony) pion oraz inne waŜne strategicznie punkty w danej pozycji. Krótko: ten, kto opanował
waŜne punkty (a nawet jeden waŜny punkt) posiada przewagę.
Podkreślam wyraźnie, iŜ są róŜne elementy oceny pozycji i w zaleŜności od autora są one odpowiednio
„dobierane”. Jedni starają się wymieniać ich mniej, inni z kolei więcej. Niemniej są pewne stałe punkty, na które
niemal KAśDY autor zwraca uwagę. Dlatego moja propozycja opiera się na 10 elementach, tak aby moŜliwe
było jak najdokładniejsze ocenianie kaŜdej pozycji (bez względu na to jak bardzo złoŜonej). Początkowo będzie
się to wydawało bardzo trudne, uciąŜliwe oraz wymagające duŜo czasu jak i wysiłku, niemniej po pewnym czasie
(i odpowiednim treningu) będzie to znacznie łatwiejsze. Dzieje się tak dlatego, Ŝe na początku wydaje się to
bardzo duŜa liczba elementów, które kaŜdy z osobna trzeba oceniać a dodatkowo jeszcze na końcu podsumować.
Jednak po nabyciu doświadczenia (zwykle po ocenie 100-200 pozycji) w końcu nie będziemy musieli za kaŜdym
razem wykonywać wszystkich tych operacji (oceniania kaŜdego elementu), poniewaŜ dzięki doświadczeniu
będziemy mogli NATYCHMIAST (albo przynajmniej znacznie szybciej niŜ początkowo) zobaczyć. Ostatecznym
celem oceny pozycji jest to, aby oceniać pozycję jako wygraną lub remisową dla jednej ze stron. Jest to
szczególnie łatwe w przypadku pozycji z gry końcowej. Niemniej warto zdawać sobie sprawę, Ŝe ocena pozycji
jest kluczowa przede wszystkim w tym celu, aby następnie móc obrać właściwy plan dalszej gry, zaś kontynuując
go, aby móc zrealizować swoje (oparte na istocie pozycji) załoŜenia. Nie jest to tak proste jak się początkowo
wydaje niemniej jak powszechnie wiadomo: „trening czyni mistrza”, prawda? ☺

To wszystko powyŜej o czym powiedzieliśmy (10 elementów związanych z oceną pozycji) składa się na ogólną
– czyli STATYCZNĄ – ocenę pozycji.
Jednak w końcowej ocenie pozycji (przed wyborem ruchu opartego na planie gry) naleŜy zwrócić
SZCZEGÓLNĄ uwagę na tzw. DYNAMICZNĄ ocenę pozycji. Jest ona oceniana „komputerowo” – to znaczy
sprawdzane są przykładowe kontynuacje gry poprzez tak zwane warianty (zwłaszcza forsowne). Mianowicie:
jeŜeli za pomocą dowolnej najlepszej serii posunięć obu stron (czyli tzw. drzewa wariantu) będziemy mogli
udowodnić, iŜ forsownie (a więc za pomocą najlepszych posunięć obu stron) osiągniemy pozycję wygraną
(czy chociaŜby a nawet trochę lepszą) od pozycji, która jest przed nami widoczna… wówczas WSZYSTKIE
inne elementy oceny pozycji nie mają znaczenia (niejako ich wartość jest całkowicie chwilowo pomijana).
Jest to tak zwany „komputerowy fenomen obalenia (statycznej oceny pozycji) wariantami”. Skrajnym
przykładem moŜe być chociaŜby coś takiego:
POZYCJA nr 1:
Białe mają ogólną (statyczną) ocenę pozycji (bez uwzględniania jakichkolwiek
wariantów) we wszystkich elementach znacznie lepszą aniŜeli czarne (poza pkt nr 7
– wyraźna słabość piona na h2 oraz związanie Wg2). Niemniej w tym przykładzie
„warianty obalają (ocenę pozycji)”. Przy ruchu czarnych następuje bowiem Hxh2#.
Oczywiście jest to skrajny i drastyczny przykład: najczęściej jednak pozycje mają
charakter statycznej oceny, a dynamiczne poprawki (za pomocą przykładowego
ciągu wariantów) jedynie ukierunkowują czy nieco modyfikują ogólną ocenę
pozycji.
Tak samo się dzieje, gdy pozycja jest bardziej skomplikowana, lecz dynamiczna ocena pozycji wskazuje
jednoznacznie na to, iŜ dana strona uzyskuje (trwałą) przewagę. Często ma to miejsce w przykładowej grze
człowieka z komputerem. Zwyczajnie człowiek pobiłby pionka, a maszyna ustawia skoczka na bandzie; innym
razem człowiek nie wziąłby hetmanem pionka z uwagi na to, Ŝe istnieje duŜe ryzyko złapania hetmana,
natomiast maszyna bierze pionka i w chwili gdy wydaje się, Ŝe hetman zostaje złapany (nie ma drogi ucieczki)
„nagle” rusza figurą (zwalniając pole ucieczki dla swojego hetmana) groŜąc pobiciem naszego hetmana. I
wówczas mamy pozornie prosty wybór: wymienić hetmany i zostać bez 1 lub 2 pionków czy teŜ pozostawić
hetmany na szachownicy i nadal próbować „łapać hetmana”. Podsumowując czasem moŜe dojść do sytuacji w
której „taktyka obala strategię”.
W tym miejscu zastanówmy się jak moŜna rozpoznać, które elementy są bardziej waŜne od pozostałych.
Jak juŜ wspomnieliśmy pierwsze miejsce zajmuje ocena dynamiczna. Jeśli okaŜe się, Ŝe poprzez najsilniejszy
wariant gry nasza pozycja będzie gorsza (przegrana), wówczas oznacza to, Ŝe dynamiczna ocena pozycji była
bardziej istotna od statycznej. Kolejne miejsce zajmuje ocena statyczna. Wśród nich najwaŜniejszymi są
materiał i bezpieczeństwo króla.

