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Chociaż odpowiedzi wyda-
ją się zdroworozsądkowo 
oczywiste, to nadal aktu-

alny jest postulat prowadzenia 
intensywnych badań psycholo-
gicznych na gruncie szachów, 
które mogą być dla rozwoju psy-
chologii myślenia tym, czym dla 
biologii była muszka drosophi-
la (Przewoźnik, 1987). Tylko tym 
razem pojawiły się nowe możli-
wości w erze cyfrowej. W pro-
jekcie realizowanym w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie (WSEI) zaintereso-
waliśmy się początkową fazą na-
uki gry w szachy, co wydaje się 
naturalnym podejściem, gdyż 
dobry start, prawidłowe wybory 
metod treningowych, nabycie 
profesjonalnych nawyków już 
za młodu sprzyjają szybkim po-
stępom. Początkowy etap nauki 
gry w szachy został przeanali-
zowany z perspektywy szacho-
wej, jak i psychologicznej. Prze-
prowadziliśmy wstępną serię 
badań nad postępami szacho-
wymi i rozwojem poznawczym 
młodych szachistów. Wstęp-
ne wyniki zostały przedstawio-
ne na konferencji metodycznej 
PZSzach w Warszawie 15 maja 
2015 r. Poniżej przedstawia-
my opis badań i kilka informa-
cji o rezultatach, a także wnio-

ski dla początkujących szachi-
stów, nauczycieli i trenerów. 
Zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że jesteśmy na początku dro-
gi poznania zależności trenin-
gu szachowego i poznawczego. 
Zależy nam na tym, aby w erze 
cyfrowej zainspirować czytelni-
ków „Mata” do myślenia o sza-
chach jako dziedzinie pozosta-
jącej w kręgu neuronauki. To 
podejście, które nawiązuje do 
podejmowanych już przez cza-
sopismo „Mat” tematów inno-
wacyjnego wykorzystania róż-
norodnych metod szachowych, 
bazujących na komputerowych 
programach szachowych (np. 
Kaim, „Mat” 2015).

Projekt pod nazwą „MAT” zo-
stał przeprowadzony dzięki do-
tacji uzyskanej przez WSEI w ra-
mach grantu z Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

1. Poznawcze aspekty gry 
w szachy

Gra w szachy to z perspekty-
wy psychologii poznawczej zło-
żony proces, zawierający wie-
le powtarzalnych w strukturze, 
a zarazem unikatowych w tre-
ści cykli reagowania na sytu-
ację. Analizując psychologicz-
nie proces gry, warto skupić się 
na pojedynczej reakcji. Każda, 
nawet bardzo prosta reakcja 
na sytuację wymaga przejścia 
przez kilka składowych kroków. 
W uproszczeniu są to:

1. Zarejestrowanie bodźca.

2. Świadoma orientacja na 
źródło bodźców.

3. Zapamiętanie informacji.
4. Myślenie.
5. Osobowość.
6. Działanie.
Na skuteczność każdego z kro-

ków wpływają także inne czynni-
ki. Zarejestrowanie bodźca wy-
maga sprawności percepcyjnej, 
czułości zmysłów, efektywnego 
działania receptorów. Świadoma 
orientacja na źródło bodźców jest 
możliwa, gdy wyostrzona jest 
nasza uwaga mimowolna, a tak-
że jesteśmy w stanie świadomie 
skupić się na konkretnych bodź-
cach, posługując się uwagą do-
wolną. Zapamiętanie informa-
cji, jakie spostrzegamy, jest nie-
zbędne zarówno w trakcie gry, 
jak i treningu. Pomaga w tym 
sprawna pamięć sensoryczna 
utrwalająca wrażenie z bodźca, 
pamięć krótkotrwała pozwalają-
ca na dostęp do bodźców w celu 
ich bieżącej analizy, a także pa-
mięć długotrwała magazynująca 
zapamiętane w czasie wcześniej-
szego treningu bodźce. Efektyw-
ne przetwarzanie informacji, 
czyli sprawne myślenie, zależy 
od przypominania, umiejętnej 
i szybkiej analizy przypomnia-
nych i dostrzeżonych informacji, 
kojarzenia informacji oraz ich 
syntezy generującej nowe wnio-
ski i rozwiązania problemów sza-
chowych. Osobowość modyfiku-
je rezultaty procesów intelektu-
alnych między innymi poprzez 
wpływ doraźnych emocji, długo-
trwałych uczuć, potrzeb, a tak-

że dzięki regulującemu wpły-
wowi woli i wartości. Ostatecz-
nie w końcowej fazie każdej z re-
akcji na bodźce przechodzimy 
do działania, a wtedy szybkość, 
siła i kontrola procesów nerwo-
wych zaczynają modyfikować 
efektywności reakcji. Większość 
przedstawionych składowych 
można poddawać doskonaleniu 
poprzez trening (np. za pomocą 
kontroli wskaźników myślenia, 
por. Przewoźnik, 2014).

