
7.1 МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: strategy logic game  
• Играчи: 1  
• Възраст: по-стари от 7 год. 

 
• Време за подготовка: по-

малко от 1 мин.  
• Време за игра: от до 20 минути  
• Случаен шанс: няма 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

ОБЩИ  
 
Превъзходен начин да изпитате 

удоволствие от математиката и в 

същото време да изграждате в себе 

си както математическо, така и 

критическо мислене. Магическите 

квадрати станаха много популярни 

също благодарение на появата на 

математически игри като Судоку. 
 
Магическият квадрат е подредба 

от числа в квадрат по такъв начин, 

че сумата от всяка колона, всеки 

ред и всеки диагонал е едно и 

също постоянно число, т.нар. 

„магическа постоянна“. 
 
Магическият квадрат се състои от последователни цели числа поместени в 

мрежа, съставена от квадрати в която всеки ред, всяка колона и диагонал 

дават еднаква сума,което ние наричаме Магическо число. Играчът трябва 

да извлече всички възможни комбинации вътре в квадрата така че числата , 

събрани заедно водят до същото число: Магическото число! 
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Не е възможно да се конструира 2х2 

магически квадрат (n = 2) и така 

първият магически квадрат, достоен за 

обсъждане се получава, когато n = 3 
 

НЕЧЕТЕН МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ 
 
Един 3 х 3 магически квадрат е нечетен 

такъв (n=3, 5, 7, 9, 11, и т.н.), един от 

трите типа магически квадрати. 
 

ДРУГИТЕ ДВА ТИПА СА 
 
• Удвояване на четни (умножаване на 4където n=4, 8, 12, 16, 20, и т.н.)  
• Отделно четни (четни, но не умножени по 4 където n=6, 10, 14, 18, 22…) 

 

КАК ДА РЕШИМ 3Х3 МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ? 
 

1-ВА ФАЗА   
Изграждате магически квадрат от 3х3 
 
= 9 кутийки употребявайки само 

веднъж всичките числа от 1 до 9 и 

ги написвате вътре в квадрата  
 

2-РА ФАЗА 15   
  

Оградете със синьо първото (долното) 
 
и последното (горното)число и 
в червено числото в центъра 
 

3-ТА ФАЗА  
 
Попълнете реда, колоната или 

диагонала с други две числа, по-

голямото и по-малкото, които вие  
оградихте преди това и изчислете сумата на трите. Магическата постоянна 
 
(сумата от всеки ред, колона и диагонал) е, следователно 15. Понеже 

числото 15 е в центъра, останалите двойки числа, чиито суми са 10 трябва да 

бъдат подредени в празни кутийки в редовете, колоните и диагоналите. 
 

 

130 



4-ТА ФАЗА 
 
Напишете всички двойки числа, чиято сума е 10 и ги наредете в 
съответните редове, колони и диагонали, които все още са празни. 
 

5-ТА ФАЗА 
 
Оставащите числа са: 2, 3, 4, 6, 7, 8. След като имате 

поставено5 по средата, двойките са: 8 + 2 , 3 + 7 , 4 + 6 . 

След няколко опита вие можете да намерите 

правилната двойка, която да напишете в централния 

вертикален ред, тя е is 3 + 7. 
 
 

6-ТА ФАЗА     
 

Само 4 числа липсват, двойките 2 + 8 и 4     
 

+ 6. Двете двойки трябва да бъдат    15 
 

сложени в диагоналите на квадрата.    
15 

 

Така че вие магически можете да 
   

 

    
 

разберете, че числата следва да бъдат    15 
 

подредени по този начин.     
 

СТРАТЕГИЯ     
 

15 15 15 15 15 
  

Съществува едно генерално решение на 
 
магическите квадрати за всяка дадена сума 3n (плюс въртенето и 

рефлексията на това). Ключова стратегия е да се идентифицират трите 

следващи числа, които формират диагонал – и тя е че числата в центъра 

са сума квадрата, разделен на три.  
 

