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Restart

Baixa Google Chrome

No perdis temps tec lejant i  dedica més

temps a navegar per la xarxa.
www.google.com/chrome

Has aconseguit 361 punts, i t'has classificat a la posició 37 de 843 del rànquing

Has escrit 469 caràcters per minut

Has escrit 62 paraules correctes

Has escrit 2 paraules incorrectes

Que els teus amics vegin si ets ràpid teclejant!

Inclou aquest codi al teu web o bloc:

<a href="http://catalan-speedtest.10-

fast-fingers.com" style="display: block; 

width: 300px; height: 100px; background: 

url('http://speedtest.10-fast-fingers.com

/img/catalan-badge1.png') no-repeat; 

padding-top: 50px; padding-left: 120px; 

color: #009933; font-weight: bold; 

text-decoration: none; font-family: Times 

New Roman, Arial, serif; font-size: 

40px;">62</a><p><a href="http://catalan-

Amb aquest test de velocitat pots veure si tecleges

ràpid. No obtindras un resultat completament

acurat, però et donarà pistes del teu nivell. Ves-ho provant, i amb el temps aconseguiras escriure més
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ràpid, perquè la majoria de paraules que et farem escriure les utilitzaras després en textos en català.

Com més ràpid teclegis aquestes paraules, millor escriuras textos comuns. Quan hagis fet la prova,

pots incloure els resultats al teu web o blog perquè els teus amics ho vegin.

Si no estas satisfet amb la teva velocitat, continua provant-ho. Si no estas familiaritzat amb els teclat,

n'hauries d'aprendre; així aniras més ràpid, no hauras de mirar al teclar, i podras arribra a escriure a unes

70 paraules per minut sense massa esforç. Crec que encara utilitzarem el teclat durant molts anys, així

que no perdras el temps si l'utilitzes aprenent aquesta habilitat necessària. Ja no tens més excuses!

Segueix l'enllaç i milloraras la teva velocitat d'escriptura amb ordinador en línia i gratuït (no et

preocupis, és el mateix web, sense publicitat molesta ni res per l'estil):
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