
Klasyfikacja debiutów zamkniętych 

 

1 

l.p. Nazwa debiutu Kod Posunięcia Diagram 

 

 

1 

 

Obrona królewsko-indyjska 

 

E60÷E99 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 g6  

3. Sc3 Gg7 













 

2 

 

Obrona Nimzowitscha  

 

E20 ÷ E59 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e6  

3. Sc3 Gb4 












 

 

3 

 

Obrona hetmańsko-indyjska  

 

E12÷E19 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e6  

3.Sf3 b6 











 

 

4 

 

Obrona Bogolubowa 

 

E11 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e6  

3. Sf3 Gb4  
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5 

 

Gambit Blumenfelda 

 

E10 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e6  

3. Sf3 c5  

4. d5 b5 











 

 

6 

 

Partia Katalońska 

 

E00 ÷ E09 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e6  

3. g3 











 

 

7 

 

Obrona Grünfelda  

 

D70 ÷ D99 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 g6  

3. Sc3 d5 












 

 

8 

 

Gambit hetmański 

 

D06 ÷ D69 

 

1. d4 d5  

2. c4 
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9 

 

Obrona słowiańska 

 

D10 ÷ D19,  

D43 ÷ D49 

 

1. d4 d5  

2. c4 c6 











 

 

10 

 

Obrona Ragozyna 

 

D38 ÷ D42 

 

1. d4 d5  

2. c4 e6  

3. Sc3 Sf6  

4. Sf3 Gb4 











 

 

11 

 

Obrona Tarrascha 

 

D32 ÷ D34 

 

1. d4 d5  

2. c4 e6  

3. Sc3 c5 













 

12 

 

Kontrgambit Albina 

 

D08 ÷ D09 

 

1. d4 d5  

2. c4 c5 
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13 

 

Obrona Czigorina 

 

D07 

 

1. d4 d5  

2. c4 Sc6 











 

 

14 

 

Partia piona hetmańskiego 

 

D00 ÷ D05 

 

1. d4 d5  

(bez 2. c4) 











 

 

15 

 

Obrona holenderska 

 

A80 ÷ A99 

 

1. d4 f5 










 

 

16 

 

Nowoczesny Benoni 

 

A60 ÷ A79 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 c5  

3. d5 e6 
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17 

 

Gambit wołżański 

 

A57 ÷ A59 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 c5  

3. d5 b5 












 

 

18 

 

Obrona Benoni (stary Benoni) 

 

A56 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 c5  

3. d5 e5 











 

 

19 

 

Obrona staroindyjska 

 

A53 ÷ A55 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 d6  

(bez g6) 











 

 

20 

 

Gambit budapeszteński 

 

A51 ÷ A52 

 

1. d4 Sf6  

2. c4 e5 











 



Klasyfikacja debiutów zamkniętych 

 

6 

l.p. Nazwa debiutu Kod Posunięcia Diagram 

 

 

21 

 

Różne otwarcia indyjskie 

 

A40÷A42; 

A45÷A49 

 

1. d4 Sf6;  

(1… d6 itp.)  

1. d4 b5  

Obrona 

polska 











 

 

22 

 

Obrona Stauntona 

 

A43 

 

1. d4 c5 











 

 

23 

 

Partia angielska 

 

A10 ÷ A39 

 

1. c4 










 

 

24 

 

Debiut (otwarcie) Retiego itp. 

 

A04 ÷ A09 

 

1. Sf3 
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25 

 

Debiut (otwarcie) Birda 

 

A03 

 

1. f4 d5 










 

 

26 

 

Gambit Froma 

 

A02 

 

1. f4 e5 










 

 

27 

 

Otwarcie Nimzowitscha-Larsena 

 

A01 

 

1. b3 










 

 

28 

 

Debiut Sokolskiego 

 

A00 

 

1. b4 
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29 

 

Fianchetto królewskie 

 

A00 

 

1. g3 










 

 

30 

 

Obrona królewsko-indyjska  

w 1 posunięciu 

 

A00 

 

1. Sf3 










 

 

31 

 

Inne debiuty zamknięte (otwarcie 

van Getta) 

 

A00 

 

1. Sc3 










 

 

32 

 

Inne debiuty zamknięte  

(Atak Groba) 

 

A00 

 

1. g4 










 

 


