Mój sposób myślenia w grze szachowej
Jako, że pochłonęło mnie natchnienie, piszę ten artykuł.
Mam II kategorię i 14 lat, więc piszę tutaj głównie dla młodzieży i nowicjuszy. Podam swoje metody radzenia
sobie ze stresem podczas partii, szukania kombinacji oraz typowe problemy, przez które sam przechodziłem i
opiszę to w jaki sposób poradziłem sobie z nimi (bądź jak nadal próbuję).
Pierwszym problemem było wpadanie w niedoczasy. Często w debiucie myślałem długo, w grze środkowej
kombinowałem i liczyłem długo ruchy, których jednak nie zagrałem, aż w końcówce zostało mi 5 minut (w partii
klasycznej to bardzo mało!). Kolejny problem – brak wiary w siebie. Tak, choć głupio to brzmi, w szachach jest
bardzo istotne. Nieraz mogłem wykonać poświęcenie, którego nie mogłem doliczyć do końca, czyli ogólnie było
niejasne. Było kilka wariantów, które widziałem, że są dla mnie wygrane, ale kilku nie potrafiłem doliczyć do
końca. Jak pewnie każdy wie, wśród szachistów krąży powiedzenie ,,z juniorem do końcówki”. To był też i mój
problem – jeśli debiut i grę środkową zagrałem w miarę OK, przyszła końcówka: równa bądź lepsza dla mnie.
Nie potrafiłem takiej wygrać, zaś równą to i raz nawet przegrałem (połączenie problemu nieznajomości końcówek
z niedoczasem). Jeszcze inny problem, to proponowanie remisu silniejszym graczom w lepszej pozycji – czasem
tak robiłem, bo uważałem, że lepszy przeciwnik i tak ze mną wygra, a tak przynajmniej będę miał remis. Teraz
wiem, że to bzdura – skoro przeciwnik był silniejszy to dlaczego ma gorszą pozycję? W tej partii do tego
momentu musiał być gorszy, ewentualnie ja oceniam pozycję źle (akurat nie w tym wypadku, który zaprezentuję
później – przekonamy się o tym dalej). Następny problem to zlekceważenie pozycji – często robiłem słabsze
ruchy, bo moja pozycja była wygrana, więc pozwoliłem sobie na troszeczkę luzu – i zremisowałem.
Możemy zatem wyróżnić następujące problemy:
1. Wpadanie w niedoczasy
2. Brak wiary we własne umiejętności
3. Słaby poziom gry końcowej
4. Proponowanie remisu silniejszemu przeciwnikowi, nawet w lepszej bądź równej pozycji
5. Rozluźnienie w lepszej pozycji i co za tym idzie, rozmyślanie typu – co będę robił po partii?

Wpadanie w niedoczasy
Pierwszy problem jest bardzo częsty i trudny do wyeliminowania. Istnieją poglądy, że należy grać blitze. Nie
stosowałem nigdy takiego rozwiązania, ale podam inne – moim zdaniem lepsze.
Po pierwsze – studiowanie teorii debiutów. Jeśli jeszcze nie macie swojego repertuaru debiutowego, to
powinniście go stworzyć. Najlepiej to zrobić, zapoznając się z kilkoma różnymi debiutami i następne ich
rozegranie w Internecie (najlepiej na czas około 10-15 minut dla gracza). Jeśli coś się spodoba, powiedzmy
Obrona Sycylijska, to można dokładniej ją przestudiować i stwierdzić – czy podobają mi się pozycje
powstające po takim debiucie?
Po drugie – gra środkowa. W zależności od typu gry środkowej, musimy myśleć inaczej. Jeżeli pozycja jest
typowo strategiczna – czyli nie ma możliwych jakichś motywów taktycznych oraz niemożliwe są żadne
poświęcenia ani ataki pionowe. W takich wypadkach nie liczymy wariantów, a jedynie planujemy. Planowanie
w takich pozycjach oznacza to, że będę myślał w taki sposób – przerzucę mojego skoczka na f5, tam będzie

