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Sveikas, Tadai. Tai supratau, kad turi bėdų su matematika, tiesa?Vytautas:

Laba diena, Vytautai. Taip, tempiu vos penketui. Visi kiti dalykai, atrody-Tadas:
tų, normaliai sekasi — ir įdomu, ir suprantu, ir per pamokas nenuobodu. Bet
su matematika kitaip... Kas pamoką naujos taisyklės, kurios, atrodo, nieko
bendra neturi su anksčiau nagrinėtomis temomis. O mokytoja nuolat kartoja,
kad matematika yra pats tiksliausias ir aiškiausias mokslas iš visų.

Aha. O ką turi omeny sakydamas, kad naujos taisyklės nesusiję su anksčiauVytautas:
nagrinėtomis temomis? Sakyčiau, kad visai susiję — neatsiranda juk iš oro.

Tai kad būtent taip ir atsiranda — iš oro! Na, kad ir pavyzdžiui daugyba.Tadas:
Paprastųjų trupmenų — vienaip, dešimtainių — kitaip, paprastų skaičių dar
trečiaip, o apie neigiamus skaičius tai išvis patylėsiu. Va, užsirašiau sąsiuviny-
je mokytojos citatą, visiška nesąmonė: „Kadangi mano priešo priešas man yra
draugas, dėl to (−3) · (−4) = 12.“ Tai čia tiksliausias ir aiškiausias mokslas?
Kas bus toliau? Kadangi man šiandien niežti galvą, dėl to (−1) : (−5) = 1000?
Čia visa tai kažkaip susiję su tuo, ką turėjom anksčiau? Be to ar tikrai priešo
priešas privalo būti draugas?

O, daugyba, sutinku, iš tiesų mokykloje su ja kebloka. Bet gražu, kad pa-Vytautas:
stebi tokius dalykus. Pažiūrėsim, gal pavyks tuos dalykus kažkiek apjungti į
vieną bendrą paveikslą. O dėl priešo priešo tai geras klausimas. Nežinau, bet
sutinku, kad keistai skamba tai, kad matematinį faktą pagrindžiame gyvenimiš-
ka istorija. Kas būtų, jei sugalvočiau tokią istoriją: „Trys mano priešai iš manęs
atėmė po 4 eurus, tai išvis praradau 12 eurų, taigi (−3) · (−4) = −12“. Kuris
mokytojas teisingesnis? Aš ar tavo mokytoja?

Tai aišku, kad mano mokytoja, nes taip ir vadovėlyje parašyta: „ĮSIDĖMĖKI-Tadas:
TE! Dviejų neigiamų skaičių sandauga yra teigiamas skaičius“. Negi ir aukšto-
joje matematikoje tokie vadovėliai? Negi ir ten reikia dalykus tiesiog įsidėmėti?
Kur čia tas garsusis loginis mąstymas, kurį matematika turi ugdyti, kai viską
tereikia įsidėmėti. Bet sutinku, tas pavyzdys su priešais iš manęs atiminėjan-
čiais pinigus skamba įdomiai.

Na, taip, žinoma, tavo mokytoja teisi. Įdomų klausimą uždavei — dėl aukš-Vytautas:
tosios matematikos. Iš tiesų ten nieko nereikia įsidėmėti. Viskas turi savo pa-
aiškinimus, o ir logiškai pamąstyti tenka nemažai. Na, man atrodo, supratau,
kodėl tave erzina matematika. Pamėginkim paieškoti tos tavo minėtos logikos,
gal kažką rasim.

Pradėdamas kalbėti apie daugybą užsiminei apie paprastus skaičius. Spėju,
kad turėjai omeny natūraliuosius skaičius, t. y. 1, 2, 3, 4, . . . Tai papasakok
man, kaip tu mąstai apie veiksmą 3 · 5.

15.Tadas:
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O iš kur žinai, kad 15? Ar vadovėlyje buvo parašyta: „ĮSIDĖMĖKITE! 3 · 5 =Vytautas:
15“, ar kažkaip kitaip?

