
Vážení rodičia,
vaše dieťa sa v marci 2024 povinne zúčastní 
na celoštátnom Testovaní 9. Je ho výsledky sú 
dôležité, pretože stredné ško ly ich zohľadňujú 
v prijímacom konaní. Je preto v záujme každé-
ho deviataka, aby v Tes to va ní 9 obstál čo naj-
lepšie. Ak hľadáte spôsob, ako svojmu dieťaťu 
pomôcť priblížiť sa k vytúženým výsledkom, 
práve testovanie KOMPARO je vynikajúcou 
voľbou.

Mnohí žiaci nemajú s podobnými tes ta mi 
dosť skúseností. Spo loč nosť EXAM testing 
preto každý rok po núka žiakom je dinečnú 
možnosť vy skúšať si už v 8. ročníku testy po-
dobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.

Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre 
ôsmakov sa uskutoční už 10. novembra.

Každý jeho účastník do stane po  drob nú in-
formáciu o svojich vý sled koch. Dozvie sa, 
ako je na tom v po   rovnaní s rovesníkmi z ce-
lého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia 
problémy a kto ré učivo si ešte musí zopako-
vať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, 
ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým 
by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom.

Organizátorom testovania 
KOMPARO je spoločnosť EXAM 
tes     ting, ktorá sa pro fe    sio nálne 
venuje tes    to vaniu žiakov už 28 
ro kov a má na túto čin  nosť po-
trebné po vo lenia. Ministerstvo 
školstva sa na tomto testovaní 
nepodieľa, je však o ňom informované, keď že 
prebieha kaž doročne od roku 2005. 

Hoci je KOMPARO pre žiakov a pre školy do b 
rovoľ né, v minulom školskom roku sa doň 
zapojilo viac ako 6 700 ôsmakov z takmer 
300 škôl.

Aj pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou 
spätnou väzbou. Obracajú sa preto na ro-
dičov s prosbou, aby toto testovanie svojim 
deťom uhradili. Poplatok je 6,90 € na žiaka 
(vrátane DPH). 

Malá investícia do vzdelania vášho dieťaťa 
môže zásadne zvýšiť jeho šance študo-
vať na kvalitnej strednej škole. A tým môže 
ovplyvniť aj jeho úspešnú budúcnosť.    
   

RNDr. Roman Farnbauer
spoločnosť EXAM testing

www.komparo.sk

KOMPARO pre ôsmakov

Ideálna príprava na Testovanie 9 
a na prijímacie skúšky na SŠ
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O rok ťa to čaká...
Ak neprepadneš , už o rok sa v devine 
povinne zúčastníš na celoštátnom Testo-
vaní 9. Jeho výsledok možno roz hodne 
o tom, či sa dostaneš na strednú školu, 
ktorú si vyberieš.

Možno sa ti zdá, že to všetko je ešte veľmi 
ďaleko, ale šťastie praje pripraveným. 
Ak chceš Testovanie 9 úspešne zvládnuť, 
bolo by dobré vedieť, kde máš medzery 
a tiež mať na prípravu dosť času.

Preto ti už teraz ponúkame možnosť skú
siť si cvičné testy KOMPARO – sú veľmi 
podobné tým, ktoré bývajú na Testovaní 9. 

Nemusíš sa báť: v minulom školskom 
roku si KOMPARO skúsilo viac ako 6 700 
ôsmakov z takmer 300 škôl a ani jeden 
z toho neochorel .

Poď do toho!
Ak to chceš skúsiť, načasuj si formu na 
štvrtok 10. novembra. V rámci testova
nia KOMPARO napíšeš dva testy – z mati
ky a zo slovenčiny. Ak zahviezdiš, budeš 
mať super pocit, že to aj naostro zvlád
neš. Ak to pokaš leš, nič sa nedeje. Času 
na prípravu máš ešte dosť a aspoň budeš 
vedieť, na čo sa máš lepšie pripraviť.

Dostaneš podrobné vysvedčenie so 
svojimi výsledkami. Zistíš, kde máš re
zervy a čo si ešte potrebuješ zopakovať. 
A dozvieš sa, ako si na tom v porovnaní 
s tisícmi ďalších ôsmakov, z ktorých mno
hí budú o rok tvojimi konkurentmi na 
Testovaní 9 a na prijímačkách na SŠ.

Mysli na seba
Skutočne dospelým sa staneš až vtedy, keď 
dokážeš vziať svoj život do vlastných rúk. 
Za tvoje vzdelanie nezodpovedajú iba 
učitelia a rodičia. Je to predsa tvoj život...

Ak budeš chcieť, rodičia ti tých pár eur 
na testovanie KOMPARO určite dajú. Ak 
sa rozhodneš ísť do toho, držíme ti palce!

Viac informácií nájdeš na
www.komparo.sk

Testovanie 9 a prijímačky na strednú 
školu sú bližšie, ako sa �  zdá...

Zadnú stranu daj prečítať rodičom. 

Uvidíš, že �  dajú 6,90 €! 

KOMPARO


