
Interaktyvioji matematika 

Žemės kvidičas 

 
Filmo „Haris Poteris“ gerbėjai nusprendė 

perkelti į žemę britų rašytojos J. K. Rowling 

išgalvotą Hogvartso, kuriame mokėsi Haris 

Poteris, burtininkų pasaulyje populiariausią 

žaidimą – kvidičą, filme žaidžiamą skrendant 

ant magiškų šluotų. 

Į dvi priešininkų komandas pasidaliję 

žaidimo dalyviai, apžergę šluotas žole varosi 

kamuolį (kritlį) į priešininkų vartų pusę, ir taikosi jį įmesti į priešininko vartus, o varžovų komanda 

įvairiais leistinais būdais bando perimti kamuolį, apginti savo vartus ir atakuoti priešininką. 

Komandos turi po du iškeltus skirtingo dydžio apskritimo formos vartus – didesnį ir mažesnį. 

Varžovui įmetus kritlį į didesniuosius vartus, įskaitomi 5 taškai, o įmetus į mažesniuosius – 7 taškai. 

Visi žaidimo taškai tik taip ir yra gaunami – prie rezultato pridedant po 5 ar 7 taškus už įvartį. 

Sužaidus keliolika rungtynių gerbėjai pastebėjo, kad yra tokių rungtynių rezultatų, kurių šiame 

žaidime neįmanoma surinkti. Pavyzdžiui, rezultatas 1 šiame žaidime yra neįmanomas, kaip ir 

rezultatai 4, 8. Rimantas mano, kad čia viskas labai gerai – žaidimas yra magiškas, tai ir magiškų 

(neįmanomų) rungtynių rezultatų turi būti be galo daug. O Ramunė galvoja kitaip. Ji mano, kad yra 

toks skaičius, už kurį visi didesni tokių rungtynių rezultatai yra įmanomi. 

 

Jūsų pagrindinė užduotis – išsiaiškinti kuris kvidičo gerbėjas yra teisus dėl neįmanomų tokių 

rungtynių rezultatų. Paaiškinkite, kodėl esate tikri dėl atsakymo:  

a) koks yra didžiausias neįmanomas rungtynių rezultatas ir kodėl nėra didesnių už jį, arba 

b) neįmanomų rungtynių rezultatų yra be galo daug, ir kodėl jų tiek daug. 

Patyrinėkite kitokias tokių rungtynių taškų skaičiavimo už įvartį sistemas (naudodami 

sveikuosius skaičius). Kada galima rasti didžiausią neįmanomą rungtynių rezultatą, o kada – ne? 

 

Aprašymas. Užduoties aprašymą turi sudaryti šios keturios dalys: 

1. Užduoties formuluotė: kaip trumpai, aiškiai ir tiksliai vienu – dviem sakiniais papasakoti 

draugui, kad jis iš karto suprastų, kokią matematinę problemą reikia išspęsti. 
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2. Sprendinio paieškos eiga: tai turėtų būti svarbiausioji aprašo dalis. Išsamiai aprašyk, kokia 

minčių loginė seka atvedė iki užduoties sprendinio. Nepamiršk paminėti, kokie vaizdai, 

brėžiniai, daiktai ar patarimai padėjo suvokti užduoties esmę ar išspręsti uždavinį. Kokiais 

būdais bandei jį įveikti, bet nepasiteisino, kur suklydai. 

3. Sprendimas: kiek galima aiškiau ir išsamiau paaiškink, kaip galima sužinoti didžiausią 

neįmanomą rungtynių rezultatą (iš kur žinai, kad didesnių neįmanomų skaičių nėra, o visi 

didesni skaičiai yra įmanomi), arba įsitikinti, kad neįmanomų rungtynių rezultatų yra be 

galo daug (iš kur žinai, kad nebus tokio skaičiaus, už kurio visi rezultatai yra įmanomi). 

4. Įsivertinimas: aprašyk ką išmokai spręsdamas šią problemą. Įsivertink savo darbą pažymiu ir 

paaiškink kodėl jo nusipelnei. 