dobrze stał. Żeby to zrobić, to najszybciej będzie wycofać mojego hetmana na pole e2 i zająć skoczkiem pole
g3. Z pola g3 skoczek będzie mógł wejść na f5. Natomiast w pozycjach taktycznych nie będziemy już myśleć w
ten sam sposób. Na szachownicy jest dynamicznie, ciągle coś się dzieje. Tutaj przytoczę pewne prawo – jeśli
masz przewagę to musisz zaatakować, jeśli nie zaatakujesz, to możesz stracić przewagę, oraz – prawo do
ataku ma wyłącznie strona atakująca. Z tym pierwszym muszę się zgodzić. Nie chodzi tutaj o jakiś szaleńczy
atak z poświęceniami sześciu figur, by dać mata samym pionkiem, tylko o stałe zwiększanie nacisku na pozycję
przeciwnika. Z drugim cytatem niestety się nie zgodzę. Jeżeli przeciwnik ma przewagę, to nawet NALEŻY
zaatakować, choćby po to, by stworzyć jakieś groźby. Możliwym jest, że przeciwnik coś przeoczy i zdołamy
zremisować, bądź nawet wygrać partię.
Przykład z mojej gry:

Pozycja jest bez wątpienia lepsza dla białych. Mają one lepiej skoordynowane figury, zajętą linię h i atak na
króla. Możliwe było 43. Weh1 (niemniej po wymianie jeden z wież będzie słabszy nacisk na króla). Przeciwnik
zagrał jednak Wh2, a ja tylko na taki ruch czekałem. Zaraz powiem dlaczego i od razu zaznaczam, że Wh2 to
nie był błąd w tej pozycji.

Po ruchu Wh2 można odgadnąć plan przeciwnika. Zapewne chce zdwoić wieże na linii h. Zyskałem nad
przeciwnikiem psychologiczną przewagę – wiem, co on prawdopodobnie zagra, więc planuję, jaka będzie moja
odpowiedź, po której jego plan okaże się zły. Mając tego typu wiedzę, zagrałem 43… Hc7

Jak oczekiwałem, przeciwnik (bez sprawdzenia groźby) zagrał Weh1?? Na co ja zagrałem 44…Wxg5+!

Nadal moja pozycja nie jest idealna, ale partia skończyła się remisem. Wyratowałem przegraną pozycję
korzystając z motywu taktycznego jakim jest związanie. Dodam, że pozycja była rozgrywana w ostrym
niedoczasie, mieliśmy około minuty na zegarze. Tempo gry wynosiło 90+30.

Brak wiary we własne umiejętności
Nieraz pewnie zdarzyło się wam nie zagrać jakiegoś ruchu, bo choć uważaliście go za dobry, to wydawał się
możliwy do obalenia przez lepszego przeciwnika. Często taki ruch nie wygrywał, ale też nie przegrywał i dawał
dobre szanse gry (np. gdy przeciwnik popełni błąd może przegrać). W tej przykładowej partii nie widziałem
ruchu Gxf5 wtedy, kiedy faktycznie był możliwy do zagrania, ale widziałem wcześniej, jednak odrzuciłem, bo
wcześniej taki ruch nie dawał nic. Jednak pozycja się zmienia w każdej chwili, więc powinienem co ruch
sprawdzać, czy mogę tak zagrać, albo sprawdzić wcześniej, kiedy będę mógł tak zagrać (np. wtedy, gdy
przeciwnik ruszy pionem z b7).

Przeciwnik przed chwilą zagrał …b5?? Ten ruch całkowicie zmienia ocenę pozycji. Mogę zagrać Gxf5! Po
którym wygrywam pionka. Nie można odbić ze względu na Hxd5+ z wygraniem wieży.

