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Test zawiera 30 pytań. Każde pytanie zawiera 3 możliwości odpowiedzi. Prawidłowe mogą być
wszystkie 3 odpowiedzi, 2, 1 lub żadna. Za pytanie, które nie zawiera żadnej prawidłowej
odpowiedzi można otrzymać 2pkt., gdy nie zaznaczymy żadnej odpowiedzi.
Za pytania zawierające od 1-3 prawidłowych otrzymujemy 1 pkt. za każdą prawidłowo zaznaczoną
odpowiedź. Zaznaczenie nieprawidłowej odpowiedzi spowoduje przyznanie O pkt. za dane
pytanie. Na klasę III i młodzieżową należy uzyskać co najmniej 26 pkt., na klasę II - 30 pkt..
Maksymalnie można uzyskać 40pkt. - w tym 1pkt. za udział w kursie.
1. Jak traktuje się wyniki zawodnika, który wycofał się z turnieju rozgrywanego systemem
szwajcarskim 9-rundowym po 4 rundzie?
 a) wyniki zawodnika pozostają w tabeli bez żadnych zmian, a zawodnik nie jest dalej
kojarzony.
 b) Jego wyniki zostają anulowane.
 c) wyniki pozostają bez zmian, a pozostali przeciwnicy otrzymują punkt walkowerem.
2. Jak traktuje się wyniki zawodnika, który wycofał się z turnieju jednokołowego przy 12
zawodnikach po 5 rundzie?
 a) wyniki zawodnika pozostają w tabeli bez żadnych zmian, a zawodnik nie jest dalej
kojarzony.
 b) jego wyniki zostają anulowane.
 c) jego wyniki pozostają bez zmian, a pozostali przeciwnicy otrzymują punkt walkowerem.
3. Jakie kary może nałożyć na zawodnika sędzia za odmowę prowadzenia zapisu?
 a) nie może nałożyć żadnej kary.
 b) może ukarać ostrzeżeniem i nakazać uzupełnienie zapisu partii.
 c) może ukarać na kilka sposobów aż do orzeczenia przegranej włącznie.
4. Jakie są warunki uznania zawodów za klasyfikacyjne?
 a) każdy z zawodników musi mieć możliwość wypełnienia normy na wyższą kategorię lub
poprawienia swojego rankingu.
 b) musi być minimum 9 partii.
 c) zawody muszą trwać nie dłużej niż 90 dni.
5. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy obaj przeciwnicy przekroczyli czas do namysłu podczas
pierwszej kontroli, a nie można ustalić, która chorągiewka opadła pierwsza?
 a) partię wygrywa zawodnik będący na posunięciu.
 b) partia kończy się remisem
 c) partię należy dalej kontynuować, a kolejne posunięcie należy traktować jako pierwsze po
kontroli.
6. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy chorągiewka opadła podczas pierwszej kontroli, a nie można
ustalić liczby wykonanych posunięć?
 a) partię przegrywa zawodnik, któremu opadła chorągiewka .
 b) partia kończy się remisem
 c) partię należy dalej kontynuować, a kolejne posunięcie należy traktować jako pierwsze po
kontroli.
7. Jakie kary może nałożyć sędzia na zawodnika za wykonanie nieprawidłowego posunięcia
w szybkim finiszu?
 a) za każde takie wykroczenie dodaje 2 minuty przeciwnikowi.
 b) odejmuje 2 minuty do namysłu zawodnikowi.
 c) za pierwsze wykroczenie dodaje 2 minuty przeciwnikowi, za drugie kolejne 2 minuty,
a przy trzecim powinien orzec przegraną zawodnika.
8. Kiedy zawodnik może przestać prowadzić zapis?
 a) kiedy jeden z zawodników ma mniej niż 5 minut czasu do namysłu
 b) kiedy zawodnik ma mniej niż 5 minut do namysłu
 c) w drugim etapie gry (szybki finisz)
9. Jaki jest prawidłowy sposób wykonania roszady?
 a) kolejność przestawienia króla i wieży jest bez znaczenia.
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 b) najpierw należy wykonać ruch królem a następnie wieżą.
 c) najpierw należy wykonać ruch wieżą, a następnie królem.