MATERIAŁ
NajwaŜniejszym (ale nie jedynym!) czynnikiem, który wpływa na jej końcową ocenę jest wartość materiału,
którym dysponujemy. Ten element jest zdecydowanie najłatwiejszy przy ocenie, bowiem wystarczy
matematycznie podsumować wartość naszych bierek i wtedy to czyja suma wartości bierek jest większa ten ma
lepszą pozycję. Warto dodać, Ŝe wszyscy amatorzy są na samym początku etapu szkolenia uczeni właśnie tego
pojęcia (elementu) i niemal wszyscy błyskawicznie opanowują sens tego elementu. Przykładowo:
POZYCJA nr 2a i 2b:
Białe mają 2W, czarne zaś W+p. Ocena pozycji: 10
punktów na 6. Wniosek: białe mają lepszą pozycję.
Realizacja: 1.We7+ Wxe7 2.Wxe7+ Kg8 3.Kh6
Obok widzimy pozycję w której białe mają 17, zaś
czarne jedynie 13 punktów. Bystre oko od razu zobaczy
forsowną drogę do wygranej. Realizacja: 1.Hxf8+ Kxf8
2.Sg6+ z następnym wzięciem wieŜy i prostą wygraną.

BEZPIECZEŃSTWO KRÓLA
Jak juŜ wspomnieliśmy: jeśli król nie ma dostatecznej osłony, wówczas jest duŜo większa szansa, Ŝe moŜe
zostać zamatowany – albo takŜe – z uwagi na jego słabość zostanie stracony materiał przez stronę mającą
„słabego króla”. WaŜne jest takŜe to, aby potrafić ocenić bezpieczeństwo króla w kontekście jego moŜliwego
zaatakowania i strat z tego wynikających. Przykładem moŜe być chociaŜby taka oto pozycja:
POZYCJA nr 3:
Ruch czarnych. Czarne postanawiają wykorzystać podwójny nacisk na skoczka f3
(i zamiast od razu odejść hetmanem – na co liczyły białe) i chcą zdwoić piony w
pobliŜu króla. Ostatnim ruchem białych (po 10..f5) był 11.Sc3. Co w takiej sytuacji
naleŜy zrobić? Sprawdźmy czy nie da się wykorzystać tego błędu. Przeanalizujmy
pokrótce pobicie na f3. PrzecieŜ hetman wcale nie musi uciekać – moŜna tutaj
zagrać kontratak, prawda?

POZYCJA nr 4:
11…Gxf3! (JeŜeli białe pobiją najpierw na d5, a następnie na d1 to stracą figurę).
Powstaje zatem pytanie: pobić pionem czy hetmanem? Po odbiciu hetmanem
nastąpi podwójne wzięcie na f3 (a potem jeszcze 13…f4! i białe mają zdwojone
piony na linii „f”). Dlatego białe postanowiły odbić pionem. Jakie będą tego skutki?