2. Trening szachowy oparty 
na modelu poznawczym

Przedstawiony powyżej po-
krótce poznawczy model reak-
cji na sytuację został wykorzy-
stany do opracowania trenin-
gu zastosowanego do uczenia 
gry w szachy młodych szachi-
stów, uczniów klas 2-6 szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Tre-
ning był prowadzony ze wspar-
ciem doskonalenia kompeten-
cji poznawczych oraz specjal-
nie opracowanego na potrzeby 
projektu programu kompute-
rowego w wersji internetowej. 
Program ten, na tym etapie ba-
dań ograniczony objętościowo, 
może być po zakończeniu reali-
zacji projektu udostępniony do 
otwartego wykorzystania on-
line dla trenerów i szachistów 
(www.szachy.wsei.lublin.pl).

W celu sprawdzenia efek-
tywności modelu treningowego 
stworzono procedurę badaw-
czą typu eksperymentalnego. 
Celem badań przeprowadzo-
nych w projekcie było określe-
nie efektywności doskonalenia 
uzdolnień szachowych uczniów 
ze szkół podstawowych i gim-
nazjów. W projekcie objęto ba-
daniami kilka grup początku-
jących graczy. W niniejszej pu-
blikacji przedstawiamy wyniki 
dwóch grup dotyczące spraw-
ności szachowej. Czytelników 
zainteresowanych szczegółowy-
mi rezultatami badań psycholo-
gicznych zapraszamy do lektu-
ry przygotowywanych w Wyż-
szej Szkole Ekonomii i Inno-
wacji opracowań z tego zakresu 
(jak np. przygotowywany już do 

Projekt „MAT”

w ostatnich kilkunastu latach obserwujemy gwałtowne przyspieszenie rozwoju 
szachowego wybranych młodych zawodników. zjawisko akceleracji jest widoczne 
szczególnie na przykładach karier dwunasto-czternastoletnich arcymistrzów. 
w kontekście takich osiągnięć pojawiają się ważne pytania o najskuteczniejsze, 
najefektywniejsze modele treningowe, zwłaszcza w powiązaniu z udogodnieniami, 
jakie oferują programy komputerowe, bazy danych i treningi z wykorzystaniem 
multimediów. intrygujące jest zwłaszcza pytanie o to, czy w edukacji dla rozwoju 
ucznia ważniejsza jest rola człowieka-trenera czy programów komputerowych 
uczących gry w szachy; czy też potrzebujemy już obu źródeł wsparcia?

Rozwijanie umiejętności talentów szachowych  
poprzez trening sprawności poznawczej, kreatywności 
i innowacyjności myślenia młodych szachistów
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druku artykuł: Robert Porzak, 
Jan Przewoźnik, Kinga Stefań-
ska, Aleksandra Kilijanek: Gra 
w szachy i trening poznawczy 
jako narzędzia kształtowania 
podstawowych kompetencji 
prozdrowotnych uczniów).

W dwóch analizowanych gru-
pach uczniowie mieli po 10 go-
dzin wstępnego treningu sza-
chowego przeprowadzonego 
w celu ujednolicenia zróżnico-
wanych kompetencji szacho-
wych. Po zrealizowaniu etapu 
wstępnego uczniowie przecho-
dzili badanie umiejętności sza-
chowych (Pre-testy A, B, C, D, E). 
Następnym krokiem w grupie 
pierwszej, eksperymentalnej, był 
40-godzinny ciąg dalszy zajęć 
szachowych z trenerem, szacho-
wy trening komputerowy online 
oraz dodatkowo trening umie-
jętności poznawczych, zwłasz-
cza spostrzegania, uwagi i pa-
mięci, który odbywał się z wy-
korzystaniem Wiedeńskiego 
Systemu Testów (WST), dostęp-
nego w Pracowni Psychologii 
Eksperymentalnej WSEI. WST 
jest skomputeryzowaną bate-
rią narzędzi diagnostycznych, 
a jej poszczególne testy mogą 
być też wykorzystywane jako in-
strumenty treningowe (Thimm, 
Fink, Küst, Karbe i Sturm, 2006). 
Druga grupa, kontrolna, uczest-
niczyła w identycznym treningu 
szachowym, ale bez doskonale-
nia umiejętności poznawczych. 
Po zakończeniu treningów wy-
konano powtórnie badania (Po-
st-testy A, B, C, D, E). W obydwu 
pomiarach wykorzystano nie tyl-
ko testy szachowe, ale także za-
awansowane narzędzia do oku-
lografi i i elektroencefalografi i.

