
SSPPEEEEDDMMAATT  
ČČEESSKKOO--SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  MMAATTEEMMAATTIICCKKÁÁ  SSOOUUTTĚĚŽŽ  

• pro žáky a studenty od 7 do 16 let 
• probíhá v počítačové učebně ve škole  
• stačí zdarma nainstalovat testovací program 
• 16 obtížností testu podle věku žáka 
• 5 nejlepších žáků školy získává k vysvědčení originální diplom 
 

Vše podstatné je zde: www.speedmath.eu 
 
 
 

 
 
 

 
JJAAKK  SSEE  ZZAAPPOOJJIITT  DDOO  SSOOUUTTĚĚŽŽEE??  

• stáhnout si ZDARMA program:  www.speedmath.eu 
• nechat  žáky vyřešit matematický test 
• žáci se zapíší do tabulek rekordů na internetu 
• databáze výsledků je společná pro ČR i SR 

 
JJEE  DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ  VVĚĚDDĚĚTT  

• program lze využít i na procvičování bez soutěže 
• 13. kolo soutěže začalo 1. září 2015 a skončí 22. ledna 2016 
• 14. kolo soutěže začne 23. ledna 2016 a skončí 19. června 2016 
• hraje se o 80 originálních diplomů v každém pololetí 
• diplom pro žáky na 1.-5. místě v každé kategorii  
• každý  žák se účastní sám za sebe, nelze zapsat skupinku  
• žák se může zúčastnit opakovaně a svůj výkon si může vylepšit 

 
Vše podstatné je zde: www.speedmath.eu 
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