ПРИМЕРИ, СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
https://www.youtube.com/channel/UCvuYRVDPNWRNO5SwQiRre4g 
https://www.youtube.com/watch?v=IPXiXoc9G-g 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5zpCA0jDOw  
https://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square 
http://www.ermydesign.it/Pagine/curiosita/quadrati/quadrati.htm 
http://illuminations.nctm.org/Lesson.aspx?id=655 
http://www.numeroworld.com/lo-shu-magic-square.asp 
http://sprightlyinnovations.com/leafandleisure/wp-content/uploads/2013/03/F88V-218x300.jpg  
http://www.wopc.co.uk/assets/cache/images/general/suits.a1ddb15a.gif 
http://www.scudit.net/mdcarte_file/maluk.jpg 
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КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НУЧЕНО? 
 

СМЯТАНЕ 
 
• Редене и сравняване на числа до 100, включително 0.  
• Разбиране на координатната система и намиране на позиции до 100  
• Събиране на двузначни цели числа  
• Тълкуване на +, - и = в практически ситуации за да се решават проблеми 

 
• Употреба на калкулатор за де провери калкулацията 

употребявайки цели числа  
• Изваждане на еднозначни числа от други до 100  
• Събиране на двузначни числа със суми до 100  
• Изчисляване на ум 

 
• Определяне на подхода, материалите стратегиите, които да са в 

употреба 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 
• Познаване на геометричните линии (хоризонтални и вертикални) и 

описание на линии в двуизмерни фигури (дължина, широчина и 

диагонал) 
 
• Разбиране на прав ъгъл 

 
• Разпознаване и наименуавне на двуизмерни фигури (квадрат, 

правоъгълник)  
• Разбиране на симетрията във фигурите 

 
• Разбиране на понятията за диагонални, хоризонтални и 

надлъжни линии 

 

ВАРИАНТИ 
 
4x4: http://mathforum.org/alejandre/magic.square/adler/adler4.html 
 
5x5: http://mathforum.org/alejandre/magic.square/adler/adler.5x5math.html 

 

ИСТОРИЯ 
 
Магическите квадрати имат богата история, датираща от около 2200 г. Преди Христа. Една 

китайска книга, озаглавена Ло Шу, която разказва за китайския мит за император 
 
Ю , който вървял по Жълтата река и забелязал костенурка с диаграма на черупката си. Той 

решил да нарече необичайния числен модел Ло Шу. Но най-ранният магически 
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квадрат се е появил в книга от първи век „Да да ли джи“ Магическите квадрати в 

Китай са били използвани в различни видове „изследвания“, като гадаене и 

астрология , философия , интерпретация на природните явления и човешкото 

поведение . 
 
Магическите квадрати пътували от Китай към Индия и към арабските страни . След 

това те са пристигнали в Европа , а после и в Япония . Магическите квадрати в Индия 

са били използвани за различни цели, както и за разпространение на 

математическите знания . 
 
Трактати, написани между 9-ти и 10-ти век , разкриват, че математическите свойства 

на магически квадрати са били вече разработени сред ислямските арабски народи . 

По това време въвеждането на магически квадрати е било изцяло математическо , а 

не магическо . По-късно , през 11 и 12 век , ислямски математиците са предложили 

серия от прости правила, за да се създадат магически квадрати . Магията и 

гадаенето започват да се свързват с магическите квадрати през 13-ти век, тъй като се 

твърди, че тогава арабите са произвели 10х10 магически квадрат. 
 
В Западна Африка изучаването на магическите квадрати също предизвиква голям 

интерес. В този период фактически квадратите са имали особено спиритуално 

значение и са били нарисувани или избродирани върху дрехи, маски или религиозни 

предмети. Те дори са били важен елемент при проектирането на жилищни сгради. 
 