2.1. Treningi i testy szachowe
Wstępna nauka gry w szachy 

w wymiarze 10 godzin obejmo-
wała następujące zagadnienia:

1. Poznanie szachownicy, pól, 
linii, przekątnych.

2. Poznanie bierek i ich posu-
nięć.

3. Poznanie wartości bierek.
4. Umiejętność ustawienia 

prawidłowej pozycji wyjściowej.
5. Zapoznanie się z celem gry 

– matem; wraz z przećwicze-
niem przykładów.

6. Zapoznanie się ze szczegól-
nym zakończeniem gry – patem, 
z przećwiczeniem przykładów.

7. Rozgrywanie debiutu – 
wstępne umiejętności, np. „do-
kończ rozwój”, „zabezpiecz kró-
la”.

8. Poznanie podstawowych 
przepisów gry.

9. Nabycie umiejętności pro-
wadzenia prawidłowej notacji.

W kolejnym etapie treningu 
uczestnicy projektu przystępo-
wali do rozwiązywania pięciu 
rodzajów testów:

A – Nazwij pola, linie, rzędy, 
przekątne.

B – Odkryj mata w jednym 
posunięciu.

C – Odkryj mata w dwóch po-
sunięciach.

D – Dokończ rozwój fi gur.
E – Powtórz sekwencję posu-

nięć.
Oto krótkie uzasadnienie wy-

boru takich właśnie testów.
A – Nazwij pola, linie, rzędy, 

przekątne.
Partia rozgrywa się na sza-

chownicy, zatem pierwszym 
i naturalnym etapem nauki po-
winno być bardzo dobre zazna-
jomienie się z miejscem przy-
szłych wydarzeń. Poza tym gra 
w szachy przebiega w dużym 
stopniu w wyobraźni szachisty, 
dlatego umiejętność wizuali-
zacji szachownicy jest podsta-
wą szybkiego progresu innych 
umiejętności, np. takich jak za-
planowanie mata w kilku posu-
nięciach, przeprowadzenie kom-
binacji, obliczenie wyścigu pion-
ków w końcówce itd. Horgan 
i Morgan (1990) wykazali, że ba-
danie zdolności przestrzennych 
ma duże znaczenie w rozpozna-
waniu talentów szachowych. Te 
obserwacje potwierdzają do-
świadczenia z życia – np. wtedy, 
gdy obserwujemy zaawansowa-
nych szachistów, analizujących 
podczas kolacji, bez szachow-
nicy, dopiero co rozegraną par-
tię, przeplatających kolejne kęsy 
możliwymi wieloposunięciowy-
mi wariantami.

Kolejne ekspozycje bodź-
ców testowych emitowane były 
z pięciu obszarów, oznaczonych 
na szachownicy (Rys. 1):

Rys. 1. Obszary, według których 
emitowano bodźce

Linie i przekątne zostały tak 
dobrane, aby zbadać zjawisko 
lustrzanego odbicia i odpowie-
dzieć na pytania:

– Czy uczniom łatwiej uczyć 
się rozpoznawania przekątnych, 
biegnących z lewej strony do 
prawej, czy z prawej do lewej?

– Czy uczniom łatwiej uczyć 
się rozpoznawania przekąt-
nych, przebiegających z góry do 
dołu, czy z dołu do góry?

– Które pola są dla uczniów 
łatwiej rozpoznawalne, a które 
trudniej?

Pytania mogą się wydawać 
trywialne, ale odpowiedzi mogą 
ułatwić w przyszłości nauczy-
cielom i instruktorom przy-
spieszanie efektów nauczania, 
a uczniom stworzyć większy 
komfort i motywację do nauki. 
Takie obserwacje mogą zresztą 
przeprowadzać sami nauczy-
ciele i instruktorzy, gromadząc 
latami niepowtarzalne, własne 
doświadczenia.

