
1.2 ШАШКИ (ТЕГЛЕНИЯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Шашки“ или „Тегления“ е стара настолна игра която съществува в различни 

варианти. Началната позиция е върху дъска, съдържаща 64 квадрата (8х8) и 

след това жетоните се местят, като е позволено да „скачат“. 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: стратегическа настолна игра  
• Играчи: 2, всеки има по 12 жетона  
• Възраст, от която се играе: по-голяма от 5  
• Подготовка: по-малко от минута  
• Време за 1 игра: от 3 минути до час  
• Случаен шанс: няма, не са необходими зарове 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

Играта на шашки е една абстрактна стратегическа игра, в която играчите 

движат малки дискове или жетони по дъска с 64 квадрата боядисани в 

контрастни цветове. На старта един играч има светли 12 жетона, другият 

има 12 тъмни (вж. рисунката по-горе). Жетоните могат да се движат само 

диагонално и само с по едно квадрат. Само тъмните квадрати могат да се 

ползват за придвижване. 
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СКАЧАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ (НА ЖЕТОНИ) 
 
Ако играч може да движи един от жетоните си така че да може да скочи до 

най-близкия жетон на противника си и в празен квадрат, тогава той 

пленява жетона на противника и го вади от игралната дъска. 

Придвижвания със скокове трябва да се правят когато е възможно. 

Пленяването е задължително, ако играчът не го направи или забрави да го 

стори, другият играч може да махне от дъската жетона на противника. 
 
Фазите на скачане и махане на жетони: черен жетон се движи c3-d4; бял се  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

движи b6-c5; черен скача от d4 през c5 до b6 и маха c5 от дъската. 
 
В един ход е възможно е да се скача през повече от един жетон на 

противника, ако винаги между тях има един празен квадрат. Рисунката  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

отляво показва празни квадрати c5 и e3 между черни жетони. Средната: 

бял жетон може да скочи сега от a7 през b6, d4 и f4 към g5 и премахване на 

три черни жетона (дясната рисунка). 
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МЪЖЕ И КРАЛЕ 
 
Началната ситуация показва 12 черни и 12 бели мъже (късове, жетони). На  
„мъжете“ е позволено само да се движат напред. Ако един достигне  
последния ред, който е срещу неговата страна, той се намира в т.нар.  
„кралска колона“ и превръщането в „крал“ е означено чрез поставянето на  
още един жетон върху първия. Този „крал“ сега има допълнителна сила,  
включваща това да се връща назад, да скача през повече от един празен  
квадрат и да пленява пред и зад себе си. Също като нормалния „мъж“  
(жетон), един крал може да прави успешни скокове в един ход при условие,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

че всеки скок пленява един или повече „мъже“ или „крал“ на противника. 

Ако „мъж“ (жетон) достигне колоната на „краля“, той се превръща в 

„крал“ чрез поставяне на още един жетон върху него.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Три стъпки на движението на „крал“: бял „крал“ на c1, може да скочи през e3  
и c6, край на това движение е бял „крал“ c7, e3 и e6 са премахнати. 
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СТРАТЕГИЯ 
 
Играчите създават стратегия когато предлагат скокове в замяна на 

подреждането на дъската, така че те да могат да скочат през повече жетона 

на един ход. Играчът, който е останал без жетони или не може да ги 

движи, губи играта. 
 
Друга стратегия е да се получават колкото се може повече „крале“, защото 
те имат по-голяма сила да скачат и да се движат. 
 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕРИ ОТ ИГРАТА 
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvuYRVDPNWRNO5SwQiRre4g 
 
Инструкция как да се играе: https://youtu.be/Rmn_MkZZ7iU 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

УМЕНИЯ ЗА СМЯТАНЕ 
 

• Сигурно броене до 12  
• Четене, писане и сравняване на числа до 8  
• Събиране на едноцифрени числа до 8  
• Изваждане на едноцифрени числа от други до 8  
• Умножение от 2 до 8  
• Начертаване на ред от числа и разпределянето им  
• Разбиране на координатната система 

 

ГЕОМЕТРИЯ   
• Разпознаване и именуване на 

двуизмерни фигури (квадрат, 

правоъгълник, правилен шестоъгълник) 
 

• Измерване на площи чрез броене на 

квадрати или чрез използване на мрежа 

(решетка) 
 

• Разбиране на това какво е прав ъгъл и 
сравняване на ъгли 
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ИСТОРИЯ 
 

Подобна игра е играна и още се 

играе от хилядолетия. Игрална 

дъска, подобна сегашната за 

шашки е намерена в областта 

Ур и е датирана 3000 г. преди 

Христа.В Британския музей има 

образци от древни египетски 

игрални дъски, намерени 

заедно с жетоните към тях в 

погребални камери. 
 
Древногръцкият философ Платон споменава игра, πεττεία или petteia, която 

според него има египетски произход; Омир също я споменава. Римляните 

са играли една разновидност от играта petteia, наречена latrunculi или 

„Играта на малките войници“. 
 