Na, 3 · 5, tai reik tris kartus sudėti penketą, t. y. 5 + 5 + 5, taigi 15.Tadas:

Jo, aha, o jei būtų 34 · 56?Vytautas:

Tai stulpeliu reiktų dauginti.Tadas:

Na, tai sudaugink.Vytautas:

Su didžiausiu malonumu, tamsta mokytojau!Tadas:

5 6
3 4

2 0 4
1 7 0
3 7 4

Aha, o jei būtų 56 · 34?Vytautas:

Tai tas pats išeitų.Tadas:

Iš kur žinai?Vytautas:

Na, aš įsidėmėjau, kad daugyboje galima skaičius apkeisti vietomis. Nes, na, arTadas:
5 · 3, ar 3 · 5, tai vis tiek 15 gaunasi. Tai ir čia bus tas pats — 56 · 34 irgi bus
374, kaip ir 34 · 56.

Nori lažintis?Vytautas:

Jūs rimtai?Tadas:

Jo. Jei 56 · 34 bus tas pats kaip ir 34 · 56, tai aš tau būsiu skolingas eurą,Vytautas:
o jei taip nebus — tu man. Tinka?

Nelabai man aišku, kodėl jūs norit tą eurą pralošt, bet ok, tinka. Štai, pa-Tadas:
dauginsiu:

3 4
5 6

2 2 4
1 6 8
3 9 2

O... Kas čia per nesąmonė? Tuoj patikrinsiu skaičiuotuvu, negali būti.

2



Palauk, pasilaikyk dar skaičiuotuvą kišenėj. Juk nėra iš tiesų svarbu, ką gausi-Vytautas:
me sudauginę tuos du skaičius. Svarbiau ir įdomiau pamėginti suprasti, kas čia
atsitiko. Gal matematikoj iš tiesų stinga logikos, ką?

Matematikoj tai tikrai stinga logikos, tuoj patikrinsiu, ar nesuklydau dauginda-Tadas:
mas.

...

Na, ne, viskas tvarkoj, nesuprantu...

O, žiūrėk, grįžkim trumpam prie to, kaip matematikoje dalykai tarpusavyjeVytautas:
susiję.

Turite omeny, nesusiję?Tadas:

Cha cha... Kai kalbėjai apie 3 · 5, tai minėjai, jog apie šį veiksmą mąstai kaipVytautas:
apie kartotinę sudėtį, t. y. 3 · 5 = 5 + 5 + 5, o kai skaičiai tapo didesni, t. y.
34 · 56, pradėjai galvoti apie daugybą stulpeliu. Ar šitie du dalykai — daugyba
kaip kartotinė sudėtis ir daugyba stulpeliu kažkaip tarpusavyje susiję ar ne?

Nežinau... Na, šiaip... Apie 34 · 56 tai irgi galima būtų mąstyti kaip apieTadas:
kartotinę sudėtį, ar ne? Ta prasme jei suskaičiuočiau, kiek bus 56+56+ . . .+56
34-is kartus iš viso, tai gaučiau atsakymą. Bet tokį reikalą suskaičiuot, tai...

Gražiai pastebėjai. Iš tiesų, 34 · 56 galima būtų apskaičiuoti 34-is kartus su-Vytautas:
dėjus 56. O tai čia visa tai kažkaip susiję su daugyba stulpeliu?

Ne?Tadas:

... Kad nepasimestume, aš truputį pabraižysiu, apie ką mes kalbam. Pasi-Vytautas:
žymėsim, kas susiję, o kas nesusiję.

3 · 5 34 · 56

Kartotinė
sudėtis

Daugyba
stulpeliu

Štai. Sujunk dabar, prašau, tuos dalykus, kurie mums yra tarpusavyje susiję.

Ok.Tadas:
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?
56 · 343 · 5 34 · 56

Kartotinė
sudėtis

Daugyba
stulpeliu

Dar pridėjau 56 · 34, nes kaip ir turėtų būti susijęs su 34 · 56, t. y. turėtumeTadas:
gauti tą patį atsakymą, bet kažkodėl man skaičiuojant nesigavo.

O, liuks. Tai svarbi vieta. Gerai, kad pažymėjai — neužmiršim.Vytautas:

Tai gal ir pradėkime nuo tos vietos, kurią pažymėjai klaustuku. Manau, ją
tyrinėjant pavyks rasti tam tikrų sąsajų ir tarp kartotinės sudėties bei dau-
gybos stulpeliu. Galime pradėti nuo tokio klausimo: jei 34-is kartus sudėtum
56, t. y. apskaičiuotum 56+56+ . . .+56, kaip manai, ką gautum — 374 ar 392?

