
9Matematyczne zmagania

W�ród ³amig³ówek logicznych du¿ym powodzeniem cieszy siê
uk³adanie  magicznych figur liczbowych. S¹ to zestawy linii,

wzd³u¿ których rozmieszczamy liczby w taki sposób, aby sumy na ka¿dej
linii by³y jednakowe. Czêsto problemy tego typu maj¹ wiêcej ni¿ jedno
rozwi¹zanie. Poni¿sze zadania w wersji podstawowej s¹ rozwi¹zane,
rozwi¹zanie ich odpowiedników w wersji prim pozostawiamy Czytelni-
kom. Na odpowiedzi czekamy do koñca marca.

Magiczny krzy¿
Liczby ca³kowite od 1 do 9 u³ó¿ w dwa rzêdy w taki sposób, aby sumy
liczb w ka¿dym rzêdzie by³y jednakowe. Czy jest to w ogóle mo¿liwe?

Rozwi¹zanie
Suma wszystkich podanych liczb to 45. Je�li ka¿dy ze sk³adników nale-
¿a³by tylko do jednego rzêdu, to suma w ka¿dym rzêdzie powinna byæ
po³ow¹ tej liczby, co jest niemo¿liwe. Zatem rzêdy nie mog¹ byæ roz³¹cz-
ne. U³o¿enie liczb w dwa przecinaj¹ce siê rzêdy jest ³atwe. Mo¿na to zro-
biæ np. tak, jak na rys. 1. Suma liczb w ka¿dym rzêdzie to 23. Tak¹ figurê
nazwiemy magicznym krzy¿em, a 23 jego magiczn¹ sum¹. Jest to naj-
prostsza z magicznych figur liczbowych. Jakie inne magiczne krzy¿e
mo¿na zbudowaæ z danych liczb? Jakie mog¹ byæ ich magiczne sumy?
Jakie liczby mog¹ znajdowaæ siê na skrzy¿owaniu rzêdów?

Magiczne ko³o
W kó³ka (rys. 2) wpisz liczby od 1 do 11, tak aby sumy na ka¿dej linii by³y
jednakowe.

Rozwi¹zanie
Wystarczy zauwa¿yæ, ¿e w ci¹gu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sumy liczb
w równych odleg³o�ciach od koñców wynosz¹ 12, a 6 jest bez pary. Za-
tem wystarczy wpisaæ 6 w �rodkowe kó³ko, a pozosta³e liczby w kolejno-
�ci rosn¹cej w kó³ka na okrêgu. Czy w �rodku mo¿e nie byæ szóstki?

Magiczne ko³o�
W kó³ka (rys. 3) wpisz liczby od 1 do 18, tak aby sumy na �rednicach
i okrêgach by³y jednakowe.

Figury magiczne

Samouczek zadaniowy

Figury magiczne

Rys. 2

Rys. 1

Rys. 3



10 Samouczek zadaniowy

Magiczna piramida
W kó³ka piramidy (rys. 4a) wpisz liczby ca³kowite od 1
do 7 w taki sposób, aby sumy liczb wpisanych w kó³ka
le¿¹ce na tej samej linii by³y równe.

Rozwi¹zanie
Wprowad�my oznaczenia jak na rysunku 4b i niech s
bêdzie sum¹ magiczn¹ liczb le¿¹cych na jednej linii. Suma
liczb ze wszystkich linii wynosi 5s, a z drugiej strony jest
równa

3a + 2(b + c + d + e + f + g).
Mamy zatem

a + 2(a + b + ... + g) =  a + 2(1 + 2 + ... + 7) =  a + 56 =  5s,
sk¹d a = 4, bo lewa strona musi byæ podzielna przez 5.
Wtedy 5s = 60, czyli s = 12. Teraz ju¿ ³atwo podaæ rozwi¹-
zanie (rys. 4c). Czy istniej¹ rozwi¹zania istotnie inne?

Magiczna piramida�
W kó³ka piramidy (rys. 5) wpisz liczby ca³kowite od 1 do
13 w taki sposób, aby sumy liczb wpisanych w kó³ka
le¿¹ce na tej samej linii by³y równe.

Magiczne krêgi
W kó³ka (rys. 6a) wpisz siedem kolejnych liczb ca³kowitych w taki spo-
sób, aby trzy liczby na ka¿dym z okrêgów i na ka¿dym z promieni dawa³y
sumê magiczn¹ 21.

Rozwi¹zanie
Przy oznaczeniach jak na rysunku 6b mamy:
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Jedynie dwie warto�ci zmiennej e prowadz¹ do zachowania kolejno�ci
wszystkich siedmiu liczb:
a) e = 9, co daje b = 6, c = 8, d = 5,
b) e = 8, co daje b = 5, c = 9, d = 6.
S¹ to dwie wersje rozwi¹zania (z dok³adno�ci¹ do przestawienia promieni).

