
- Κύριε, δεν καταλαβαίνω πως λύνονται οι ασκήσεις !!! 

- Α, ούτε κι εγώ! 

- Κι εγώ κύριε έχω πρόβλημα, δε μου βγαίνουν !!! 

Τα παραπάνω είναι μερικές κραυγές αγωνίας μαθητών της Β΄ Γυμνασίου που 

καλούνται να λύσουν ασκήσεις με πράξεις ρητών αριθμών και ιδιότητες δυνάμεων. 

Επειδή το να μάθουν τα παιδιά να κάνουν σωστά τα παραπάνω, είναι θεμελιώδες , 

έπρεπε να κάνω κάτι παραπάνω από ό,τι μέχρι εκείνη την ώρα είχα προσπαθήσει.  

Αφού το σκέφτηκα, κάθισα την ίδια μέρα το απόγευμα σπίτι μου και έφτιαξα ένα 

σύνολο ασκήσεων με σωστή κλιμάκωση δυσκολίας , τέτοιες που να καλύπτουν 

πλήρως όσα πρέπει να ξέρουν για την ενότητα αυτή τα παιδιά.  

Την επόμενη ημέρα, τους έδωσα τη φωτοτυπία με τις ασκήσεις, οδηγίες για το πώς 

πρέπει να δουλέψουν (Ξαναδιαβάζουμε τους κανόνες, κοιτάμε τα λυμένα 

παραδείγματα, τσεκάρουμε ότι μπορούμε να τις λύσουμε σωστά και μετά ξεκινάμε τις 

καινούριες προσεκτικά), ξαναέδειξα μερικά «δύσκολα» σημεία με τις δυνάμεις και τις 

ιδιότητές τους και τους προέτρεψα μέσα σε μια βδομάδα να με ξαναρωτήσουν τι 

θέλουν να εξηγήσω, προκειμένου να μου φέρουν σωστά λυμένες τις ασκήσεις.  

Πράγματι λοιπόν, μια βδομάδα μετά, τα 28 άτομα στα οποία είχα ζητήσει την έξτρα 

εργασία, ανταποκρίθηκαν όπως παρακάτω: 

Τρεις δεν μου έφεραν καθόλου απαντήσεις. 

Επτά άτομα μου έφεραν όλες τις απαντήσεις ολόσωστες – πράγμα που δείχνει ότι ή 

έγινε κάποιο θαύμα και ξαφνικά τα κατάλαβαν όλα ή τους τα έλυσε κάποιος άλλος 

που ήξερε πώς να τις κάνει. Προσωπικά, δεν θα στοιχημάτιζα στο πρώτο. 

Δέκα παιδιά, προσπάθησαν μόνα τους φιλότιμα. Έκαναν κάποια λάθη, έκαναν κάποια 

σωστά, θα τους βοηθήσω λίγο ακόμα και σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. 

Υπήρξαν τρεις που απλώς μουτζούρωσαν κάτι άσχετα που να μοιάζει με απάντηση, 

ίσα-ίσα για να μη φανούν αδιάφοροι και βρέθηκαν και πέντε γραπτά εξωγήινων!  

Αυτά τα πέντε παιδιά (3 αγόρια, 2 κορίτσια) ανακάλυψαν και διατύπωσαν – μέσω των 

λύσεων – νέες απίθανες θεωρίες οι οποίες συμφωνούν απολύτως μεταξύ τους, 

προφανώς βασισμένες σε εξωγήινες γνώσεις και προχωρημένα μαθηματικά ! 

Δείτε μερικά από αυτά. 

Ξεκινάμε με την προτεραιότητα των πράξεων: Πρώτα κάνουμε την ευκολότερη 

πράξη που είναι σημειωμένη, παραλείποντας τους εκθέτες – όπου μας δυσκολεύουν 

και αγνοώντας τα πρόσημα όπου αυτά είναι ενοχλητικά. Για παράδειγμα: 
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Αμέσως μετά, μετέτρεψαν ιδιότητες δυνάμεων και πράξεις: 
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Το καλύτερο το φύλαγαν για το τέλος, με την τυποποιημένη μορφή αριθμών. 
14 8503.000.000.000.000 5,03 0,00000000235 2,35   

Γυρίζοντας στην τάξη για να τους δώσω πίσω τα γραπτά, δεν μπόρεσα να κρατηθώ 

και «καρφώθηκα»:  

- Παιδιά, από πού είστε; Ποιος είναι ο πλανήτης σας; Πως βρεθήκατε εδώ; 

Οι μαθητές με κοίταζαν γελώντας περίεργα, με εκείνο το παιχνιδιάρικο ύφος του 

στυλ «Πως μας κατάλαβες;» και τότε πραγματικά φοβήθηκα !  

- Πότε θα έρθουν και οι άλλοι δικοί σας; Είστε πολλοί; Τι σκοπούς έχετε;    

Δεν απάντησαν. Ο αρχηγός τους έκλεισε το ένα μάτι, με κοίταξε περίεργα και τη 

στιγμή που έκανε μια μυστήρια κίνηση με το χέρι του, κόπηκε το ρεύμα στο σχολείο! 

Αυτό ήταν, δεν χρειαζόμουν άλλη απόδειξη ! Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι πρέπει 

να είμαι ευγενικός και καλός μαζί τους, μήπως και γλιτώσω τελικά από την εξωγήινη 

εισβολή που επίκειται.  

Όσοι μαθηματικοί διαβάσουν την παραπάνω μαρτυρία, ας σκεφτούν τα σημάδια που 

περιέγραψα και θα δουν πως και εκείνοι έχουν τέτοιους στην τάξη τους. Είναι πια 

ανάμεσά μας και τα επόμενα χρόνια θα γίνονται όλο και περισσότεροι. Έχω την 

υποψία πως εκκολάπτονται στα έξι χρόνια του Δημοτικού και μας έρχονται και από 

το εξωτερικό. Άραγε υπάρχει ελπίδα να σωθούμε;     