Oto przykład zadania z testu 
A (Rys. 2):

Rys. 2. Przykład zadania „Nazwij 
pola, linie, rzędy, przekątne”.
Nazwij pola: najpierw białego króla, 
potem czarnego

Do testów wybrano 20 zadań: 
za każde poprawne rozwiąza-
nie osoba badana otrzymywa-
ła 1 punkt, mierzono także czas 
namysłu.

Test B – Odkryj mata w jed-
nym posunięciu.

Ostatecznym celem gry jest 
zamatowanie króla przeciwni-
ka, więc i ten element jest waż-
ny podczas poznawania tajni-
ków gry i trenowania nowych 
umiejętności.

Osoby badane miały za zada-
nie znaleźć w testowych pozy-
cjach mata w jednym posunię-
ciu. We wszystkich zadaniach 
możliwe było tylko jedno prawi-
dłowe rozwiązanie. W testach 
matowania, zarówno w jednym, 
jak i w dwóch posunięciach, 
przyjęto, że matować może je-
dynie hetman lub wieża. Pozy-
cje w teście zostały tak dobrane, 
aby nie znalazła się w nich żad-
na z tych trenowanych podczas 
zajęć z instruktorem (chociaż 
podobieństwa zawsze istniały – 
wszak po to jest trening, by wy-
uczone umiejętności wykorzy-
stać potem w praktyce). Zada-
nia nie miały gradacji trudności 
– były to typowe przykłady ma-
tów, jakie poznają osoby uczą-
ce się gry w szachy. Do testów 

wybrano 20 zadań, za każde 
poprawne rozwiązanie osoba 
badana otrzymywała 1 punkt, 
mierzono także czas namysłu. 
Do tworzenia zadań wykorzy-
stano od 4 do 29 bierek. Wybór 
takiego przedziału jest uzasad-
niony tym, że ułożenie pozy-
cji matowej z udziałem dwóch 
królów, hetmana i wieży wymu-
sza rozpoczęcie zadań od czte-
rech bierek. Z kolei matowanie 
wieżą przy 30-32 bierkach stwa-
rza bardzo sztuczne sytuacje na 
szachownicy.

Opisany schemat wykorzy-
stania bierek w kolejnych te-
stach umożliwiał uzyskanie od-
powiedzi na kilka pytań:

– Czy i jak wzrastająca liczba 
bierek wpływa na trudność za-
dania?

– Czy i jak wzrastająca liczba 
bierek wpływa na szybkość wy-
konania zadania?

– Jak zmieniają się sakady 
w badaniach okulografi cznych, 
w zależności od liczby bierek na 
szachownicy? [Sakady – (ang. 
saccade) – intensywne ruchy 
gałki ocznej, polegające na bar-
dzo szybkim przemieszczaniu 
punktu koncentracji wzroku 
z jednego miejsca w inne].

Oto przykład takiego zadania 
(Rys. 3):

Rys. 3. Przykład zadania testowego 
„Znajdź mata w jednym posunięciu”

Matuje jedynie posunięcie 
1.De7.

Grupa eksperymentalna w fa-
zie treningowej zapoznawała 
się z bodźcami poznawczymi – 
typowymi konstrukcjami mato-
wymi, np. (Rys. 4):

Rys. 4. Przykład zadania z treningu 
„Znajdź mata w jednym 
posunięciu”.
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Czerwone (różowe) pola wo-
kół czarnego króla obrazują 
szachowane pola, na których 
nie wolno go postawić

W drugim przykładzie (Rys. 
5) kolor czerwony oznacza pola, 
na które czarny król nie może 
wejść, a zielone pola obrazu-
ją charakterystyczny, matujący 
układ fi gur. Znajomość takich 
typowych układów ułatwia sza-
chistom podejmowanie decyzji 
podczas partii – gdy w pamięci 
długotrwałej mają zakodowane 
obrazy sytuacji wyjściowych lub 
docelowych.

Rys. 5. Przykład zadania z treningu 
„Znajdź mata w jednym posunięciu”

Opisane na Rys. 4 i 5 przykła-
dy nawiązują do dawnej tradycji 
treningów dla początkujących, 
a konkretnie do tak zwanej „me-
tody obrazkowej”. Uczeń ma za 
zadanie dokładnie zapamiętać 
układ najważniejszych bierek, 
ideę mata i rolę pól wolnych, nie 
zajętych przez fi gury lub pionki. 
Buduje w ten sposób tak zwane 
„engramy pamięciowe”, ułatwia-
jące mu w przyszłej praktyce tur-
niejowej myślenie, rozwiązywa-
nie problemów i podejmowanie 
decyzji. Spośród wielu podręcz-
ników taktyki można wymienić 
klasyczną pracę Błocha (1997), 
w której prawie w ogóle nie ma 
diagramów o wymiarach 8x8 
(jest ich dokładnie 16), a przewa-
żają diagramy o wymiarach 5x5 
(jest ich w książce ponad 800). 
Obecnie funkcje wizualne pełnią 
programy szachowe, np. Chess-
Base. Pojawiają się też podręcz-
niki o konkretnych strukturach 
i związanych z nimi planach, od 
tych dla początkujących, aż do 
tych nieraz bardzo zaawanso-
wanych (np. Spisak, 2015; Gel-
fand, 2015; Rios, 2015).