Magiczne krêgi�
W kó³ka (rys. 7) wpisz liczby ca³kowite od 1 do 6 w taki sposób, aby sumy
liczb na okrêgach by³y równe, a suma liczb s¹siaduj¹cych z �szar¹ stref¹�
by³a dzielnikiem sumy magicznej liczb na okrêgu.

a)

b) c)

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 7

a)

b)

c)

Rys. 6
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Magiczna gwiazda
W kó³ka gwiazdy sze�cioramiennej
(rys. 8a) wpisz liczby ca³kowite od
3 do 11 w taki sposób, aby sumy
liczb wpisanych w kó³ka le¿¹ce na
tej samej linii by³y równe.

Rozwi¹zanie
Patrz artyku³ Droga do gwiazd  s. 18.
Jedno z mo¿liwych rozwi¹zañ
przedstawia rys. 8b.

Magiczna gwiazda�
W kó³ka gwiazdy siedmioramien-
nej (rys. 9) wpisz liczby ca³kowite
od 3 do 13 w taki sposób, aby sumy
liczb wpisanych w kó³ka le¿¹ce na
tej samej linii by³y równe.

Magiczne planetarium
Ciê¿ary planet w ma³ym planeta-
rium (rys. 10a) wyra¿aj¹ siê ró¿ny-
mi liczbami ca³kowitymi od 1 do 16.
Okre�l te ciê¿ary, wiedz¹c, ¿e ich
sumy wzd³u¿ ka¿dego promienia
i ka¿dej orbity s¹ jednakowe.

Rozwi¹zanie
Suma magioczna wynosi
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a suma wzd³u¿ �rednicy to 68 = 4 ×17.
Dobieramy liczby w pary o sumie 17
(1 + 16, 2 + 15, ...) i rozmieszczamy
jak na rys. 10b. Czy istniej¹ istotnie
inne rozwi¹zania?

Magiczne planetarium�
Ciê¿ary planet w du¿ym planeta-
rium (rys. 11) wyra¿aj¹ siê ró¿nymi
liczbami ca³kowitymi od 1 do 25.
Okre�l te ciê¿ary, wiedz¹c, ¿e ich
sumy wzd³u¿ ka¿dego promienia
i ka¿dej orbity s¹ jednakowe.

Rys. 10

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 11

a) b)

a) b)
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Magiczne kwadraty
W kó³ka (rys. 12a) wpisz liczby od 1 do 8
w taki sposób, aby sumy liczb po³o¿onych
na tej samej linii prostej by³y równe, a suma
liczb wpisanych w kó³ka tworz¹ce we-
wnêtrzny kwadrat by³a dwukrotnie wiêksza
od sumy liczb wpisanych w kó³ka tworz¹ce
zewnêtrzny kwadrat.

Rozwi¹zanie
Patrz rys. 12b. Czy s¹ inne rozwi¹zania?

Magiczne kwadraty�
Znajd� 13 liczb ca³kowitych (w tym 11 ró¿-
nych i dwie powtórzone dwukrotnie) i wpisz
je w kó³ka (rys. 13) w taki sposób, aby suma
liczb wzd³u¿ ka¿dej z 10 linii wynosi³a 20.
Najmniejsz¹ z szukanych liczb jest 1, a naj-
wiêksz¹ 15.

Magiczny wielok¹t
W kó³ka (rys. 14) wpisz liczby ca³kowite od
1 do 8, tak aby sumy liczb na ka¿dym boku
kwadratu by³y równe.

Rozwi¹zanie
Po zapisaniu równo�ci sum na bokach
i dodaniu stronami otrzymujemy 36 + a + c +
+ e + g = 4s, gdzie s jest sum¹ magiczn¹.
St¹d widaæ (jak?), ¿e a + c + e + g jest po-
dzielne przez 4, a najmniejsze mo¿liwe s
wynosi 12. Te warunki spe³nia rozwi¹zanie
z rys. 14c. Czy tylko ono? Jakie s¹ inne
mo¿liwe warto�ci s? Jakie daj¹ rozwi¹za-
nia? Podany przyk³ad ma równe sumy kwa-
dratów liczb na dwóch bokach. Czy mog¹
one byæ równe na wszystkich bokach?

Magiczny wielok¹t�
W kó³ka (rys. 15) wpisz liczby ca³kowite od
1 do 9, tak aby sumy liczb na ka¿dym boku
trójk¹ta by³y równe. Czy potrafisz zrobiæ to
tak, aby równie¿ sumy kwadratów liczb na
ka¿dym boku by³y równe?

opracowa³ Piotr Kryszkiewicz, Milicz
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