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Do debiutów otwartych zaliczamy wszystkie otwarcia, w których po 1. e2-e4 czarne odpowiadają 

ruchem 1… e7-e5. Kod encyklopedii C20-C99.  

Istnieją dwa powody, dla których opracowano kody debiutowe.  

 Z roku na rok rośnie liczba turniejów a z nią ilość publikowanych partii. 

 Nie do pomyślenia jest w dzisiejszych czasach osiągnięcie wysokich wyników turniejowych bez 

specjalizacji debiutowej i prowadzenia własnych kartotek dla wybranych wariantów.  

Dla szybkiego dokonywania selekcji partii nie wystarczy posługiwać się tradycyjnymi nazwami (np. partia 

hiszpańska). Potrzebne są nazwy krótkie, przyporządkowane nie całym systemom debiutowym, ale 

poszczególnym wariantom.  

Bardzo często znamy nazwę debiutu, ale nie wiemy, jaki jest kod encyklopedii dla danego debiutu. Także 

możemy znać kod encyklopedii, ale nie wiemy, jaki debiut mu odpowiada.  

Wykaz debiutów otwartych i z odpowiadającymi im kodami debiutowymi, posunięciami i diagramami  

przydatny jest do wyszukiwania partii w komputerowych bazach, książkach, czasopismach.  

l.p. Nazwa debiutu Kod Posunięcia Diagram 

 

1 

 

Partia hiszpańska 

 

C60÷C99 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gb5  

 













 

2 

 

Obrona 2 skoczków  

 

C55÷C59 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 Sf6 
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Partia włoska 

 

C50,  

C53÷C54 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 Gc5 
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4 

 

Gambit Evansa 

 

C51÷C52 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 Gc5  

4. b4 
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Obrona węgierska 

 

C50 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 Ge7  

4. d4 
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Obrona z 3… d6 

 

C50 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Gc4 d6 
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Debiut czterech skoczków 

 

C47÷C49 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Sc3 Sf6 
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Debiut trzech skoczków 

 

C46 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. Sc3 
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Partia szkocka 

 

C45 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. d4 ed4  

4. S:d4 
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Gambit szkocki 

 

C44 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. d4 ed4  

4. Gc4 
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Gambit centralny  

(gambit Geringa) 

 

C44 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. d4 ed4  

4. c3 
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12  

Debiut Ponzianiego  

(partia angielska) 

 

C44 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sc6  

3. c3 
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Partia rosyjska 

 

C42÷C43  

 

1. e4 e5  

2. Sf3 Sf6 











 

14 Obrona Philidora C41 1. e4 e5  

2. Sf3 d6  

3. d4  
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Gambit łotewski  

 

C40 

 

1. e4 e5  

2. Sf3 f5  
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Debiut królewskiego skoczka  

 

C40 

 

1.e4 e5 2. Sf3  

(2… d5, 2.. He7 itd.) 
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Gambit królewski  

 

C30÷C39 

 

1. e4 e5  

2. f4 
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Partia wiedeńska  

 

C25÷C29 

 

1. e4 e5  

2. Sc3 
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Debiut gońca  

 

C23÷C24 

 

1. e4 e5  

2. Gc4  
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20 

 

Debiut środkowy (centralny)  

 

C22 

 

1. e4 e5  

2. d4 ed4  

3. H:d4 
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Gambit północny  

 

C21  

 

1. e4 e5  

2. d4 ed4  

3. c3 dxc3  

4. Gc4 
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Debiut Ałapina  

 

C20  

 

 

 

 

 

 

1. e4 e5  

2. Se2 
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Inne debiuty otwarte 

 

C20 

 

1. e4 e5  

2. 2. c3  

(2. d3, 2. g3, itd.) 

 

 

 

 











 

 