Wcześniej założyłem, że przeciwnik będzie na tyle dobry (1904 ELO), że zauważy ten ruch i za wczasu
podejmie odpowiednie środki. Nie liczyłem dalej uderzenia Gxf5, a szkoda, bo miałbym przewagę piona.
Jeśli widzicie jakiś ruch, a uważacie go za dobry, ale nie wykonujecie go, bo się boicie, bądź też widać od razu,
że nie jest dobry… to wtedy warto sobie zadać pytanie – kiedy ten ruch NA PEWNO będzie dobry? Można
wtedy znaleźć różne odciągnięcia bierek, bądź zapamiętać warunek, kiedy ruch będzie dobry, bo być może
przeciwnik nie zauważy tworu waszej wyobraźni.

Słaby poziom gry końcowej
Częsty problem wśród juniorów, gdyż końcówki gra się inaczej niż debiuty czy grę środkową. Obowiązkowe
będzie zapoznanie się z podstawowymi końcówkami (np. król + pion vs król, itp.). W końcówce także nie ma
dużo liczenia wariantów, częściej liczy się kto wygra wyścig pionów. Zapamiętajcie to, że w końcówce król
MUSI brać aktywny udział w grze, inaczej na nic zda się przewaga uzyskana w debiucie czy grze środkowej
(powiedzmy – zwykle jeden pion).
W końcówkach ważne jest układanie planów. Jeżeli planu nie da się obalić, to znaczy, że jest on dobry.
Przykładowo podstawowym planem w końcówkach pionowych jest złapanie opozycji przez stronę słabszą – w
takim wypadku może ona liczyć na remis.

Jest to prosty przykład, ale pokazuje jak ważne jest złapanie opozycji. Białe żeby zremisować muszą postawić
króla w opozycji do czarnego króla. Odpowiednie pola dla białego króla to f4 (opozycja pionowa) jak i h4
(opozycja skośna). Pole d4 pomimo, że też jest uznawane za opozycję, to nie daje remisu, gdyż biały król byłby
za daleko od akcji. Chodzi o to, aby po zbiciu piona – król białych stanął na polu g4. Grając 1.Kf4 białe
remisują. Warto jednak podkreślić, że ruch królem na pole f3 też remisuje, ale po co sobie utrudniać życie?
Pokażę teraz przykład z mojej partii, wygrałem ją, ale nie powinienem – pozycja jest przegrana, ale przeciwnik
(będąc pewnym łatwej wygranej) nie zauważył prostego ruchu.

Pewnie część szachistów zagrałaby w tej pozycji 1…Kxa2??
Jest to przegrywający ruch, dzięki niemu białe nie potrzebują króla by awansować jednego ze swoich pionów
na hetmana – robią przełom. Mój przeciwnik zagrał ten właśnie przegrywający ruch, gdyż nie zdał sobie
sprawy, że po 2.b4! nie dogania pionów. Chodzi o to, że po ruchu 2.b4 następuje falanga pionowa, w postaci
reakcji łańuchowej – b4-c5-d6, której nie sposób powstrzymać. Jeśli czarne zagrają 2…a5, to białe grają 3.ba5
ba5, a następnie c5 i d6, po czym ich pion będzie hetmanem jako pierwszy.
Prawidłowy plan czarnych powinien brzmieć tak: a) Zablokować białe piony (a następnie), b) Wybić piony
białych i zrobić hetmana. Układając ten plan łatwo zauważyć wygrywające 1…a5! Po którym poddałbym partię.

