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Fiecare întrebare valorează un punct atunci când răspunzi corect. Sunt 10 întrebări la 

care trebuie să răspunzi bifând o singură căsuță sau mai multe, dacă este specificat. 

1. Jocul de șah este considerat:        1 punct 

a. Sport de contact 

b. Sportul minții 

c. Sportul fericirii 

2. Câte piese albe sunt pe tablă la începutul partidei?      1 punct 

a. 32 

b. 15 

c. 18 

d. 16 

3. Care piesă de pe tablă este considerată cea mai puternică?     1 punct 

a. Regele 

b. Regina 

c. Turnul 

d. Calul 

4.  Întotdeauna partida de șah începe cu:        1 punct 

a. Jocul de mijloc 

b. Deschiderea 

c. Finalul 

5. Tabla de șah este formată din:         1 punct 

a. 64 de pătrate: 32 albe si 32 negre, numite câmpuri 

b. 64 de pătrate: 32 verzi si 32 roșii, numite terenuri 

c. 64 de pătrate: 32 albe si 32 negre, numite zone 



6. Atunci când o piesă ne este atacată avem urmatoarele posibilități (răspuns multiplu):  1 punct 

a. Să fugim cu ea 

b. Să o apărăm 

c. Să încheiem partida și să pierdem 

d. Să atacăm o piesă cu o valoare egală sau superioară 

e. Să o sacrificăm pentru a obține un avantaj strategic important 

7. Piesa numită Nebunul poate muta:       1 punct 

a. Pe coloană, pe toate câmpurile 

b. Poate muta pe diagonală și poate sări peste propriile piese sau ale adversarului 

c. Poate muta pe diagonală și nu poate sări peste propriile piese sau ale adversarului  

8. Care este cea mai importantă piesă de pe tabla de șah?      1 punct 

a. Calul 

b. Regina 

c. Regele 

d. Turnul 

e. Nebunul 

9. Câte puncte valorează Regina?         1 punct 

a. 10 puncte 

b. 9 puncte 

c. Nici un punct 

d. 5 puncte 

10. Partida se încheie atunci când (răspuns multiplu):     1 punct 

a. Una din părți dă mat regelui advers, indiferent care este raportul de forțe între cei doi 

adversari în acel moment 

b. Regina (dama) este capturată 

c. Regele este pus în șah și nu poate scăpa 

d. Toți pionii au fost capturați. 

Te rog să privești această evaluare simplă ca pe o provocare. Succes! Știu că poți! 


