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Περίληψη

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση της έννοιας του μαγικού τετραγώνου
και της αξιοποίησής του στη διδακτική πράξη. Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος της
εργασίας αναφέρεται στην έννοια και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Στο δεύτερο
γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στη χρήση του από τους διάφορους λαούς,
στην  τέχνη,  στην  επιστήμη  και  στον πολιτισμό.  Στο  τρίτο  μέρος  παρουσιάζονται
τρόποι  κατασκευής  συγκεκριμένων  τάξεων  μαγικών  τετραγώνων  και  οι  διάφορες
ιδιότητές τους, στη συνέχεια αναφέρεται η χρήση τους στα σχολικά βιβλία, καθώς και
η αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη.

Abstract

This paper attempts to approach the term of the “magic square” and its utilization in
the teaching process. More specifically, the first part of the paper refers to its concept
and its main characteristics. In the second part, a brief historical reference to its use by
various people, art, science and civilization is introduced. In the third part, the ways of
constructing  specific  types  of  magic  squares  and  their  various  properties  are
presented, as well as their usage in school textbooks and their utilization in teaching
practice.  
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Εισαγωγή

Μαγικό  τετράγωνο  είναι  μια  τετραγωνική  ορθογώνια  διάταξη  θετικών  ακέραιων
αριθμών, έτσι ώστε το άθροισμα των αριθμών σε κάθε γραμμή, στήλη και διαγώνιο
να  είναι  το  ίδιο.  Αν  το  μαγικό  τετράγωνο  περιέχει  καθέναν  από  τους  θετικούς
διαδοχικούς ακεραίους αριθμούς από το 1 μέχρι το 2n  ακριβώς μια φορά, τότε αυτό
καλείται  κανονικό (κλασικό)  μαγικό  τετράγωνο  βαθμού  n .  Μαγικά  τετράγωνα
μπορούν να κατασκευαστούν για κάθε ακέραιο αριθμό 2n >  και δεν υπάρχει κανένα
μαγικό τετράγωνο για 2n = . Αν ένα μαγικό τετράγωνο έχει ν γραμμές και n  στήλες,
τότε λέμε ότι έχει τάξη n . Το πλήθος των αριθμών του τετραγώνου τάξης n  είναι 2n .
Για κάθε φυσικό αριθμό n  με 3n ³  υπάρχει μόνο ένα μαγικό άθροισμα S , το οποίο
δίνεται από τον τύπο:

21
. .( 1)

2
S n n= +

ISSN 1790-8574 1



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 Απόδειξη
Το άθροισμα των αριθμών σε κάθε γραμμή,  στήλη και  διαγώνιο είναι  S .  Επειδή
υπάρχουν n  γραμμές, το άθροισμα όλων των αριθμών στο μαγικό τετράγωνο θα είναι

.Sn . Το άθροισμα των αριθμών από το 1 μέχρι και το 2n  είναι:

2 2 21
1 2 3 ... . .( 1)

2
n n n+ + + + = +

Επομένως:  2 21
. . .( 1)

2
Sn n n= +  Û  21

. .( 1)
2

S n n= +

Αν ο αριθμός  n  είναι περιττός, τότε και ο  2n  είναι περιττός, οπότε οι αριθμοί του
μαγικού τετραγώνου έχουν μεσαίο όρο και  βρίσκεται  στο μεσαίο τετραγωνάκι.  Ο
αριθμός αυτός είναι ο μεσαίος όρος της αριθμητικής προόδου 21,2,3,...,n  και δίνεται

από τη σχέση  21
( 1)

2
n + .

Αν ο  αριθμός  n  είναι  άρτιος,  τότε  και  ο  2n  είναι  άρτιος,  οπότε  οι  αριθμοί  του
μαγικού τετραγώνου δεν έχουν ένα μεσαίο όρο αλλά δύο οι οποίοι δίνονται από τις

σχέσεις  
2

2

n
 και 

2

1
2

n
+ .

Για κάθε n  με 3n ³  μπορεί να καθοριστεί το S .
 