Proponowanie remisu silniejszemu przeciwnikowi, nawet w lepszej bądź równej pozycji
To problem, z którym dalej się spotykam. Łączy się on z punktem drugim (brak wiary w siebie, ale jest to inny
typ – przeciwnik mój rankingowo jest lepszy). Dostajemy równą pozycje i wydaje się, że przy poprawnej grze
jest remis. Proponuję remis. Przeciwnik oczywiście remis odrzuca, liczy że się pomylę. Ja trochę
zdenerwowany – przecież pozycja jest remisowa! Po co to ciągnąć dalej?
Takim tokiem rozumowania łatwo jest o błąd. Umysł może myśleć – uff, ustałem remis, teraz tylko wystarczy
się powymieniać i będzie remisowa pionkówka. Właśnie wtedy możemy dążyć do wymian, które nie będą dla
nas korzystne, a w konsekwencji przegrać partię.
Poniższy przykład pokaże jak łatwo jest upuścić remis, wierząc że proste środki prowadzą do remisu. Warto
uważnie przyjrzeć się poniższej analizie, gdyż tego typu może zdarzyć się także w waszej partii.

Pozycja całkiem prosta do zremisowania. Wystarczy
nie dopuścić do tego, aby przeciwnik zajął pole d4 lub
e4. Czarne na ruchu: mój przeciwnik zagrał 1…Kf6.
Mój plan wydaje się być bardzo prosty – nie pozwolić
przeciwnikowi złapać opozycji, wtedy bez problemu
będzie remis. Zagrałem więc 2.Kd2 Ke7 3.Kd3 Kd6
4.Kd4 Ke6 5.Kd3 Ke7 6.Ke3 Kf6 i teraz popełniłem –
jak wówczas myślałem – straszny błąd: 7.Kf4?!

Myślałem, że zajmując opozycję, będę w stanie nie
wpuścić przeciwnika na pola kluczowe. Okazało się
jednak inaczej: nie dlatego, że pozycja była przegrana,
tylko z uwagi na zdenerwowanie. W międzyczasie
zaproponowałem 2 razy remis, jednak przeciwnik nie
przyjął. Pozycja faktycznie była remisowa, lecz byłem
podenerwowany… i przez własną głupotę przegrałem.
Myślałem, że prosty remis utrzymam lekko i nie
mając wystarczającej wiedzy myślałem, że Kf4 było
błędem, po którym przegrywam partię.

Rozluźnienie w lepszej pozycji i zremisowanie jej, bądź nawet przegranie.
Choć zabrzmi to banalnie, zlekceważenie przeciwnika prowadzi do zguby. Często podczas partii myślałem
tylko ,,kiedy się on podda, przecież pozycja jest przegrana dla niego” i w sumie zwykle takie partie
wygrywałem. Niestety zdarzyło mi się ten jeden jedyny raz nie wygrać partii, bo zlekceważyłem pozycję na
szachownicy (pewnie było więcej razy, ale w partiach klasycznych zdarzyło się tylko raz)

Pozycja białych wydaje się łatwo wygrana. Na posunięciu są czarne, ale wydaje się, że nie mają one nic
konstruktywnego do gry. Wygląda na to, że białe wygrywają uruchamiając piona g i króla.
Przeciwnik mój zagrał 1…Gf7. Nie podejrzewając nic zabrałem gońca, co okazało się zgubne. Po 2…We3+
musiałem się pogodzić, że pozycja jest remisowa – białe albo patują, albo dostają wieczniaka (tzw. „wściekła
wieża” chodzi po polach e3-e2-e1).
Wniosek? NIGDY NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ POZYCJI I RYWALA. Potem można dostać taka
niespodziankę jak ja. Najlepiej jeśli to możliwe nie patrzeć z jak silnym przeciwnikiem się gra i z każdym grać
jakby był najlepszym graczem na świecie, czyli wykonywać najlepsze według was posunięcia.

Metoda znajdywania kombinacji podczas partii
Na koniec podam wam moją metodę szukania kombinacji podczas partii. Jedna z nich jest podana w pierwszym
punkcie – szukanie ruchu niweczącego plan przeciwnika. Druga metoda, to zadawanie sobie pytań – gdzie
chcę, by stanęła figura przeciwnika i co mi to umożliwi? W takich przypadkach można szukać odciągnięcia
bierki, bądź usunięcia obrońcy.

