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 pro žáky od 7 do 16 let
 24 obtížností testů podle věku žáka a probraného učiva
 procvičujeme základní učivo
 vše na počítačích přímo ve škole, nikam necestujete
 po testu se žáci zapíší do tabulek rekordů na internetu
Kolik žáků z naší školy se může zúčastnit?
 libovolný počet - systém ukazuje vždy nejlepší výkon žáka
 žák se může účastnit opakovaně a svoje umístění si může vylepšovat
Máme mnoho šikovných žáků. Kolik diplomů můžeme získat?
 počet diplomů není omezen
 záleží jen na šikovnosti Vašich žáků
Naše škola má jen žáky 1. stupně. Jak se můžeme zúčastnit?
 nevadí, zúčastníte se jen v kategoriích pro mladší žáky.
Jaké jsou ceny v soutěži?
 diplomy a batohy vždy na konci pololetí
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Čím začít? Máte aktuální verzi programu 2019? (s dětmi a psem!!)
Přes Vašeho informatika si zajistěte instalaci programu u Vás ve škole
Je to otázka 1 minuty a je to ZDARMA.

Čím začít? Máte aktuální verzi programu 2019? (s dětmi a psem!!)
Přes Vašeho informatika si zajistěte instalaci programu u Vás ve škole
Je to otázka 1 minuty a je to ZDARMA.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
 21. kolo soutěže: 2.9. 2019 - 24. 1. 2020
 22. kolo soutěže: 27.1. 2020 - 19. 6. 2020
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