Test C – Odkryj mata w dwóch 
posunięciach.

W zadaniach typu „Znajdź 
mata w dwóch posunięciach” 
nawiązywano do struktur i idei 
z testu „Znajdź mata w jednym 
posunięciu”, ale nie wprost, 
a więc np. rotowano pozy-
cję, przesuwano struktury nie-
znacznie w bok, zmieniano nie-
co układ bierek. W ten sposób 

nawiązywano w eksperymencie 
do ważnej w szachach i w życiu 
codziennym roli myślenia przez 
analogię (por. np. Biela, 1989). 
Osoba badana miała za zada-
nie przygotować wzorzec mata, 
który był dawany od razu w te-
ście B. Oto przykład (Rys. 6):

Rys. 6. Przykład zadania 
testowego „Znajdź mata w dwóch 
posunięciach”

Rozwiązanie (jedyne): 1.Dc2 
Rf1 2.Df2 mat.

Do testów wybrano 20 zadań, 
za każde poprawne rozwiąza-
nie osoba badana otrzymywa-
ła 1 punkt, mierzono także czas 
namysłu. Można przyjąć, że na 
tym etapie nauki były to zada-
nia trudne dla uczniów.

Test D – Dokończ rozwój fi -
gur.

Mobilizacja sił jest jednym 
z ważniejszych wymogów po-
prawnie rozegranego debiutu. 
Dlatego wybrano do badań test 
„Dokończ rozwój fi gur”. Zada-
niem osób badanych było wy-
branie takiego posunięcia, któ-
re w sposób optymalny realizo-
wałoby ideę rozwoju fi gur w de-
biucie. Na przykład (Rys. 7):

Rys. 7. Przykład zadania testowego 
„Dokończ rozwój fi gur”

Prawidłowa odpowiedź (przy-
jęto ocenę eksperta – mistrza 
międzynarodowego w sza-
chach): 1.Tae1.

Do testów wybrano 20 zadań, 
za każde poprawne rozwiąza-
nie osoba badana otrzymywa-
ła 1 punkt, mierzono także czas 
namysłu.

Test E – Powtórz sekwencję 
posunięć.

Gra w szachy wymaga zapa-
miętywania krótszych lub dłuż-

szych wariantów debiutowych. 
Dlatego w naszym eksperymen-
cie osoby badane miały za za-
danie kolejno powtarzać coraz 
dłuższe sekwencje posunięć, 
np.:

1.d4 d5
1.d4 d5 2.c4 e6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Hc3 Hf6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Hc3 Hf6 

3.Fg5 Fe7.
Próbę przerywano po dwóch 

nieudanych powtórzeniach se-
kwencji (podobnie jak ma to 
miejsce w testach powtarza-
nia cyfr). Punktowano każde 
poprawnie zapamiętane po-
sunięcie (1 pkt). Osoby badane 
miały do rozwiązania 10 prób, 
a zatem mogły osiągnąć wynik 
w przedziale 0-10 pkt.

Ponieważ test miał na celu 
zbadanie zdolności zapamięty-
wania posunięć (przechowywa-
nia ich w pamięci krótkotrwałej), 
zatem sekwencje posunięć do-
brano tak, aby nie nastąpił efekt 
uczenia się – zmieniano kolej-
ność pierwszych posunięć. Do 
testu wybrano też takie warian-
ty, które nie były ćwiczone w fa-
zie treningowej. Wykorzystano 
również sekwencje z debiutów 
otwartych jako zalecanych do 
początkowej nauki gry w sza-
chy. Historia szachów zaczęła 
się od sekwencji 1.e4 e5, a potem 
dopiero odkrywano idee 1.d4 d5 
lub 1.d4 Hf6 itd. W tej części eks-
perymentu nawiązywano do roli 
pamięci w szachach, której bada-
nia mają w szachach wieloletnią 
tradycję, że wystarczy tylko się-
gnąć do badań Bineta (1894). Te-
mat pamięci i umiejętności obli-
czania i zapamiętywania długich 
wariantów jest obecnie ważny 
w kontekście różnic w wynikach 
badań, od klasycznej pracy de 
Groota (1965 – zaawansowanych 
szachistów nie wyróżnia lepsza 
pamięć), po nowsze odkrycia 
Holdinga i Pfau’a (1985), Cam-
pitellego i Gobeta (2004) oraz 
Przewoźnika (2011, 2013), które 
sugerują, że jednak mistrz „wi-
dzi szerzej i dalej”.