In that text, each magic square is assigned to the respective planet, as in the Islamic 

literature. In the 14th century, Magic squares reappeared in Italy in Florence in a 

manuscript of the Trattato d'Abbaco (Treatise of the Abacus) written by Paolo Dagomari, 

a mathematician, astronomer and astrologer who was in contact with Jacopo Alighieri, 

son of Dante. The squares can be seen at the Biblioteca Universitaria of Bologna. They 

also appear in a manuscript copy of the Trattato dell'Abbaco from the 15th century. 
 
В 1300 г. византийския писател Мануел Mошопулос въвежда магическите квадрати в 

Европа със своя трактат, където , както е ставало и в други култури, магическите 

квадрати са били свързани с гадаене , алхимия и астрология . 
 
Магически квадрати са се появявали също и в предишните епохи, напр. в един 

испански ръкопис, написан през 1280 г. от кастилския крал Алфонсо Десети който 

сега се намира в библиотеката на Ватикана. В този текст, всеки магически квадрат е 

обвързан със съответна планета, както е било правено и в ислямската литература. 

През 14 -ти век , магически квадрати отново се появяват в Италия, във Флоренция в 

ръкопис на Trattato d' Abbaco ( „Трактат за сметалото“) , написан от Паоло Дагомари, 

математик , астроном и астролог, който е бил в контакт с Джакопо Алигиери, син на 

Данте. Квадратите могат да се видят в библиотеката на болонския университет. Те 

също се появяват и в един ръкопис, който е копие на „Трактат за сметалото“ от 15-ти 

век. 
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В Европа , от началото на 15-ти век , няколко ръкописи 

за магически квадрати били написани, които свързвали 

магическите квадрати със седемте планетии и ги 

описвали като средство за привличане на влиянието на 

планетите и техните ангели (или демони ) по време на 

магически практики . В Кеймбридж можем да намерим 

„De Liber de angelis“, магически наръчник, написан 

около 1440 г. В Библиотека Jagiellonska, в ръкопис, 
 

описан под номер 793 , има и „De Septem quadraturis 

planetarum Seu quadrati magici“, което е друг наръчник 

за магически изображения на планети . 
 

Първите сведения за магически квадрат се появяват в  
Европа през 1514 в известната графика „Меланхолия“  
на германския художник Албрехт Дюрер (квадрат 4х4). 

 
Проучването на магически квадрати става много 

важно през 17-ти век . В 1687-88 г. френският 

аристократ Антоан дьо ла Лоубре изучава 

математическата теория на конструиране на магически 

квадрати . В 1686 г. Адамас Кошански, полски 

математик, създава триизмерен магически квадрат. 

През 18-ти век , Мохамед ибн Мохамед , добре 

известен астроном, математик, мистик и астролог в 

мюсюлманска Западна Африка, проявява интерес към 

магически квадрати в един от ръкописите си; той дава 

примери за, и обяснява как се изграждат магически 

квадрати с нечетни числа . 
 

Антони Гауди (1852 - 1926) поставя на една от 

стените на църквата Sagrada Familia в Барселона, 

магически квадрат 4х4. Сумата от редовете, колоните 

и диагоналите (и всъщност и на други "форми " във 

вътрешния квадрат), винаги е 3333 , което е 

годината, през която Христов е бил разпнат.  
 

През втората половина на деветнадесети век , 

математици прилагаха квадратите към проблеми във 

вероятностите и анализа. Днес магическите квадрати 

се изучават във връзка с факторния анализ, матриците, 

аритметиката, математиката и геометрията. 
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Най-старият познат магически квадрат, който 

също така е най-общият, се нарича „Lo-Shu“. 