10. Ile punktów wynosi podstawa punktacji rankingowej dla kobiet?
 a) 950
 b) 1000
 c) 1050
11. Jak zaokrągla się średni ranking turnieju?
 a) w dół
 b) matematycznie
 c) w górę
12. Jakich rezultatów partii nie bierze się pod uwagę do obliczeń rankingowych?
 a) przegrana walkowerem
 b) wygrana walkowerem
 c) gdy zawodnik przegra partię z powodu zadzwonienia komórki po rozpoczęciu partii
13. W jakich turniejach mogą być zdobywane centralne kategorie szachowe?
 a) turniej drużynowy dwukołowy
 b) turniej indywidualny dwukołowy
 c) turniej indywidualny jednokołowy
14. Ile dni może maksymalnie wynosić czas trwania indywidualnego turnieju klasyfikacyjnego, aby
można uznać zdobyte w nim normy na kategorie i tytuły?
 a) 6 tygodni
 b) 90 dni
 c) 2 miesiące
15. Jakie jest dopuszczalne tempo gry do sklasyfikowania turnieju na I kategorię?
 a) 1h/23pos. + 0,5h na dokończenie partii
 b) 1,5h na całą partię dla każdego zawodnika
 c) 1h/35pos. + 0,5h na dokończenie partii
16. Tempo gry wynosi 1h/20pos + 1h na dokończenie partii. Jak przed rozpoczęciem gry sędzia
ustawia wskazówki zegara mechanicznego?
 a) na dowolną pełną godzinę
 b) na dowolną pełną godzinę, ale tak aby kontrola nie wypadała na godz. 12:00
 c) na godz. 17:00
17. Grają A-białe z B-czarne. Do kontroli czasu zawodnikom pozostało A-8 min. B-5min.. Jak
sędzia ustawia zegary po odrzuceniu reklamacji remisu trzykrotnego powtórzeniapojawienia się tej samej pozycji składanej przez zawodnika A?
 a) A-8min. B-7min.
 b) A-5min B-8min
 c) A-4min B-8min
18. Białe mają króla z wieżą, czarne króla z gońcem. Sędzia stwierdza przekroczenie czasu przez
białe. Jaki wynik orzeka?
 a) wygrana czarnych
 b) remis
 c) wygrana białych
19. Białe mają króla z wieżą, czarne króla ze skoczkiem. Sędzia stwierdza przekroczenie czasu
przez białe. Jaki wynik orzeka?
 a) wygrana czarnych
 b) remis
 c) wygrana białych
20. Białe mają króla z hetmanem, czarne króla ze skoczkiem. Sędzia stwierdza przekroczenie czasu
przez białe. Jaki wynik orzeka?
 a) wygrana czarnych
 b) remis
 c) wygrana białych
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21. Białe mają króla z hetmanem i wieżą, czarne króla ze skoczkiem. Sędzia stwierdza
przekroczenie czasu przez białe. Jaki wynik orzeka?
 a) wygrana czarnych
 b) remis
 c) wygrana białych
22. Jaki minimalny wynik procentowy musi osiągnąć zawodnik w turnieju dla zdobycia
którejkolwiek kategorii szachowej?
 a) 33%
 b) 50%
 c) 30%
23. Norma na II kategorię kobiecą wynosi?
 a) 1700
 b) 1550
 c) 1600
24. Kiedy na zegarze elektronicznym (np. DGT2000) wyświetlane są zawsze minuty i sekundy?
 a) gdy jest mniej niż 1h
 b) gdy jest mniej niż 30 min
 c) gdy jest mniej niż 20 min
25. Kiedy drużyna w meczu na 9 szachownicach może przystąpić do gry?
 a) gdy obecnych jest 4 zawodników
 b) gdy obecnych jest 5 zawodników
 c) gdy obecnych jest 6 zawodników
26. Kiedy zapisujemy posunięcie?
 a) zawsze przed wykonaniem
 b) po wykonaniu, ale przed wykonaniem następnego
 c) zawsze po wykonaniu, ale przed wykonaniem następnego
27. Jakie boki kwadratu pola szachownicy są zgodnie z zaleceniami?
 a) 4 cm
 b) 4,5 cm
 c) 7 cm
28. Jakie odchylenie rejestracji czasu na każdej tarczy uważa się za dopuszczalne?
 a) ± 30sek./1h
 b) ± 30sek./2h
 c) ± 60sek./2h
29. Jaką wysokość stołu do gry jest zgodna z zaleceniami?
 a) 80 cm
 b) 65 cm
 c) 70 cm
30. W której rundzie w turnieju kołowym 9-rundowym gra para 3-1?
 a) 2 rundzie
 b) 3 rundzie
 c) 4 rundzie