Zauważmy jeszcze, że doty-
kamy tutaj ważnego tematu: Jak 
usprawnić zapamiętywanie nie-
raz długich sekwencji posunięć 
w wielu zróżnicowanych debiu-
tach? Okazuje się, że tę spraw-
ność można zwiększyć poprzez 
odpowiednie zorganizowanie 
materiału wymagającego zapa-
miętania (Schacter i Szpunar, 
2015). Autorzy wymienionej pra-
cy zalecają zwłaszcza wplatanie 
w materiał powtórkowy dodat-
kowych testów, quizów oraz za-
gadek. Taka organizacja mate-
riału może być nawet ważniej-

sza niż uzdolnienia specjalne 
(Dixon i Brown, 2012). Badania 
wskazują też, że już 6-tygodnio-
wy trening pamięci roboczej 
i logicznego argumentowania 
istotnie poprawia wyniki egza-
minacyjne uczniów szkół po-
nadpodstawowych (Ariës, Gro-
ot, van den Brink, 2015).

Ogółem osoby badane mogły 
uzyskać w pięciu testach mak-
symalnie 90 punktów.

2.2. Treningi poznawcze
Treningi rozpoczynano od 

ćwiczeń z wykorzystaniem Apa-
ratu Krzyżowego. AK (Aparat 
Krzyżowy, Rys. 8) – ćwiczenie 
szybkości spostrzegania i traf-
ności lokalizowania obiektów 
w przestrzeni. Ten rodzaj tre-
ningu ma za zadanie ćwiczyć 
szybkość spostrzegania i loka-
lizowania pól na szachownicy. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem 
Aparatu Krzyżowego z założe-
nia miały usprawnić umiejęt-
ność rozpoznawania pól, linii, 
rzędów, przekątnych.

Rys. 8. AK. Aparat krzyżowy. 
Zadaniem osoby badanej jest jak 
najszybsze naciśnięcie przycisku, 
położonego zgodnie z zapalonymi 
światełkami na obrzeżach wierszy 
i kolumn

Moduły Wiedeńskiego Syste-
mu Testów, które zostały wyko-
rzystane do ćwiczeń, to:

Rys. 9. SIGNAL. Gdy na czarnym 
tle ukaże się konstelacja 
odzwierciedlająca kwadrat, 
osoba badana powinna nacisnąć 
dźwignię. Tutaj dodatkowo kwadrat 
zaznaczono kolorem niebieskim

– SIGNAL (Signal Detection, 
Rys. 9) – pozwala na trenowa-
nie zdolności obrazowego od-
różniania z tła określonej fi gury, 
co w szachach ma przełożenie 
na spostrzeganie na szachowni-
cy znaczących konfi guracji bie-
rek i reagowanie na nie w okre-
ślony sposób; od czasu badań 
Chase’a i Simona (1973) zwraca 
się uwagę na ogromną rolę per-
cepcji w szachach. Ćwiczenia 
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z wykorzystaniem programu SI-
GNAL z założenia miały uspraw-
nić umiejętność matowania 
w jednym posunięciu (rozpo-
znawania struktury matowej).
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. NVLT. Zadaniem osoby 
badanej jest udzielenie odpowiedzi, 
czy dany wzorzec był już wcześniej 
eksponowany, czy nie

– NVLT (Non-Verbal Learning 
Test, Rys. 10) – służy do uspraw-
niania zdolności osoby badanej 
do uczenia się materiału pamię-
ciowego trudnego do zwerbali-
zowania. Na szachownicy rela-
cje pomiędzy figurami trudno 
opisać w krótkich słowach, tre-
nujemy więc zdolność rozpo-
znawania złożonych struktur 
oraz zapamiętania ich. Ćwicze-
nia z wykorzystaniem programu 
NVLT z założenia miały uspraw-
nić umiejętność dawania mata 
w dwóch posunięciach (przypo-
minanie sobie idei mata w jed-
nym posunięciu i wcielenie jej 
na szachownicy w aktualnej sy-
tuacji).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 11. CORSI. Kostki ukazują się 
na ekranie w pewnej kolejności, 
a zadaniem osoby badanej jest 
powtórzyć tę kolejność.