Μαγικά τετράγωνα στην ιστορία, την τέχνη, την επιστήμη και τον πολιτισμό

Το πρώτο είδος “μαγικού τετραγώνου” στην ιστορία των Μαθηματικών εμφανίζεται
στο κινέζικο έργο I-Ching. Η κατασκευή του αποδίδεται στον αυτοκράτορα Fu-his το
3.020 π.Χ.,  αν  και  το έργο αυτό δεν  μπορεί  να γράφτηκε  τη μυθική  αυτή  εποχή
( Εξαρχάκος Θ., 1999,σελ.391, 397).

Σύμφωνα με την παράδοση το πρώτο μαγικό τετράγωνο
εμφανίστηκε το 2000 π.Χ., χαραγμένο στη πλάτη μιας
χελώνας.  Ο  ποταμός  Lo  είχε  πλημμυρίσει  και  ο
αυτοκράτορας Yo πρόσταξε να γίνουν θυσίες,  για να
εξευμενιστεί ο θεός του ποταμού. Έτσι ο θεός έστειλε
μια χελώνα, που είχε στην πλάτη της ζωγραφισμένο ένα
μοτίβο  αριθμών  (βλ.διπλανό  σχήμα).  Από  τότε  οι
Κινέζοι  μαθηματικοί  άρχισαν  να  κατασκευάζουν
μεγαλύτερα μαγικά τετράγωνα, για τα οποία πίστευαν
ότι  είχαν  μαγικές  ιδιότητες.  Το  εντυπωσιακότερο
μαγικό τετράγωνο που έφτιαξαν είχε  διαστάσεις 9 9´ .
(Smith D.E, σελ. 28-29)
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Αντικαθιστώντας  τους  κύκλους  με  αριθμούς  προκύπτει  το
μαγικό τετράγωνο του διπλανού σχήματος, όπου στις γραμμές
και  στις  στήλες  του  είναι  τοποθετημένοι  οι  πρώτοι  εννέα
φυσικοί αριθμοί  και των οποίων το άθροισμα των γραμμών,
των στηλών και των διαγωνίων δίνει τον μαγικό αριθμό 15. Το
μαγικό  αυτό  τετράγωνο  Lo-shu είναι  το  αρχαιότερο  μαγικό
τετράγωνο που έγινε γνωστό.

Το  ενδιαφέρον  των  Κινέζων  για  τα  μαγικά  τετράγωνα  φαίνεται  ότι  συνδέεται
περισσότερο με τη μαντεία παρά με τα ίδια τα Μαθηματικά. (Mankiewicz Richard,
σελ. 34)
Τα μαγικά τετράγωνα έφθασαν στην Ινδία από Κινέζους εμπόρους. Ο τρόπος που
συνυφαίνονταν  οι  αριθμοί  με  το  τετράγωνο  απηχούσε  έντονα  τις  ινδουιστικές
πεποιθήσεις  περί  αναγέννησης.  Στην  Ινδία  τα  τετράγωνα  βρήκαν  εφαρμογή  στον
προσδιορισμό  συνταγών,  στην  αρωματοποιΐα  ακόμη  και  στη  διευκόλυνση  των
τοκετών (Marcus du Sautoy, 2012, σελ. 195).

Οι Άραβες μαθηματικοί γνώριζαν τα μαγικά τετράγωνα
από  τον  9ο αιώνα.  Πρόσφατα  βρέθηκε  στο  Sian ένα
αραβικό  μαγικό  τετράγωνο  από  την  εποχή  των
Μογγόλων (1279-1368). (Mankiewicz Richard, σελ. 34)
Ο αριθμός 66 στο Ισλάμ ισοδυναμεί με την αριθμητική
αξία της λέξης Allah. Στο ισλαμικό μαγικό τετράγωνο,
όπου ο αριθμός  66 προκύπτει  σε κάθε  γραμμή,  στήλη
και  διαγώνιο,  όταν  τα  γράμματα  μετατραπούν  σε
αριθμούς, το πλέγμα δημιουργείται από τα γράμματα της
λέξης Allah.