Арабска игра, наречена Quirkat or al-qirq, която се играе по начин, приличащ 

на този, по който сега се играят шашките, се е играла на дъска с 25 квадрата. 

Това е отбелязано в ръкописи от 10-ти век. 
 
Правилото за превръщането на жетон в „крал“ започва да се употребява от 

13 век. Превръщаните в „крале“ жетони са познати като „дами“ и това име 

започнало да се прилага и за царицата в шаха. Правилото, принуждаващо 

играчите да вземат жетон, когато е възможно, е било въведено във 

Франция около 1535 г., а от тогава играта става позната под името Jeu forcé, 

което е същото както думата „шашки“ на английски. Играта без 

принудителното пленяване става известна като Le jeu plaisant de dames, това 

е предшественикът на международната игра „шашки“. 

 

СИНОНИМИ 
 
В повечето езици езици, които не са английски или негови разновидности, 

играта „шашки“ се нарича „дама“, „дами“ или нещо подобно, което се отнася 

до жени. Жетоните обикновено се наричат „мъже“, „камъни“ или се 

употребява подобна дума; тези, които се превръщат в „кралици“ се наричат 

 

19 



дами. В тези езици царицата в шаха или в 

игрите с карти обикновено бива 

наричана със същата дума както 

„кралиците“ в шашките. 

 

ВАРИАНТИ 
 

ШЕСТОДАМА 
 
Шестодама е приспособяване на  
международните шашки за игра с дъска,  
която има шестоъгълна форма. Ето и правилата й: 
 

• Белите започват първи, след това правят ход черните; играч не може да 
прескочи реда си. 

 
• „Мъжете“ се движат само напред, а не назад. Ако „мъж“ достигне последния 

ред на дъската като край на един ход, се превръща в „крал“; превърналият се 

в „крал“ мъж бива коронясан като „крал“ чрез поставяне на още един жетон 

от същия цвят върху първия. 
 

• Скачането и пленяването са задължителни, включително това да се правят 

множество скокове, ако е възможно.Ако има възможности за скачане, играчът 

трябва винаги да избере опцията, която му позволява да плени максимален брой 

жетони на другия („мъже“ или „крале“); ако две възможности пленяват един и 

същ жетон, играчът може да избере коя да ползва. 
 

• Един множествен скок може да се състои от единични скокове, които правят 
комбинация от различни посоки. 

 
• Жетоните, които скачат в един множествен скок, се махат от дъската само 

след като скачането е завършено. 
 

• Крал може да се превърне в „летящ крал“ (движи се по всички 

последователни празни полета) или да плени (пленява който и да е брой от 

съседните празни клетки). 
 

• Когато крал скача, той може да се „приземи“ на всяко празно поле отвъд 

това, което е заето от жетона, който бива прескочен, освен ако няма 

изискване да се „приземи“ на някоя предварително определена клетка или 

поле, за да продължи скачането съгласно правилата, които казват, че всички 

скокове пленяват максимум жетони. 
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• Когато се прави множествен скок, жетон не може да бъде прескочен повече 

от веднъж. Празните полета обаче могат да бъдат посетени или през тях да са 

скача колкото пъти иска играчът. 
 

• Играч, всички жетони на който са пленени или който не може да 
направи позволен от правилата ход, губи играта. 

 
• Ако играчът се съгласи или ако една и съща позиция се повтори три пъти от 

един играч, който има да прави ход, играта завършва наравно.  
Различия с шашките 
 

• Въпреки че Шестодамата отразява точно правилата на международните 

шашки, геометрията на шестоъгълната игрална дъска въвежда разлики в 

динамиката на играта: 
 

• Играта е с по-голяма сложност, защото „мъжете“ имат три посоки на 

движение напред вместо две и „кралете“ имат шест посоки на 

движение вместо четири. 
 

• Единичен „мъж“ не може да попречи на „мъж“ на другия играч да напредне 

чрез заплахата да бъде прескочен, както може да стори това в 

международните шашки, защото другият играч винаги ще има друга 

възможност да се движи напред. 
 

• Всяка страна има осем възможни за заемане полета в шестоъгълната дъска 
вместо пет в квадратната дъска 10х10. 

 
• Игрите, които завършват наравно са по-редки, защото три „крале“ разбиват 

един в Шестодамата. Трима „крале“ срещу един в международните шашки е 

декларация за равен резултат, обикновено са необходими четири. 
 

ГУБЕЩА ДАМА 
 
Губеща дама е версия, противоположна на дамата. Победител е първият играч, 

който няма вече възможност да движи жетоните си, защото всичките му „мъже“ са 

загубени или блокирани. 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Draughts Board Game Geek: 

http://www.boardgamegeek.com/ Brettspielnetz: 

http://www.brettspielnetz.de/spielregeln/dame.php Draughts for 

Computers: http://www.spielen.de/denkspiele/dame/ http://www.memory-

improvement-tips.com/free-internet-checkers.html 
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