– CORSI (Corsi Block – Tap-
ping, Rys. 11) – ćwiczenie to 
usprawnia wizualno-przestrzen-
ną pamięć świeżą. Zakładano, że 
w praktyce szachowej ćwiczenie 
wizualno-przestrzennej pamię-
ci świeżej może mieć przełoże-
nie na lepsze zapamiętywanie 
debiutów i odtwarzanie właści-
wej sekwencji posunięć podczas 
gry. Ćwiczenia z wykorzysta-
niem programu CORSI z zało-
żenia miały usprawnić umiejęt-
ność zapamiętywania posunięć 
debiutowych.

Z założenia, ćwiczenia z uży-
ciem wyżej wymienionych na-
rzędzi powinny usprawnić 
funkcje mózgu. Np. trening po-
znawczy jest z powodzeniem 

wykorzystywany w profilaktyce 
zachowań dysfunkcjonalnych 
dzieci pozostających w opiece 
zastępczej (Reddy i in., 2013).

W kontekście wymienionych 
wyżej metod pojawia się zatem 
istotne pytanie: Czy zachodzi 
transfer z umiejętności, naby-
tych poprzez Wiedeński System 
Testów, na myślenie podczas 
treningu lub rozgrywania partii 
szachowej? A jeśli tak, to jak to się 
odbywa? Szukając odpowiedzi 
na te pytania, podkreślmy jesz-
cze raz – zdajemy sobie sprawę, 
że jesteśmy na początku drogi.

3. wyniki badań
Poniżej przedstawiono wy-

brane wyniki badań. Przy-
pomnijmy – grupa pierwsza 
uczniów, eksperymentalna (11 
osób), przeszła nie tylko trening 
szachowy, ale także trening po-
znawczy, z wykorzystaniem 
programów Wiedeńskiego Sys-
temu Testów. Grupa druga, 
kontrolna (7 osób), korzystała 
tylko z treningu szachowego. 
Statystyki opisowe (liczby uzy-
skanych punktów) przedstawia 
Tabela 1.

Grupa eksperymentalna (tre-
ning szachowy i poznawczy) 
osiągnęła lepsze wyniki w te-
stach:

� Pre- i Post-test C – mat 
w dwóch posunięciach.

� Pre- i Post-test C – dokończ 
rozwój.

Grupa kontrolna (tylko tre-
ning szachowy) osiągnęła lep-
sze wyniki w testach:

� Pre-test i Post-test razem.
� Pre- i Post-test A – rozpo-

znaj pola.
� Pre- i Post-test B – mat 

w jednym posunięciu.
Wyniki Testu E omówione 

będą w oddzielnym artykule.

4. wnioski i zalecenia
Ogólne wyniki w pre-testach 

i post-testach w obydwu gru-
pach rozłożyły się dość równo-
miernie. Zarówno w grupie eks-
perymentalnej, jak i kontrolnej 
nastąpiła znacząca statystycz-
nie poprawa wyników z wszyst-
kich testów A-E.

Wyniki testu A – rozpozna-
wania pól, linii, rzędów, prze-
kątnych – stwarzają mocne pod-
stawy do sformułowania hipo-
tezy, że warto na początkowym 
etapie nauczania szachowego 
szerzej zapoznawać uczniów 
ze specyfiką pustej szachowni-
cy. Szybkie efekty w nauczaniu 
mogą pozytywnie wpłynąć na 
motywację do dalszej nauki, co 
także powinni uwzględnić na-
uczyciele w klasach I-III.

Mat w jednym posunięciu – 
test B – jak pokazuje przykład 
grupy kontrolnej, stwarza także 
okazję do wykazania się szyb-
kimi postępami. Badania jasno 
wykazały też, że mat w dwóch 
posunięciach (test C) powinien 
być ćwiczony na późniejszych 
etapach nauczania. Może dlate-
go też w szachowej literaturze 
treningowej do dobrych praktyk 
należy, aby złożone zadania ilu-
strować większą liczbą zróżni-
cowanych przykładów, w celu 
utrwalenia głównej idei mata 
(por. np. Dobrineckij, 2008).

