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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  
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ZAPRASZA 
 

zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i klas IV-VII szkoły podstawowej 
 

NA  WARSZTATY METODYCZNE 

„SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH” 

 
   06 listopada 2017 roku, godz. 16.45 – 18.15 

(2 godziny dydaktyczne) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
 (do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele dotyczące wiedzy: 
 
 Figury, piony, szachownica – zapoznanie z zasadami gry 

 Wartość i jakość poszczególnych figur i ich specyfika 

 Podstawowe pojęcia szachowe 

Cele dotyczące umiejętności: 

 Nauka gry poszczególnymi figurami 

Program: 

 Szachownica i jej właściwości 

o kolumny, rzędy i przekątne  

o nazwy pól i miejsca na szachownicy 

 Właściwości bierek i pojęcia szachowe 

Korzyści: 

 Nauczyciele organizują warsztaty gry w szachy z uczniami           

Prowadzący szkolenie: Przemysław Skalik        
Kariera szachowa: W roku 1990 zdobył w Nisku brązowy medal mistrzostw Polski juniorów do 20 lat. 
W latach 1991–1994 trzykrotnie wystąpił w finałach mistrzostw Polski mężczyzn, największy sukces 
osiągając w roku 1993 w Częstochowie, gdzie wraz z Tomaszem Markowskim, Mirosławem 
Grabarczykiem oraz Robertem Kuczyńskim podzielił I-IV miejsce i stanął przed okazją zdobycia tytułu 
mistrza kraju. W rozegranej w Warszawie dogrywce zdobył ½ pkt w 6 partiach i ostatecznie został 
sklasyfikowany na IV miejscu. W 1996 r. zdobył w Augustowie brązowy medal drużynowych 
mistrzostw Polski, reprezentując klub "Chrobry" Głogów. 
W 1988 r. zwyciężył w Głogowie w międzynarodowym turnieju juniorów. W 1990 r. podzielił III m. w 
kolejnym turnieju juniorów rozegranym w Sas van Gent. W 2001 r. podzielił III m. w otwartym turnieju 
w Rowach. Najwyższy ranking w karierze osiągnął 1 lipca 2000 r., z wynikiem 2420 punktów dzielił 
wówczas 27-28. miejsce (wspólnie z Aleksandrem Sznapikiem) wśród polskich szachistów

.
 

                                             Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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