
AAKKOO  UUSSPPIIEEŤŤ  VV  SSÚÚŤŤAAŽŽII  

SSPPEEEEDDMMAATT       

 

1. Nainštalujte si testovací program do učebne PC či doma 

  www.speedmath.eu - voľne k dispozícii 

  náplňou programu je ZÁKLADNE UČIVO  2.- 9.ročníka ZŠ 

  žiak môže precvičovať i súťažiť v škole i z domu 

 

2.  Zapojte čo najviac tried a žiakov 

 žiak sa môže opakovane zúčastňovať  a svoje umiestnenie v súťaži 

vylepšovať – cvik robí majstra! 

 dobrí žiaci obdržia diplomy a tí najlepší vecné ceny, každý polrok iné 

 

3. Nespoliehajte na dobrovoľnú účasť žiakov 

 väčšinu žiakov je dobré posadiť k počítaču, dohliadnuť na nich a potom sa 

úspechy dostavia 

 

4. Kto zapisuje žiakov do súťaže? 

    do súťaže sa zapisujú iba žiaci, ktorí dokončia jeden z 28 testov  

    pri zápise do súťaže je vhodný dohľad učiteľa  
  

NNEEZZAAPPÍÍŠŠEEŠŠ  SSAA    ==    NNIIČČ  NNEEVVYYHHRRAAJJEEŠŠ  
  

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

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

WWWWWW..SSPPEEEEDDMMAATTHH..EEUU      --      0000442200//773344  773322  553366             
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