Η συστηματική προσέγγιση από τον ισλαμικό πολιτισμό των μαγικών τετραγώνων με
μαθηματικό τρόπο οδήγησε σε έξυπνους τρόπους κατασκευής τους, με αποτέλεσμα
τον δέκατο τρίτο αιώνα να ανακαλύψουν ένα εντυπωσιακό μαγικό τετράγωνο τάξεως
15 15´ . (Marcus du Sautoy, 2012, σελ. 195)
Ο λόγιος Εμμανουήλ Μοσχόπουλος (1265-1315) είναι αυτός που εισήγαγε τα μαγικά
τετράγωνα στη Δύση. Το έργο του είναι το πρώτο ελληνικό κείμενο πάνω στα μαγικά
τετράγωνα  και  είχε  σκοπό  να  διατυπώσει  για  πρώτη  φορά  κανόνες  κατασκευής
μαγικών τετραγώνων διαφόρων τάξεων, διατηρώντας τον όρο «μαγικό» μόνο στον
τίτλο,  χωρίς  ν’  αποδίδει  πουθενά  μαγικές  ιδιότητες  σ’  αυτά.  Ο  Μοσχόπουλος
ταξινομεί όλους τους ακέραιους αριθμούς σε τρεις κατηγορίες:

 Περιττούς που έχουν τη μορφή 2 1a +

 Αρτίως άρτιους που έχουν τη μορφή 2n

 Περιττώς άρτιους που έχουν τη μορφή 2 .(2 1)n a +
Στο έργο του αναφέρει κανόνες κατασκευής μαγικών τετραγώνων n  τάξεως, όπου n
είναι ένας αριθμός που ανήκει σε μια από τις δύο πρώτες κατηγορίες. Το τελευταίο
μέρος των χειρογράφων του δεν δίνει στοιχεία για να συμπεράνουμε αν κατάφερε ή
όχι να δώσει κανόνες κατασκευής μαγικών τετραγώνων, όπου ο αριθμός που δηλώνει
την τάξη αυτού να ανήκει στην τρίτη κατηγορία αριθμών από τους παραπάνω. (Loria
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G,  σελ.  166-167)  Τα  ακόλουθα  μαγικά  τετράγωνα  κατασκευάστηκαν  από  τον
Μοσχόπουλο:

 

Στο χαρακτικό έργο του  Albrecht Dürer “Melancholia” (Βρετανικό Μουσείο), που
αποτελεί  συνδυασμό  μαθηματικών  και  καλλιτεχνικών  ενδιαφερόντων  του
καλλιτέχνη, διακρίνουμε στο πάνω δεξιό άκρο ένα μαγικό τετράγωνο 4ης τάξης, ένα
από τα πρώτα στην Ευρωπαϊκή τέχνη. Στο τετράγωνο αυτό οι αριθμοί από το 1 μέχρι
το 16 είναι διατεταγμένοι έτσι ώστε οι σειρές, οι στήλες και οι διαγώνιοι να δίνουν
το  μαγικό  άθροισμα  34.  Καθένα  από  τα  τέσσερα  τεταρτημόρια  (τα  τέσσερα
τετράγωνα 2 2´ ), στα οποία μπορεί να χωριστεί το μεγάλο τετράγωνο, καθώς και το
μεσαίο  2 2´  τετράγωνο,  έχουν  επίσης  άθροισμα  34.  Οι  μεσαίοι  αριθμοί  στην
τελευταία γραμμή αντιπροσωπεύουν το έτος 1514, που είναι το έτος δημιουργίας του
χαρακτικού. Ο Dürer άρχισε από αυτούς τους δύο αριθμούς και στη συνέχεια βρήκε
τους  υπόλοιπους  με  δοκιμή  και  λάθος.  Το  τετράγωνο  αυτό  θεωρείται  το  πρώτο
μαγικό τετράγωνο στη Δύση, αν και ο L.Pacioli  είχε γράψει ένα χειρόγραφο με τίτλο
“De viribus quantitatis”, στο οποίο διακρίνουμε το ενδιαφέρον του για τα τετράγωνα
αυτά.  (Boyer, B.C, revised by Uta C.  Merzbach, (1991),  p. 296-197, Howard Eves,
(1975), p. 232-234)
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Άλλο  διάσημο  μαγικό  τετράγωνο  4ης τάξης  βρίσκεται  στην  είσοδο  του
μεγαλοπρεπούς ναού “Sagrada Familia” της Βαρκελώνης, το οποίο σχεδιάστηκε από
τον  Antoni  Gaudí  και  τον  γλύπτη  Josep Subirachs.  Το  μαγικό  άθροισμα  του
τετραγώνου αυτού είναι  33,  όσα και  τα χρόνια που έζησε ο Ιησούς Χριστός.  Το
τετράγωνο αυτό δεν είναι κανονικό, γιατί δεν υπάρχουν  οι αριθμοί 12 και 16, ενώ οι
αριθμοί 10 και 14 επαναλαμβάνονται.
Ο  Rudolf Ondrejka (1928-2001)  ανακάλυψε  το  παρακάτω  μαγικό  τετράγωνο  3ης

