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Какво представлява 

шахът ?
Шахматът се играе върху квадратна дъска, която е 

разделена на 64 (8×8) квадратчета. Условно цветът на 32 

от тези квадратчета е бял, а на другите 32 – черен. 

Цветовете на полетата се редуват, като се изисква 

първото поле отляво на първия ред от страната на всеки 

играч да е черно. Всеки играч разполага в началото с 16 

фигури: 8 пешки, 2 топа , 2 коня, 2 офицера, 1 дама и 

1 цар. Целта на играта е да се създаде такава ситуация, 

при която е пленен царят на противника. Това се 

нарича мат или матиране. За да се постигне 

това, фигурите извършват движения по дъската, 

наречени ходове, съблюдавайки правилата за движение 

на фигурите. Първи на ход са винаги белите, а след тях 

черните. Когато фигура от един цвят може да се 

премести на дадено поле, но то е заето от противникова 

фигура, се извършва „вземане“. При това действие 

фигурата, която е била първоначално на полето, се 

премахва от дъската, а другата се поставя на нейно 

място. Вземат се само фигури на противника. За 

документиране на партия се използва шахматната 

нотация.



Предшественици

• Думата шах идва от персийски и означава 
император, а думата мат означава мъртъв. 
Който умъртви противниковия 
император (цар), той печели играта.

• Съществуват много легенди, теории и 
схващания за произхода на играта, като за 
нейна родина най-много се споменават 
Индия, Персия и дори Китай. Точна дата 
не може да бъде определена, но 
предположенията са за периода от 3 до 6 
век. Най-вероятен е индийският 
произход, като производна на 
играта шатрандж.



Веселин Топалов
• Веселин Александров 

Топалов е български гросмайстор, световен 
шампион по шахмат за периода 2005 – 2006 
г., версия ФИДЕ и световен вицешампион за 
периода 2010 – 2012 г.

• Той е сред няколко шахматисти, оглавявали 
световната ранглиста след 1970 г., 
откакто Световна шахматна 
федерация (ФИДЕ) официално приема 
коефициента ЕЛО като мярка за силата на 
шахматистите. Някои от другите са в 
хронологичен ред: Боби Фишер, Анатоли 
Карпов, Гари Каспаров, Владимир 
Крамник, Вишванатан Ананд и Магнус 
Карлсен.



Магнус Карлсен
• Магнус Йоен Карлсен е популярен норвежки гросмайстор, 

настоящ световен шампион по шахмат.

• Роден е на 30 ноември 1990 г. в Тьонсберг, Норвегия. Има три сестри –
една по-голяма и две малки. Първите шахматни уроци получава когато е на 
5 г. от баща си Хенрик Карлсен, инженер в нефтена компания и 
шахматист. Започва да играе активно шахмат на 8-годишна възраст и 
през 2003 г. покрива нормата за международен майстор. През април 2004 г. 
на 13 години 4 месеца и 27 дни става вторият най-млад гросмайстор в 
историята на шахмата (след Сергей Карякин – 12 г.). Достига 10-то място на 
турнира за Световната купа на ФИДЕ, проведен през 2005 г.

• Носител е на най-престижната награда в шаха – „Шахматен Оскар“ за 2009, 
2010, 2011, 2012 и 2013 година.

• Изиграл е 2829 записани партии, от които 1626 в официални срещи. От 
тях има 674 победи, 684 наравно и 268 загуби, резултатност 62,5 %



Благодаря за вниманието !