Usunięcie obrońcy

Odciągnięcie bierki

1.Hxh7+ Hxh7

1.Gxf6 Gxf6

2.Sf7#

2.Sxh5

1-0

(z wygraną białych) 1-0

Jest to najprostszy przykład odciągnięcia. Białe Białe wykorzystały motyw usunięcia obrońcy, więc
odciągają czarnego hetmana od obrony f7 i dają mata likwidując skoczka pozbawiły obrony gońca.
Beniowskiego.

O ile te dwa przykłady wydają się proste, to dochodzą do tego trudne kombinacje, często ciężkie do
znalezienia nawet na bardzo długi czas. Zobaczmy przykład jednej z takich kombinacji.

Białe zaczynają: mat w 4 ruchach

Ten przykład jest bardzo trudny: zrobicie go bez trudu – jeśli odpowiecie sobie na pytania:
1 – Na jakie pola może pójść czarny król?
2 – Czy można zabrać królowi pole d8 z tempem?
3 – Czy można odsłonić linię d usuwając z tempem czarnego skoczka i białego gońca?
Następnie należy ustalić właściwą kolejność posunięć i rozwiązać (zapisać) zadanie.

Po przeczytaniu wskazówek i znalezieniu pól d8 i f8 można znaleźć pierwszy ruch – połączenie idei
punktów 1 i 2. Białe tym ruchem zabierają pole d8 (ważne pole ucieczki) na ten jeden ruch. Jednocześnie
usuwają obrońcę – skoczka d7. Skoczek pełnił funkcję obronną przesłaniając linię d.
Co dalej? Otóż czarne muszą zbić figurę, bo inaczej dostają mata w następnym ruchu. Teraz trzeba
wykonać kolejne zadanie – zająć linię d. Oczywiście najlepiej z tempem – tak by czarne nie miały czasu
podciągnąć wojsko do obrony.
Kolejny ruch białych polega więc na tym, aby wykonać punkt nr 3. Czarne mają jedyną odpowiedź.
Jeśli teraz uważnie się przyjrzymy, wówczas znalezienie mata w 2 ruchach okaże się bardzo proste.