τάξης, που αποτελείται από πρώτους αριθμούς και έχει μαγικό άθροισμα 177. 
17 89 71

113 59 5

47 29 101

Το  Kubera-Kolam είναι ένα είδος ζωγραφικής για πατώματα, που χρησιμοποιείται
στην Ινδία,  κι  έχει  τη μορφή μαγικού  τετραγώνου 3ης τάξης.  Είναι  το  ίδιο με  το
μαγικό τετράγωνο  Luo Shu, αν σε κάθε τετραγωνάκι προσθέσουμε τον αριθμό 19,
οπότε και το μαγικό άθροισμα είναι 72.

23 28 21

22 24 26

27 20 25

Ο Elisha S.Loomis, στο βιβλίο του “The Pythagorean proposition”, παρουσιάζει με
τα μαγικά τετράγωνα πέντε διαφορετικές αποδείξεις του Πυθαγορείου θεωρήματος.
(Elisha S.Loomis,  p.  254-257,  Maor Eli,  (2007),  p.  101)  Στο  παρακάτω  σχήμα
παρατηρούμε ότι το τετράγωνο  ABDE  του οποίου το άθροισμα των αριθμών κάθε
γραμμής, στήλης και διαγωνίου είναι 46 έχει εμβαδόν 184, το τετράγωνο AGZH  του
οποίου το άθροισμα των αριθμών κάθε γραμμής, στήλης και  διαγωνίου είναι 147 έχει
εμβαδόν 441 και το τετράγωνο  BGQI  του οποίου το άθροισμα των αριθμών κάθε
γραμμής, στήλης και διαγωνίου είναι 125 έχει εμβαδόν 625. Έτσι για τα τρία αυτά
μαγικά τετράγωνα ισχύει:  ( ) ( ) ( )BGQI = ABDE + AGZH , αφού 625=184+441.
                                                            
                                                            E
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                                                                                   Η
                                                                       A
                               Δ
                                                                                  Α
                                                                                                 Ζ

                                          Β                                            Γ
                                                                                                                           

                                                                                                        

                                          Ι                                          Θ
                                                              

Κατασκευές μαγικών τετραγώνων

Μαγικό τετράγωνο 3ης τάξης (1η κατασκευή, μέθοδος De la Loubere) 
 Χωρίζουμε το τετράγωνο τάξης n  σε 2n  τετραγωνάκια. 
 Προσθέτουμε επιπλέον μια γραμμή και μια στήλη στο τετράγωνο, αφήνοντας

ανοικτό  το  πάνω μέρος  της  γραμμής  και  το  δεξιό  μέρος  της  στήλης  που
προσθέσαμε.

 Το τετραγωνάκι  που είναι  έξω από το αρχικό τετράγωνο στην πάνω δεξιά
γωνία το θεωρούμε συμπληρωμένο και γι’ αυτό το γραμμοσκιάζουμε από την
αρχή.