Čia tie du atsakymai, kuriuos gavau, kai stulpeliu skaičiavau veiksmus 34 · 56Tadas:
ir 56 · 34, ane? Hm... Na, 56 + 56 + . . . + 56, tai, manau, čia eina kalba apie
34 · 56, nes pastarąjį užrašą reikėtų skaityti kaip 34-is kartus 56, o būtent apie
tai ir eina kalba sumoje 56 + 56 + . . .+ 56. Tai, manau, gaučiau 374.

...Vytautas:

Tai man dabar skaičiuoti?Tadas:

...Vytautas:

Gerai jau gerai... 56 + 56 = 112, dar 56, tai bus 168. Tada dar 56, tai 218Tadas:
ir dar 6, tai jau 224. Tai keturiskart 56 bus 224. Dar 56, tai bus 230, ir dar 50,
tai iš viso 280. Tai čia jau penki. Tai dešimt 56-tukų būtų dvigubai daugiau,
tai iš viso būtų 400 ir 160, tai 560.

Sakai 560?Vytautas:

Aha. Na, taip, logiška — 10 · 56 = 560... Galėjau viso to ir neskaičiuot irTadas:
iškart iš 10 padaugint.

Na, gerai, skaičiuok toliau.Vytautas:

Tai sudėjau pirmus dešimt 56-tukų. Gavau 560. Dar liko pridėti 24-is 56-tukus.Tadas:
Tai dar du kartus po dešimt, t. y. 560 + 560 + 560. Gautųsi... 1500 ir 60 + 60
+ 60, tai iš viso... 1500 + 180 = 1680. Ir dar liko 4-is kartus 56, tai 4 ·50 = 200,
tada 4 · 6 = 24, tai 4 · 56 = 200 + 24 = 224. Tai iš viso išeina 224 ir 1680 iš
anksčiau, tai:
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1 6 8 0
2 2 4

1 9 0 4

Tai žiūrėk, kaip juokingai išėjo. 34 · 56 ir 56 · 34 turėjo gautis vienodas atsaky-Vytautas:
mas, bet išėjo du skirtingi — 374 ir 392. O dabar skaičiuodamas 34 · 56 dar ir
trečią rezultatą gavai — 1904.

Tai aš nuo pat pradžių sakiau, kad matematika — nesąmonė. Niekada ne-Tadas:
supaisysi, kur teisybė. Na, bet jeigu reiktų rinktis dabar, tai, matyt, sakyčiau,
kad didžiausia teisybe kvepia 1904. Kažkaip aiškiausia taip skaičiuot, nors ir
daug laiko užima.

... na, žinoma, 34 · 56 negali būti 374, nes jau 10 · 56 yra 560, tai 34 · 56
tikrai daugiau turi būti... Tai, vadinasi, ir 392 neteisingas atsakymas.

Tadai, mūsų laikas jau eina į pabaigą. Buvo labai malonu susipažinti. Pa-Vytautas:
mėgink iki kito mūsų susitikimo patyrinėti dar šį veiksmą. Pažiūrėk, gal rasi
tiesos grūdą savo veiksmuose, kuriuos atlikai daugindamas stulpeliu. Negalė-
jo ten juk būti visiška nesąmonė, ar ne? Kitą susitikimą dar patyrinėsime, ar
tikrai 34 · 56 yra tas pats, kas 56 · 34, patyrinėsim dar tą paveikslėlį, kuriame
pasižymėjom, kaip kas tarpusavyje susiję. Ir aišku vėliau kažkaip reikės bandyti
kastis iki tų priešų priešų ir visokių kitokių daugybų.

Ok, jau bėgsiu. Geras, čia visa tai, ką darėme, buvo pradinių klasių mate-Tadas:
matika, ane?

Na, taip, bet nepaisant to, kad pradinės klasės, visai įdomu patyrinėt, ane?Vytautas:

Na, geriau už priešų priešus. Gerai, iki! Ai, o tai kaip dėl to euro?Tadas:

Tai dar neįsitikinome, kad 34 · 56 = 56 · 34. Gal taip ir nėra. Kitą kartąVytautas:
sutarsim. Iki.
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