Rozwiązanie powyższego zadania (białe zaczynają i matują w 4 ruchach):
1.Hf6+!! – fantastyczny i szalenie trudny do znalezienia ruch! Czarne nie mają wyjścia – muszą
zbić hetmana (inaczej mat w kolejnym ruchu – wieżą na polu h8), więc grają 1…Sxf6. Białe
wykonały 2 punkt planu.
2.Gc5+! Gxc5 – czarne nie mogą zrobić nic innego. A tym razem białe wykonały punkt planu
nr 3.
3.gxf6+ Kf8 – król czarnych jest na ostatniej linii, więc teraz kolej na atak wieży
4.Wh8#
Moja metoda polega na zadawaniu sobie pytań w głowie – co jest potrzebne, bym mógł zrobić
to, co chcę. Ważne jest to, aby wiedzieć jaki cel chcemy osiągnąć i jakie zadania wykonać –
wtedy będzie dużo łatwiej znajdywać poszczególne ruchy.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kilka słów komentarza
Powyższy wykład autora pokazuje wybrane problemy oraz ich omówienie. Warto podkreślić, że jest to tylko
zasygnalizowanie tematów, a nie próba ich pełnego omówienia. Tytułem drobnego uzupełnienia:
1. Wpadanie w niedoczasy – zwykle wiąże się z tym, że gracz „szuka na siłę” kombinacji w pozycjach, gdzie
trzeba ocenić pozycję i ustalić plan gry. Oczywiście bywają „pokusy”, aby poświęcać materiał (zwykle za
atak), lecz dzięki przerobieniu setek przykładów – zawodnik powinien „czuć” w jakiego typu pozycji jest (lub
może być) uderzenie taktyczne. Dopiero wtedy trzeba koniecznie przeliczyć warianty w poszukiwaniu tego,
który przyniesie nam szybką zdobycz – najczęściej przewagę materialną. Jeśli na skutek złożonych pozycji
zdarzy nam się czasami wpaść w niedoczas, wówczas nie trzeba się przejmować. Natomiast jeżeli zbyt często
„przekopujemy” pozycję pod kątem poświęcenia lub ataku, a na dalszą część gry nie wystarcza nam już czasu
(jak zauważył słusznie autor: „aż w końcówce zostało mi 5 minut”), wtedy trzeba nadrobić braki w grze
środkowej i wyrobić czucie – kiedy, jak i gdzie można (trzeba) zaatakować i ewentualnie poświęcić materiał.
2. Brak wiary we własne umiejętności – tutaj autor pokazał, że przede wszystkim nie można ślepo ufać
przeciwnikowi – nawet jeśli jest o N oczek (punktów) silniejszy od nas. Przy okazji także trzeba pamiętać o
tym, aby sprawdzać każdą możliwość pod kątem taktyki. Ułatwieniem ku temu jest to, aby wyszukiwać
niebronione figury – wówczas łatwiej będzie nam znaleźć możliwe motywy taktyczne i połączyć je za pomocą
wariantów, a spośród nich znaleźć ten najdokładniejszy – czyli rozstrzygający. Warto także nauczyć się tego,
aby jak najefektywniej liczyć warianty – jest to bardzo trudne, gdyż wymaga wiele wysiłku i długotrwałego
szlifowania.
3. Słaba gra w końcówkach – zwykle ma to miejsce właśnie u juniorów, stąd motto szachowe „z juniorem do
końcówki”. Należy jak najszybciej nadrobić zaległości oraz uzupełnić podstawy – jeśli zaś już podstawy są na
dobrym poziomie, wówczas poszerzać coraz bardziej. Bez znajomości końcówek nie będzie bowiem szans na
uratowanie trudniejszych pozycji, a w przypadku wygranych partii… przeciwnik będzie uciekał w remisowe