 Γράφουμε τον αριθμό 1 στο μεσαίο τετραγωνάκι  της πρώτης γραμμής του
αρχικού τετραγώνου.

 Προχωρούμε  διαγώνια  και  προς  τα  πάνω  γράφοντας  τους  επόμενους
διαδοχικούς αριθμούς. 

 Αν  αυτός  ο  τρόπος  μάς  βγάλει  έξω  από  το  αρχικό  τετράγωνο,  τότε
τοποθετούμε  τον  αριθμό  αυτό  μέσα  στο  τετράγωνο  και  στο  τελευταίο
τετραγωνάκι της στήλης ή της γραμμής στην οποία βρίσκεται. 

 Αν η διαδικασία μάς οδηγήσει σε τετραγωνάκι που έχει ήδη συμπληρωθεί,
τότε  γράφουμε  τον  αριθμό  αμέσως  κάτω  από  τον  αριθμό  που  γράψαμε
τελευταίο. 

 Η  διαδικασία  αυτή  συνεχίζεται  μέχρι  να  συμπληρωθεί  το  τετράγωνο.
(Εξαρχάκος Θ. 1999,σελ. 399)

Μαγικό τετράγωνο 3ης τάξης 

9 2

8 1 6 8

3 5 7 3

4 9 2

ISSN 1790-8574 6



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

Συνολικά υπάρχουν οκτώ διαφορετικά μαγικά τετράγωνα 3ης  τάξης. Τα τετράγωνα
αυτά είναι:

4 3 8 6 7 2 2 7 6 2 9 4

9 5 1 1 5 9 9 5 1 7 5 3

2 7 6 8 3 4 4 3 8 6 1 8

4 9 2 6 1 8 8 1 6 8 3 4

3 5 7 7 5 3 3 5 7 1 5 9

8 1 6 2 9 4 4 9 2 6 7 2

Μαγικά τετράγωνα 3x3

Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μόνο μαγικό τετράγωνο 3 3´ , γιατί τα άλλα που
παίρνουμε προκύπτουν περιστρέφοντας ή κατοπτρίζοντας ένα από αυτά. 
Αν έχουμε ένα μαγικό τετράγωνο Luo Shu, τότε ο αριθμός στο μεσαίο τετραγωνάκι
είναι το 5, που παραμένει σταθερός σ’ αυτή τη θέση, και όλα τα άλλα τετράγωνα
προκύπτουν από αυτό με απλές περιστροφές ή ανακλάσεις.
Το καθένα από τα παραπάνω μαγικά τετράγωνα 3x3 δείχνει όλους τους τρόπους με
τους οποίους μπορούμε να έχουμε άθροισμα 15, προσθέτοντας τρεις διαφορετικούς
αριθμούς από το 1 ως το 9.
Με  τη  μέθοδο  αυτή  μπορούμε  να  κατασκευάσουμε  ένα  οποιοδήποτε  μαγικό
τετράγωνο περιττής τάξης. Οπότε έχουμε:

Μαγικό τετράγωνο 7ης τάξης 

31 40 49 2 11 20

30 39 48 1 10 19 28 30

38 47 7 9 18 27 29 38

46 6 8 17 26 35 37 46

5 14 16 25 34 36 45 5

13 15 24 33 42 44 4 13

21 23 32 41 43 3 12 21

22 31 40 49 2 11 20

Μαγικό τετράγωνο 9ης τάξης 

48 59 70 81 2 13 24 35

47 58 69 80 1 12 23 34 45 47

57 68 79 9 11 22 33 44 46 57

67 78 8 10 21 32 43 54 56 67
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77 7 18 20 31 42 53 55 66 77

