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Wstęp 

 
 Celem pracy jest pokazanie nowej, nietypowej problematyki i treści, o którą można   
w szkole wzbogacić nauczanie rachunku prawdopodobieństwa. Magiczny kwadrat jest 
jednym ze środków argumentacji ukazującym jak złe są nasze intuicje probabilistyczne. 
Aktualne ujęcie rachunku prawdopodobieństwa nauczanego w szkole pomija zazwyczaj tzw. 
„zadania-stochastyczne niespodzianki”. Do tej grupy zadań można zaliczyć paradoksy 
stochastyczne. Mogą one prowadzić do wielu nietypowych zadań matematycznych. 
Wyjaśnienie paradoksów może być dla ucznia bardzo twórczym doświadczeniem 
prowadzącym do ciekawych wniosków. 
 

 
Magiczny kwadrat 

 
 Rozpatrzmy zbiór następujących kart: 
 ósemka (8), as (1) i szóstka (6) kier, 
                                                                          trójka (3), piątka(5) i siódemka (7) pik, 
                                                                          czwórka (4), dziewiątka (9) i dwójka (2) trefl.  
 
Uporządkujmy je jak na rysunku: 
 

a 8♥ 1♥  6♥  

b 3♠  5♠  7♠  

c 4♣  9♣  2♣  
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Wiersze i kolumny tworzą zestawy kart (zestawy „poziome” a, b i c oraz  „pionowe” d, e i f). 
Do gry prosimy dwóch graczy A i B. Gracz A  wybiera jeden dowolny zestaw a następnie 
gracz B wybiera inny zastaw z dwóch pozostałych tego samego kierunku. Gracze tasują swoje 
karty i dokładnie po jednej wykładają na stół. Zwycięża ten, który wybrał kartę starszą 
(dwójka jest starsza od asa). Dla każdej pary graczy z konkretnymi zestawami kart można 
policzyć, w odpowiednim modelu probabilistycznym, prawdopodobieństwa zwycięstw.         
Z dwóch zestawów kart nazwijmy lepszym ten, który daje większe prawdopodobieństwo 
zwycięstwa. Jeżeli zestaw k jest lepszy od zestawu m, to oznaczamy to krótko kθm. Relacja 
„być lepszym” w zbiorze trzech zestawów tego samego kierunku wydaje się być przechodnia. 
Jednak tak nie jest. W zestawie poziomym aθb, bθc i cθa, natomiast w zestawie pionowym 
dθe, eθf i fθd. Rozwiązywanie tego problemu i pokazanie, że relacja nie jest przechodnia 
może być dla ucznia ciekawym doświadczeniem matematycznym.  
 
Rozwiązując to zadanie należy konstruować oddzielne modele probabilistyczne dla każdych 
dwóch zestawów kart. 
 
 Rozważmy przypadek gdy gracz A wybrał zestaw c natomiast gracz B zestaw a. 



W interpretacji miarowej model można przedstawić za pomocą rysunku: 
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Obszar zakreskowany oznacza zdarzenie: A-w grze zwycięży gracz A z zestawem c. 

Prawdopodobieństwo wygranej gracza A wynosi .
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Jeżeli przez B oznaczymy zderzenie polegające na wygranej gracza B z zestawem a, to 
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)( =BP  Zatem cθa. Powtarzając rozumowanie można wykazać, że aθb i bθc.                W 

rachunkach wykorzystano rysunek zarówno jako środek matematyzacji (konstrukcji modelu 
probabilistycznego) jak i argumentacji. 
 Relacja „θ” – „być lepszym” nie jest przechodnia (dla tego doświadczenia). Nie ma 
zestawu najlepszego spośród zestawów a, b, c ani zestawów d, e, f. 
 Należy zastanowić się czy oddanie komuś pierwszeństwa wyboru zestawu jest 
przywilejem? Czy chciałbyś być tym uprzywilejowanym?  
 Zadania tego typu inspirują zawsze wiele ciekawych zagadnień np.: 
1. Czy istnieją inne kwadraty magiczne, dla których wiersze i kolumny pozostają w opisanej, 

nieprzechodniej relacji kłócącej się z intuicją? 
2. Czy można budować kwadraty o większej liczbie wierszy, tak aby zachować 

nieprzechodniość relacji i aby wśród wierszy (kolumn) nie znalazł się najlepszy 
(najlepsza)? 

3. Czy każdy kwadrat magiczny posiada tę własność? 
 

Niektóre odpowiedzi na te i inne pytania otwarte zawarto w literaturze, do której 
zachęcam.  

Na szczególną uwagę zasługują:  
a) paradoks Simpsona, 
b) paradoks Błaja, 
c) bączek Lenarda, 
d) ruletki Reinhardts’a, 
e) kostki Bradleya Efrona, 
f) ruletki Dietricha Morgensterna, 
g) kamienie domino układane w magiczne kwadraty. 

 
Te ciekawe przyrządy mogą wzbogacić nasze lekcje matematyki i sprawić aby rachunek 
prawdopodobieństwa był dla uczniów atrakcyjniejszy i łatwiejszy.       
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