Wynik ogólny, jak i wyni-
ki testów rozpoznawania poło-
żenia bierek oraz mata w jed-
nym posunięciu wzrosły wy-
raźniej wśród uczniów trenu-
jących umiejętności szachowe 
bez wsparcia treningu poznaw-
czego. W przypadku czynności 
złożonych jest inaczej. Wyższe 
wyniki należą do tych uczniów, 
którzy są poddani treningowi 
poznawczemu. Stopień przy-
rostu umiejętności w grupie 
poddanej dwojakiemu oddzia-
ływaniu jest jednak niższy, niż 
w grupie objętej tylko trenin-
giem szachowym, a w przypad-
ku testu C – mat w jednym po-
sunięciu, nastąpił spadek. Jedną 
z możliwych przyczyn takiego 
zjawiska jest zjawisko przecią-
żenia informacyjnego. Młodzi 
badani z grupy eksperymental-
nej brali nie tylko udział w za-
jęciach szachowych, ale musieli 
także przyjeżdżać na uczelnię, 
aby wziąć udział w ćwiczeniach 
poznawczych.

Wyniki sugerują też, że tre-
ning poznawczy może mieć 
w pewnych obszarach małe zna-
czenie w doskonaleniu sprawno-
ści szachowej. Takie rezultaty są 
potwierdzeniem wyników uzy-
skanych przez innych autorów 
(Howard 2013, Jung i in., 2013).

Oczywiście jeszcze przed 
eksperymentami braliśmy pod 
uwagę, że liczba 40 godzin tre-
ningu szachowego i 30 godzin 

treningu poznawczego może 
być zbyt mała, aby zaobserwo-
wać istotne zmiany. Osiągnię-
cie mistrzowskiego poziomu 
w szachach wymaga poświę-
cenia na trening od 3.000 do 
23.600 godzin (Gobet i Campi-
telli, 2007), w zależności od in-
dywidualnych zdolności – zwra-
camy uwagę na rozpiętość tego 
przedziału! Zatem i w naszym 
eksperymencie jedną ze zmien-
nych zakłócających mogły być 
indywidualne zdolności osób 
badanych.

Podsumowując można stwier-
dzić, że badania wyraźnie wska-
zują na oddziaływanie stymulo-
wania poznawczego na tempo 
rozwoju wybranych kompeten-
cji szachowych. Zauważalna jest 
jednak potrzeba dalszej analizy 
roli stymulacji poznawczej, jak 
i pożytków i strat wynikających 
z jej wprowadzania na poszcze-
gólnych etapach treningów. 
Można wstępnie przyjąć, że sty-
mulacja poznawcza może też 
towarzyszyć treningowi prowa-
dzonemu za pomocą programu 
komputerowego online. Uży-
teczność takiego modelu trenin-
gu powinna być w przyszłości 
przedmiotem odrębnej analizy.

Na podstawie uzyskanych 
wyników wysnuwamy wnio-
sek, że w procesie treningu 
z jednej strony ciągle w cenie 
będzie żywy człowiek, trener, 
który w dialogu z uczniem wy-
jaśni kluczowe idee, a z drugiej 
– procesy nauczania i uczenia 
się gry w szachy można wspo-
móc poprzez użycie progra-
mów komputerowych, aplika-
cji telefonicznych, filmów po-
glądowych, tablic multime-
dialnych, dzięki ich funkcjom 
wizualizacyjnym.

Pełny wykaz źródeł wykorzy-
stanych w artykule dostępny 
jest na stronie internetowej dr. 
Jana Przewoźnika: http://www.
janprzewoznik.pl/czytelnia.php.

Tabela 1. Umiejętności szachowe uczestników treningu
 Grupa E  Grupa K 
 (trening szachowy i poznawczy) (trening szachowy)
 Średnia Odchylenie  Średnia Odchylenie 
  standardowe  standardowe
Pre-testy A, B, C, D, E – razem  25,22 5,49 27,29 11,83
Post-testy A, B, C, D, E – razem  33,22 6,53 40,00 10,26
Pre-test A – rozpoznaj pola 9,78 5,04 15,86 6,23
Post-test A – rozpoznaj pola 15,67 3,97 17,14 2,54
Pre-test B – mat w 1 pos. 4,44 2,60 7,57 5,00
Post-test B – mat w 1 pos. 5,00 1,73 12,29 3,73
Pre-test C – mat w 2 pos. 4,11 2,93 1,00 1,15
Post-test C – mat w 2 pos. 3,44 1,81 2,57 2,37
Pre-test D – dokończ rozwój 6,89 1,45 2,86 2,54
Post-test D – dokończ rozwój 9,11 3,52 8,00 3,70