6 17 19 30 41 52 63 65 76 6

16 27 29 40 51 62 64 75 5 16

26 28 39 50 61 72 74 4 15 26

36 38 49 60 71 73 3 14 25 36

37 48 59 70 81 2 13 24 35

2η κατασκευή:  Άλλος  τρόπος  κατασκευής  μαγικού  τετραγώνου  3ης τάξης,  ως
παράδειγμα του προηγούμενου,  είναι  να αντικαταστήσουμε  τους  αριθμούς  του με
τους περιττούς 1, 3, 5, … , 17, οπότε από το μαγικό τετράγωνο Ι παίρνουμε το μαγικό
τετράγωνο ΙΙ.  
8 1 6 15 1 11

3 5 7 5 9 13

4 9 2 7 17 3

Μαγικό τετράγωνο Ι       Μαγικό τετράγωνο ΙΙ

3η κατασκευή: Άλλος τρόπος κατασκευής είναι ο ακόλουθος:
Παίρνουμε έναν οποιονδήποτε αριθμό, π.χ. το 8.
Επιλέγουμε δύο άλλους, π.χ. τον αριθμό 7 και τον αριθμό 4.
Προσθέτουμε τους αριθμούς αυτούς στο αριθμό 8 ακολουθώντας τη διαδικασία που 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

 
7+

®
7+

®
8 15 22

4+ ¯ 12 19 26

4+ ¯ 16 23 30

Αντικαθιστούμε τους αριθμούς 1, 2, … , 9 του αρχικού μαγικού τετραγώνου με τη
σειρά των αριθμών 8, 15, 22, 12, 19, 26, 16, 23 και 30, οπότε παίρνουμε το μαγικό
τετράγωνο.  

4η κατασκευή: Κατασκευή μαγικού τετραγώνου με τη μέθοδο Bachet 

Για  να  κατασκευάσουμε  ένα  μαγικό  τετράγωνο  3ης τάξης  με  τη  μέθοδο  Bachet
εργαζόμαστε ως εξής:
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 Κατασκευάζουμε το σχήμα 1 και τοποθετούμε διαγώνια τους αριθμούς από το
1 μέχρι το 9.

 Συμπληρώνουμε τα κενά, αφού μεταφέρουμε τους αριθμούς που βρίσκονται
εξωτερικά του τετραγώνου, βάζοντάς τους απέναντι εσωτερικά (σχήμα 2).

Α 1 Β

4 2

7 5 3

8 6

Δ 9 Γ

Α Β

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Δ Γ

Με όμοιο τρόπο κατασκευάζουμε μαγικά τετράγωνα 5ης τάξης, όπως παρακάτω:

1
A 6 2 B
11 7 3

16 12 8 4
21 17 13 9 5

22 18 14 10
23 19 15
Δ 24 20 Γ

25

A B
11 24 7 20 3
4 12 25 8 16
17 5 13 21 9
10 18 1 14 22
23 6 19 2 15
Δ Γ

Τοιουτοτρόπως κατασκευάζουμε μαγικά τετράγωνα 7ης , 9ης, κ.ο.κ. περιττής τάξης.

5η κατασκευή: Κατασκευή μαγικών τετραγώνων άρτιας τάξης 

Για να κατασκευάσουμε ένα μαγικό τετράγωνο άρτιας τάξης εργαζόμαστε ως εξής:
 Κατασκευάζουμε τον πίνακα 4 4´  του σχήματος:

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

  
 Εναλλάσσουμε  τη  1η γραμμή  με  την  4η και  τη  2η με  την  3η χωρίς  να

πειράξουμε τους αριθμούς που βρίσκονται στις διαγώνιες, οπότε παίρνουμε
τον πίνακα:

1 14 15 4

9 6 7 12

5 10 11 8
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13 2 3 16

 Εναλλάσσουμε τη 1η στήλη με την 4η και τη 2η με την 3η χωρίς να πειράξουμε
τους αριθμούς που βρίσκονται στις διαγώνιες, οπότε παίρνουμε τον πίνακα:

1 15 14 4

12 6 7 9

8 10 11 5

13 3 2 16

 Το τετράγωνο που προκύπτει είναι μαγικό.