pozycje, których nie sposób przełamać. Na pewno trzeba znać idee w pionkówkach, które pozornie są łatwe, a
przy bliższej znajomości – okazują się wyjątkowo trudne. Pamiętajmy, że wysoka technika rozgrywania
końcowej fazy gry… zdradza prawdziwego mistrza.
4. Proponowanie remisu silniejszemu przeciwnikowi: w równej bądź nawet lepszej pozycji. W tym
wypadku lekarstwo jest dość proste, chociaż bywa bardzo trudne w stosowaniu. Wystarczy bowiem
zapamiętać, że remis jest dopiero wtedy, gdy potrafimy udowodnić, że przeciwnik nie jest w stanie
zrealizować osiągniętej przewagi. Dopiero wówczas możemy bez problemu „ciągnąć pozycję, aż
przeciwnikowi się znudzi”. I wtedy nie ma problemu w tym czy przeciwnik „przeciąga” przez 3, 5, 10 czy 30
ruchów. Naszym obowiązkiem jest udowodnienie naszemu przeciwnikowi, że pozycję rozumiemy i jesteśmy
w stanie ją zremisować bez względu na to jak długo będzie ją rozgrywał. Niebezpieczne jest myślenie
amatorów szachowych typu: jak zaproponuje remis, to musi się zgodzić. Bywa bowiem tak, że zawodnik o
większej sile gry i sprycie oraz bez obawy o wynik… specjalnie kontynuuje grę (nawet w gorszej pozycji!),
po to, aby sprawdzić nas na wszystkie sposoby. I tylko jeśli wykażemy, że potrafimy obronić naszą
pozycję… wówczas powinniśmy mieć prawo do tego, aby remis był naszą zasługą (a jednocześnie nagrodą
za wytrwałość).
5. Rozluźnienie w lepszej pozycji i zremisowanie jej, bądź nawet przegranie. Bardzo często spotyka się tego
typu zachowanie w przypadku mało doświadczonych i zwłaszcza młodych graczy. Otóż grając przez dłuższy
czas, w końcu nie wytrzymują i rozluźniają się. Natomiast przeciwnik mając gorszą lub przegraną pozycję… nie
ma już nic do stracenia! Dlatego wtedy poszukuje wszelkich sposobów, aby wykorzystać uśpioną czujność
zawodnika, który w głowie wpisuje już sobie zwycięstwo (bądź remis). Nie jest łatwo tego uniknąć, zwłaszcza
jeśli przez dłuższy czas się bronimy i wydaje się, że „w końcu możemy odpocząć, bo nic nie grozi”. Tutaj
wskazana jest cierpliwość, ale też trzeba stale ćwiczyć twardość, wytrwałość i wytrzymałość – dopóki partia się
nie zakończyła, tak długo zobowiązani jesteśmy do tego, aby oceniać i rozgrywać najlepiej jak potrafimy. Często
takie „odloty” kończą się tym, że z pozycji równej przechodzimy do przegranej, a w wygranej przez brak
sprawdzenia prostych gróźb… remisujemy zamiast wygrywać! Co więc zrobić?! Po prostu jeśli się rozluźniamy,
to zanim wykonamy ruch, spróbujmy wrócić do trybu „gramy twardo dalej – sprawdzamy co może się stać
niedobrego”. To w zupełności wystarczy, aby później nie żałować tego, że za wcześnie „zeszliśmy z boiska”.
Natomiast zalecenie związane z brakiem lekceważenia przeciwnika jest kluczowe do tego, aby grać naprawdę
solidnie i coraz lepiej. Przede wszystkim trzeba zakładać, że nasz przeciwnik będzie STALE wyszukiwał
najlepsze ruchy – jeśli będzie inaczej, wtedy łatwiejsze będziemy mieli zadanie. Warto przypomnieć, że jeden z
mistrzów szachowych zwykł mawiać: „dla mnie KAŻDY przeciwnik jest mistrzem – dopóki nie udowodni mi, że
jest inaczej”. I zdecydowanie polecam tę formę podejścia do szachów i przeciwnika!
Na koniec autor przedstawia „metodę” znajdowania kombinacji: w zadaniu pierwszym wystarczy zobaczyć,
że król czarnych nie ma żadnego ruchu, a przy okazji jest blisko niego skoczek białych. Osoby, które rozumieją i
pamiętają idee mata Beniowskiego (albo „zduszonego”) tego typu zadanie rozpoznają w ciągu sekundy. Z kolei w
zadaniu numer 2, trzeba uważnie przyjrzeć się atakowanym bierkom – i szybko wówczas można zauważyć, że
czasami nadarza się okazja, aby atakowaną bierką pobić inną, która spełnia ważną rolę (funkcję). Tego typu
zadania będą rozwiązywane bardzo szybko jeśli przerobimy odpowiednią ilość (zwykle 50-200) zadań na dany
motyw taktyczny (najczęściej podaje się 20 stale powtarzających się w partiach motywów).
Jeśli natomiast chodzi o ostatnie zadanie – trudną kombinację, to bardzo ważne jest (oprócz doświadczenia jak też
setek schematów i rozwiązywanych zadań) to, aby poszukiwać kombinacji na drodze stawiania logicznych pytań
(związanych z groźbami oraz pogarszaniem przeciwnika, a polepszaniem naszej pozycji), które pokazał autor.
Dopiero wtedy można odkryć sens tego typu kombinacji, gdyż są one „poza naszym zasięgiem”, zwłaszcza jeśli
łamią utarte schematy (np. nie trać cenniejszej figury na pobicie piona, itp.). Tutaj zalecam ćwiczenie coraz
trudniejszych kombinacji, a po pewnym czasie „te trudne” będą dla nas coraz mnie wymagającymi.

