
JJAAKK  UUSSPPĚĚTT  VV  SSOOUUTTĚĚŽŽII  

SSPPEEEEDDMMAATT       

 

1.  Instalujte si testovací program do učebny PC či doma 

  www.speedmath.eu - volně k dispozici 

  náplní programu je ZÁKLADNÍ UČIVO  2.- 9.ročníku ZŠ 

  žák může procvičovat i soutěžit ve škole i z domova 

 

2.  Zapojte co nejvíce tříd a žáků 

 žák se může účastnit opakovaně a svoje umístění v soutěži si 

může vylepšovat – cvik dělá mistra! 

 dobří žáci dostanou diplomy a ti nejlepší 

věcné ceny, každé pololetí jiné 

 

3. Nespoléhejte na dobrovolnou účast žáků 

 většinu žáků je dobré posadit k počítači, 

dohlédnout na ně  a pak se úspěchy dostaví 

 

4. Kdo zapisuje žáky do soutěže? 

  do soutěže se zapisují jen žáci, co dokončí jeden z 28 testů  

  u zápisu do soutěže je vhodný dohled učitele   

 
  

NNEEZZAAPPÍÍŠŠEEŠŠ  SSEE    ==    NNIICC  NNEEVVYYHHRRAAJJEEŠŠ  
 
  

  27. kolo soutěže: 1.9. 2022 -  22. 1. 2023 

  28. kolo soutěže:  23.1. 2023 -  23. 6. 2023 

 

WWWWWW..SSPPEEEEDDMMAATTHH..EEUU      --      773344  773322  553366  
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