Ето историята му: 
 

ВЕРСИЯТА НА ИМПЕРАТОРА ЗА 

ЛЕГЕНДАРНАТА ЛО ШУ 
 
Застанал на брега на реката , император Ю 

Хуанг наблюдаваше прилива на Жълтата река 
 
пред него . Императорът търсеше уединение, защото е имал много труден ден. Всеки ден 

той се занимава с с данъците, с нископлатената армия и със ядосаната му съпруга 
 
. Така че , наслаждавайки се и гледайки другата страна на реката, той можеше да се 

усети свободен и да почувства, че проблемите се смъкват от него. Една нощ той се 

разхождал съвсем сам по брега на реката. Гледайки към отсрещната страна на 

реката, той видял божествената костенурка. Императорът беше виждал костенурката 

и преди, но никога толкова отблизо . Императорът знаел, че костенурката е символ 

на късмет и че това е същата костенурка, което всяка вечер преди да си легне бе 

виждал да оформя едно съзвездие в небето всяка вечер. Желаещ да разгледа по-

добре магическата, императорът пристъпил една крачка напред . Костенурката не 

забелязала императора и продължавала да се движи бавно във водата. Поради това 

императорът можел да наблюдава подробно костенурката, която била съвсем 

непозната за него . Твърдата й черупка изглеждала като парчета от пъзел, които 

залепени заедно, образуват два кръга около правоъгълник . Император Ю забелязал 

девет символа, образувани от поредица от точки, подредени в квадрат (откъдето 

идва и името Ло Шу). Той открил, че тази мрежа от девет сектори кореспондира с 

осемте триграми на Pa Куа: осемте сектори на осмоъгълник , включително центъра. 

Тези признаци са съответствали на девет числа, подредени така, че като ги събереш 

хоризонтално, вертикално или диагонално , резултатът винаги е числото 15 , което е 

броят на дните, нужни на Луната за да премине от една фаза в друга. След това , 

император Ю установил съответствието между направленията на Ло -шу и осемте 

триграми, и видял, че всяко число от тях (с изключение на петте , разположени в 

центъра ) се отнася до една от осемте посоки или до различната слънчева енергия. 

Императорът се чудел какво означавало всичко това. Сигнал ли му изпраща 

Божествената костенурка? Както над реката притъмняло, императорът решил да се 

върне у дома. Ходейки бавно, той се замислил за различните числа и техните 

позиции едно към друго. Какво да правим с вълшебната сума? Дали тя означава 

добър късмет ? Не отговори не могли да бъдат намерени. Императорът се смутил . 

Той бил отишъл на реката, за да търси спокойствие, но вместо това бе открил 

съмнение. Въпреки това императорът решил проблема и е почитан като герой. Всеки 
 
в Китай станал много щастлив с помощта на магическия квадрат на гърба 
на Божествената костенурка . 
 

135 



Магическият квадрат е забележителен, защото сборът на числата по вертикал, по 

хоризонтал и по диагонал е 15. Съответно 15 е броят на дните между новолунието и 

пълнолунието. Числото пет е високо почитано в древен Китай, а този магически 

квадрат съдържа това число в центъра си. 
 

Номер в Посоки Цветове Елементи Значение Обяснение 
решетката      

Lo-shu      
      

1 Север Бяло Вода Комуникация Как индивида реагира и 
     комуникира с другите 
      

2 Югоза- Черно Земя Сетива & Силата на сетивата и на 
 пад   интуиция интуицията 

      
3 Изток Синьо Дърво Планиране & Интелектуалните 

    въображение способности на 
     индивида и на паметта 

     и спсобност да се мисли 
     ясно и логично 
      

4 Юго- Зелено Дърво Дисциплина & Как индивида усилено 
 изток   организация работи. Също представя 
     реда и баланса. 
      

5 Център Жълто Земя Баланс Емоционална стабилност 
    (емоционален на индивида 
    & умствен)  
      

6 Северо- Бяло Метал Дом& Креативност и любов към 
 запад   семейство дома и 
     семейството.Отнася се до 
     полезността за хората и 

     приятелството 
      

7 Запад Червено Метал Разочарования Сърцето командва 
     главата.Със загуби и 

     разочарования от 

     любовта, емоциите, 

     здравето и финансите 

     индивидът научава духа 
     на жертвеността. 
      

8 Северо- Бяло Земя Дисциплина & Внимание към детайлите 
 изток   организация  
      

9 Юг Лилаво Огън Хуманитарно Идеализъм, ценност и 
     амбиция 
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