POZYCJA nr 5:
Ruch białych. Hetman czarnych będzie chciał się dobrać do słabości na h3 (wraz z
innymi figurami), więc natychmiast naleŜało „upiec dwie pieczenie przy jednym
ogniu” i zagrać 13.f4! Dzięki temu ruchowi moŜna byłoby zahamować przejście
hetmana na h5 a takŜe poderwać centrum czarnych (e5) i dopiero potem myśleć o
dalszej obronie (Kh2, Wg1, itd.). Niemniej białe nie doceniły niebezpieczeństwa i
zagrały najpierw królem: 13.Kh2? Teraz zadanie czarnych sprowadza się do tego,
aby maksymalnie utrudnić białym obronę punktu h3 i wykorzystać linię g do ataku na
króla. Najpierw jednak naleŜy zamknąć moŜliwość wyswobodzenia się z nacisku
czarnych ☺ 13…f4! 14.Gd2
POZYCJA nr 6:
Zobaczmy na pozycję. Jeśli udałoby się przerzucić dwie cięŜkie figury na linię „h”,
wówczas białe miałyby kłopoty. Istotne jest takŜe to, Ŝe wsparciem jest takŜe
czarny skoczek, który moŜe z d4 zagrozić zagraniem Sxf3+. Czarne atakując
słabość na h3 jednocześnie „patrzą” na słabość na f3. W końcu jedna z nich nie
będzie do obrony.
14…Wd6! 15.Se4 Wh6 16.Wg1. Pierwsze zadanie (transport W na linię h)
wykonane. Teraz następuje druga część realizacji zadania (przerzut H na h5 z
jednoczesnym atakiem na h3 i f3 (pamiętajmy o moŜliwości zaatakowania po raz
drugi punktu f3 za pomocą Sd4) 16…Hh5.

POZYCJA nr 7:
Grozi mat na h3 (po odejściu W jest mat w 2 ruchach). Nie moŜna obronić punktu
h3 skoczkiem, poniewaŜ nastąpi Ge7, więc pozostaje jedyne: 17.Hf1 Sd4 i w tym
miejscu ginie pion na f3 i pozycja czarnych jest wygrana. W partii nastąpiło
jeszcze: 18. Wg4? Sxf3+ 19. Kh1 Hxg4 20. Hg2 Wxh3+ 21. Hxh3 Hxh3# 0-1

W powyŜszej partii udało się wykorzystać słabą obronę króla poprzez rozbicie jego osłony pionowej, a
następnie zablokowanie moŜliwości współpracy figur oraz odepchnięcie obrońcy pola d4 (dzięki czemu
skoczek mógł takŜe włączyć się do ataku).
Podsumowując: bezpieczeństwo króla jest kolejnym elementem na który trzeba STALE zwracać uwagę, gdyŜ
na bazie bezpieczeństwa obcego króla spotyka się oraz wykorzystuje wiele motywów – zarówno zamatowanie
jak i wraz z nim zdobycie materiału (poprzez brak moŜliwości dobrej obrony wszystkich słabości wokół króla).
Warto podkreślić, Ŝe bezpieczeństwo króla wzrasta wraz ze zmniejszaniem się ilości bierek na szachownicy
oraz ich aktywnością. Dlatego właśnie bardzo często w końcowej fazie gry król uczestniczy w walce: wówczas
bowiem nie ma juŜ ta duŜego niebezpieczeństwa związanego z jego zamatowaniem czy teŜ stratą materiału
spowodowaną słabością króla. Dodam, iŜ na temat strategii ataku na króla jest wiele ksiąŜek, więc sam ten
element moŜe być osobnym tematem do rozwaŜan i analiz. Tutaj jedynie zasygnalizowałem go w kontekście
waŜnego elementu oceny pozycji.
W następnej części rozpatrzymy kolejne elementy związane z oceną pozycji. Niemniej zapamiętajmy, Ŝe te dwa
– materiał i bezpieczeństwo króla muszą być ZAWSZE brane jako podstawowe w ocenie pozycji
(za wyjątkiem sytuacji w której król nie jest juŜ tak bardzo naraŜony na atak – przede wszystkim brak hetmana
lub przejście do końcówki).

ZAŁĄCZNIK
[PoniŜej zapis partii wykorzystanej na przykładzie elementu „bezpieczeństwo króla”]

[Event "?"]
[Site "kurnik"]
[Date "2010.10.21"]
[Round "-"]
[White "michalv4"]
[Black "studentmolowy"]
[Result "0-1"]
[Time "21:12:00"]
[TimeControl "1800+15"]
[WhiteElo "1519"]
[BlackElo "1772"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bc4 Nxe4 5. Nxe4 d5 6. Bxd5 Qxd5 7. d3
Bg4 8. h3 Bh5 9. O-O O-O-O 10. Be3 f5 11. Nc3 Bxf3 12. gxf3 Qf7 13. Kh2 f4
14. Bd2 Rd6 15. Ne4 Rh6 16. Rg1 Qh5 17. Qf1 Nd4 18. Rg4 Nxf3+ 19. Kh1 Qxg4
20. Qg2 Rxh3+ 21. Qxh3 Qxh3# 0-1