Το  1693  ο  Bernard Freniche de Bessey απαρίθμησε  880  μαγικά  τετράγωνα
διαστάσεων 4 4´  τα οποία είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Τα τετράγωνα αυτά
δεν παρουσιάζουν όλα τις ιδιότητες του τετραγώνου του Dürer. Ορισμένα από αυτά
είναι απλά και κατατάσσονται στην κατηγορία των απλών ενώ άλλα στην κατηγορία
Nasik,  όπως  ονομάζονται,  και  παρουσιάζουν  ακόμη  περισσότερες  ιδιότητες  από
αυτές του Dürer.    
Το 1973 ο  Richard Schroeppel υπολόγισε με τη βοήθεια υπολογιστή ότι υπάρχουν
275.305.224 μαγικά τετράγωνα διαστάσεων 5 5´ .(Marcus du Sautoy, 2012, σελ. 197)
Ενδιαφέρον  ακόμη  παρουσιάζει  το  μαγικό  τετράγωνο  του  Euler 8ης τάξης  που
σχετίζεται με την κίνηση του αλόγου στη σκακιέρα. (Bolt Brian, σελ. 46-50 και σελ.
100-104) 

Τα μαγικά τετράγωνα στη διδακτική πράξη

Σε  αντίθεση  με  την  αρχαιότητα,  από  τον  μεσαίωνα  μέχρι  σήμερα,  τα  μαγικά
τετράγωνα  αντιμετωπίζονται  στα  πλαίσια  των  διασκεδαστικών  αλλά  και  των
θεωρητικών Μαθηματικών, απαλλαγμένα από τις δοξασίες του παρελθόντος.
Η εμφάνιση των μαγικών τετραγώνων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στην
τέχνη, στην ιστορία και τον πολιτισμό καθώς και η απλότητα και η ελκυστικότητά
τους, ενθαρρύνουν τους μαθητές σ’ ένα διαρκές παιχνίδι ανακάλυψης βιώνοντας έτσι
την ευκαιρία μιας διαδικασίας αναζήτησης και διερεύνησης.
Τα μαγικά τετράγωνα στα εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου συναντώνται ως εξής: 
Στην  Α΄  τάξη  υπάρχει  μία
άσκηση στην οποία οι μαθητές
καλούνται να παρατηρήσουν τι
συμβαίνει  με  τα  αθροίσματα
των  αριθμών  του  ‘μαγικού
τετραγώνου’ κάθε σειράς, κάθε
στήλης και κάθε διαγωνίου. 

Α' τάξη Βιβλίο μαθητή β΄ τεύχ., σελ.50
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Στη Β΄ τάξη δεν συναντάται ο
όρος  ‘μαγικά  τετράγωνα’.
Υπάρχουν  ωστόσο  πίνακες
3 3´  με 4 ή 5 αριθμούς,  τους
οποίους  οι  μαθητές  καλούνται
να συμπληρώσουν έτσι ώστε το
άθροισμα  των  αριθμών
οριζόντια  ή  κάθετα,  όχι  όμως
και  διαγώνια,  να  είναι  το  ίδιο
(σε  κάθε  στήλη  και  κάθε
σειρά). 

Β΄ τάξη, τετρ. Εργασ., δ΄ τεύχ., σελ.13  

Β΄ τάξη, τετρ. Εργασιών, δ΄ τεύχ., σελ.15

Στη  Γ΄  τάξη  παρουσιάζεται
στους  μαθητές  το  μαγικό
τετράγωνο  3 3´  με  μαγικό
άθροισμα 1.000.000 στο οποίο
δίνονται  4  αριθμοί,  όμως  τα
αθροίσματά τους διαγώνια δεν
είναι το ένα εκατομμύριο. Γ΄ τάξη, τετράδιο Εργασ., δ΄ τεύχ., σελ. 22

Στην  Ε΄  τάξη  οι  μαθητές
καλούνται  να  συμπληρώσουν
δύο  μαγικά  τετράγωνα  3 3´ ,
καθένα από τα οποία έχει τρεις
αριθμούς.  Στο  πρώτο  μαγικό
τετράγωνο  οι  αριθμοί  είναι
δεκαδικοί,  και  το  άθροισμα
οριζόντια, κάθετα και διαγώνια
είναι  1,5.  Στο  δεύτερο  μαγικό
τετράγωνο  οι  αριθμοί  είναι
κλασματικοί,  και  το  άθροισμά
τους  οριζόντια,  κάθετα  και
διαγώνια είναι 0,15. 

Ε΄ τάξη, τετράδιο Εργασ., α΄ τεύχ.,  σελ. 27 
Πρόκειται δηλαδή για το μαγικό τετράγωνο, που
προκύπτει  από  το  μαγικό  τετράγωνο  3x3  (βλ.
Μαγικά τετράγωνα 3x3) με διαίρεση με το 10 και
το 100 αντίστοιχα. 

Στη  Στ΄τάξη  στους  μαθητές  αναφέρεται  ότι  το  μαγικό  τετράγωνο  είναι  αυτό  στο
οποίο το άθροισμα κάθε γραμμής, κάθε στήλης και κάθε διαγωνίου είναι το ίδιο. (Στ΄
τάξη, τετράδιο εργασιών, α΄ τεύχος, σελ 15). Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να
συμπληρώσουν τα παρακάτω μαγικά τετράγωνα: 

10 8 18 16 44 2 145 71
7 15 52 33 14 2,4 2,6 182

4 12 2,3 2,8 293
Ακόμα  τα  μαγικά  τετράγωνα  χρησιμοποιούνται  και  στις  εξισώσεις.  Δίνονται  δύο
μαγικά τετράγωνα 3x3. Το πρώτο είναι συμπληρωμένο με όλους τους αριθμούς. Το
δεύτερο έχει 6 αριθμούς και σε τρία τετράγωνα φέρει τα x, y και ω. Στην εκφώνηση
της άσκησης αναφέρεται  ότι  τα δύο τετράγωνα που ακολουθούν είναι  μαγικά. Οι
μαθητές  καλούνται  να  παρατηρήσουν  το  δεύτερο  μαγικό  τετράγωνο  και  να
σχηματίσουν όλες τις εξισώσεις που μπορούν οριζόντια, κάθετα και διαγώνια. (Στ΄
τάξη, τετράδιο εργασιών, β΄ τεύχος, σελ. 21)
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10 3 8 2 x 6
5 7 9 9 5 y
6 11 4 ω 3 8

Στο βιβλίο της Στ΄ υπάρχει επίσης μία άσκηση  που θυμίζει, χωρίς να είναι, μαγικό
τετράγωνο.
‘Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1 έως 9, μία φορά τον καθένα, τοποθετήστε αυτούς
που λείπουν  στα κελιά  του τετραγώνου που ακολουθεί,  έτσι  ώστε οι  αριθμοί,  όταν
προσθέτονται σε κάθε σειρά ή σε κάθε στήλη, να έχουν άθροισμα έναν πρώτο αριθμό
(π.χ.  στην  πρώτη  σειρά  το  άθροισμα  είναι  ίσο  με  13.  Πόσες  διαφορετικές  λύσεις
μπορείτε να βρείτε;’ (Στ΄ τάξη, τετράδιο εργασιών, α΄ τεύχος, σελ. 34)

2 13
4 9

5

Η χρήση των μαγικών τετραγώνων στο δημοτικό σχολείο,  εκτός  από το ‘μαγικό’
στοιχείο  που  τα  κάνει  ενδιαφέροντα  και  διασκεδαστικά  για  τα  παιδιά,  μπορεί  να
συμβάλλει,  όχι  μόνο  στις  εξισώσεις  αλλά και,  στη  διδασκαλία  άλλων  γνωστικών
αντικειμένων.  Τα μαγικά τετράγωνα μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική
πράξη  και  ως  ανοιχτά  προβλήματα,  για  τη  διδασκαλία  διαφόρων  εννοιών,  τις
ιδιότητες των πράξεων, τις αριθμητικές προόδους, κ.ά. 
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